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Central Intelligence Agency 

(Cơ quan Tình báo Trung ương) 

 

Con dấu CIA 

 

Lá cờ CIA 

Tổng quan Cơ quan 

Thành lập 18 tháng 9 năm 1947; 73 năm trước 

Cơ quan tiền thân • Office of Strategic Services 

(OSS) 

Trụ sở Langley, Virginia, Hoa Kỳ 

38,951796°B 77,146586°T 

Số nhân viên Tuyệt mật[1] khoảng 20.000 nhân 

viên[2] 

Ngân quỹ hàng 

năm 

Tuyệt mật[3][4] $27 tỷ USD vào năm 

1998[1] 
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Cơ quan Tình báo Trung ương (tiếng Anh: Central Intelligence Agency; viết 
tắt: CIA) là một cơ quan tình báo quan trọng của Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ, có 
nhiệm vụ thu thập, xử lí và phân tích các thông tin tình báo có ảnh hưởng tới an ninh 
quốc gia của Hoa Kỳ từ khắp nơi trên thế giới, chủ yếu là thông qua hoạt động tình 
báo của con người (human intelligence viết tắt là HUMINT). Là thành viên chính 
thuộc Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ (IC), CIA có nhiệm vụ phải báo cáo thông tin 
cho Giám đốc Tình báo Quốc gia và cũng đồng thời cung cấp các thông tin tình báo 
quan trọng cho tổng thống và nội các của Hoa Kỳ.[5] 

CIA có tổng hành dinh nằm ở Langley, Virginia, một vài dặm về phía Tây Thủ 
đô Washington, D.C. Nhân viên của cơ quan hoạt động từ các Đại sứ quán của Hoa 
Kỳ và nhiều địa điểm ở khắp thế giới. 

Không giống như FBI với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trong phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ, 
CIA không có lực lượng thực thi pháp luật trong nước mà chủ yếu tập trung vào 
hoạt động thu thập thông tin tình báo ở nước ngoài và bị giới hạn việc thu thập 
thông tin tình báo bên trong nước. 

Trước đạo luật cải tổ hệ thống tình báo vào chống khủng bố của Quốc hội Hoa Kỳ 
năm 2004, Giám đốc CIA là người đứng đầu trong Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ; 
ngày nay, CIA dưới quyền của Giám đốc Tình báo Quốc gia. 

Năm 2013, tờ Washington Post thông báo rằng CIA có phần chia đều trong Chương 
trình Tình báo Quốc gia (National Intelligence Program - NIP), một tổ chức phi quân 
sự và là một phần của Quỹ Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ đã tăng 28% trong năm 
2013, vượt quá phần chia bởi NIP đến các Cơ quan Quân sự như Cơ quan Trinh sát 
Quốc gia (National Reconnaissance Office - NRO) và Cơ quan An ninh Quốc 
gia (National Security Agency - NSA). CIA đã tăng cường trong việc đóng vai trò chủ 
động, bao gồm các chiến dịch bán quân sự mật. Một trong số các bộ phận lớn nhất 
của Cơ quan, Trung tâm Thông tin Chiến dịch (Information Operations Center - 
IOC) đã chuyển mục tiêu từ chống khủng bố sang các Hoạt động Điện tử Chủ động. 
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Mục đích 

CIA có ba hoạt động truyền thống chính thức:[6] 

• Thu thập thông tin về chính phủ của các nước ngoài, công ty và cá thể. 

• Phân tích dữ liệu đó cùng với các Cơ quan thu thập tình báo khác của 
Hoa Kỳ với mục đích để cung cấp các đánh giá về Tình báo An ninh Quốc 
gia đến các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ. 

• Chịu sự chỉ đạo từ Tổng thống Hoa Kỳ, thực hiện giám sát các hoạt động 
mật và các hoạt động chiến thuật bởi nhân viên của chính Cơ quan, bởi 
binh sĩ của Quân đội Hoa Kỳ hoặc là các đối tác của Cơ quan. 

CIA có thể làm tăng sức ảnh hưởng của chính trị tại các nước qua các bộ phận 
chiến thuật, ví dụ như là Bộ phận Hoạt động Đặc biệt.Cơ quan Tình báo Trung 
ương, với tiền nhiệm là Cơ quan Công tác Chiến thuật (Office of Strategic Services - 
OSS), thành lập trong Đệ nhị Thế Chiến để phối hợp các Hoạt động Nội gián Mật 
chống lại phe Trục cho Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ. Đạo luật An ninh Quốc gia năm 
1947 thiết lập ra CIA, với tư cách "Không phải là Cơ quan Cảnh sát hoặc Nhà nước, 
kể cả ở trong nước đến ngoài nước." 

Đã có các dư luận nhiều đáng kể về CIA liên quan đến an ninh và các thất bại chống 
lại các hoạt động nội gián, thất bại trong việc phân tích thông tin tình báo, các mối lo 
về quyền con người, các cuộc điều tra và công bố tài liệu, làm ảnh hưởng đến ý kiến 
của công chúng và các Cơ quan hành luật, buôn lậu ma túy và nói dối với Quốc hội 
Hoa Kỳ. Những ý kiến khác, như từ kẻ ly khai Cộng sản, Ion Mihai Pacepa, đã bảo 
vệ CIA khi nói "CIA cho đến nay là Tổ chức Tình báo tốt nhất thế giới," và tranh luận 
rằng các hoạt động của CIA nằm trong số các hoạt động được giám sát cẩn thận ở 
mức độ chưa từng thấy ở các Cơ quan Tình báo của thế giới. 

