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Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác 90 ngày để xác
minh, điều tra trách nhiệm liên quan một số vụ án.

Ngày 11/8, Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ
Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức
Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - để xác
minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án theo quy
định của pháp luật.

Cùng ngày, Thủ tướng ký Quyết định 1223/QĐ-TTg tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Đức
Chung. Thời hạn là 90 ngày kể từ ngày ra quyết định.

Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Hoàng Hà.
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Ông Nguyễn Đức Chung sinh ngày 3/8/1967, quê quán tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, Hải
Dương, là cử nhân Đại học Cảnh sát, tiến sĩ Luật. Trước khi làm Chủ tịch UBND Hà Nội, ông
Nguyễn Đức Chung kinh qua nhiều chức vụ ở Công an Hà Nội.

Năm 2001, ông là Đội trưởng Đội Trọng án (Phòng Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội). Từ năm
2004 đến 2007, ông là Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự rồi Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.
Ông làm Phó giám đốc Công an Hà Nội giai đoạn 2011-2012, rồi được bổ nhiệm làm Giám đốc
Công an TP vào tháng 9/2012.

Tháng 9/2013, ông Chung được thăng cấp hàm thiếu tướng.

Tại kỳ họp HĐND TP vào tháng 12/2015, ông Nguyễn Đức Chung được bầu giữ chức Chủ tịch
UBND Hà Nội.

Ngày 22/7, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh
bắt tạm giam đối với các ông: Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, trú phường Bồ Đề, quận Long Biên),
công tác tại Phòng Thư ký biên tập, tổ giúp việc UBND Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi,
trú phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng), là lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, đồng thời là
chuyên viên Phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND Hà Nội; Phạm Quang Dũng (37 tuổi, trú
xã Tân Triều, huyện Thanh Trì), là cán bộ Công an của C03, Bộ Công an.

Các bị can này bị khởi tố về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Hành vi của các bị can
có liên quan đến vụ án Nhật Cường.

Liên quan vụ án Nhật Cường, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 20 bị can về các tội
danh khác nhau gồm Buôn lậu và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong số này có các bị can Nguyễn Tiến Học (nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hà Nội), Phạm Thị Kim Tuyến (Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư)…

Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết
bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Ông Huy bị khởi tố ba tội buôn lậu,
vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền, đã trốn khỏi Việt Nam và
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bị truy nã quốc tế.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do
phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh
nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm Rửa tiền theo quy định tại điều 324 Bộ luật Hình
sự.

Tại thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 5/2019, bị can Bùi Quang Huy đã bỏ trốn và hiện Bộ
Công an đang truy nã bị can này ở mức đỏ, cấp độ cao nhất trên toàn thế giới.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng xác định vụ án Nhật Cường là nghiêm
trọng, phức tạp, nên và đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. Theo kế hoạch, vụ án sẽ thúc điều tra
trong quý III/2020.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết: Theo điều tra b

Thứ nhất, vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Rửa tiền

Thứ hai là vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng ph

Thứ ba là vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” mà Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục triển khai điều tra ba vụ án nói trên./.

Theo VOV.VN
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