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Tin được đài RFA cho biết ngày 19‐‐2‐2021 ông Phạm
P
Văn Sááng, nguyên giám đốc Sở Khoa học và Công
nghệ Đồng Nai đã bỏ trốn
t
ngày 19‐‐2‐2021.
Đư
ược biết ông Phạm Văn Sáng, 63 tuổi [xem
hìn h], đã bị cơ quan cảnh sáát điều tra kh
hởi tố
vụ án hình sự, rra lệnh bắt tạạm giam về ttội ‘Vi
phạạm quy định về đầu tư cô
ông trình xây dựng
gâyy hậu quảả nghiêm trọng’, từ ngày
27//1/2021. Côn
ng an đã khám
m xét 3 nơi ở của
ôngg Sáng tại qu
uận Bình Thạn
nh; TPHCM; tthành
phốố Thủ Đức, vvà Đồng Nai, nhưng ông kkhông
có m
mặt.
Khii còn tại chứcc Bí thư Đảngg ủy, Giám đ
đốc Sở
KH‐‐CN tỉnh Đồng Nai, ông Sááng đã có sai phạm
trong các dự án xây dựng trung tâm nghiên cứ
ứu, thử nghiệ m các loại raau quả theo ccông nghệ caao, sai
nh VietGAP... gây thất thooát hơn 27 tỉ đồng. Trướ
ớc đó, từ giữaa năm
phạm trong việc nhân rộng mô hìn
2020, ôngg Sáng đã bị Ban
B Bí thư tỉnh Đồng Nai kh
hai trừ Đảng vì cùng sai ph
hạm.
Ngoài raa, trước đó, ngày 20‐4‐20
020, đài RFA cũng
cho biếtt bà Nguyễn
n Thị Thu Th
hủy, 62 tuổi [xem
ó Chủ
hình], nggười bị cáo buộc từng đề xuất Cựu Phó
tịch Thư
ường trực Ủyy ban Nhân d
dân thành ph
hố Hồ
Chí Minhh Nguyễn Thàành Tài giao gần 5.000 m
m2 đất
tại trungg tâm quận 1 trái luật, gâ
ây thiệt hại 2
248 tỷ
đồng, hiệện đang trốn
n truy nã tại H
Hoa Kỳ.
Cũng đư
ược biết Bộ Cô
ông an đã khở
ởi tố và ra lện
nh bắt
giam bàà Nguyễn Th
hị Thu Thủyy ngày 7‐10‐‐2019,
nhưng ttrước đó bà đã sang Mỹỹ với lý do ““chữa
bệnh” từ
ừ năm 2018.
Bà Thủy đã
đ đưa đơn cho gia đình bà
b nhờ luật sư
ư Nguyễn Thàành Sơn, thuộ
ộc Đoàn luật sư Hà Nội, th
hay bà
làm việc với
v cơ quan điều
đ
tra và bảảo vệ quyền lợi khi vụ án đ
được đưa ra xét xử. Nhưn
ng báo trong nước
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cho hay Luật
L
sư Sơn đã
đ sang Mỹ, liên lạc với Tổng
T
lãnh sự
ự quán Việt N
Nam, để tiếp xúc với thân
n chủ,
nhưng không gặp được bà.
Lùi xa hơn vài năm về trước, hồi Tháng
T
Mười Hai,
H 2018, chủủ tịch Quốc H
Hội Nguyễn TThị Kim Ngân” đưa
phái đoàn
n công du Hàn Quốc, theo
o lời mời của Chủ tịch Quốốc hội Hàn Qu
uốc Moon Heee‐sang. Ngoàài Chủ
tịch Quốcc hội Nguyễn Thị
T Kim Ngân
n, còn có 20 quan chức cấpp cao là các Bộ trưởng và ccác Ủy viên Ủ
Ủy ban
Thường vụ
v Quốc hội. Hết hạn côngg tác, 9 trong
g số 160 ngư
ười đi theo đo
đoàn đã không quay trở lạ
ại Việt
Nam, sau chuyến thăm
m, từ ngày 4 đến
đ ngày 7 tháng 12 năm 22018.
Hơn 10 ttháng sau, th
heo
Hãng tin MK News, ch
hính
phủ Hàn
n Quốc đã khô
ông
biết gì vềề việc 9 thành
h
viên tron
ng đoàn ĐBQ
QH
Việt Nam
m bỏ trốn, cho tới
khi một người trong số đã
bỏ trốn xxuất hiện ở sâân
bay hồi đ
đầu năm 2019
9, và
xin trở vềề Việt Nam, tthì vụ
việc mớii được vỡ lẽ. [Xem
ảnh chụp
p màn hình Đ
Đài
truyền hìình MBC của Hàn
Quốc, hô
ôm 23/9/2019
9 đưa
tin về ngư
ười Việt Nam bỏ trốn ở lại Hàn Quốc].
Đến ngày 5‐11‐2005, đài
đ RFA loan tin 3 trong 9 người khôngg trở về VN m
mới bị phát h
hiện. Thông tiin này
được thứ
ứ trưởng Bộ Công
C
an Nguyễn Duy Ngọc cho biết tại ccuộc họp báo
o Chính phủ, diễn ra ngày 5/11,
và được truyền thông trong nước lo
oan tin cùng ngày.
n
Trước đó, tại cuộc họ
ọp báo Chính
h phủ, diễn raa vào ngày 22/10, báo giớ
ới quốc nội ccũng đã đượcc Thứ
trưởng Kế
ế hoạch Đầu tư
t Nguyễn Đứ
ức Trung cho biết rằng ôngg đã nhận trách nhiệm tro
ong việc 9 ngư
ười bỏ
trốn tại Hàn Quốc. Tuyy nhiên, ông không
k
thể cun
ng cấp danh ssách 9 ngườii này vì “chưaa có thẩm quyền”.
