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Vụ AVG: Nguyễn Bắc Son bị tuyên án  
tù chung thân.Trương Minh Tuấn bị 

tuyên án 14 năm tù 
BBC- 28 tháng 12 2019 

  

B 

Bản quyền hình ảnhTTXVNImage captionÔng Nguyễn Bắc Son tại phiên tòa 

Cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son chịu mức án nặng nhất 

trong số 14 bị cáo bị đưa ra xét xử. 

Hội đồng xét xử trong sáng 28/12 đã tuyên án 14 bị cáo vụ án MobiFone mua 95% cổ 

phần của AVG. 

Gia đình ông Son nộp lại 3 triệu USD 

Ba triệu đôla của ông Nguyễn Bắc Son đi đâu? 

Vai trò Phạm Nhật Vũ trong thương vụ MobiFone-AVG 

Ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông bị tuyên chung thân về tội 

"Nhận hối lộ", 16 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư và sử dụng vốn 

công gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt chung cả hai tội đối với ông Nguyễn 

Bắc Son là tù chung thân. 

Ông Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông bị tuyên 8 năm tù tội 

"Nhận hối lộ," 6 năm tù tội "Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công 

gây hậu quả nghiêm trọng," Hình phạt cuối cho hai tội là là 14 năm tù. 

Ông Phạm Nhật Vũ, tội Đưa hối lộ, nhận án tù 3 năm. 

Các ông Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, lần lượt nhận án tù 5 năm, 23 năm, 

và 14 năm. 

Các bị cáo còn lại nhận án tù từ 2 - 3 năm. 

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-50925404
https://www.bbc.com/vietnamese/49589740
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-50888222
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Hội đồng xét xử cho hay, ông Nguyễn Bắc Son đã nộp lại toàn bộ số tiền ba triệu đô la 

tham nhũng trước đây nên không bị áp dụng mức án cao nhất là tử hình như đề nghị của 

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. 

Trước đó, ngày 27/12, gia đình ông Son đã nộp lại ba triệu đô la, hoặc 66 tỷ, tiền mặt để 

"khắc phục hậu quả", theo truyền thông Việt Nam. Đây là khoản tiền ông Son khai nhận từ 

ông Phạm Nhật Vũ như khoản 'lại quả' vì ông Son đã chỉ đạo thực hiện dự án MobiFone 

mua 95% cổ phần của AVG. 

Ông Son cũng từng khai rằng ông đưa khoản tiền này cho con gái là bà Nguyễn Thị Thu 

Huyền, chia làm 10 lần, mỗi lần từ 300.000 đô la đến 400.000 đôla. Tuy nhiên bà Huyền 

quả quyết khai là chưa từng nhận số tiền này từ bố, theo truyền thông Việt Nam. 

Cùng ngày 27/12, phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của ngành Kiểm sát 

nhân dân tại Hà Nội sáng 27/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc 

Vượng đã đề cập tới vụ án AVG. 

"...Với tinh thần 'trị bệnh cứu người', nếu ai khắc phục đúng tinh thần của Đảng, khắc phục 

được hết thì chúng ta khoan hồng," ông Vượng được truyền thông Việt Nam trích lời. 

Trước đó nữa, ngày 20/12, cơ quan công tố đề nghị mức phạt tử hình với ông Nguyễn Bắc 

Son cho tội "Nhận hối lộ". 

Hôm 24/12 ông Son đã gửi lời xin lỗi đến "Tổng bí thư, đến Đảng, Nhà nước và nhân 

dân". 

 

Nguồn: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-50931388 

 

NGUYỄN BẮC SON LÀ AI? 

 

Nguyễn Bắc Son (sinh ngày 22 tháng 8 năm 1953) là một sĩ quan quân đội, 
cựu chính khách người Việt Nam. Ông có quân hàm Đại tá Quân đội nhân dân 
Việt Nam. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (2011-2016), đại 
biểu Quốc hội Việt Nam khoá 13 nhiệm kì 2011-2016 thuộc đoàn đại biểu thành 
phố Hà Nội.[3] Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông từng là Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10, khóa 11, Bí thư Tỉnh 
ủy Thái Nguyên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam. 