Dựa vào ngân sách của Cơ quan trong Năm tài chính 2013, CIA có năm ưu tiên:[7] 
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• Chống khủng bố, ưu tiên hàng đầu, được xác định qua Cuộc chiến Với 
Khủng bố đang diễn ra. 

• Ngăn sự phổ biến của vũ khí hủy diệt hàng loạt với mục tiêu khó nhất là 
Triều Tiên. 

• Cảnh báo các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ về các sự kiện quan trọng quốc tế, 
với Pakistan được mô tả là "Mục tiêu bất kham." 

• Phản gián, với Trung Quốc, Nga, Iran, Cuba và Israel được mô tả là các 
mục tiêu ưu tiên. 

• Tình báo mạng. 

Biểu tượngBiểu tượng của CIA bao gồm 3 phần mang ý nghĩa tượng trưng: 

đầu chim đại bàng quay sang trái, ngôi sao 16 cánh và một cái khiên. Đại bàng là 
linh vật quốc gia, tượng trưng cho sức mạnh và sự tỉnh táo. Ngôi sao 16 cánh mang 
hàm ý CIA là tổ chức tìm kiếm thông tin tình báo từ khắp mọi nơi trên thế giới ngoài 
biên giới Hoa Kỳ và những thông tin đó được quy tụ về trụ sở đầu não để phân tích, 
kiểm tra và phân bố đến các nhà làm luật. Ngôi sao được đặt trên cái khiên, tượng 
trưng cho sự phòng thủ vững chắc.[8] 

Tổ chức  

Hình ảnh trụ sở CIA tại Langley, Virginia chụp từ vệ tinh 

Kết cấu tổ chức 

Tổ chức của CIA thay đổi theo từng thời kỳ. Dưới đây là một số sơ đồ tổ chức ví dụ. 

Thành phần lãnh đạo (tính đến hết năm 2009)  

• Giám đốc (Director of the Central Intelligence Agency - D/CIA): Leon E. 
Panetta 

• Phó giám đốc (Deputy Director of the Central Intelligence 
Agency - DD/CIA): Stephen R. Kappes 

• Phó giám đốc Phụ tá (Associate Deputy Director of the Central 
Intelligence Agency - ADD/CIA): Stephanie O'Sullivan 

• Giám đốc Ban Hỗ trợ (Director for Support - D/S): khuyết 

• Giám đốc Sở Mật vụ Quốc gia (Director of the National Clandestine 
Service - D/NCS): Michael Sulick. 

• Giám đốc Ban Tình báo (Director of Intelligence - D/I): Michael J. Morell 

• Giám đốc Ban Khoa học & Công nghệ (Director of Science & 
Technology - D/S&T): khuyết 

• Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tình báo (Director of the Center for the 
Study of Intelligence - D/CSI): Carmen A. Medina 

• Giám đốc Phòng Đối ngoại (Director of Public Affairs - D/PA): khuyết 

• Tổng cố vấn (General Counsel - GC): khuyết 

Mối quan hệ với các cơ quan khác 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_ch%E1%BB%91ng_kh%E1%BB%A7ng_b%E1%BB%91
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_kh%C3%AD_h%E1%BB%A7y_di%E1%BB%87t_h%C3%A0ng_lo%E1%BA%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Pakistan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nga
https://vi.wikipedia.org/wiki/Iran
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://vi.wikipedia.org/wiki/Israel
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_quan_T%C3%ACnh_b%C3%A1o_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Hoa_K%E1%BB%B3)#cite_note-8


- 5 - 

 

Đào tạo 
Bài chi tiết: Đại học CIA 

CIA thành lập cơ sở đào tạo đầu tiên, Office of Training and Education vào năm 
1950. Sau khi chiến tranh Lạnh kết thúc, ngân sách đào tạo của CIA bị cắt giảm, 
việc này đã gây ảnh hưởng đến vấn đề nhân sự, buộc CIA phải giảm số nhân 
viên.[9] Để giải quyết vấn đề nhân sự, giám đốc CIA George Tenet đã quyết định 
thành lập Đại học CIA vào năm 2002. Đại học CIA tổ chức từ 200 đến 300 khóa học 
mỗi năm, đào tạo cho cả những sĩ quan tình báo mới hoặc đã có kinh nghiệm cũng 
như những nhân viên trong các khâu khác của hoạt động tình báo.[10] 

Việc tuyển các nhân viên người nước ngoài làm việc cho CIA là việc làm bình 
thường của một cơ quan tình báo. Một số người Việt khi được hỏi về vấn đề hoạt 
động gián điệp ở Việt Nam thì họ cho biết rất sẵn sàng.[11] 

Ngân sách 

Hiện tại ngân sách của CIA vẫn được giữ kín. Tuy nhiên số tiền mà tổ chức này tiêu 
tốn hàng năm có thể lên tới nhiều tỷ đô la, một phần do quốc hội cung cấp, còn một 
phần là hoạt động kinh doanh và bán những thông tin tình báo của mình cho các cơ 
quan khác của nước Mỹ. Vào năm 1997, lần đầu tiên Chính phủ Mỹ công khai các 
số liệu tổng hợp với mọi hoạt động liên quan đến tình báo (trong đó CIA chỉ là một 
phần) với ngân sách khoảng 22,6 tỉ USD trong năm tài chính 1997. Ngân sách tình 
báo của những năm khác vẫn được giữ bí mật. 