Hôm 18/100/2019, Chủ nhiệm văn phòng Quố
ốc hội
Nguyễn Hạạnh Phúc [xem
m hình], cũngg đã khẳng đ
định 9
người bỏ ttrốn lại Hàn Quốc nằm ttrong đoàn d
doanh
nghiệp VN,, do Bộ Kế hoạch Đầu tư
ư lên danh sách, đi
dự Diễn đààn Đầu tư & Thương mạii hai nước tạ
ại Hàn
Quốc.
Ông Phúc đã từng thô
ông tin cụ thể về vụ nàày với
Infonet.vn rằng: “Họ khhông ở trong đoàn đại biểểu cấp
cao do Chủủ tịch quốc hhội dẫn đầu sang thăm chính
thức Hàn Quốc. 9 ngườ
ời này chỉ đi nhờ
n chuyên cơ”,
c
nhưng daanh sách đượ
ợc tất cả đồng loạt che giấ
ấu.
Như vậy, tính đến ngàyy 5/11, theo thông
t
tin củaa Thứ trưởng Bộ Công an N
Nguyễn Duy N
Ngọc thì 3 tro
ong số
9 người bỏ
b trốn tại Hà
àn Quốc đã về
v nước, 6 nggười vẫn còn đang ở lại xứ
ứ sở Kim Chi,, nhưng danh
h tánh
những người trốn chạy vẫn được bao
b che giấu kín.
k
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Trong khi đó, nói với báo
b Zing, Bộ Trưởng
T
Kế hoạạch và Đầu tư
ư Nguyễn Chíí Dũng [xem h
hình], cho biếết đơn
vị đang ch
huẩn bị thôngg báo cho báo chí về sự việc. “Đây là llần đầu tiên ccó sự việc thếế này, thực sự
ự việc
rất đáng tiếc,”
t
ông Dũn
ng nói.
Ônng Dũng khẳng định đơn
n vị ông khi được
giaao chọn lọc, tthẩm định danh sách đoàn đi,
đã làm rất nhiều việc, và làm
m hết sức cẩn thận,
xem
m xét từng đ
đối tượng, rồ
ồi gửi các cơ quan
hữ
ữu quan có tráách nhiệm đểể họ thẩm traa, cho
ý kkiến.
“Thhậm chí khi ssang Hàn Qu
uốc chúng tôii cũng
qu ản chặt, bằnng cách giữ llại tất cả hộ chiếu
ười đi trong đoàn,” ông Dũng
củaa những ngư
nó i.
Th eo lịch trình, đoàn đáp xuống phi trrường
Gim
mhae (Busan
n), sau khi làm
m việc tại Bu
unsan,
tiếếp tục đến Seoul, để gặp m
mặt Quốc hộii Nam
Hàn, hội kiến
k
Tổng Thố
ống Moon Jaae In, và tham
m gia “Diễn Đ
Đàn Đầu tư vàà Thương mạ
ại Việt Nam – Nam
Hàn.” Sau
u đó quay trở về Việt Naam, từ phi trường Incheoon, để nhữngg người ở lại “vượt biên bằng
chuyên cơ
ơ” của Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim
K Ngân, làm
m cuộc “tháo chạy” của nh
hững “đại gia đỏ”.
háo chạy” bằn
ng chuyên cơ
ơ của Chủ tịchh Quốc Hội C
CSVN, ngày 13
3/7, Cơ quan Cảnh
Song songg với việc “th
sát Điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định truy
t
nã cựu Thứ trưởng Bộ Công Th
hương Hồ Th
hị Kim
Thoa [x em hình] d
do đã bỏ trrốn khỏi nơ
ơi cư
trú. Trư
ước đó, vào ttối 10/7, bà TThoa bị khởi tố về
tội "Vi pphạm quy địnnh về quản lý
lý, sử dụng tà
ài sản
nhà nướ
ớc gây thất thhoát, lãng phí".
Trước kkhi bị truy nã, bà Thoa đư
ược xác nhận hành
oàng,
vi đồngg lõa với cự
ựu Bộ trưởng
g Vũ Huy Ho
trong viiệc 'hô biến' 66.000m2 đấtt 'vàng' (khu đ
đất 2‐
4‐6 Hai Bà Trưng, TTP.HCM) từ tài sản nhà nước
sang taay tư nhân.
Vào năm
m 2016, bà TThoa từng bị Ủy ban Kiểm tra
Trung ư
ương kỷ luật, khiển trách vvề mặt Đảng, do có
nhiều v i phạm, khuyyết điểm trong thời gian giiữ các
Đảng ủy; Chủ
B thư Đảng ủy;
ủ Giám đốcc CTCP Bóng đèn Điện Quuang; Bí thư Đ
ủ tịch HĐQT, Tổng
chức vụ Bí
Giám đốc CTCP Bóng đèn
đ Điện Quang (tháng 1/2
2004‐5/2010)).
