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UBKT đề nghị kỷ luật Tướng Dương Đức Hòa, nguyên Tư lệnh Quân khu 2 (L)& khai trừ khỏi đảng 

ông Lê Quang Hào - Phó Tổng Giám đốc VEC 
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Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật Trung tướng Dương Đức Hoà, 

nguyên Tư lệnh Quân khu 2. 

Theo đó Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên tư lệnh Quân Khu 2 đã vi phạm nguyên tắc tập 

trung dân chủ, quy chế làm việc và pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai. 

Ngoài ra, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi 

hành kỷ luật cảnh cáo Thiếu tướng Nguyễn Hoàng, nguyên tư lệnh quân đoàn 4 và Đại tá Nguyễn 

Trọng Lương, nguyên chánh văn phòng Bộ tư lệnh quân đoàn 4 cùng khiển trách Thiếu tướng Phạm 

Lâm Hồng, nguyên phó tham mưu trưởng Quân khu 2. 

Cũng tại kỳ họp này, UBKT đã kết luận về những sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Đầu tư phát 

triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). 

Qua đó, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối 

với ông Lê Quang Hào - Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc VEC; cảnh cáo ông Mai Tuấn Anh - Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và ông Trần Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám 

đốc Tổng Công ty VEC. 

Ngoài ra, cơ quan kiểm tra cao nhất của Đảng cũng kỷ luật với hình thức khiển trách ông Trần Quốc 

Việt - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên và ông Nguyễn Văn Nhi, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC. 

 