Lịch sử 
Bài chi tiết: Lịch sử của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ 

CIA được thành lập vào ngày 26 tháng 7 năm 1947 theo Đạo luật An ninh Quốc gia 
năm 1947 do Quốc hội thông qua và Tổng thống Hoa Kỳ Harry S. Truman ký ban 
hành, có tiền thân là Cơ quan Tình báo chiến lược (OSS) thời kỳ Chiến tranh thế 
giới thứ hai.[12] Vụ tấn công của đế quốc Nhật Bản trong trận Trân Châu Cảng cũng 
là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thành lập CIA. Sau khi chiến 
tranh thế giới II kết thúc, chính phủ Hoa Kỳ cũng cảm thấy sự cần thiết của một cơ 
quan đủ khả năng để phối hợp sức mạnh của các cơ quan tình báo và quân đội. 

Kế thừa di sản của OSS 

Chiến thắng của lực lượng biệt kích hải quân Anh trong chiến tranh thế giới thứ II đã 
khiến cho tổng thống Franklin D. Roosevelt nghĩ đến việc thành lập một cơ quan tình 
báo theo mô hình của cơ quan tình báo hải ngoại Anh MI6. Việc này dẫn đến việc 
thành lập tổ chức OSS. Tổ chức OSS đã giải tán vào tháng 11 năm 1945 và các 
hoạt động được chuyển giao cho Bộ Ngoại giao và Bộ Chiến tranh. Do sự cần thiết 
của một hệ thống tình báo tập trung sau chiến tranh nên 11 tháng trước đó, vào năm 
1944, William J. Donovan, người khai sinh OSS, đã đệ trình lên Tổng thống Franklin 
D. Roosevelt một bản kế hoạch thành lập một tổ chức tình báo chịu sự giám sát trực 
tiếp của Tổng thống.[12] 

Mặc dù gặp phải sự phản đối từ phía Bộ ngoại giao và Cục Điều tra Liên 
bang[13] nhưng Tổng thống Truman vẫn quyết định thành lập Khối Tình Báo Trung 
ương vào tháng 1 năm 1946. Sau đó theo Đạo Luật An Ninh Quốc gia năm 1947 (có 
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hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 năm 1947), Hội đồng An Ninh Quốc gia và Cơ quan 
Tình Báo Trung ương chính thức ra đời. Thiếu tướng hải quân Roscoe H. 
Hillenkoetter là người đầu tiên được bổ nhiệm vào chức Giám đốc Tình Báo Trung 
ương. 

Đạo luật về an ninh quốc gia 

Năm 1949, điều lệ 81-110 được thông qua, cho phép cơ quan này được quyền sử 
dụng các thủ tục về mật vụ, tài chính và hành chính và được miễn khỏi hầu hết 
những hạn chế trong việc sử dụng ngân quỹ liên bang. Sắc lệnh này cũng cho phép 
CIA không cần công bố các thông tin về tổ chức, nhiệm vụ, văn tự, tiền lương, số 
lượng nhân viên. Sắc lệnh này cũng bao gồm cả chương trình "PL-110" để lợi dụng 
những kẻ đào ngũ và một số cá nhân nước ngoài, đồng thời cung cấp tài chính họ. 
Năm 1949, cơ quan tình báo của Tây Đức Bundesnachrichtendienst dưới quyền 
lãnh đạo của Reinhard Gehlen, đã nằm trong sự điều khiển của CIA. 

Năm 1950, CIA thành lập Tập đoàn Pacific, một trong những tổ chức kinh doanh 
đầu tiên của CIA. Cũng trong thời gian đó, Giám đốc Hillenkoetter lần đầu tiên phê 
chuẩn chương trình điều khiển nhận thức (mind control) mang tên Dự án 
BLUEBIRD. Năm 1951, hệ thống truyền thanh Columbia (CBS) bắt tay hợp tác cùng 
CIA. Sau đó, Tổng thống Truman quyết định đổi tên Dự án BLUEBIRD thành Dự án 
ARTICHOKE. 

Trong những năm đầu mới đi vào hoạt động, CIA không chịu nhiều sự điều khiển từ 
các cơ quan khác của chính phủ. Tuy nhiên mọi chuyện đã thay đổi vào khoảng 
những năm 70, thời điểm xảy ra biến cố chính trị Watergate. 

Chiến tranh Triều Tiên 

Vào thời gian đầu Chiến tranh Triều Tiên, nhân viên CIA Hans Tofte tuyên bố rằng 
đã huấn luyện thành công hàng ngàn người trốn chạy từ Triều Tiên thành một lực 
lượng du kích với các kĩ năng xâm nhập, chiến tranh du kích, và cứu trợ các phi 
công.[14] Năm 1952, CIA đã tung 1,500 điệp viên trong số này ra hoạt động. 