Bà Thoa cũng
c
bị Ban Bí
B thư miễn nhiệm
n
chức vụ
v ủy viên Ba n cán sự đản
ng Bộ Công Thương, và đềề nghị
Thủ tướng miễn nhiệm
m chức danh Thứ
T trưởng Bộ
B Công Thươ
ơng, do còn liiên quan đến một loạt nhữ
ững vi
phạm, khuyết điểm ngghiêm trọng trong quá trìn
nh cổ phần hooá Bóng đèn Điện Quang,, và kê khai tàài sản,
thu nhập không đúng. Đến ngày 16//8/2017, bà Thoa
T
chính thhức rời chức TThứ trưởng. B
Bà từng có 18
8 năm
gắn bó tạại Bóng đèn Điện
Đ
Quang, trước
t
khi về làm Thứ trưở
ởng. Trong giiai đoạn bà TThoa chèo lái,, Điện
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Quang đãã có sự phát triển đáng ghi
g nhận. Vào
o tháng 4/20116, cổ phiếu của Điện Qu
uang lên mứcc trên
77.000 đồ
ồng/cổ phiếu
u. Bà Thoa từn
ng lọt vào top
p những ngườ
ời phụ nữ già
àu nhất Việt N
Nam năm 201
16.
n tin về việc b
bà Hồ
Mấy ngày gần đây trên mạng xãã hội Facebook lan truyền
Thị Kim
m Thoa, cựu thứ trưởng B
Bộ Công Thươ
ơng CSVN, đa
ang trốn tại Pháp,
bị Bộ Công
C
An CSVN bắt giữ đư
ưa về Việt Nam
m, chờ xét xử
ử. Đây là thông tin
dẫn lại tin từ trangg cá nhân củaa Facebookerr Lê Nguyễn H
Hương Trà (C
Cô Gái
Đồ Lon
ng), viết: “Bà
à Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thhứ trưởng Cô
ông Thương, đã có
mặt ở Việt Nam, trên
t
chuyến bay từ Pariss về Việt Nam
m, hôm 16 TTháng
Giêng. Sau khi cách
h ly 14 ngày (tại Trà Vinh), sẽ được đư
ưa ra xét xử trong
các vụ án liên quan tới ông Vũ H
Huy Hoàng và Đinh La Thăn
ng.”
Điều này
n phù hợp với một bứ c hình được đưa lên Faccebook nói làà một
Doanh
h trại quân sự
ự tỉnh Trà Vinnh, nơi cách ly COVID‐19, cũng được ccho là
nơi gia
am giữ bà Th
hoa. (Hình: Faacebook).
Tuy nhiên
n, hôm 18 Thááng Giêng, Th
hiếu Tướng Tô
T Ân Xô, cháánh Văn Phòn
ng Bộ Công An CSVN, đã b
bác bỏ
tin này vàà cho biết “thô
ông tin trên là
à ‘tin vịt,’ khô
ông đúng sự tthật.”
Nhìn về chuyện
c
tháo chạy
c
của “cán bộ VC tham
m nhũng” Bộộ Công an CSS Việt Nam hô
ôm 26/06/20
017 ra
quyết địn
nh truy nã ôn
ng Vũ Đình Duy,
D
cựu Tổngg giám đốc CCông ty cổ ph
hần Hóa dầu và Xơ sợi Dầầu khí
(PVTEX). B
Bản tin đăngg trên
trang web
b bộ này nó
ói "Bộ
Công an đa
ang thụ lý điềều tra
vụ án Cố ý làm trái quyy định
của Nhà nước về qu
uản lý
kinh tế gâyy hậu quả ng
ghiêm
trọng, xảy ra tại Công ty Cổ
phần Hóa dầu và Xơ sợ
ợi Dầu
khí, và cá
ác đơn vị có
ó liên
quan theo
o Quyết định
h khởi
tố vụ án ng
gày 16/6/2017”.
Được biếtt PVTEX là một
trong cácc doanh nghiệp
thua lỗ củ
ủa PetroVietn
nam (PVN). PVTEX
P
Chụp lạại hình ảnh ônng Vũ Đình Duy (trái).
BC tiếng Việt hôm 27/06, điều tra viên
n Đinh Quốc Thiện, thuộcc C46, Bộ Công an, mô tảả điều
Trả lời BB
được gọi là lệnh truy nã
n này là chỉ "có tính thủ tục"
t
bởi đối ttượng bị truyy nã đã ra nư
ước ngoài từ tháng
10 năm 20
01:
"C
Chúng tôi vẫn
n phải ra lệnh
h truy nã tron
ng nước theoo thủ tục và ssau đó mới là
àm việc với ccác cơ
quan chứcc năng để phố
ối hợp truy nã
ã quốc tế".
"Đ
Đối tượng bị truy
t
nã đã xu
uất cảnh sang
g Thái Lan từ tháng 10/20016, còn sau đ
đó đi đâu thì kkhông
biết," ông
g Thiện nói thêêm.
Ông Vũ Đình Duy là một trong 5 nggười bị khởi tố
ố trong vụ ánn hình sự củaa dự án nhà m
máy xơ sợi Đình Vũ
của PVTEX
X. Dự án này có vốn đầu tư
ư hơn 7.000 tỷ
t đồng trongg đó chủ đầu tư chỉ có 30%
% vốn còn lại "toàn
bộ đều đi vay".
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Hai năm kể từ khi vận
n hành vào tháng 5/2014, nhà máy gặặp khó khăn về kinh doan
nh và thua lỗ
ỗ hơn
1.472 tỷ đồng
đ
và dừng
g hoạt động hẳn
h vào cuối năm 2015[xeem hình].
