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Sự kiện gây chấn động mạnh nhất trong dư luận mấy ngày qua là vụ bắt 

giam bà Trương Mỹ Lan của tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở Sài Gòn, báo hiệu 

những diễn biến khó lường của tình hình chính trị Việt Nam những ngày tới. 

 

Bà Trương Mỹ Lan (trái) và ông Lê Thanh Hải. (Hình: Bộ Công An, Getty Images) 

Cùng bị bắt với bà còn có bà Trương Huệ Vân (cháu bà Lan), bà Nguyễn 

Phương Hồng, và ông Hồ Bửu Phương, trong đó bà Nguyễn Phương Hồng, 

39 tuổi, chết chỉ sau hai ngày bị bắt tạm giam. 

Liên quan đến vụ bắt bớ này đã xảy ra hiện tượng người dân tụ tập đông đảo 

trước các phòng giao dịch của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn 

(SCB) để rút tiền, buộc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (NHNN) phải họp 

báo trấn an. 

Cũng như thông tin về cái chết bí ẩn của bà Nguyễn Phương Hồng, toàn bộ 

thông tin về SCB và các nhân vật lãnh đạo của nó đều bị báo chí trong nước 

âm thầm gỡ bỏ sau khi đăng vài giờ. 

Tuyên bố dối trá về mối liên quan giữa SCB và Vạn Thịnh Phát, cũng như 

cách bưng bít thông tin của nhà cầm quyền, đã tạo điều kiện tốt cho sự lan 

truyền các loại tin đồn và thuyết âm mưu, khiến cho việc phân tích và đánh 

giá sự kiện thêm khó khăn bội phần. 
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Phất lên nhờ quan hệ 

Tuy nhiên, lần theo các mạch dư luận, có thể thấy đây là một vụ án lớn, phơi 

bày bộ mặt thật của một chế độ trong đó giới chức chóp bu cấu kết ăn chia 

với giới tư bản cá mập – có thể có cả thế lực nước ngoài – để trục lợi từ tài sản 

quốc gia và nỗi khốn khổ của người dân 

Bà Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, là một doanh nhân người Việt gốc Hoa, tên thật 

là Trương Muội, xuất thân là người bán vải ở chợ An Đông, Quận 5, Sài Gòn. 

Nhờ quan hệ thân thiết với bà Trương Thị Hiền, vợ ông Lê Thanh Hải, cựu bí 

thư Quận 5, cựu chủ tịch và cựu bí thư Thành Ủy. 

Trong một thời gian dài, bà Trương Muội đã xây dựng được một “đế chế” 

kinh doanh hùng mạnh mang tên Vạn Thịnh Phát (VTP), có giá trị nhiều tỷ 

đô la, với nhiều công ty con trong các lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động 

sản. 

Để đánh bóng tên tuổi và đánh lừa dư luận, bà Trương Muội đổi tên thành 

Trương Mỹ Lan, giống với bà Trương Mỹ Hoa, chị của bà Trương Thị Hiền, 

và là cựu phó chủ tịch nước. 

Quá trình lớn mạnh của VTP gắn chặt với quá trình thăng tiến của ông Lê 

Thanh Hải, từ người đứng đầu cơ sở đảng CSVN ở Quận 5 lên tới Bộ Chính 

Trị, cơ quan quyền lực cao nhất của đảng toàn quốc, đến mức khó tách bạch 

rõ ông Hải đỡ đầu cho bà Lan của VTP hay ngược lại. 

Có điều, nhờ quyền lực “nghiêng trời” của ông Hải ở Sài Gòn mà VTP thâu 

tóm được rất nhiều những lô đất “kim cương” ở trung tâm thành phố có thời 

được gọi là “Hòn Ngọc Viễn Đông.” 

Những lô đất này từng là dinh thự của các cơ quan chính phủ thời VNCH, bị 

chính quyền cộng sản tịch thu sau ngày miền Nam sụp đổ. 