Đảo chính Iran 1953 

Đảo chính Guatemala 1954 

Syria  

Năm 1949, đại tá Adib Shishakli lên nắm quyền ở Syria trong một cuộc đảo chính 
được Syria hậu thuẫn. 4 năm sau, ông bị đảo chính bởi quân đội, các lực lượng 
Cộng sản và những người Ba'ath. CIA và MI6 bắt đầu tài trợ cho phe hữu thuộc 
quân đội nhưng việc này lại gặp khó khăn do hậu quả của vụ khủng hoảng kênh đào 
Suez. Một số quan chức, sĩ quan của Syria đã xuất hiện trên truyền hình và thừa 
nhận rằng họ đã nhận "những đồng tiền dơ bẩn và độc ác của Mỹ" để lật đổ chính 
quyền hợp hiến ở Syria. Sau đó các lực lượng quân đội của Syria đã bao vậy đại sứ 
quán Mỹ và muốn bắt một điệp viên CIA Rocky Stone, người trước đó đóng một vai 
trò nhỏ trong cuộc cách mạng ở Iran và hiện tại đang làm nhân viên ngoại giao 
ở Damascus.[15] Stone trở thành nhân viên ngoại giao người Mỹ đầu tiên bị trục xuất 
khỏi một nước Arab. Việc này cũng đã làm bình thường hóa quan hệ ngoại giao 
giữa Syria và Ai Cập, giúp hình thành Cộng hòa Ả Rập Thống nhất[16] và việc này bị 
cho là đã làm mất quyền lợi kinh tế của Mỹ trong thời điểm này.[15] 
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Indonesia 

Congo 

Sự kiện Vịnh Con Lợn 
Bài chi tiết: Sự kiện Vịnh Con Lợn 

Những hoạt động giai đoạn đầu chiến tranh lạnh 1953-1966 

Việt Nam và chiến tranh Đông Dương 

Trong thời chiến tranh và cả hậu chiến, CIA đã hoạt động mạnh ở Việt Nam. 
Trong chiến tranh Đông Dương, Mỹ coi Việt Nam là địa bàn quan trọng trong chiến 
lược chính trị của họ nên bắt đầu các hoạt động can thiệp. Đúng 20 ngày sau 
khi Hiệp định Genève về Đông Dương được ký kết, đô đốc Mỹ Sabin đến Hà Nội, 
họp với phái đoàn quân sự Mỹ tại đây. Năm 1955, phái đoàn quân sự này của Mỹ 
do Edward Lansdale chỉ huy, nhân viên cao cấp của CIA và đã làm cố vấn cho Pháp 
tại Việt Nam từ 1953, đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền chiến tranh tâm lý để 
kêu gọi dân chúng miền Bắc di cư vào Nam.[17] 

Trong chiến tranh Việt Nam, chiến dịch Phượng hoàng với sự hậu thuẫn của CIA, 
đã được triển khai nhằm tróc rễ các cơ sở bí mật nằm vùng của Mặt trận Dân tộc 
Giải phóng miền Nam Việt Nam.[18] 

Aldrich Ames 

Bài chi tiết: Aldrich Ames 

Từ năm 1985–1986, gần như toàn bộ điệp viên CIA hoạt động ở Đông Âu đều bị lộ 
danh tính. Chi tiết về việc điều tra nguyên nhân đều không rõ ràng cũng như việc 
điều tra cũng không có kết quả khả quan và việc này cũng bị chỉ trích bởi dư luận. 
Vào tháng 6 năm 1987, tướng Florentino Aspillaga Lombard, người đứng đầu hệ 
thống tình báo của Cuba đã đào tẩu đến Vienna và đến đại sứ quán Mỹ ở đây. Ông 
tiết lộ rằng tất cả điệp viên nằm trong biên chế của CIA ở Cuba đều là những điệp 
viên "hai mang", tức là đều làm việc cho CIA nhưng vẫn trung thành với chính 
phủ Castro. CIA sau đó cũng điều tra được rằng các thông tin tình báo tối mật 
về Liên Xô đều dựa trên những tin tình báo sai dựa trên cung cấp của những 
chuyên gia phân tích của CIA.[19] Việc điều tra sau đó dẫn tới việc bắt giữ Aldrich 
Ames, một chuyên viên phân tích và phản gián của CIA nhưng làm gián điệp cho 
Liên Xô. Ngày 21 tháng 2 năm 1994, Ames bị FBI bắt giữ.[20] Ames bị kết án tù chung 
thân không ân xá.[21] 