PVTEEX, trực thuộcc Tập đoàn Dầầu khí
Quốcc gia Việt Nam (Petrovietnam),
mới đ
đây ra thông cáo báo chí n
nói về
lệnh khởi tố "dàn
n lãnh đạo cũ
ũ" của
họ. TThông cáo viếtt:
"...Liên qu
uan đến sai phạm
của m
một số cá nh
hân thuộc Cô
ông ty
PVTEEX trong quá
á trình triển
n khai
đầu ttư, xây dựng Nhà máy sản
n xuất
xơ sợ
ợi Polyester Đình Vũ, Cô
ông ty
PVTEEX và cấp có
ó thẩm quyềền đã
tiến hhành kiểm đ
điểm, có hình
h thức
xử lýý. Hiện nay các cá nhân
n này
không còn
n thuộc biên chế
c của Công ty.
"C
Công ty PVTEX
EX cũng đã tha
am mưu cấp có thẩm quyềền các phươnng án tháo gỡ
ỡ khó khăn và
à phục
hồi sản xu
uất kinh doan
nh. Công ty PVTEX sẽ nghiêm túc chấp hành chỉ đạoo của Chính p
phủ và Ban Ch
hỉ đạo
xử lý các tồn tại, yếu kém
k
của mộtt số dự án và doanh nghiệệp chậm tiến độ, kém hiệu
u quả thuộc n
ngành
công thươ
ơng".
m cho biết ông
g Duy đã vắn
ng mặt tại cơ
ơ quan kể từ ngày 24/10, sau khi nhận
n được các đơ
ơn xin
Vinachem
nghỉ phép
p để đi khám bệnh tại nướ
ớc ngoài, ngh
hỉ phép năm, và nghỉ việc kkhông hưởngg lương. Tuy n
nhiên,
đơn này đã
đ không đượ
ợc Vinachem phê chuẩn, theo chỉ đạo ttừ lãnh đạo B
Bộ Công thươ
ơng. "Từ 24/10 đến
nay, lãnh đạo Vinacheem không thểể liên lạc đượ
ợc với ông Duuy và cũng kh
hông biết ôn
ng này đi đâu
u. Sau
n bản báo cáoo chính thức tới Bộ Công Thương vào ngày
nhiều lần liên lạc bất thành, Vinacchem gửi văn
2/11," VnExpress hôm 4/11 nói.
Đầu thángg 10/2016, Th
hanh tra Chính phủ có kết luận thanh trra tại dự án XXơ sợi Đình Vũ
ũ, nêu một lo
oạt sai
phạm "có
ó dấu hiệu cố
ố ý làm trái, gây
g thất thoá
át, lãng phí lớ
ớn" và kiến n
nghị Bộ Côngg an điều tra, xử lý
theo quy định pháp lu
uật. Cùng ngàày, báo Pháp Luật TP Hồ CChí Minh trích
h lời đại biểu Lưu Bình Nh
hưỡng
(Bến Tre),, Vụ trưởng kiêm Phó Chán
nh Văn phòngg Ban chỉ đạoo cải cách tư p
pháp Trung ư
ương:
"N
Nhiều trường
g hợp đi nướcc ngoài chữa bệnh có thể là có bệnh thhật. Nhưng cũ
ũng không lo
oại trừ
những trư
ường hợp đi nước ngoài để trốn tránh. Ví dụ về tr
trường hợp ô
ông Trịnh Xuâ
ân Thanh đi nước
ngoài chữ
ữa bệnh để trrốn tránh là khá
k điển hình,, hay trường hợp ông Vũ Đ
Đình Duy."
"V
Với những vụ
ụ lớn, nhạy cảm và có khả
ả năng dẫn đ
đến việc trốn
n chạy thì lẽ ra các cơ qu
uan có
thẩm quyyền, đặc biệt là
l cơ quan chủ quản của ng
gười bỏ trốn phải phối hợp
ợp với các cơ q
quan khác đểể quản
lý cán bộ."
Ngày 26/6
6/2017, Bộ Công an ra quyết định truyy nã đặc biệt đối với ông D
Duy, đồng thời với việc kh
hởi tố
ông với tộ
ội danh "Cố ý làm trái quy định của nh
hà nước về qquản lý kinh ttế gây hậu quả nghiêm trrọng".
Thời điểm
m ông bị truyy nã chỉ cách ngày 23/7/2
2017, tức là nngày mà giới chức Đức nó
ói ông Trịnh Xuân
Thanh 'bịị bắt cóc', chư
ưa đầy một th
háng.
Một số ngguồn tin từ Ba
B Lan nói, trrước đó, vào tháng 5/20117, ông Duy đ
đã được giớ
ới chức Ba La
an cấp
giấy cư trrú dài hạn th
heo dạng di dân
d lao động.. Giấy cư trú này có thời h
hạn ba năm, và do một cô
ông ty
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thuộc chủ
ủ là người Tru
ung Quốc, làm
m môi giới đăng
đ
ký cho ôông. Rời Việt Nam, ông Du
uy nói ông tớii sống
tại thủ đô
ô Warsaw của Ba Lan. Ôn
ng dành nhiều
u thời gian hààng tuần tới B
Berlin, thủ đô
ô của Đức, nơ
ơi ông
Trịnh Xuâân Thanh, mộ
ột người họ hàng
h
thân thiế
ết của ông, t ới sống từ 7//2016, và là n
người mà ông Duy
nói là "mố
ối quan hệ du
uy nhất ở Berllin" của mình.