Ngày 4 tháng 10 năm 2018, Nguyễn Bắc Son bị cách chức Ủy viên Trung ương 
Đảng do vi phạm liên quan dự án MobiFone mua AVG.[4] Ngày 23 tháng 2 năm 
2019, ông bị bắt với tội danh Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư 
công gây hậu quả nghiêm trọng.[5][6] Ngày 12 tháng 4 năm 2019, ông tiếp tục bị 
Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam ra quyết định khởi tố bổ 
xung về tội danh "Nhận hối lộ" theo Khoản 4, Điều 354 của Bộ luật hình sự hiện 
hành tại Việt Nam.[7] Phiên tòa diễn ra ngày 16 tháng 12 năm 2019, và tới ngày 

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-50931388
https://vi.wikipedia.org/wiki/22_th%C3%A1ng_8
https://vi.wikipedia.org/wiki/1953
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C4%A9_quan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_kh%C3%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_t%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Th%C3%B4ng_tin_v%C3%A0_Truy%E1%BB%81n_th%C3%B4ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_bi%E1%BB%83u_Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_bi%E1%BB%83u_Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_13
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-dbqh13-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%AD_th%C6%B0_T%E1%BB%89nh_%E1%BB%A7y
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%AD_th%C6%B0_T%E1%BB%89nh_%E1%BB%A7y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Tuy%C3%AAn_gi%C3%A1o_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Tuy%C3%AAn_gi%C3%A1o_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-batgiu-5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-batgiu-5
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%99_lu%E1%BA%ADt_h%C3%ACnh_s%E1%BB%B1&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-7
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20 tháng 12, Nguyễn Bắc Son bị đề nghị án tử hình vì tội "Nhận hối lộ"[8] nhưng 
sau đó giảm xuống chung thân do gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền 3 triệu USD 
được hối lộ. 

Mục lục 

 1 Xuất thân 

 2 Giáo dục 

 3 Sự nghiệp 

 4 Sai phạm và kỉ luật 

o 4.1Sai phạm 

o 4.2Kỉ luật 

o 4.3Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông 

o 4.4Bắt giữ 

o 4.5Khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam 

 5 Phiên tòa 

o 5.1Đánh giá 

 6 Tham khảo 

 7 Liên kết ngoài 

Xuất thân 

Nguyễn Bắc Son sinh ngày 22 tháng 8 năm 1953, tại thị trấn Chúc Sơn, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, người dân tộc Kinh, không theo tôn giáo 
nào.[3] 

Giáo dục 

Ông có bằng Tiến sĩ kinh tế và trình độ Cao cấp lý luận chính trị.[3] 

Sự nghiệp 

Ông gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Từ tháng 5 năm 1971 đến tháng 9 năm 1971, ông là Chiến sỹ D36, D38, F304B.[9] 

Từ tháng 10 năm 1971 đến tháng 8 năm 1972, ông là Chiến sỹ trinh sát C20, 
E165, F312, chiến đấu ở cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng, Lào, sau đó đi học tại 
Trường Sĩ quan Lục quân 1.[9] 

Từ tháng 9 năm 1972 đến tháng 3/1973, ông tham gia chiến dịch A2 tại Quảng 
Trị, C4, E165, F312.[9] 

Từ tháng 4/1973 đến tháng 10/1978, ông đào tạo sỹ quan trinh sát tại Trường Sỹ 
quan Lục quân 1 và đào tạo cán bộ chính trị tại trường sỹ quan chính trị.[9] 

Ngày 17/8/1973, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.[3] 

Từ tháng 11/1978 đến tháng 2/1979, ông là Chính trị viên phó C1, D3 Trường Sỹ 
quan Lục quân 1.[9] 

Từ tháng 2/1979 đến tháng 7/1979, ông tham gia chiến đấu tại mặt trận Cao 
Bằng, chính trị viên C4, D3, E183, Quân khu 1.[9] 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-8
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#B%E1%BA%AFt_gi%E1%BB%AF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#Khai_tr%E1%BB%AB_ra_kh%E1%BB%8Fi_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#Phi%C3%AAn_t%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#%C4%90%C3%A1nh_gi%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#Tham_kh%E1%BA%A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_ngo%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/22_th%C3%A1ng_8
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%BAc_S%C6%A1n
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%C3%A0_N%E1%BB%99i
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%B4ng_theo_t%C3%B4n_gi%C3%A1o_n%C3%A0o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%B4ng_theo_t%C3%B4n_gi%C3%A1o_n%C3%A0o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-dbqh13-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFn_s%C4%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_c%E1%BA%A5p_l%C3%BD_lu%E1%BA%ADn_ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-dbqh13-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-chinhphu_bio-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1nh_%C4%91%E1%BB%93ng_Chum
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xi%C3%AAng_Kho%E1%BA%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-chinhphu_bio-9
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-chinhphu_bio-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-chinhphu_bio-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-dbqh13-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-chinhphu_bio-9
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Từ tháng 8/1979 đến tháng 2/1981, ông là Trợ lý cán bộ, Phòng Cán bộ, Trường 
Sỹ quan Lục quân 1.[9] 