Sự sụp đổ của Liên bang Xô-Viết 

Các đời Giám đốc CIA 

1. Sidney Souers: 1946 

2. Hoyt Vandenberg: 1946 - 1947 

3. Roscoe H. Hillenkoetter: 1947 - 1950 

4. W. Bedell Smith: 1950 - 1953 

5. Allen W. Dulles: 1953 - 1961 

6. John A. McCone: 1961 - 1965 

7. William Raborn: 1965 - 1966 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%B1_ki%E1%BB%87n_V%E1%BB%8Bnh_Con_L%E1%BB%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Gen%C3%A8ve,_1954
https://vi.wikipedia.org/wiki/Edward_Lansdale
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_t%C3%A2m_l%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_quan_T%C3%ACnh_b%C3%A1o_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Hoa_K%E1%BB%B3)#cite_note-17
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_Ph%E1%BB%A5ng_Ho%C3%A0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_quan_T%C3%ACnh_b%C3%A1o_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Hoa_K%E1%BB%B3)#cite_note-18
https://vi.wikipedia.org/wiki/Aldrich_Ames
https://vi.wikipedia.org/wiki/1985
https://vi.wikipedia.org/wiki/1986
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_%C3%82u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://vi.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_X%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_quan_T%C3%ACnh_b%C3%A1o_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Hoa_K%E1%BB%B3)#cite_note-19
https://vi.wikipedia.org/wiki/21_th%C3%A1ng_2
https://vi.wikipedia.org/wiki/1994
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%A5c_%C4%90i%E1%BB%81u_tra_Li%C3%AAn_bang
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_quan_T%C3%ACnh_b%C3%A1o_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Hoa_K%E1%BB%B3)#cite_note-20
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_quan_T%C3%ACnh_b%C3%A1o_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Hoa_K%E1%BB%B3)#cite_note-21
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sidney_Souers&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoyt_Vandenberg&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Roscoe_H._Hillenkoetter&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_Bedell_Smith&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Allen_Welsh_Dulles&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=John_A._McCone&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Raborn&action=edit&redlink=1


- 8 - 

 

8. Richard Helms: 1966 - 1973 

9. James R. Schlesinger: 1973 

10. William Colby: 1973 - 1976 

11. George H. W. Bush: 1976 - 1977 

12. Stansfield Turner: 1977 - 1981 

13. William J. Casey: 1981 - 1987 

14. William H. Webster: 1987 - 1991 

15. Robert Gates: 1991 - 1993 

16. R. James Woolsey Jr.: 1993 - 1995 

17. John M. Deutch: 1995 - 1996 

18. George Tenet: 1996 - 2004 

19. Porter J. Goss: 2005 - 2006 

20. Michael Hayden: 2006 - 2009 

21. Leon Panetta: 2009 - 2011 

22. Michael Morell: 2011 (Quyền giám đốc) 

23. David Petraeus: 2011 - 2012 

24. Michael Morell: 2012 - 2013 (Quyền giám đốc) 

25. John O. Brennan: 2013 - 2017 

26. Meroe Park: 2017 (Quyền giám đốc) 

27. Mike Pompeo: 2017 - 2018 

28. Gina Haspel: 2018 – 2021 

                29- David S. Cohen: 2021- 

Trong văn hóa đại chúng  

Hình ảnh CIA được tái hiện rất nhiều trong các sách (của các tác giả người Mỹ lẫn 
ngoại quốc), phim ảnh của Hollywood, trò chơi điện tử và cả truyện tranh. Về phim 
ảnh Hollywood, đề tài về gián điệp nói chung cũng được khai thác rất nhiều, đặc biệt 
là hoạt động của các điệp viên CIA như một số loạt phim tiêu biểu sau: 

• Loạt phim Jack Ryan: Dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Tom Clancy về 
Jack Ryan, một chuyên gia phân tích của CIA, và sau này trở thành tổng 
thống.[22] 

• Loạt phim Jason Bourne: Dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Robert Ludlum 
về một điệp viên chiến thuật của CIA chuyên thực hiện các nhiệm vụ ám 
sát cho CIA nhưng sau một vụ ám sát thất bại lại trở thành mục tiêu săn 
đuổi của CIA.[23] 

• Loạt phim Mission Impossible: Nhân vật chính của loạt phim là Ethan Hunt 
là một điệp viên của tổ chức IMF, một tổ chức ngoại vi của CIA chuyên 
thực hiện những nhiệm vụ gián điệp được xem là bất khả thi. 

• Loạt phim RED 
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http://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/?id=jackryan.htm
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_quan_T%C3%ACnh_b%C3%A1o_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Hoa_K%E1%BB%B3)#cite_ref-23
http://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/?id=bourne.htm
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BB%93ng_T%C3%ACnh_b%C3%A1o_Hoa_K%E1%BB%B3
https://en.wikipedia.org/wiki/CIA_transnational_human_rights_actions
https://en.wikipedia.org/wiki/Allegations_of_CIA_drug_trafficking
https://www.cia.gov/
http://www.foia.cia.gov/
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/index.html
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20000919/
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB4/index.html
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB146/
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB146/
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• U.S. National Archive's Nazi War Crimes and Japanese Imperial 
Government Records Interagency Working Group. 

o Summary of newly acquired CIA name files (including Klaus 
Barbie) 

• CIA manual on coercive questioning 

• CIA World Factbook 

Tiếng Việt: 

• Chuyện CIA tìm cách tuyển người Việt - Vũ Quý Hạo Nhiên 

 

Nguồn:https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_quan_T%C3%ACnh_b%C3%A1o_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Hoa_K%E1%BB%B3) 

 

     Chuyện CIA tìm cách tuyển người Việt 

Vũ Quý Hạo Nhiên 
Gửi tới BBC từ California 

 
Buổi hội thảo việc làm của CIA tại Đại học California State University Fullerton 

 

Ở Quận Cam hôm 18/10 ngay gần Little Saigon có một sự kiện vừa rất là bình 

thường mà cũng có nhiều điều rất là lạ. 