Tại Berlin, "tôi sống trrong căn hộ của
c anh Trịnh
h [Xuân Thannh]", Vũ Đình Duy nói [xem
m hình]. Tuy n
nhiên,
ông Thanh và gia đình
h không sống tại căn hộ nàày. Việc đi lạii của ông kể từ sau khi rờ
ời Việt Nam d
dường
như diễnn ra rất thuận
n lợi, bởi "chú
úng tôi [ông D
Duy và
ông Trịnhh Xuân Thanh] đều có hộ chiếu ngoại giao,
không cầần visa, cứ đặặt vé là đi", ô
ông Duy khaii. Ông
thường ở Berlin "troong những ngày cuối tuầ
ần, có
tuần ở tớ
ới thứ Hai hooặc thứ Ba". ""Thường chún
ng tôi
đi đánh ggolf hoặc đi uốống bia, thế tthôi," ông nóii.
Ngày 26//06/2017, Vũ Đình Duy bị kkhởi tố về tội "Cố ý
làm trái quy định củaa nhà nước vvề quản lý kiinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty cổ
phần Hoáá dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex) và Cô
ông ty
cổ phần đầu
đ tư xây lắp
p Kinh Bắc (PV
VC.KBC) và bị truy nã đặc bbiệt toàn quố
ốc cùng ngày. Vào thời điểm đó,
này là "có tín
một điều tra viên thuộ
ộc C46, Bộ Cô
ông an, nói vớ
ới BBC rằng l ệnh truy nã n
nh thủ tục" bở
ởi đối
tượng bị truy
t
nã đã ra nước ngoài từ tháng 10//2016.
Hôm 31/5
5/2018, Bộ Cô
ông an Việt Nam
N
khởi tố bổ
b sung tội 'N
Nhận hối lộ' đ
đối với ông Vũ
ũ Đình Duy vàà phát
thêm lệnh
h truy nã. Traang web Bộ Công
C
an đưa tin khởi tố bổổ sung tội “N
Nhận hối lộ” vvới bị can Vũ
ũ Đình
Duy, cựu Tổng Giám đốc
đ Công ty cổ
ổ phần Hóa dầu
d và Xơ sợ
ợi dầu khí (PVTTex). Điều cầần lưu ý là Vũ
ũ Đình
Huy và Trrịnh Xuân Thaanh cùng man
ng tội như nh
hau nhưng Thhanh thì bị cô
ông an VC bắ
ắc cóc về VN xxử tội
[bất kể hệệ quả ngoại giao] còn Duy thì yên thân ở hải ngoại.
Rời Vũ Đình Huy, xin nói
n đến việc truy
t
nã đỏ ôn
ng chủ Nhật CCường Mobille Bùi Quang
g Huy [xem hìnnh nhỏ
trên góc trrái]. Tin đượcc Đức Hoàng đăng ngày 18/09/2019
1
trrên (VNF) cho
o biết “Bộ Cô
ông an đã đềề nghị
Interpol (TTổ chức cảnh
h sát hình sự quốc tế) hỗ trợ
t truy bắt, đ
đưa ông Bùi Quang Huy vvào danh sách
h truy
nã đỏ, nếếu bắt được sẽ
s đưa về Việt Nam”. Thô
ông tin này đ
được Trung ttướng Trần V
Văn Vệ, Chánh văn
phòngg Cơ quan Cảnh sát điều ttra Bộ
Công an cho biết tại cuộc họp
p báo
bên lềề hội nghị Tư lệnh Cảnh sáát các
ASEAN lần th
nước A
hứ 39 (ASEAN
NAPOL
39) diễễn ra hôm naay (18/9).
Trả lời câu hỏi của báo chí về kếết quả
phối hợp truy bắắt ông Bùi Q
Quang
Huy, chủ Công ty Nhật C
Cường
Mobilee, Trung tướ
ớng Trần Văăn Vệ
cho haay sau khi cơ
ơ quan công an ra
quyết định khởi tố
ố vụ án, khởi tố bị
can, đ
đối tượng nàyy đã trốn khỏ
ỏi nơi
cư trú. Bộ
ộ Công an đã ra quyết định
h truy nã tron
ng nước và q uốc tế, đồng thời đã đề nghị Interpol h
hỗ trợ
truy bắt, đưa
đ vào danh
h sách truy nãã đỏ. “Bên cạn
nh đó, Việt N am cũng đã ccó đề nghị các nước ASEAN
N truy
nã, nếu bắ
ắt được sẽ tra
ao trả về Việtt Nam để xử lý”,
l ông Vệ chho biết.
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Trước đó,, như Vietnam
mFinance đã thông
t
tin, ông Bùi Quang Huy bị khởi ttố hôm 14/5 vvới tội danh ““Buôn
lậu” và “V
Vi phạm quy định
đ
về kế toán gây hậu quả
q nghiêm trrọng”, quy địịnh tại điều 1
188 và điều 221 Bộ
luật Hình sự. Theo Bộ Công an, ông
g Bùi Quang Huy
H đã bỏ trốốn từ ngày 9//5. Ngày 9/7,, Cơ quan Cản
nh sát
điều tra Bộ
B Công an đãã ra quyết định bổ sung quyết
q
định khhởi tố bị can vvà lệnh khám
m xét đối với b
bị can
Bùi Quangg Huy về tội “Rửa
“
tiền”.
Ông Phạm
m Chí Dũng [llúc chưa bị bắ
ắt đi tù] có bài viết đăng ttrên Blog củaa đài VOA, nggày 6/6/2019 [xem
phụ đính]]. Theo đó Bộ
ộ Công an đã phải tổ chứcc một cuộc họọp báo vào n
ngày 31/5/2019 để thông tin về
“ông Bùi Quang
Q
Huy, Tổng
T
giám đố
ốc Công ty TN
NHH Thương m
mại và Dịch vvụ Kỹ thuật N
Nhật Cường, kkhông
trình diện,, cũng không có mặt ở nơii cư trú kể từ lúc khám xétt cho đến khi khởi tố vụ án
n”.