Từ tháng 3/1981 đến tháng 4/1987, ông là Đại úy, Trợ lý cán bộ - Bộ Tư lệnh Bảo 
vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.[9] 

Từ tháng 4/1987 đến tháng 5/1992, ông là Thiếu tá, Trung tá, Phó trưởng ban rồi 
Trưởng ban Cán bộ - Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.[9] 

Từ tháng 6/1992 đến tháng 3/1994, ông là Trung tá, Phó Chánh văn phòng Ban 
Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.[9] 

Từ tháng 4/1994 đến tháng 3/1997, ông là Thượng tá, Cục Cán bộ, Tổng cục 
chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thư ký Chủ tịch nước Lê Đức Anh.[9] 

Từ tháng 4/1997 đến tháng 3/2003, ông là Trợ lý Cố vấn Trung ương Đảng, cựu 
Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Tháng 9 năm 1999, ông được thăng quân hàm Đại 
tá.[9] 

Từ tháng 3/2003 đến tháng 12/2005, ông là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyThái 
Nguyên.[9] 

Từ tháng 1/2006 đến tháng 8/2007, ông là Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.[9] 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được 
bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10.[9] 

Từ tháng 8/2007, ông là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.[9] 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được 
bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11.[9] 

Từ 2011 đến 2016, ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá 13 thuộc đoàn đại 
biểu thành phố Hà Nội, đồng thời là giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.[3] 

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Việt Nam khóa 13 ngày 3/8/2011, ông được Quốc 
hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Việt Nam).[9] 

Tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, Quốc hội phê chuẩn, 
Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.[9] 

Sai phạm và kỉ luật 

Sai phạm 

Ngày 02 tháng 06 năm 2018: Ủy ban Kiểm tra trung ương vừa phát đi thông báo 
kết luận những sai phạm quanh thương vụ MobiFone mua AVG. Ông Nguyễn 
Bắc Son, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư BCSĐ, nguyên bộ 
trưởng Bộ Thông tin và truyền thông chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, 
khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2011-2016. 

Nguyễn Bắc Son đã vi phạm Những điều Đảng viên không được làm cụ thể ông 
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; có biểu hiện áp đặt, 
thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể 
BCSĐ, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án không 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-chinhphu_bio-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_T%C6%B0_l%E1%BB%87nh_B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_L%C4%83ng_Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_T%C6%B0_l%E1%BB%87nh_B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_L%C4%83ng_Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-chinhphu_bio-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_T%C6%B0_l%E1%BB%87nh_B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_L%C4%83ng_Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-chinhphu_bio-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C4%83ng_Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-chinhphu_bio-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%A5c_C%C3%A1n_b%E1%BB%99,_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_c%E1%BB%A5c_ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_c%E1%BB%A5c_ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_%C4%90%E1%BB%A9c_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-chinhphu_bio-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_%C4%90%E1%BB%A9c_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-chinhphu_bio-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-chinhphu_bio-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-chinhphu_bio-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_10
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-chinhphu_bio-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Tuy%C3%AAn_gi%C3%A1o_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-chinhphu_bio-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_11
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-chinhphu_bio-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_bi%E1%BB%83u_Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_13
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-dbqh13-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_13
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Th%C3%B4ng_tin_v%C3%A0_Truy%E1%BB%81n_th%C3%B4ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-chinhphu_bio-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-chinhphu_bio-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/MobiFone
https://vi.wikipedia.org/wiki/AVG
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%E1%BB%AFng_%C4%91i%E1%BB%81u_%C4%90%E1%BA%A3ng_vi%C3%AAn_kh%C3%B4ng_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_l%C3%A0m&action=edit&redlink=1
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đúng quy định; ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến dự án có nội 
dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công; thiếu chỉ đạo, kiểm tra 
quá trình thực hiện dự án, để xảy ra nhiều vi phạm. 

