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Làm gì để xử lý các quan tham tẩu tán 

tài sản ra nước ngoài? 

Posted by adminbasam on 23/07/2016 

FB Tuyen Nguyen Chung 

23-7-2016 

 

Chúng ta chưa quên nguyên Quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines Giang Kim Đạt đã bán 

3 con tàu, ôm số tiền 19 triệu USD (400 tỷ đồng) tẩu tán ra nước ngoài, mua bất động sản và giao 

cho bố đẻ đứng tên. Và dư luận đang vô cùng phẫn nộ trước việc bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường 

mặc dù là ĐBQH – đại diện cho quyền lợi của dân, nhưng lại nhẫn tâm chiếm đoạt hơn 2.000 hecta 

đất nông nghiệp làm các khu công nghiệp, ép doanh nghiệp đầu độc môi trường, làm giàu trên 

sinh mạng của người dân, cùng chồng là ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hàng Hải 

Việt Nam (Maritime Bank) gom tiền của dân rồi âm thầm nhập thêm quốc tịch nước khác và thề 

trung thành với nhân dân Malta để chuẩn bị đường chạy trốn. 

Vấn đề rất lớn đặt ra, nếu Giang Kim Đạt trong Đại án tham nhũng Vinashinlines có quốc tịch 

Malta như bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường thì hậu quả sẽ khôn lường ra sao? Việc thu hồi và xử lý 

tham quan này sẽ gặp trở ngại thế nào khi đối tượng mang hai quốc tịch? Ngược lại, một người cơ 

hội, tham lam, làm giàu trên sinh mạng dân nghèo như bà Nguyệt Hường khi đã có quốc tịch nước 

khác mà tẩu tán khối tài sản khổng lồ ra nước ngoài thì sẽ xử lý thế nào? 

Dư luận từng rúng động trước thông tin “siêu lừa” Huyền Như sau khi chiếm đoạt gần 4.000 tỉ 

đồng tiền gửi của dân, đã chuẩn bị sẵn các thủ tục (chuyển nhượng tài sản, mang thai, làm thẻ 

xanh đi Mỹ) để “cao chạy xa bay” ra nước ngoài. Hay nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Công 

Ngọ có số tài sản khủng vừa bị phanh phui. Có ai dám chắc rằng ông ta không chuẩn bị sẵn đường 

chuyển tiền ra nước ngoài? 

http://anhbasam04.wordpress.com/
https://www.facebook.com/tuyennguyen.chung.90/posts/289813894706752
https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/07/h1483.jpg
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Theo hồ sơ Panama bị rò rỉ, Việt Nam có tới 189 cá nhân và tổ chức với 19 công ty vỏ bọc được 

thành lập ở nước ngoài, chủ yếu là tại các “thiên đường trốn thuế”. Tổng cộng có 92 tỉ USD được 

chuyển phi pháp từ Việt Nam ra nước ngoài. Phải chăng phần lớn là những đồng tiền mồ hôi nước 

mắt của dân ? 

Trong khi đó, cơ sở pháp lý của Việt Nam, công cụ phòng chống tham nhũng và nhất là thu hồi tài 

sản tham nhũng tẩu tán lại chưa có biện pháp chế tài. Tại khoản 2, Điều 44, Luật phòng, chống 

tham nhũng quy định về nghĩa vụ kê khai tài sản: “Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai 

tài sản, mọi biến động về tài sản thuộc sở hữu của mình và tài sản thuộc sở hữu của vợ hoặc 

chồng và con chưa thành niên”, nhưng thực tế việc thực hiện kê khai tài sản chỉ là hình thức, khai 

cho có. Tại Thông tư 35 của Ngân hàng Nhà nước cụ thể hóa Điều 23 Luật phòng chống rửa tiền, 

quy định, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài có trị giá từ 1.000 USD trở lên, phải báo cáo Cục Phòng, 

chống rửa tiền (NHNN). Nhưng việc chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài rất dễ thực hiện thông qua 

các giao dịch điện tử ngầm hoặc đội lốt hợp tác đầu tư thông qua các công ty bình phong ở nước 

ngoài. 

Những lỗ hổng pháp luật trên đã bị Giang Kim Đạt, Huyền Như và hàng loạt các quan tham khác 

(kể cả những quan chức chưa bị lộ) lợi dụng tẩu tán tài sản, tháo chạy ra nước ngoài. Giờ đây, 

phải chăng vợ chồng Trần Anh Tuấn – Nguyễn Thị Nguyệt Hường nhập quốc tịch Malta (không 

ngoại trừ khả năng thành lập các công ty bình phong để thực hiện các hoạt động đội lốt đầu tư – 

thủ đoạn mà giới siêu giàu quốc tế thường thực hiện ở các “thiên đường trốn thuế”) là để ôm khối 

tài sản kếch xù chạy ra nước ngoài hưởng thụ? 