Sau đó, tin được đăng trên “Đấu trrường
chứng khoán
n” ngày 12‐01
1‐2021 cho biiết “Bị
can Phạm Nh
hật Vinh [xem
m hình] (Tổngg giám
đốc Công tyy Nguyễn Kim, là thành
h viên
HĐQT Sadeco
o) đã có sai p
phạm gây thiệệt hại
cho Sadeco hơn 940 tỉ đ
đồng. Đến naay, do
Vinh bỏ trốn nên đang bị truy nã quốc tế.
Ngày 12.1.20021, Cơ quan
n Cảnh sát điềều tra
Công an TP.H
HCM (PC03) vừa hoàn tấất kết
luận điều trra (KLĐT) vụ án 'vi phạm
m quy
định về quảnn lý, sử dụng
g tài sản nhà nước
gây thất thoát
t
lãng ph
hí', chuyển Việ
ện KSND cùngg cấp, đề ngh ị truy tố ông Tất Thành Caang (nguyên P
Phó bí
thư thường trực Thàn
nh ủy TP.HCM
M, nhiệm kỳ 2015
2
‐ 2020) và 18 đồng phạm. Trongg vụ án này còn có
hành vi sai phạm của ông Phạm Nhật
N
Vinh (Tổ
ổng giám đốcc Công ty Ngguyễn Kim, là thành viên HĐQT
Sadeco).
Theo KLĐT, Phạm Nhật Vinh đã có hành vi cùngg với các thànnh viên HĐQTT Công ty CP p
phát triển Naam Sài
Gòn (Sade
eco) biểu quyết thống nh
hất chọn Côn
ng ty Nguyễnn Kim làm cổ đông chiến lược, với giáá phát
hành cổ phần cho Cô
ông ty Nguyễ
ễn Kim là 40
0.000 đồng/c
/cổ phần tại cuộc họp HĐQT Sadeco ngày
hất thoát, thiiệt hại cho Sa
adeco
2.8.2017, không thôngg qua đấu giáá, thẩm định giá theo quy định, gây th
hơn 940 tỉ
t đồng, phạm
m vào tội “vi phạm quy địịnh về quản lýý, sử dụng tàài sản nhà nư
ước gây thất tthoát,
lãng phí”,, quy định tại Điều 219 bộ luật Hình sự.
Theo KLĐT, PC03 đã tổ
ổ chức thi hàành các Quyếtt định và lệnhh đối với Phạạm Nhật Vinh
h. Tuy nhiên, P
Phạm
Nhật Vinh
h đã xuất cản
nh đi nước ng
goài.
Chuyện th
háo chạy của các “đại gia đỏ”
đ là chuyện
n dài, nói hoàài không biết đến bao giờ mới hết, nên
n Giáo
Già xin tạm dừng lại, chờ
c có dịp viế
ết tiếp. Điều đáng
đ
lưu ý là “VC gào thét ‘chống Mỹ cứu nước’; n
nhưng
bọn chúng, từ đại gia đến hầu hết cấp lãnh đạo
o hàng đầu đ
đảng và nhà n
nước, đều âm
m thầm ‘tháo
o chạy
sang Mỹ’,, chớ chưa th
hấy tên nào th
háo chạy san
ng Tàu…”
Hẹn con thư
t sau
Giáo Già
Nhóm Chố
ống Tàu Diệtt Việt Cộng
(Đại gia đình
đ Nguyễn Ngọc
N
Huy)
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Phụ đính

Bùi Quang
Q
Hu
uy đào th
hoát: Thê
êm một vếết đen trên mặt B
Bộ Công aan
06
6/06/2019
Phạạm Chí Dũng

Sau khi bịị nghi ngờ về ‘tay trong’ và
v phải chịu chỉ
c trích thâm
m cay không cchỉ từ báo chíí và dư luận xxã hội
mà còn từ
ừ nhiều đại biểu
b
Quốc hộ
ội tại kỳ họp Quốc hội thááng 5 ‐ 6 năm
m 2019, Bộ C
Công an đã ph
hải tổ
chức mộtt cuộc họp bááo vào ngày 31/5/2019
3
để
ể thông tin vềề “ông Bùi Quuang Huy, Tổ
ổng giám đốcc Công
ty TNHH Thương
T
mại và
v Dịch vụ Kỹỹ thuật Nhật Cường,
C
khôngg trình diện, ccũng không ccó mặt ở nơi ccư trú
kể từ lúc khám
k
xét cho
o đến khi khởii tố vụ án”.
h
được mà bắt người thì
t không?”
“Sao bắt hàng
Vẫn là Lươ
ơng Tam Quaang, Chánh văăn phòng ‐ Nggười phát ngôôn của Bộ Cô
ông an Việt Naam ‐ quan chức đã
được pho
ong hàm Trun
ng tướng sau nhiều lần lập thành tích trả lời theo lối ‘chưa có tthông tin gì’ trước
báo chí về
ề hàng loạt vụ
v việc mà đế
ến khi đó đã rõ như ban ngày, như Vũ
ũ ‘nhôm’ ‐ tứ
ức Trần Đại V
Vũ mà
được đồn
n đoán có họ hàng với Trầần Đại Quang ‐ đào thoát sang Singapo
ore, vụ câu lư
ưu và sau đó là bắt
giam Trun
ng tướng côn
ng an kiêm ‘aanh hùng lực lượng vũ traang’ Phan Văn
n Vĩnh về tội ‘bảo kê đán
nh bạc
công nghệ
ệ cao’…
Theo Lươ
ơng Tam Quang, do trong thời gian kháám xét, Bộ C ông an chưa khởi tố vụ áán, chưa khởii tố bị
can đối vớ
ới Bùi Quang Huy nên chưa thể áp dụngg biện pháp nngăn chặn theeo quy định ccủa pháp luật..