Ngày 3 tháng 9 năm 2019, Nguyễn Bắc Son bị cáo buộc nhận hối lộ 3 triệu USD 
từ ông Phạm Nhật Vũ - Chủ tịch AVG. Đây là số tiền cơ quan điều tra xác định 
ông Son hưởng lợi bất chính từ việc chỉ đạo MobiFone mua 95% cổ phần của 
AVG[10] Ông Son khai sau khi nhận hối lộ 3 triệu USD đã đưa cho con gái khoảng 
10 lần, mỗi lần 300.000 - 400.000 USD. Con gái ông, bà Nguyễn Thị Thu H. khai 
không nhận bất cứ khoản tiền nào từ ông Son. [11] 

Kỉ luật 

Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam khóa 12 họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son. Bộ 
Chính trị đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam xem 
xét thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với ông Nguyễn Bắc Son theo thẩm 
quyền.[12] Với ông Nguyễn Bắc Son, Bộ Chính trị đánh giá là người chịu trách 
nhiệm chính, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án 
mua cổ phần AVG không đúng quy định. Còn ông Trương Minh Tuấn, lúc đó là 
thứ trưởng, là cấp dưới được ông Son giao cho ký một số văn bản có nội dung 
trái quy định.[13] 

Ngày 04 tháng 10 năm 2018, tại Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn 
Bắc Son bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư 
Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016.[14] 

Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông 

Trong phiên họp thứ 28 từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 10 năm 2018, Ủy ban 
thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa 14 đã quyết định xóa tư cách nguyên Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kì 2011-2016 của ông Nguyễn Bắc 
Son vì ông này có sai phạm liên quan dự án MobiFone mua AVG.[15][16] 

Ngày 26 tháng 10 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kí quyết định số 
1433/QĐ-TTg thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son bằng hình thức xóa tư cách 
nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016.[17][18] 

Bắt giữ 

Ngày 23 tháng 2 năm 2019, ông Nguyễn Bắc Son bị bắt tạm giam về tội Vi phạm 
quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Ông 
bị điều tra về những sai phạm trong dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone 
mua lại cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu AVG[5]. Đến ngày 03 
tháng 09 năm 2019, ông Nguyễn Bắc Son khai nhận sau khi MobiFone thanh 
toán 95% giá trị hợp đồng cho AVG, Phạm Nhật Vũ đến nhà riêng để đưa cho 
ông Son 3 triệu USD, trong vụ mua lại này, ông chính là chủ mưu[19]. Theo Cơ 
quan điều tra, Phạm Nhật Vũ đã đưa cho Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD, Trương 
Minh Tuấn 200.000 USD, Lê Nam Trà 2,5 triệu USD, Cao Duy Hải 500.000 
USD.[20] 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Nh%E1%BA%ADt_V%C5%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-10
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-11
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_h%C3%ACnh_th%E1%BB%A9c_k%E1%BB%B7_lu%E1%BA%ADt_c%E1%BB%A7a_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-12
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-13
https://vi.wikipedia.org/wiki/4_th%C3%A1ng_10
https://vi.wikipedia.org/wiki/2018
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=K%E1%BB%B3_h%E1%BB%8Dp_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_8&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Th%C3%B4ng_tin_v%C3%A0_Truy%E1%BB%81n_th%C3%B4ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-14
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%A6y_ban_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_v%E1%BB%A5_Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_14
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%A6y_ban_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_v%E1%BB%A5_Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_14
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-15
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-15
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_Ph%C3%BAc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-17
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-17
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-batgiu-5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-19
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-20
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Khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 tại kì họp thứ 39 
(25-27 tháng 9 năm 2019) đã đề nghị Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII xem xét, thi hành kỉ luật Nguyễn Bắc Son bằng 
hình thức khai trừ ra khỏi đảng.[21][22] 

Chiều ngày 11 tháng 10 năm 2019, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam khóa 12 thông cáo báo chí cho biết đã khai trừ ông Nguyễn Bắc Son 
(cùng với Trương Minh Tuấn) ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội nghị lần 
thứ 11.[23] 

Phiên tòa 

Trong phiên tòa xử ngày 16-20 tháng 12 năm 2019, vào buổi sáng ông Nguyễn 
Bắc Son phản cung không nhận tội "nhận hối lộ". Đến khi tòa tiếp tục vào buổi 
chiêu, ông Son lại nhận tội, nhưng không hoàn trả số tiền 3 triệu USD đã 
nhận.[24] Viện kiểm sát đánh giá hành vi này là "chưa ăn năn hối lỗi" và đề nghị án 
tử hình cho ông Son.[25] 