Nhìn sang các nước, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin đã chất lên máy bay 58 va li và hòm lớn 

(chưa kể số tài sản của gia đình khoảng 1 tỉ USD, mua cả CLB bóng đá Manchester City) tẩu tán ra 

nước ngoài, đi lại bất cứ đâu với tấm hộ chiếu Montenegro trong tay. Tại Trung Quốc: Gia đình Bạc 

Hy Lai – Cốc Khai Lai bị phanh phui đã chuyển 6 tỷ USD ra nước ngoài; Cựu tỉnh trưởng Vân Nam 

Lý Gia Đình bị phát hiện có tới 5 hộ chiếu của 5 quốc gia; Đặng Gia Quý, anh rể của Tập Cận Bình 

đã biển thủ lượng lớn tiền và đầu tư vào hai công ty ở quần đảo Virgin của Anh, một thiên đường 

trốn thuế,.. khiến dư luận phẫn nộ về mức độ tham nhũng và cách tẩu tán tiền của các quan tham 

Trung Quốc. 

Làm thế nào để Việt Nam phát hiện tham nhũng, kiểm soát tài sản đối với người có chức vụ, quyền 

hạn? Cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng ra sao khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản ra nước ngoài? Làm 

sao để quản lý, thu hồi tài sản được chuyển nhượng cho người thân đứng quyền sở hữu? 

Biện pháp và khung hình phạt nào đối với quan chức lén nhập quốc tịch vào “thiên đường trốn 

thuế” ? 
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Số phận của những người dân và doanh nghiệp đang gửi tiền ở ngân hàng Hàng Hải Việt Nam 

(Maritime Bank) sẽ ra sao nếu ông chủ ngân hàng này là ông Trần Anh Tuấn cùng vợ là bà Nguyễn 

Thị Nguyệt Hường gom tiền tẩu tán ra nước ngoài? 

 

 

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường lợi dụng 

tư cách ĐBQH để lũng đoạn kinh tế, 

cướp đất của dân? 

Posted by adminbasam on 21/07/2016 

Blue VN 

20-7-2016 

Không chỉ phản bội niềm tin của cử tri, nhập quốc tịch vào “thiên đường trốn thuế” Malta 

để tẩu tán số tiền khổng lồ lên tới hàng trăm triệu Euro, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường 

còn cao tay hơn các đại gia Nguyễn Đức Kiên, Phạm Công Danh khi lợi dụng đặc quyền và 

tư cách ĐBQH để thực hiện các phi vụ làm ăn phi pháp, thâu tóm ngân hàng và hàng 

ngàn hecta đất, đẩy rất nhiều nông dân vào cảnh màn trời chiếu đất. 

Sự phát triển “thần kỳ” của VID Group 

Từ một công ty được thành lập năm 2006 chỉ chưa đầy 6 nhân viên, chưa đầy một năm 

sau (thời điểm bà Hường trúng tuyển ĐBQH khóa đầu tiên), tập đoàn VID Group của 

bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã bành trướng hệ thống “chân rết” đến nhiều tỉnh thành khắp miền 

Bắc. 

http://anhbasam04.wordpress.com/
http://bluevn.org/ba-nguyen-thi-nguye%CC%A3t-huong-loi-dung-tu-cach-dbqh-de-lung-doan-kinh-te-cuop-dat-cua-dan.html
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Lợi dụng đặc quyền và tư cách ĐBQH, bà Hường liên tục thực hiện các phi 

vụ làm ăn phạm pháp, thâu tóm ngân hàng và hàng ngàn hecta đất, đẩy 

rất nhiều nông dân vào cảnh màn trời chiếu đất. 

Chỉ sau 3 năm thành lập (2009), bà Hường đã cấu kết với Tập đoàn Lifan của Trung Quốc làm chủ 

đầu tư của 9 khu công nghiệp (hiện con số này đã tăng đến 11 KCN), gồm 3 KCN ở Hà 

Nội, 1 ở Hà Nam, 3 ở Hải Dương và 2 KCN ở Hưng Yên. Diện tích đất và số lượng khu công nghiệp 

mà bà Hường chiếm giữ nhiều đến nỗi trong giới kinh doanh, bà Nguyệt Hường được ví von là “bà 

đỡ của các khu công nghiệp”. 