“Riêng Bù
ùi Quang Huyy, từ lúc khám
m xét đến lúcc khởi tố vụ áán, đã không đến trình diệện, mặc dù đ
đã vận
động gia đình, và cũngg không có mặt
m ở nơi cư trú. Do vậy, ngày 18/5, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra
quyết định truy nã toààn quốc và truy nã quốc tế
ế đối với Bùi Quang Huy” ‐ tướng Quaang giải thích thêm
trong cuộ
ộc họp báo nggày 31/5.
Nhưng Bộ
ộ Công an sẽ lẹo lưỡi ra saao trước câu hỏi "Sao bắt hàng được m
mà bắt người thì không? N
Nhẽ ra
lúc đó anh
h có thể khởii tố vụ án và bị can cùng lúc"
l
của đại bbiểu Quốc hộ
ội Lưu Bình Nhưỡng ‐ một tiếng
nói phản biện hiếm ho
oi trong số gầần 500 mái đầầu ‘nghị gật’ mà đã bị Bộ Công an gầm
m ghè vì cái tộ
ội ông
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Nhưỡng lôi tuột ‘thành tích’ tiếp nhận và điều tra quá chậm trễ đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân
ra trước mặt báo chí và công luận?
Một câu hỏi không hề dễ nuốt. Nhưng vẫn chưa hết…
“Khả năng thứ nhất là lộ lọt, qua quá trình triển khai nghiệp vụ để lộ lọt thông tin và bị can biết được
nên trốn thoát. Khả năng thứ hai là quy trình không chặt chẽ, quá trình làm việc xác minh chưa chặt chẽ.
Khả năng thứ ba là có người nào đó báo tin cho bị can Bùi Quang Huy” ‐ khi kỳ họp Quốc hội mới khai
mạc, một đại biểu Quốc hội là ông Lê Thanh vân đã liên tiếp xuất hiện trên mặt một số tờ báo nhà nước
với những câu hỏi và nhận định ‘chết người’ dành cho Chung ‘con’ và Bộ Công an.
Rốt cuộc, kẻ nào đã mật báo cho Bùi Quang Huy để ông chủ Nhật Cường Mobile bỏ trốn ngay trước mũi
Bộ Công an, Nguyễn Xuân Phúc và cả ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng?
Có ‘dính’ Chung và Hải?
Hàng loạt đồn đoán và ám chỉ trong dư luận, trên mạng xã hội và trên mặt báo quốc doanh từ trước khi
Hội nghị trung ương 10 diễn ra vào trung tuần tháng 5 năm 2019 về sân sau Bùi Quang Huy của Chung
‘Con’, tức Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, giờ đây trở nên phức tạp hơn hẳn bởi sự biến mất của
Huy.
Trong khi đó, lại rộ lên dư luận về vụ khám xét công ty Nhật Cường và truy bắt Bùi Quang Huy là nhằm
lôi ra chuyện buôn lậu hàng Tàu mà có người nghi là có thể có các thiết bị gián điệp được Trung Quốc cài
vào.
Không đề cập trực tiếp về dư luận trên, nhưng báo điện tử Viettimes rút tít một cách hàm ý: “Báo động
nguy cơ đối với chủ quyền quốc gia Việt nam nhìn từ vụ án Công ty Nhật Cường”, mà cụ thể trong bài là
những khái niệm “chủ quyền thông tin” hoặc “chủ quyền trong không gian số”.
Cùng thời gian này, vụ Huawei của Trung Quốc vẫn đang gây chấn động trong chính giới quốc tế. Nhiều
quốc gia đã cắt hợp tác với Huawei vì lo sợ bị thiết bị tình báo Trung Quốc theo dõi.
Cũng đang xuất hiện dư luận cho rằng vụ Nhật Cường sẽ ‘đốt’ không chỉ Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức
Chung mà cả Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải. ‘Đốt’ như thế nào và với nhiệt lượng đến mức độ nào thì
chưa rõ, nhưng xác suất Chung và cả Hải ‘vô can’ trong vụ Nhật Cường thì gần như không thể có.
Vết đen nhơ nhớp
Trong khi đó, Bộ Công an lại phải nhận một vết đen nhơ nhớp bởi cách thông tin cái sau đá cái trước của
về vụ Bùi Quang Huy. Bởi vào ngày 14/5/2019, chính Bộ Công an thông báo là đã khởi tố bị can và ra
lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Bùi Quang Huy và 8 người khác vì tội “Buôn lậu và tội Vi
phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” ‐ được hiểu rõ ràng là Huy đã phải tra tay vào
còng. Nhưng đến ngày 19/5/2019, cũng Bộ Công an lại thông báo Bùi Quang Huy đã bỏ trốn từ ngày 9/5.
Cho đến nay, vở kịch vẫn được tái công diễn và còn nguyên giá trị lịch sử ‘và giá trị ‘nghệ thuật’ của nó
kể từ vụ Dương Chí Dũng vào năm 2012, Trịnh Xuân Thanh năm 2016, Vũ Đình Duy và Vũ ‘Nhôm’
trong năm 2017…Tất cả đều có thời gian để cao bay xa chạy khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng
nhờ được mật báo bởi những người ‘trong ngành.’