Sau khi nghe đề nghị án tử hình cho mình, Nguyễn Bắc Son đã xin lỗi Tổng bí 
thư Nguyễn Phú Trọng trước tòa và xin để gia đình nộp tiền để được 
sống.[26] Trong ngày 23.12, gia đình Nguyễn Bắc Son đã nộp tòa số tiền 21 tỷ 
đồng khắc phục hậu quả.[27] Đến ngày 27.12, gia đình Nguyễn Bắc Son đã nộp đủ 
3 triệu USD (66 tỷ đồng) cho tòa án, [28] nên ngày hôm sau ông Son chỉ bị tuyên 
án tù chung thân về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công 
gây hậu quả nghiêm trọng và tội Nhận hối lộ. [29] 

Đánh giá 

Luật sư Lê Quốc Quân - một nhà bất đồng chính kiến với nhà nước Việt Nam cho 
rằng việc 2 bộ trưởng ăn hối lộ 3,2 triệu USD là cái tát vào Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Ông nói thêm rằng tuy chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản 
đang gia tăng với các quan chức ngày càng cao cấp hơn bị truy tố, song nạn 
tham nhũng là do “cơ chế” sinh ra và không thể bị đẩy lùi.[30]. 

Trả lời RFA, Tiến sỹ Lê Minh Nguyên cho rằng "Nguyễn Bắc Son chưa chắc bị án 
tử hình, dù có bị án tử đi nữa thì cũng được Chủ tịch nước tha, vì nghề của họ là 
giơ cao đánh khẽ."[31]./. 

 

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son 

 

TRƯƠNG MINH TUẤN LÀ AI? 

 

Trương Minh Tuấn (sinh 23 tháng 9 năm 1960) là một cựu chính trị gia 
người Việt Nam. Ông từng là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam khóa XII, nguyên là Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%A6y_ban_Ki%E1%BB%83m_tra_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XII
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XII
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-21
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-21
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_12
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_12
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-23
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-24
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-25
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BA_Tr%E1%BB%8Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-26
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-27
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-28
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-z28-29
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Qu%E1%BB%91c_Qu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-30
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son#cite_note-31
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son
https://vi.wikipedia.org/wiki/23_th%C3%A1ng_9
https://vi.wikipedia.org/wiki/1960
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Tuy%C3%AAn_gi%C3%A1o_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Tuy%C3%AAn_gi%C3%A1o_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XII
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_XII
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nhiệm kỳ 2016 - 2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (2016 - 2018). 
Ngày 23 tháng 7 năm 2018 ông bị Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tạm 
đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông do có vi phạm nghiêm 
trọng trong thương vụ mua bán cổ phần giữa Mobifone và AVG.[2] 

Ngày 23 tháng 2 năm 2019, Trương Minh Tuấn bị bắt với tội danh Vi phạm quy 
định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.[3] 

Ngày 12-4-2019, Trương Minh Tuấn tiếp tục bị Cơ quan Cảnh sát điều tra 
thuộc Bộ Công an Việt Nam ra quyết định khởi tố bổ sung về tội danh "Nhận hối 
lộ" theo Khoản 4, Điều 354 của Bộ luật hình sự hiện hành tại Việt Nam.[4] 

 

Mục lục 

 1Xuất thân 

 2Giáo dục 

 3Sự nghiệp 

 4Những sai phạm và kỉ luật 

o 4.1Vi phạm trong vụ Mobifone mua AVG 

o 4.2Kỉ luật 

o 4.3Bị bắt giam 

o 4.4Khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam 

o 4.5Tội phạm 

 5Nhận xét 

 6Tham khảo 

 7Liên kết ngoài 

Xuất thân 

Ông sinh ra và học phổ thông ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.[5] Ông có 
quê quán tại Phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.[6] 

Cha ông là Trương Minh Phương (1931-2011), là một nhạc sĩ và nhà viết 
kịch.[7] Ông Trương Minh Phương sinh ra ở tỉnh Bình Định.[8] 

Giáo dục 

4/1980 - 6/1984: Học viên Trường Sĩ quan Chính trị. 

7/1985 - 7/1986: Học viên Chuyên Ban Triết học, Trường Sỹ quan Chính trị. 