Đã có biết bao nông dân Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam và ở Hà Nội phải rơi nước mắt “nhường” 

lại đất với giá rẻ mạt cho gia đình bà làm dự án! Sự thành công của gia đình bà Hường đã đẩy 

biết bao gia đình nông dân ở các vùng quê vào cảnh “màn trời chiếu đất”, khiếu kiện khắp nơi! 

Đó là chưa kể VID Group còn nắm giữ 60% vốn tại Công ty CP Bất động sản Hanovid, bà 

Hường cũng được biết đến là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TNG Holdings, có cổ phần lớn tại CTCP Đầu 

tư và phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam, sở hữu nhiều tổ hợp BĐS có tổng giá trị lên 

tới vài chục ngàn tỷ đồng. 

Tại sao VID Group, chỉ sau 1 năm thành lập lại có thể “bành trướng” hoạt động trải khắp miền 

Bắc? Phép màu nào đã giúp tập đòan này thành công với tốc độ kỳ diệu như thế? Có hay không 

việc bà Hường lợi dụng đặc quyền của ĐBQH để quan hệ, thao túng, trục lợi ? 

https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/07/h1450.jpg
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Phải chăng, bà Hường cùng chồng là Trần Anh Tuấn tuồn tài sản ra nước 

ngoài và đang “chuẩn bị” tẩu thoát sau hàng loạt phi vụ phạm pháp? (Ảnh 

chụp hộ chiếu ghi rõ Quốc tịch Malta của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, 

được cấp ngày 22/6/2016 do Văn phòng Hộ chiếu Malta cấp. Nguồn: FB 

Tuyen Nguyen Chung) 

Tiếp theo dưới đây là một số phát hiện “hay ho”, phơi bày những thủ đoạn thâu tóm và 

lũng đoạn kinh tế của vợ chồng bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường – Trần Anh Tuấn trong thời 

gian bà Hường đương nhiệm ĐBQH. 

Thâu tóm Maritime Bank 

Ngân hàng Maritime Bank (MSB) được thành lập từ năm 1991 và trở thành ngân hàng 

đại chúng vào năm 2006. MSB bắt đầu tái cơ cấu bộ máy, thấy đây là cơ hội ngàn vàng, 

vợ chồng bà Hường lập tức tung tiền thâu tóm và trở thành nhóm cổ đông mới (ông 

Tuấn – bà Hường) nắm giữ vị trí then chốt tại MSB. 

Ngay tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên đầu tiên sau khi trở thành ngân 

hàng đại chúng, ông Trần Anh Tuấn (khi đó còn là Tổng Giám đốc VID Group) đã nhảy 

vào HĐQT nhiệm kỳ 2007-2011 và giữ chức danh Phó Chủ tịch MSB, dù trước đó quản lý 

ngân hàng vẫn còn là một điều xa lạ đối với ông. Từ tháng 10/2008, ông chiếm chức vụ 

Tổng Giám đốc và giữ vị trí đó cho đến khi nắm được chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 

2012-2016, còn bà Hường nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Sáng lập MSB. 

https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/07/h1451.jpg
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Không chỉ giống các đại gia Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) và Phạm Công Danh thực hiện 

các thủ đoạn để thâu tóm ngân hàng, lũng đoạn kinh tế, bà Hường còn sử dụng tư cách 

Đại biểu Quốc hội để làm “tấm chắn” cho các phi vụ làm ăn lừa đảo, phi pháp. 

Ảnh chụp hộ chiếu ghi rõ Quốc tịch Malta của chồng bà Nguyệt 

Hường – ông Trần Anh Tuấn được cấp ngày 22/6/2016 bởi Văn 

phòng Hộ chiếu Malta. (Nguồn: FB Tuyen Nguyen Chung) 

Ảnh chụp hộ chiếu ghi rõ Quốc tịch Malta của con trai bà Hường 

– Trần Anh Đức, được cấp ngày 22/6/2016 bởi Văn phòng Hộ 

chiếu Malta. (Nguồn: FB Tuyen Nguyen Chung) 

https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/07/h1452.jpg
https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/07/h1453.jpg
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Cú phốt “siêu lừa” Huyền Như 

Trong đại án Huỳnh Thị Huyền Như gây chấn động giới tài chính năm 2014, “siêu lừa” 

Huyền Như đã lừa đảo chiếm đoạt 3 công ty Phúc Vinh, Thịnh Phát và Công ty Hưng 

Yên với tổng số tiền 1.598.069.274.709 đồng. Liên quan vụ việc này, Bản án hình sự 

sơ thẩm số 46/2014/HSST ngày 27/1/2014 vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng 

phạm, kết luận “Như biết có một số công ty “sân sau” của Ngân hàng Hàng 

Hải (Maritime Bank) có nguồn vốn muốn gửi để kiếm tiền lời 

nhiều và cần gặp trực tiếp để đàm phán”. Như vậy, chính bản án và 

nhận định của Hội đồng xét xử trong phiên sơ thẩm đã khẳng định những sai phạm của 

ngân hàng Maritime Bank liên quan đến “siêu lừa” Huyền Như. 

