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Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh có 8  

người thân trong gia đình nằm trong bộ máy 

công quyền.    Courtesy of Laodong 

Theo đó gia đình ông có ít nhất 8 người thân ruột thịt và họ hàng đang làm công chức nhiều ban 

ngành, địa phương trong tỉnh. Cụ thể vợ ông  Bà Phạm Thị Hà giữ chức Phó giám đốc sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Các em trai ông: Triệu Tài Phong là  Bí thư Huyện ủy huyện 

Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Ông Triệu Sơn An giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện Hoàng Su 

Phì. Ông Triệu Tài Tân là Phó phòng Hành chính Viễn thông tỉnh Hà Giang. Em gái ông Vinh, 

Bà Triệu Thị Giang giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Hà Giang; chồng bà này 

Ông Mạc Văn Cường giữ chức Phó trưởng Công an thành phố Hà Giang. Rồi anh họ ông Triệu 

Tài Vinh, Ông Triệu Là Pham là Phó ban Nội chính Tỉnh ủy. Bà Triệu Thị Tình, em họ ông Vinh, 

giữ chức  Phó giám đốc phụ trách Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Hà Giang. 

Trả lời báo chí trong nước, ông Vinh xác nhận cả tám người trên đều là người thân của mình, 

nhưng giải thích tất cả đều được bổ nhiệm ‘đúng quy trình.’ 

Hiện vẫn chưa có cơ quan chức năng nào tiến hành kiểm tra liệu tất cả người thân của ông Vinh 

có được bổ nhiệm “đúng quy trình” hay không. 

Ông Trần Văn Lĩnh, nguyên thành viên Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng cho rằng những trường hợp 

tương tự như gia đình ông Vinh xảy ra ở rất nhiều địa phương trên cả nước, nhưng họ không bị 

kiểm tra là vì luật pháp không có quy định cụ thể: 

Luật pháp phải có quy định. Quyền lực nếu không muốn trở thành một trò chơi nguy hiểm cho 

chính nó và cho cả chế độ thì quyền lực ấy phải được kiểm soát bởi một chế độ kiểm soát quyền 

lực. 

Trước đây nhân loại đã tìm ra phương pháp khống chế đó là tam quyền phân lập, hoặc những 

quy định luật pháp nhằm kiểm soát quyền lực đó. 

Cho đến giờ này, luật pháp VN không có đoạn nào cấm người ta sử dụng con cháu vào cơ quan 

hay tổ chức của mình cả. Điều đó chỉ có quy định trong nội bộ Đảng thôi. 

Như trình bày của ông Trần Văn Lĩnh, vụ việc Hà Giang không phải cá biệt. Ở Bắc Ninh, đã từ 

lâu người dân truyền tai nhau chuyện cả dòng họ ông Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nắm 

giữ các chức vụ công quyền khác nhau. Ông Chiến có 20 người thân ruột thịt và họ hàng đảm 

nhiệm các chức vụ từ cán bộ kinh tế, y tế, nông nghiệp, xây dựng, thú y, tài nguyên môi trường, 

cho đến văn hóa, an ninh, giáo dục. Hầu hết đều là những vị trí lãnh đạo. Chưa hết, bên gia đình 

thông gia của của ông Chiến cũng có 4 người làm trong bộ máy công quyền. 

Nhiều địa phương trên khắp Việt Nam lâu 

nay xảy ra tình trạng thường được gọi ‘cả 

họ làm quan’. Mặc dù bị công luận lên án, 

nhưng thực tế vẫn tiếp diễn và chừng như 

có những nơi ngày càng tồi tệ hơn. 

Vài ngày trước, khi vụ việc gian lận điểm 

thi ở Hà Giang bị phát hiện, tên tuổi của 

ông Bí thư tỉnh Triệu Tài Vinh lại được 

nhắc đến trên khắp các trang mạng. Người 

ta nhắc đến ông Vinh không chỉ bởi vì con 

gái ông là một trong những thí sinh được 

nâng điểm, mà còn vì ông Vinh vốn “nổi 

tiếng” từ lâu sau khi dư luận phát hiện cả 

nhà ông làm quan. 