Cấu kết, ăn chia với ông “trùm đảng” Lê Thanh Hải và tay chân, VTP được 

giao các lô đất đó với giá rẻ để phát triển thành các dự án cao cấp như Union 

Square, Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton, cao ốc căn hộ 

dịch vụ cao cấp Sherwood Residence, khách sạn thương mại An Đông-

Windsor, khu dân cư Bonville Land, khu dân cư cao cấp Sterling Residence, 

khu căn hộ cao cấp Lambert Residence, Thuận Kiều Plaza… 



VTP chỉ là một trong nhiều công ty bất động sản của phe ông Lê Thanh Hải 

và đồng bọn, nhưng có lẽ là công ty được ưu ái nhất, được dành nhiều lô đất 

đẹp nhất ở các đại lộ trung tâm Quận 1. 

Và không chỉ ông Hải, VTP còn có bè cánh với các quan chức cao cấp ở Ba 

Đình. 

Ngày 7 Tháng Giêng, 2014, trong vụ án tại Cục Hàng Hải, bị cáo Dương Chí 

Dũng khai với tòa rằng ông đã giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển 20 tỷ đồng 

($1 triệu) cho Thượng Tướng Phạm Quý Ngọ, lúc đó là thứ trưởng Bộ Công 

An, để nhờ ông giúp VTP được thực hiện dự án trên khu đất Cảng Nhà 

Rồng, ở Khánh Hội, Quận 4, sau khi cảng Sài Gòn được di dời về Cát Lái. Sau 

lời khai đó, ông Ngọ lăn ra chết một cách bí ẩn (báo chí đăng là bị ung thư) 

mà bà Lan vẫn vô can, được coi là “bất khả xâm phạm” chứng tỏ bà có ô dù 

rất lớn che chở. 

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

Có đất đẹp, VTP liền huy động tiền bạc để thực hiện các dự án. Cách làm ăn 

thông thường của các đại gia bất động sản Việt Nam “tay không bắt giặc” là 

thành lập ngân hàng, lấy nguồn tiền của bá tánh để làm vốn. Được sự chống 

lưng của NHNN, năm 2011, bà Lan thâu tóm ba ngân hàng nhỏ là Ngân 

Hàng Sài Gòn, Ngân Hàng Đệ Nhất (FCB) và Ngân Hàng Việt Nam Tín 

Nghĩa (TNB) nhập chúng vào thành một ngân hàng mới lấy tên cũ là Ngân 

Hàng Sài Gòn (SCB). 

Tuy không ra mặt, nhưng ở Sài Gòn, ai cũng biết bà Trương Mỹ Lan và VTP 

chính là chủ nhân thực sự của SCB. Ngân hàng này huy động tiền tiết kiệm 

của dân bằng việc trả tiền lời cao hơn từ một đến hai “chấm” so với các ngân 

hàng thương mại khác nên luôn có lượng khách rất đông đảo, phần lớn là 

người về hưu, người kinh doanh nhỏ ham tiền lời cao và tin vào sự “bất khả 

xâm phạm” của bà Lan. 

Dòng tiền không chảy trực tiếp từ SCB tới các dự án của VTP mà đi vòng qua 

các công ty đầu tư như công ty đầu tư An Đông, công ty đầu tư Times 

Square, công ty tập đoàn Sài Gòn Peninsula… tất cả đều là những chân rết 

huy động vốn cho VTP. Người gửi tiền vào SCB được khuyến khích mua trái 

phiếu (bond) có tiền lời cao của các công ty đầu tư này, SCB bảo đảm mua lại 

trái phiếu khi đáo hạn. Chính vì thế, khi có tin “Bộ Công An quyết định khởi 

tố vụ án ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu 



tư An Đông” thì người có tiền gửi ở SCB như ngồi trên đống lửa, gọi nhau đi 

rút tiền thì đã muộn! 

Ngày 7 Tháng Mười, bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bị truy tố, bị tạm 

giam để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” theo Điều 174 Bộ Luật 

Hình Sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Theo kết quả điều tra ban đầu, 

các bị can đã gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt 

hàng ngàn tỷ đồng của người dân trong thời gian 2018-2019, trong đó chỉ 

riêng công ty An Đông chiếm đoạt khoảng 25,000 tỷ đồng (khoảng $1 tỷ). 