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Đặc biệt là vụ Trịnh Xu
uân Thanh đầầy kỳ bí. Bởi cho
c dù Thanhh đã ‘tự nguyyện về nước đ
đầu thú’ theo
o cách
tuyên truyyền của Bộ Công
C
an và đãã có quá đủ thời
t
gian để ccơ quan điều tra Bộ này b
bắt Thanh phải mở
miệng, ch
ho tới nay vẫn
n không có bấất kỳ công bố nào bởi bất kkỳ quan điều tra nào về việc nhóm nào
o hoặc
quan chức cao cấp nào
o đã bắn tin và
v mở đường cho Thanh ‘rra đi tìm đườn
ng cứu nước’’ ở tận Đức.
Còn nhớ vào
v năm 201
12 sau khi bị bắt lại ở Cam
mpuchia và bbị đưa ra tòa
a, cựu tổng g
giám đốc Vina
alines
Dương Ch
hí Dũng đã kh
hai về một ‘ô
ông anh trên Bộ Công an’ đã mật báo đ
để Dũng kịp thời đào tho
oát chỉ
ít tiếng đồng
đ
hồ trướ
ớc khi lực lượ
ợng cảnh sát điều tra từ ttừ bước vào nhà y theo m
một cung cácch rất
‘đúng quyy trình’. Khi đó
đ đã ồn ào dư
d luận về kẻẻ mật báo chíính là Phạm Q
Quý Ngọ ‐ Thứ trưởng Bộ Công
an. Nhưng rất may cho
o Ngọ là ông ta
t đã tránh bị truy tố vì că n bệnh xơ gaan cổ trướng ttrong bụng, n
nhưng
ông ta đã không thể tránh khỏi cửa địa ngục.
Những viê
ên tướng nào
o phải chịu tráách nhiệm?
Rốt cuộc, vụ Bùi Quangg Huy đào tho
oát ngay trướ
ớc mũi công aan khi vụ việcc đã được đưa vào ‘tầm nggắm’ ‐
mà bằng chứng rõ nhấất là vụ khám
m xét cơ sở do
oanh nghiệp N
Nhật Cường ‐ phải được ‘‘giải thích’ nh
hư thế
nào để đầầu xuôi đuôi lọt?
l
Vụ khám
m xét cơ sở Nh
hật Cường cóó phải là độngg tác đánh độ
ộng cho Bùi Q
Quang
Huy bỏ trốn? Các cơ quan an ninh điều tra, cảnh sát điều traa và quản lý xxuất nhập cản
nh của Bộ Cô
ông an
đã ‘làm ăn’ đến nông nỗi nào mà khiến lại pháát sinh thêm một Bùi Quaang Huy đến mức phải ‘trruy nã
quốc tế’, sau những tiền lệ đậm màu
m sắc ‘phe cánh chính ttrị’ như Trịnh
h Xuân Thanh
h, Vũ Đình Du
uy, Lê
Chung Dũ
ũng, Phan Văn
n Anh Vũ?
Rốt cuộc và
v sau tiền lệ Tổng cục 5 tìình báo Bộ Cô
ông an phải ggiải thể với hààng loạt tướn
ng lĩnh bị khởii tố và
tống giam
m vì cung cách
h làm tình bááo chỉ toàn mùi
m ‘hai đê’ (đ
đất và đô), nh
hững viên tư
ướng nào tron
ng đội
ngũ có đế
ến 200 tướngg công an phảải chịu trách nhiệm về vụ Bùi Quang H
Huy đang biến
n mất và sẽ ccó thể
biến mất mãi mãi?
Một chuyên án an ninh
h quốc gia về ‘gián điệp’ vàà tội danh ‘phhản bội’ nữa cchăng?
Nếu Bùi Quang
Q
Huy bỏ
ỏ trốn không đơn
đ thuần bở
ởi tội danh ‘b uôn lậu’ mà llà ‘xâm phạm
m an ninh quố
ốc gia’,
vụ việc sẽ
ẽ trở nên ghê gớm và sắc máu hơn nhiều.
n
Lẽ đươ
ơng nhiên là khi đó khôn
ng chỉ Nguyễn
n Đức
Chung màà cả Hoàng Trrung Hải sẽ phải
p cùng chịu
u trách nhiệm
m về vụ này, đ
để Ủy ban Kiểểm tra trung ương
sẽ có thêm
m một đầu việc kiểm tra hoặc thêm mộ
ột đầu vụ án.
C Dũng
Phạm Chí
Phạm Chí
C Dũng là nhà
n báo độc lập, tiến sĩ kkinh tế sống vvà làm việc ttại Sài
Gòn, Việệt Nam. Trướ
ớc năm 2013, đã có thời giian 30 năm là
àm việc trong
g quân
đội, chíính quyền và khối đảng. D
Do viết bài chhống tham nh
hũng, từng bịị công
an bắt vào năm 201
12. Năm 20133, tuyên bố từ
ừ bỏ đảng Cộ
ộng sản Việt Nam.
Năm 20
014, cùng cácc cộng sự thànnh lập Hội nhhà báo độc lậ
ập Việt Nam vvà giữ
cương vị chủ tịch của
c tổ chức nnày. Cũng trrong năm 2014, được Tổ
ổ chức
phóng viên
v
không biiên giới vinh danh 'Anh hùùng thông tin
n'. Các bài viếết của
Phạm Chí
C Dũng là bllog cá nhân vvà được đăngg tải với sự đồ
đồng ý của đà
ài VOA
nhưng không phản ánh
h quan điểm chính
c
thức củ
ủa chính phủ H
Hoa Kỳ.
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