
Cựu phó Tình Báo CSVN báo tin để Vũ ‘Nhôm’ bỏ trốn 
         t  August 3, 2021 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) –    n K ểm Sát  hân Dân Tố  Cao xác định ôn  cựu phó tổn  cục 

tr ởn  Tổn  Cục Tình Báo CS   đã nhận hố  lộ hàn  tỷ đồn  của bị cáo Phan  ăn Anh  ũ để báo 

t n cho ôn  này bỏ trốn. 

Theo báo Thanh   ên  n ày 3 Thán  Tám     n K ểm Sát  hân Dân Tố  Cao đã ban hành cáo trạn  

truy tố bị cáo Phan  ăn Anh  ũ  tức  ũ “ hôm” (46 tuổ   th  n  trú ở Đà  ẵn )  cựu th ợn  tá  

phó tr ởn  phòn  thuộc Tổn  Cục    Bộ Côn  An  k êm chủ tịch Hộ  Đồn  Quản Trị côn  ty Xây 

Dựn  Bắc  am 79 và côn  ty  ova Bắc  am 79 (côn  ty bình phon  của Bộ Côn  An) về tộ  “đ a 

hố  lộ;” và truy tố bị can Hồ Hữu Hòa (37 tuổ   quê   h  An) về tộ  “mô    ớ  hố  lộ.” 

 

Nhận 5 tỷ đồng hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ, bị can Nguyễn Duy Linh chỉ cho lời khuyên “nên đi du 

lịch qua màn ảnh nhỏ.” (Hình: Việt Hòa/Giao Thông) 

Riêng bị can   uyễn Duy L nh  cựu phó tổn  cục tr ởn  Tổn  Cục Tình Báo  bị truy tố về tộ  

“nhận hố  lộ ” vớ  cáo buộc là n      ọ  đ  n nó  cho ôn   ũ b ết có thể bị bắt và khuyên nên bỏ 

trốn. 

Theo cáo trạn     ữa năm 2017 ôn  Phan  ăn Anh  ũ bị Cơ Quan An   nh Đ ều Tra Bộ Côn  An 

đ ều tra về nhữn  sa  phạm tron  vụ án “cố ý làm lộ bí mật nhà n ớc” và nhữn  sa  phạm pháp luật 

khác l ên quan đến v  c mua bán  chuyển nh ợn  nhà  đất côn  sản tạ  thành phố Đà  ẵn  và một 

số tỉnh  thành. 

Do lo sợ bị v ớn  vòn  lao lý  ôn   ũ đã nh  ôn  Hòa t ếp cận vớ  ôn    uyễn Duy L nh để “nh  

  úp đỡ  tìm h ểu thôn  t n.” 

Sau kh  t ếp cận và nh  ôn  L nh “  úp đỡ” tron  lúc bị đ ều tra  ôn   ũ đã bỏ trốn san  S n apore. 

   c bỏ trốn xuất phát từ v  c ôn  L nh thôn  t n cho b ết ôn   ũ “có thể bị khở  tố  bắt   am.” 
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Cũn  theo cáo trạn : “Bị can   uyễn Duy L nh b ết rõ mục đích của  ũ muốn nh  mình   úp đỡ và 

vớ  va  trò phó tổn  cục tr ởn  Tổn  Cục Tình Báo  có thể   úp đỡ đ ợc  ũ  nên L nh nó  „đã xem 

hồ sơ‟ của  ũ  sau đó nh ều lần trao đổ  và nhận t ền 5 tỷ đồn  ($217 341) của  ũ.” 

 

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ đã bị tuyên án 30 năm tù từ các vụ án khác nhau. (Hình: Hoàng 

Triều/Dân Việt) 

Tron  lúc đ ều tra  bị can   uyễn Duy L nh n ay từ đầu n oan cố khôn  kha  nhận tộ   phủ nhận 

toàn bộ sự v  c. Kh  cơ quan đ ều tra có đủ căn cứ chứn  m nh  ôn  L nh mớ  thừa nhận có v  c 

quan h  quen b ết vớ  bị cáo Phan  ăn Anh  ũ  có nhận quà nh ều lần  nh n  khôn  thừa nhận là 

t ền. Thế nh n   kết quả đ ều tra của côn  an đủ cơ sở khẳn  định hành v  phạm tộ  của các bị cáo 

nh  đã nêu. 

“Các bị can phạm tộ  thuộc tr  n  hợp „đặc b  t n h êm trọn  ‟ hành v  phạm tộ  nêu trên đã xâm 

phạm hoạt độn  đún  đắn của cơ quan nhà n ớc   ây d  luận bất bình  làm suy   ảm n ềm t n vào 

cơ quan nhà n ớc.  ì vậy  cần xử phạt n h êm khắc để có tác dụn  răn đe và phòn  n ừa chun  ” 

kết luận cáo trạn  nêu rõ. (Tr.N) [qd] 
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