Văn bản truy tố chưa đề cập tới những hành vi vi phạm pháp luật khác của 

bà Lan và VTP như hối lộ hoặc câu kết với quan chức để trục lợi. 

Từ án kinh tế tới động đất chính trị 

Nếu chỉ căn cứ vào thông tin của cơ quan điều tra Bộ Công An thì vụ bắt 

giam bà Trương Mỹ Lan chỉ là một vụ án kinh tế như hàng chục vụ án bất 

động sản và ngân hàng mấy năm gần đây. Nhưng để phá một vụ án như vậy, 

có cần ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phải cất công dẫn một phái đoàn 

cao cấp – bao gồm bốn ủy viên Bộ Chính Trị, trong đó có hai bộ trưởng Công 

An và Quốc Phòng – từ Hà Nội vào Sài Gòn hôm 23 Tháng Chín để họp với 

ông Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành Ủy và cũng là một ủy viên Bộ Chính Trị? 

Chuyến kinh lý của ông Trọng, cùng với những mối quan hệ chằng chịt giữa 

VTP với các giới chức đảng và chính phủ khiến dư luận nghi ngờ rằng vụ án 

đã trở thành một vụ “động đất chính trị.” 

Ai cũng tin, bà Trương Mỹ Lan sẽ là đầu mối dẫn tới việc thanh trừng ông Lê 

Thanh Hải và bộ sậu của ông – gồm các cựu lãnh đạo thành phố như ông Lê 

Hoàng Quân (chủ tịch), ông Nguyễn Văn Đua (phó chủ tịch), ông Nguyễn 

Thành Phong (chủ tịch), sau khi ông Nguyễn Thành Tài (phó chủ tịch) và ông 

Tất Thành Cang (phó chủ tịch) lần lượt ra trước vành móng ngựa gần đây. 

Niềm tin là như thế nhưng cái “lò” của ông Trọng có đốt được củi gộc như 

vậy hay không thì chưa biết chắc được. 

Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan còn có những cái chết bí ẩn. Bắt đầu từ 

cái chết của ông Phạm Quý Ngọ nêu trên, gần đây lại có những cái chết khó 

hiểu của ông Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch công ty chứng khoán Tân Việt, 

thành viên hội đồng quản trị SCB trong đế chế VTP và là chồng của bà Tống 

Thị Thanh Hoàng, phó tổng giám đốc tập đoàn VTP. 



Ông Thành chết một ngày trước khi bà Lan tra tay vào còng. Bí ẩn nhất là cái 

chết của bà Nguyễn Phương Hồng, người cùng bị bắt với bà Trương Mỹ Lan, 

và chết không rõ lý do trong lúc bị tạm giam. Từ sáng 11 Tháng Mười, trên 

mạng xã hội, người dân lại đồn hai quan chức cao cấp khác của SCB, ông 

Diệp Bảo Châu, phó tổng giám đốc, và ông Lưu Quốc Thắng, trưởng ban 

kiểm soát, đều đã qua đời tại nhà riêng. Thông tin này chưa kiểm chứng 

được. 

Nếu như những cái chết bí ẩn đó là do một thế lực bí mật ra tay diệt khẩu bịt 

đầu mối thì quả thực vụ Trương Mỹ Lan không đơn giản là án kinh tế mà 

dính líu chặt đến các giới chức chóp bu trong đảng, bộc lộ bản chất tội phạm 

của một tổ chức “mafia” có tên đảng CSVN. Từ vụ án này, người ta mới thấy 

được đằng sau vẻ hào nhoáng của các tòa nhà chọc trời bằng nhôm và kính 

trên các đại lộ trung tâm Sài Gòn là cả một đế chế quyền và tiền quyện chặt 

vào nhau để lường gạt và trục lợi, với nhiều thủ đoạn. 

Ông Nguyễn Phú Trọng và cái lò của ông sẽ đốt được gì? Hãy chờ xem! [đ.d.] 

 


