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Vụ AVG: Khai trừ Đảng ông Lê Nam Trà,  

ông Phạm Đình Trọng 

Yến Thanh - 15:08 30/06/2018 

  

(VNF) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chính thức công bố các hình thức 
kỷ luật đối với các lãnh đạo Bộ Thông tin truyền thông và Mobifone vì sai 
phạm trong thương vụ mua cổ phần AVG 

 

Trong hai ngày 27 và 28/6/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 27. 

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương chủ trì kỳ họp nhằm xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng (BCSĐ) Bộ Thông 

tin và Truyền thông và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết 

luận tại kỳ họp 26 của UBKT Trung ương. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử 

lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ 

luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Lê Nam Trà, nguyên Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Mobifone và đồng chí Phạm Đình Trọng, 

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

Ủy ban cũng quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Cao 

Duy Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng 

công ty Mobifone; khiển trách đối với đồng chí Phạm Hồng Hải, Ủy viên BCSĐ, Thứ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 
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Đối với Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Nguyễn Bắc Son, 

nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng và đồng chí 

Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư BCSĐ, Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông, UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ 

luật. 

Trước đó, như VietnamFinance đã đề cập, từ ngày 28 đến 30/5/2018, tại Hà Nội, Ủy 

ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 26. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự 

đảng Bộ Thông tin và Truyền thông trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Dự án 

Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn 

Toàn Cầu AVG. Qua kiểm tra cho thấy Ban cán sự đảng (BCSĐ) Bộ Thông tin và 

Truyền thông chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, vi phạm 

nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, 

chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng công ty Mobifone 

vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật trong việc thẩm định, phê duyệt và tổ chức 

thực hiện Dự án, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước; chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ về Dự án trên. 

Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư BCSĐ, 

nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chính về những vi 

phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ 2011-2016. 

“Đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; có biểu hiện áp 

đặt, thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể 

BCSĐ, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến Dự án không đúng 

quy định. 

Ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án và giao cho 

cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến Dự án có nội dung trái quy định, không đúng 

nhiệm vụ được phân công; thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện Dự án, để xảy ra 

nhiều vi phạm”, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho hay. 

Đối với ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư BCSĐ, Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban kết luận rằng “Trong thời gian giữ cương vị Ủy 

viên BCSĐ, Thứ trưởng, đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết 

điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân 

chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình được 

phân công chỉ đạo thực hiện Dự án; ký Quyết định số 236/QĐ-BTTTT, ngày 21/12/2015 
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của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Dự án và một số văn bản có liên quan trái 

quy định, có văn bản không thuộc nhiệm vụ được phân công”. 

Vẫn theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, với cương vị Bí thư BCSĐ, Bộ trưởng từ tháng 

4/2016 đến nay, ông Tuấn chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của 

BCSĐ nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ông Phạm Hồng Hải, Ủy viên BCSĐ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bị kết 

luận là cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 

2011-2016 và 2016-2021. 

Ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền 

thông bị kết luận là có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong việc tham mưu cho lãnh 

đạo Bộ Thông tin và Truyền thông lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Dự án. 

Đối với các lãnh đạo Tổng công ty Mobifone, Ủy ban kết luận rằng ông Lê Nam Trà, 

nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Mobifone có 

nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, chịu trách nhiệm chính trong việc HĐTV Tổng công ty 

trình Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án; 

trực tiếp ký nhiều văn bản liên quan đến Dự án trái quy định. 

Ông Cao Duy Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty 

Mobifone có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong việc tham mưu cho HĐTV Tổng công ty 

trình Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án; 

trực tiếp ký nhiều văn bản liên quan đến Dự án trái quy định. 

“Những vi phạm của BCSĐ Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Nguyễn Bắc Son, 

đồng chí Trương Minh Tuấn, đồng chí Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Tổng công ty Mobifone và các đồng chí Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng, vi 

phạm của đồng chí Phạm Hồng Hải là nghiêm trọng, đã làm thất thoát lớn tài sản của 

Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của Tổng công ty 

Mobifone, đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Thông tin và Truyền thông, gây bức xúc 

trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật”, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng 

định. 

Yến Thanh 

Nguồn: http://vietnamfinance.vn/vu-avg-khai-tru-dang-ong-le-nam-tra-ong-pham-dinh-trong-

20180504224208941.htm 
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