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Nguyễn Hùng 

 

 

             Ông Hoàng Trung Hải (trái) và Nguyễn Đức Chung. 

 

Dựa vào cách báo chí kháo các sai phạm của chính trị gia Hà thành, người ta có thể thấy cả bí thư 

lẫn chủ tịch Hà Nội đều đang trong tầm ngắm của chiếc lò thiêu đốt sự nghiệp của nhiều chính trị 

gia. 

Hiển nhiên đường quan lộ của họ còn tuỳ xem kết quả điều tra các vụ án liên quan trong thời gian 

tới đây. Người ta đã chứng kiến cú ngã ngửa trên đường quan lộ kéo tới khúc quanh ngục lộ của bí 

thư Sài thành Đinh La Thăng. Câu “làm rõ tới đâu xử lý tới đó” là của sếp cũ của cả hai ông Đinh 

La Thăng và Hoàng Trung Hải, đương kim bí thư Hà Nội. Chỉ có điều dưới thời ông Nguyễn Tấn 

Dũng, các sai phạm của nhiều đồ đệ chưa bao giờ được làm rõ. 

Sai phạm của ông Hải từ thời còn là phó của ông Dũng liên quan tới dự án ngàn tỷ nhằm mở rộng 

sản xuất ở Công ty Gang Thép Thái Nguyên. Dự án đang đắp chiếu nhưng hiện vẫn phải trả lãi ngân 

hàng tới gần 500 tỷ mỗi năm, theo trang Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông Hải được cho là đã có những chỉ đạo không đúng trong dự án mà vốn đã tăng từ chưa tới 4.000 

tỷ lên trên 8.000 tỷ. Nhà thầu của dự án, Tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc, cũng được thanh 

toán tới trên 90% giá trị hợp đồng trong khi nhiều hạng mục của dự án chưa hoàn thành. Các nhà 

thầu cũng đã ngưng thi công từ nhiều năm nay. 

Truyền hình kỹ thuật số VTC hôm 10/12 đăng trên Facebook: “La liệt hạng mục bị bỏ dở, sắt thép 

hoen gỉ, lau sậy và cỏ dại mọc um tùm, nước tù đọng ứ... không ai nhận ra được đây là dự án khổng 

lồ trị giá hàng nghìn tỷ đồng.” Hàng trăm người đã chia sẻ và bình luận tin này. 

Người lấy tên Luu Vo viết: “Nó cứ ký chia nhau hoa hồng.” Người khác, Khai Hoang Xuan, viết: 

“Tôi chỉ mong Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sức khoẻ [tốt] để làm nốt.” 

Bài trên trang mạng của VTC cho thấy cái gọi là dự án ngàn tỷ giờ chỉ còn là đống sắt rỉ nằm chờ 

thanh lý. Cho tới nay hai cựu chủ tịch hội đồng quản trị, hai tổng giám đốc và một phó tổng giám 

đốc trong ngành thép đã bị bắt giam chờ ngày hầu toà. 

https://www.voatiengviet.com/author/nguy%E1%BB%85n-hung/o_qyt
https://plo.vn/thoi-su/sai-pham-khung-tai-du-an-gang-thep-thai-nguyen-876355.html
https://www.facebook.com/vtcnewsvn/posts/2704570129663263
https://vtc.vn/canh-hoang-phe-ben-trong-du-an-nghin-ty-khien-ong-hoang-trung-hai-bi-xem-xet-ky-luat-d515337.html?fbclid=IwAR2HC7DAXlLJmiKTrQ3fHKePnCHGN8_wm5ihr76nONPrRCVBysg0NW0Fojs


Một dự án khác khá khẩm hơn nhưng cũng đã muộn đưa vào hoạt động tới bốn năm nằm ngay tại 

Hà Nội – Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong tháng này. Báo 

Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hà Nội, nói mỗi năm tiền trả lãi vay ngân hàng 

cho dự án chưa đi vào hoạt động này cũng ở mức gần 300 tỷ đồng. 

Dự án này mức đầu tư ban đầu chưa tới 9.000 tỷ nhưng sau đã tăng lên tới 18.000 tỷ. Nhà thầu dự 

án cũng lại là một công ty Trung Quốc. 

Nhưng dự án và công ty Trung Quốc này không phải là mối bận tâm chính của Chủ tịch Nguyễn 

Đức Chung. Ông Chung có lẽ lo ngại hơn với tiến độ điều tra vụ “Buôn lậu, vi phạm quy định về kế 

toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp và Dịch 

vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường và các 

công ty liên quan. Nhật Cường được chính quyền Hà Nội trao cho những hợp đồng béo bở. 

Vụ án này hồi tháng 11/2019 đã được đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 

chống tham nhũng sau một cuộc họp do đích thân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 

chủ trì. Mười bị can đã bị khởi tố trong vụ Nhật Cường nhưng bị can chủ chốt Bùi Quang Huy, 

Tổng Giám đốc công ty, đã bỏ trốn, điều thường diễn ra trong các vụ án lớn trong thời gian gần đây. 

Hà Nội dưới thời Chủ tịch Chung cũng còn nhiều vấn đề khác. Từ vụ Đồng Tâm tới ô nhiễm nước 

sinh hoạt, ô nhiễm nước sông, ô nhiễm không khí và mới đây nhất là vụ cắt đôi que thử xét nghiệm 

HIV và viêm gan B trái quy định ở bệnh viện Xanh Pôn. 

Hồi đầu tháng này hàng trăm người cũng chia sẻ một bài viết của báo Lao Động cho thấy cảnh công 

nhân dùng máy xịt bụi bay mù mịt trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, điều báo mô tả là “kinh 

hoàng”. Còn kết quả điều tra các dự án, vốn sẽ ảnh hưởng tới quan lộ của hai quan chức hàng đầu 

của Hà Nội, có kinh hoàng hay không thì còn phải chờ thêm nhiều tháng nữa. 

             

Nguyễn Hùng 

Nguyễn Hùng là người đồng sáng lập chương trình Bàn tròn Thứ Năm của BBC Tiếng Việt. Anh 

cũng sẽ chia sẻ blog này qua trang Facebook - https://www.facebook.com/haynhi3005/. Các bài viết 

của Nguyễn Hùng là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản 

ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. 

 

Nguyễn Hùng bắt đầu viết báo từ năm 1995 cho tờ Vietnam Investment 

Review và hai năm sau được Liên Hiệp Quốc chọn là một trong một vài 

nhà báo châu Á xứng đáng nhận giải thưởng mang tên cố tổng thư ký 

Dag Hammarskjold. Nguyễn Hùng đến London năm 2000, trở thành 

phát thanh viên, biên tập viên và phó ban Việt ngữ BBC. Trong vài năm 

trước khi rời BBC hồi năm 2017 để trở thành giảng viên báo chí kỹ thuật 

số ở Goldsmiths, University of London, Nguyễn Hùng phụ trách mảng 

mạng xã hội cho Vùng Đông Á và mảng kỹ thuật số cho Vùng Nam Á 

của BBC World Service.  
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