Chuyện bình thường là một cơ quan nhà nước đi tuyển nhân viên. Chuyện cơ quan này là Trung 

ương Tình báo CIA, vẫn còn bình thường. CIA cũng cần người làm việc, và muốn có người làm 

việc, thì phải đi tuyển. 

https://www.archives.gov/iwg/index.html
https://www.archives.gov/iwg/index.html
https://www.archives.gov/iwg/declassified_records/rg_263_cia_records/rg_263_report.html
https://www.archives.gov/iwg/declassified_records/rg_263_cia_records/rg_263_report.html
http://www.parascope.com/articles/0397/kubark06.htm
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/10/121022_cia_recruiment_roadshow.shtml
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_quan_T%C3%ACnh_b%C3%A1o_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Hoa_K%E1%BB%B3)
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Tại các trường đại học ở Mỹ, mỗi năm các cơ quan chính quyền, từ liên bang đến tiểu bang, tràn 

đến tuyển sinh viên sắp ra trường. 

Sở thuế, bộ Quốc phòng, bộ Ngoại giao, Quỹ Dự trữ Liên bang đều có mặt. Và cả cơ quan tình 

báo CIA. 

Cho nên, khi CIA tìm đến cộng đồng Việt Nam, hợp tác với Phòng Thương mại Việt Mỹ Quận 

Cam (VACOC) tổ chức một buổi giới thiệu việc làm, riêng cho người Việt tại phòng họp đại học 

California State University Fullerton, điều đó có phần bình thường, theo như lời giải thích của 

Bác sĩ Tâm Nguyễn, chủ tịch Phòng Thương mại. 

"Nếu họ đã muốn tìm nhân viên người gốc Á, tại sao không giúp họ tuyển 

nhân viên gốc Việt" 
Bác sĩ Tâm Nguyễn chủ tịch Phòng Thương mại Việt Mỹ Quận Cam 

Bác sĩ Tâm nói hội đồng quản trị Phòng Thương mại đi dự một buổi hội thảo của hội OCA, Tổ 

chức người Hoa tại Mỹ, và gặp ông Michael Mau, đại diện của CIA, nói chuyện tại đó. “ Chúng 

tôi nghĩ, nếu họ đã muốn tìm nhân viên người gốc Á, tại sao không giúp họ tuyển nhân viên gốc 

Việt?,”  Bác sĩ Tâm kể. 

Tuy là một sự kiện bình thường, nhưng vì là CIA, nên trong đó có những chuyện không bình 

thường. 

'Tác nghiệp' 

Mới gặp mặt đế viết bài, ông Mau đã nói ngay, “ Chụp hình tôi thì được, nhưng xin đừng chụp 

hình các đồng nghiệp của tôi, họ vẫn còn đang làm việc tình báo.”  

Hiểu. Năm nhân viên CIA tới thuyết trình, nhưng chỉ được chụp hình một. Bốn người còn lại, 

xem như không có. 

Mà đúng là “ như không có”  thật. Khi giới thiệu, ngoài ông Mau là người phụ trách về nhân sự 

ra, những người còn lại đều là nhân viên chuyên môn của CIA, và những người này không tiết lộ 

họ của mình. Chỉ có tên: Cô “ Sharon C.,”  ông “ Alexander M.,”  cô “ Thuy L.,”  và cô “ Noli A.”  

 

 

 

.  

Tờ rơi quảng cáo đi làm cho CIA 

 

Không những thế, họ còn không biết tốt nghiệp ở đâu ra. 

Ông Alexander M. chẳng hạn, là một người gốc Việt, được giới thiệu có tên Việt Nam là Tuấn. 

Ông có bằng cử nhân kỹ sư điện, và bằng thạc sĩ hệ thống tin học. Nhưng không biết ở trường 

nào ra. 
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Bốn người kia cũng vậy, không giới thiệu nơi học. Có lẽ vì các trường đại học mỗi năm đều in 

một quyến Yearbook như một thứ lưu bút với thông tin về sinh viên và hình ảnh sinh hoạt trong 

trường, để giữ làm kỷ niệm. Có lẽ họ ngại nếu biết tên trường, đối phương sẽ tìm ra tông tích? 

Khi sắp bắt đầu phỏng vấn, ông Mau hỏi lại là viết cho ai. “ BBC Vietnamese.”  “ BBC bên Anh 

đấy à?”  �Đúng vậy.”  

Và thế là đụng phải luật. “ Xin lỗi,”  ông Mau nói, “ tôi bị kẹt quy định của cơ quan. Chúng tôi 

không được phép trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông nước khác. Luật không cho 

phép.”  

Nhưng người phỏng vấn là công dân Mỹ mà? Ông Mau lắc đầu, “ Trên thực tế người ngoại 

quốc mà làm cho truyền thông Mỹ thì tôi được trả lời phỏng vấn, trong khi người Mỹ làm cho 

truyền thông ngoại quốc thì lại không. Quy định của chúng tôi ngược ngạo như thế. Xin lỗi.”  

Thôi thế thì xong! Luật không cho phỏng vấn thì không thể dụ dỗ thuyết phục gì. Thế ở lại xem 

có được không? “ Vâng.”  Rồi suy nghĩ một chút, ông tiếp: “ Nhưng xin đừng quay phim, đừng 

thu tiếng.”  

