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Cựu tướng công an Nguyễn Đức Chung 
chính thức bị khai trừ khỏi Đảng 

18/12/2020 

• VOA Tiếng Việt 

 

 

Ông Nguyễn Đức Chung khi còn là Giám đốc Công an Hà Nội, ngày 20/05/2013. 
 

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, người vừa bị tuyên án 5 năm 
tù về tội “chiếm đoạt bí mật nhà nước”, vừa bị khai trừ ra khỏi Đảng, “vì 
đã vi phạm kỷ luật rất nghiêm trọng.” 

Tại Hội nghị Trung ương 14 do Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú 
Trọng chủ trì hôm 17/12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết 
định thi hành kỷ luật khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng. 

Trong thông báo bế mạc Hội nghị lần thứ 14 hôm 18/12, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khoá XII cho biết ông Nguyễn Đức Chung bị khai trừ 
ra khỏi Đảng “vì đã vi phạm kỷ luật rất nghiêm trọng.” 

Trung ương Đảng cho rằng ông Chung “đã vi phạm rất nghiêm trọng quy 
định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, vi 
phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, ảnh hưởng xấu 
đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Chung,” theo trang Lao 
Động. 

https://www.voatiengviet.com/author/voa-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t/putmm
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 Nguyễn Đức Chung lãnh án 5 năm tù, giới quan sát nói ‘quá nhẹ’ 
  

Trước đó, vào ngày 11/12, ông Nguyễn Đức Chung, 53 tuổi, cựu Chủ tịch 
UBND TP. Hà Nội, bị tuyên phạt 5 năm tù với cáo buộc “Chiếm đoạt tài 
liệu bí mật Nhà nước”. 

Nhận định về bản án 5 năm tù đối với ông Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên 
Ban chấp hành Trung ương Đảng và là cựu thiếu tướng Bộ Công an, Luật 
sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội nói với VOA: 

“Mức án 5 năm là rất nhẹ so với hành vi và với (nội dung) truy tố của 
Viện Kiểm sát. 

“Đối với một ông cựu chủ tịch như thế, là anh hùng lượng lượng vũ 
trang, giữ một vai trò quan trọng trong Bộ Công an trước đây...tôi nghĩ 
họ cũng nương nhẹ. 

“Ở Việt Nam, có thể nói Đảng Cộng sản đứng trên pháp luật...về nguyên 
tắc là Đảng chỉ đạo mức án, và quy định mức án này.” 

Ông Chung bị bắt vào ngày 28/8 và đến ngày 9/9 thì bị đình chỉ sinh 
hoạt Đảng cơ sở và cả sinh hoạt cấp uỷ với tư cách là ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng. 

Được biết ông Chung hiện đang đối mặt với hai vụ án khác đang trong 
quá trình điều tra. 

https://www.voatiengviet.com/a/5696255.html
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Công an đọc lệnh bắt tạm giam ông Tất Thành Cang ngày 16/12/2020. Photo Thanh 
Niên 

 

Trong diễn biến liên quan, hôm 16/12, ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí 
thư thường trực Thành ủy TP. HCM, cựu Uỷ viên Trung ương, bị công an 
bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước gây thất thoát lãng phí.” 

Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Tất Thành 
Cang đã “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi 
phạm thẩm quyền, quy trình xử lý công việc; vi phạm quy định của 
Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu 
của Đảng bộ Thành phố.” 

Theo trang Saigon Times, hiện tại, tuy không còn là Ủy viên Trung ương, 
và không còn tham gia vào Ban Chấp hành Thành ủy, nhưng ông Cang 
vẫn còn là đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2020 và giữ chức vụ Phó 
trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công trình Lịch sử TP. HCM. 

Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/cuu-ct-hanoi-nguyen-duc-chung-bi-khai-tru-ra-khoi-

dang/5704591.html 
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