Nhiều địa phương khác cũng được nói có tình trạng tương tự, từ  Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải 

Phòng, Thanh Hóa, đến Huế, Quảng Bình, Cần Thơ, … 

Năm ngoái, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho Bộ Nội vụ kiểm tra việc báo chí phản 

ánh lãnh đạo địa phương bổ nhiệm người nhà. Sau đó, Bộ Nội vụ công bố danh sách 9 địa phương 

có tình trạng này, và cho biết quá trình kiểm tra phát hiện nhiều trường hợp sai phạm. Cho đến 

nay chưa rõ những trường hợp này là ai và bị xử lý ra sao. 

Chúng tôi nêu vấn đề với Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một trí thức ở Quảng Bình đã tuyên bố từ 

bỏ Đảng. Ông cho biết quan điểm: 

Họ bao che cho nhau, cấp dưới với cấp trên thông đồng với nhau. Chuyện này là do hiện tượng 

độc tài, độc đoán, không có dân chủ. Và đặc biệt nó đã đặt cơ quan Đảng cao hơn luật pháp. 

Thành ra mỗi ông bí thư Đảng ở một vùng như một ông vua con ở đó, muốn làm gì thì làm. 

Có rất nhiều trường hợp Bí thư tỉnh ủy, hay bí thư huyện ủy của một địa phương có cả họ làm 

quan. Đây là vị trí đứng đầu cơ quan Đảng của một địa phương. 

Chúng tôi nêu câu hỏi với ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng, nhưng ông 

này từ chối bình luận: 

Phải đến cơ quan anh chứ nói chuyện qua điện thoại tìm hiểu sao được. Đến cơ quan anh mới có 

số liệu được chứ. 

 

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chính có 24 

người thân "làm quan".  Courtesy of Baogiaothong.vn 

Đến nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thực hiện dứt điểm chủ trương này trên cả nước VN. 

Thành phố Hồ Chí Minh mới ban hành quy định kể từ năm 2020, bắt buộc việc bố trí một số chức 

danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt không phải là người địa phương. 

Ông Trần Văn Lĩnh cho rằng tình trạng cả họ làm quan ở VN xảy ra tràn lan vì thiếu một nền 

móng dân chủ vững chắc: 

Truyền thống dân chủ mà ngắn thì đều gây ảnh hưởng đó là họ sử dụng quyền lực để mưu cầu 

quyền lợi. Khi sử dụng quyền lực mưu cầu quyền lợi đã đem đến hiệu quả tốt, tức là quyền lợi của 

cá nhân họ tốt, thì họ lại muốn đưa cách chiếm quyền lợi đó cho người thân trong gia đình dòng 

họ. 

Vì vậy ở những quốc gia không có nền móng dân chủ vững chắc, thì đều xảy ra tình trạng đó. Chứ 

không phải chỉ những quốc gia kiểu chế độ Phạm Trung Nghĩa hay Cộng sản như Việt Nam, Trung 

Quốc, Triều Tiên mà cả những nước như Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Philippines, cũng có. 

Cũng đồng tình với quan điểm trên, Giáo sư Nguyễn Đình Cống cho rằng chế độ Cộng sản ngay 

từ trước kia, cứ hễ ai vào được Đảng là tìm mọi cách đưa bà con thân thiết vào các chức vụ quyền 

hành. Do tính độc tài, Đảng trị và mất dân chủ của chế độ đã lại đi vào vết xe đổ “một người làm 

quan, cả họ được nhờ” như bấy lâu nay. 

 

Ngay trong diễn văn khai mạc Hội nghị 

Trung ương 7 vừa qua, ông Tổng Bí thư 

đảng cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú 

Trọng, đã thừa nhận tình trạng bổ nhiệm 

người “thân quen, cánh hầu” và đặt ra 

vấn đề làm sao để giải quyết. 

Hội nghị Trung ương 7 cũng thông qua 

quyết định đến hết năm 2020, cơ bản 

thực hiện chủ trương Bí thư cấp tỉnh, cấp 

huyện không là người địa phương. 

 