Thôi thế thì xong, tập hai. Cũng may BBC không còn phát thanh nên không thu hình thu tiếng 

không sao. 

Một điểm đặc biệt nữa đối với một buổi tuyển người, là không ai biết CIA có bao nhiêu nhân 

viên. Chỉ có một số người - như các dân biểu, nghị sĩ trong Ủy ban Tình báo Hạ Viện và Thượng 

Viện - là biết con số đó. 

 

'Dịp tốt' 

 

 
Đại diện nhân sự của CIA, ông Michael Mau 

(trái), bàn chuyện với Bác sĩ Tâm Nguyễn (Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Mỹ Quận Cam) 

 

Ngân sách CIA cũng không tiết lộ ra ngoài. Chỉ từ năm 2007 tới giờ, chính phủ Mỹ mới công bố 

ngân sách tổng cộng của các ngành tình báo, trong đó CIA chỉ là một trong 16 cơ quan. 

Năm 2011, theo báo cáo của giám đốc tình báo quốc gia Trung tướng James Clapper nộp lên 

Quốc Hội, ngân sách tình báo dân sự của Hoa Kỳ là $54.6 tỷ, thêm ngân sách tình báo quân đội 

$24 tỷ, tổng cộng $78.6 tỷ. 

Đây là một con số khiêm tốn so với những món khổng lồ như máy bay F-35, mãi chưa xong, giá 

mua lên tới $400 tỷ. 

Buổi hội thảo được Phòng Thương mại Việt Mỹ tổ chức với mục đích đơn giản là giúp người 

Việt Nam tìm việc. Luật sư Ken Đạt Dương, trong ban tổ chức, nói họ làm việc với CIA “ vì muốn 

mở thêm cơ hội tìm việc làm cho người Việt Nam, nhất là trong một ngành ít ai nghĩ tới.”  
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Bác sĩ Tâm nói thêm, “ Chúng tôi làm việc nhiều với các công ty tư nhân để khuyến khích họ đa 

dạng hóa sắc tộc nhân sự của họ. Nhưng chúng tôi ít có dịp làm việc với các cơ quan chính 

quyền, nên đây là một dịp tốt để tiếp tay với một cơ quan chính quyền tuyển thêm người gốc 

Việt.”  

"Khi được hỏi nếu CIA nhận thiệt, cho về Việt Nam làm gián điệp, có dám làm 

không, thì cô Nam dõng dạc tuyên bố, “ Dám chứ gì đâu sợ!” " 

Trong số người tham dự buổi hội thảo, có khoảng mươi người có vẻ đến với đúng ý định tìm 

việc. Họ ăn mặc chỉnh tề, lắng nghe nghiêm túc, như thể sắp phỏng vấn xin việc. 

Nhưng cũng có những người đến vì tò mò. Cô Nam Nguyễn là một trong những người như vậy. 

Hiện đang học nghề cắt tóc, cô nói cô tới vì thấy mấy người trong trường khuyến khích đi để 

“ mở mang đầu óc.”  Một người khác cũng tò mò tới nghe là cô Liên Trịnh, muốn “ tìm hiểu, hội 

nhập.”  

Hai người đều không nghĩ mình có cơ hội, vì mới qua Mỹ “ tiếng Anh còn yếu lắm.”  Nhưng khi 

được hỏi nếu CIA nhận thiệt, cho về Việt Nam làm gián điệp, có dám làm không, thì cô Nam 

dõng dạc tuyên bố, “ Dám chứ gì đâu sợ!”  

Tất nhiên không phải ai làm cho CIA cũng là gián điệp. “ Chúng tôi tuyển rất nhiều khoa học gia, 

kỹ sư, chuyên viên điện toán,”  ông Mau trình bày. CIA đặc biệt tự hào với ngành nghiên cứu 

khoa học kỹ thuật của họ. “ Quý vị có thể làm việc với kỹ thuật tân tiến tới mức là bí mật quốc 

gia.”  

Ngay những người nhân viên CIA hiện diện tại chỗ cũng có nhiều ngành chuyên môn khác 

nhau. Trong hai người gốc Việt, ông Tuấn Alexander là kỹ sư điện, cô Thủy L. là nhà kinh tế, với 

hai bằng cử nhân và thạc sĩ kinh tế quốc tế. Có người học toán, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ, 

sư phạm. Tất cả đều làm trong “ Clandestine Service,”  tạm dịch “ dịch vụ bí mật,”  của CIA. 

 

'Lối nhìn độc đáo' 

 

 
 

Nhân viên CIA có nhiều sắc dân, nhiều tôn giáo, nhiều giới tính. Thông tin phát tại buổi hội thảo 

cho thấy ở CIA có ngoài các hội nhân viên theo sắc dân, còn có hội người điếc và khiếm thính, 

và có cả hội người đồng tính. 

Thay vì ép buộc mọi người phải giống nhau, CIA chủ trương “ Những lối nhìn độc đáo, đó là 

nhiệm vụ của chúng tôi.”  

Có những điều nhiều người hiểu nhầm về CIA. Dù bắt buộc phải giữ kín bí mật quốc gia, điều đó 

không có nghĩa là gia đình chả bao giờ biết người nhân viên CIA làm gì. 