Câu hỏi đặt ra là: Tỷ lệ lợi ích của Maritime Bank tại 3 công ty này là bao nhiêu? Trách 

nhiệm của ông Tuấn (Chủ tịch HĐQT) và bà Hường (Chủ tịch Hội đồng Sáng lập) đối với 

vụ việc này đến đâu? Tại sao những sai phạm nghiêm trọng của Maritime Bank liên quan 

trong vụ Huyền Như lại chìm xuồng? Phải chăng, bà Hường đã sử dụng tư cách ĐBQH để 

đạt được quyền miễn trừ trách nhiệm hình sự, không bị khởi tố, phục vụ lợi ích cá nhân? 

Đối chiếu với sự việc của Maritime Bank trong Đại án Huyền Như, cũng như Nguyễn Đức 

Kiên và các lãnh đạo ACB đã phải “trả giá” cho các sai phạm lũng đoạn nền kinh tế, vậy 

thì bao giờ lãnh đạo Maritime Bank, trực tiếp là ông Tuấn – bà Hường phải chịu trách 

nhiệm về các sai phạm này ? 

Vợ chồng bà Hường dưới lớp vỏ là Đại biểu Quốc hội, nhiều năm qua đã liên tiếp thâu 

tóm, thực hiện nhiều hành vi lũng đoạn nền kinh tế. Chiếc vòi bạch tuộc mọc ra từ VID 

Group và Maritime Bank của vợ chồng bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường – Trần Anh Tuấn đã 

rút không biết bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân cũng như tài nguyên đất 

nước. 

Và nay, bà Hường đã lên kế hoạch “tẩu tán” toàn bộ tài sản khổng lồ sang “thiên đường 

trốn thuế” Malta trước khi bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý theo pháp luật. Không 

thể để bà Hường và ông Tuấn dễ dàng “tháo chạy” như thế. Đề nghị các cơ quan chức 

năng nhanh chóng vào cuộc, điều tra và xử lý những sai phạm vợ chồng bà Hường đã 

gây ra. 

Nguồn: FB Tuyen Nguyen Chung 
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VOA 

Đối lập Malta đòi làm rõ vụ hộ chiếu nữ dân biểu VN 
21-7-2016 

Đảng đối lập chính của Malta đã kêu gọi thủ tướng nước này phải giải thích rõ vì 

sao một cựu đại biểu quốc hội Việt Nam lại có thể được cấp hộ chiếu của nước 

này. 

Báo chí Malta dẫn lời thông cáo của Đảng Dân tộc nói rằng Thủ tướng Joseph 

Muscat “không thể tiếp tục giữ im lặng” về vụ việc liên quan tới bà Nguyễn Thị 

Nguyệt Hường sau khi nữ doanh nhân này bị tước tư cách đại biểu quốc hội Việt 

Nam. 

Theo truyền thông Malta hôm 21/7, đảng đối lập này cáo buộc rằng việc cấp hộ 

chiếu cho bà Hường đã không được cân nhắc kỹ càng. 

Truyền thông của quốc đảo nằm ở châu Âu còn đưa tin thêm rằng không chỉ cựu 

nữ đại biểu quốc hội Việt Nam, mà cả gia đình bà đã có quốc tịch Malta. 

Báo chí Việt Nam hôm 17/7 đưa tin Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp đột xuất và 

đưa ra quyết định không xác nhận tư cách đại biểu quốc hội đối với bà Hường. 

Theo Văn phòng Quốc hội, lý do là bà vi phạm Luật Quốc tịch của Việt Nam, khi 

có thêm quốc tịch Malta mà không kê khai trong hồ sơ ứng cử. 

Nữ doanh nhân 46 tuổi này là chủ tịch Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 

chuyên đầu tư vào các khu công nghiệp. 

Năm 2014, Malta bắt đầu chương trình Nhà đầu tư cá nhân, trao quốc tịch cho 

các công dân nước ngoài. 

Theo Malta Today, Times of Malta 

Nguồn: https://anhbasam.wordpress.com/2016/07/21/9251-ba-nguyen-thi-

nguye%CC%A3t-huong-loi-dung-tu-cach-dbqh-de-lung-doan-kinh-te-cuop-dat-

cua-dan/ 
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