Họ còn cho biết, có những trường hợp nhân viên phải chuyển ra ngoại quốc làm việc, CIA trả 

tiền cho vợ con đi theo luôn. Nhân viên CIA không nhất thiết phải là võ sư hay xông pha vào nơi 
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nguy hiểm. Nhân viên CIA không cần phải rành ngoại ngữ, không cần phải là công dân Mỹ nhiều 

đời. 

Nhân viên CIA không phải mang vũ khí - “ trừ khi quý vị xem điện thoại an toàn là một thứ vũ 

khí.”  

Tuy nói vậy, nhưng chính ông Alexander Tuấn lại tiết lộ: 

“ Công tác đặc biệt nhất của tôi là có lần tôi đi Trung Đông, tập đánh xáp lá cà, tập bắn súng - 

mặc dù việc của tôi là làm kỹ sư!”  

Cuối buổi hội thảo, một số người ở lại hỏi thêm những nhân viên CIA này - một dấu hiệu cho 

thấy buổi hội thảo đã đạt được một phần mục đích chính là kết nối tìm việc làm. 

Chính Luật sư Ken cũng thố lộ, “ Nghe xong buổi hội thảo tôi cũng thấy tò mò. Đúng là trước 

đây tôi không hề nghĩ mình sẽ làm cho CIA nhưng bây giờ tối thiểu tôi cũng phần nào quan 

tâm.”  

Đó không phải là suy nghĩ khác thường. Tất cả các nhân viên CIA nói chuyện tại buổi hội thảo, 

đều chia sẻ một điều giống nhau, là trước khi bước chân vào làm tại CIA, họ chưa hề nghĩ mình 

sẽ vào làm tại �Ổ gián điệp”  như vậy. Đường vào tới tình báo, có vẻ như tình cờ chứ không cố 

ý. 

Vũ Quý Hạo Nhiên 

Bài thể hiện cách hành văn và góc nhìn riêng của tác giả, một blogger tự do ở California, Hoa 

Kỳ. 

---------------------------------------------------- 

Nguồn: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2012/10/121022_cia_recruiment_roadshow 

 

CHUYỆN PHẢN GIÁN 

Một cựu sĩ quan của cơ quan tình báo trung ương Mỹ ̣(CIA) đã bị kết án gần 20 năm 
tù vào hôm thứ Sáu (22/11) vì làm gián điệp cho chính quyền Trung Quốc. 

 
                                     Ông Jerry Chun Shing Lee. (ảnh: AP) 

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2012/10/121022_cia_recruiment_roadshow
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NPR cho hay, Jerry Chun Shing Lee là một công dân Mỹ nhập tịch, sinh ra ở Hồng 
Kông và lớn lên ở Hawaii, đã bị kết án 19 năm vì âm mưu cung cấp thông tin quốc 
phòng cho chính phủ nước ngoài. 

Bản cáo trạng của tòa không nói chi tiết về việc Lee đã trao những thông tin nhay 
cảm nào cho chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên các công tố viên nói rằng việc Lee 
giữ lại các tài liệu quốc phòng và liên lạc cũng như nhận tiền từ các tổ chức nước 
ngoài, điều này cho thấy rõ ràng Lee có âm mưu làm gián điệp. 

Tính tổng cộng, Lee đã nhận hơn 840.000 USD từ các điệp báo viên của Trung 
Quốc, theo tài liệu của tòa án. Luật sư ở quận Đông, thuộc Virginia, G. Zachary 
Terwilliger đánh giá rằng “Lee đã bán nước”. 

Lee, 55 tuổi, làm việc cho CIA từ năm 1994 đến 2007 với nhiệm vụ bao gồm việc 
móc nối nguồn tin để thu thập thông tin tình báo ở nước ngoài cho Hoa Kỳ. Sau khi 
rời CIA, Lee cư trú tại Hồng Kông và trở thành một doanh nhân. 

Giới chức Hoa Kỳ cho biết Lee đã được các nhân viên tình báo Trung Quốc tiếp cận 
vào năm 2010, theo tài liệu của tòa án, các điệp viên Hoa Nam hứa sẽ cho Lee 
“100.000 đô la tiền mặt để đổi lấy sự hợp tác của anh ta và hứa sẽ chu cấp cho anh 
ta suốt đời”. 

Theo tài liệu của tòa án, ngay sau đó, Lee bắt đầu nhận được “một loạt các nhiệm 
vụ bằng văn bản” yêu cầu anh ta tiết lộ thông tin bí mật của Hoa Kỳ. Các tài liệu của 
tòa còn cho biết các quan chức tình báo Trung Quốc đã yêu cầu Lee cung cấp “ít 
nhất 21 loại thông tin khác nhau”. 

FBI đã lục soát một phòng khách sạn tại Honolulu nơi Lee nghỉ lại vào năm 2012, và 
thu thập được nhiều bằng chứng chống lại Lee như sổ ghi chép và các kế hoạch 
ngày liên quan tới việc thu thập thông tin tình báo, cũng như các thông tin quan 
trọng khác của CIA./. 

Nguồn: https://www.nguoiviet.tv/lam-gian-diep-cho-bac-kinh-cuu-si-quan-cua-co-quan-tinh-bao-my-

cia-bi-ket-an-gan-20-nam-tu/ 

 

Nam Phong tổng hợp 

 

www.vietnamvanhien.org 
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