Ông có bằng tiến sĩ Chính trị học và bằng Cao cấp lí luận chính trị Đảng Cộng 
sản Việt Nam.[9][10] 

Sự nghiệp 

9/1978 - 3/1980: Chiến sỹ E 853 Quân khu 4. 

4/1980 - 6/1984: Học viên Trường Sĩ quan Chính trị. 

6/1984 - 6/1985: Trung úy, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên đại đội Trung đoàn 462, 
Sư đoàn 338, quân đoàn 14, Quân khu 1. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Th%C3%B4ng_tin_v%C3%A0_Truy%E1%BB%81n_th%C3%B4ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_%C4%90%E1%BA%A1i_Quang
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_c%C3%B4ng_ty_Vi%E1%BB%85n_th%C3%B4ng_MobiFone
https://vi.wikipedia.org/wiki/AVG
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#Xu%E1%BA%A5t_th%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#S%E1%BB%B1_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#Nh%E1%BB%AFng_sai_ph%E1%BA%A1m_v%C3%A0_k%E1%BB%89_lu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#Vi_ph%E1%BA%A1m_trong_v%E1%BB%A5_Mobifone_mua_AVG
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#K%E1%BB%89_lu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#B%E1%BB%8B_b%E1%BA%AFt_giam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#Khai_tr%E1%BB%AB_ra_kh%E1%BB%8Fi_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#T%E1%BB%99i_ph%E1%BA%A1m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#Nh%E1%BA%ADn_x%C3%A9t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#Tham_kh%E1%BA%A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_ngo%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_H%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng_1,_%C4%90%C3%A0_L%E1%BA%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_L%E1%BA%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_%C4%90%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-CP2856-6
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%A1c_s%C4%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_vi%E1%BA%BFt_k%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_vi%E1%BA%BFt_k%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-7
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-8
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_S%C4%A9_quan_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFn_s%C4%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_c%E1%BA%A5p_l%C3%AD_lu%E1%BA%ADn_ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_khu_4,_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_S%C4%A9_quan_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_khu_1,_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
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7/1985 - 7/1986: Trung úy, Học viên Chuyên Ban Triết học, Trường Sỹ quan 
Chính trị. 

7/1986 - 7/1987: Thượng úy, Giảng viên Triết học Marx-Lenin, Trường Sỹ quan 
Kỹ thuật Quân khí thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng. 

7/1987- 7/1988: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bình Trị Thiên; Phó Bí thư Chi bộ Tuyên truyền 
-Thông tấn xã, Chuyên viên Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bình Trị Thiên. 

7/1988 - 9/1998: Chi ủy viên Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình; Trưởng 
phòng Tuyên truyền, báo chí - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình. 

9/1998 - 3/2001: Chuyên viên chính Trung tâm Thông tin công tác Tư tưởng, Ban 
Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. 

4/2001 - 9/2002: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung 
ương; Bí thư Chi bộ,Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tư tưởng, Ban 
Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. 

10/2002 - 6/2003: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương;Quyền Vụ trưởng phụ trách Cơ quan Thường trực Ban Tư tưởng – 
Văn hóa Trung ương tại TP. Đà Nẵng. 

7/2003 - 2/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung 
ương; Vụ trưởng Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa Trung 
ương tại Thành phố Đà Nẵng. 

3/2006 - 4/2007: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung 
ương; Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng, Ban Tư 
tưởng - Văn hóa Trung ương. 

4/2007 - 8/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin 
công tác tư tưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 

8/2011 – 1/2014: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo 
Trung ương. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ban tuyên giáo Trung ương. 

2/2014 - 9/2015: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến 
binh Việt Nam. 

10/2015 - đến tháng 4/2016: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan 
Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Ban 
chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến 
binh Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của 
Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
khóa 12. 

Ngày 9/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, được Quốc hội phê chuẩn, 
Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Ngày 27/7/2016: Tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa 14, được Quốc hội phê chuẩn, 
Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã kí Quyết định 
số 1261/QĐ-CTN tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc_Marx-Lenin
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_c%E1%BB%A5c_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt,_B%E1%BB%99_Qu%E1%BB%91c_ph%C3%B2ng_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Tuy%C3%AAn_gi%C3%A1o_Trung_%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_C%E1%BB%B1u_chi%E1%BA%BFn_binh_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Th%C3%B4ng_tin_v%C3%A0_Truy%E1%BB%81n_th%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Th%C3%B4ng_tin_v%C3%A0_Truy%E1%BB%81n_th%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_12
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_12
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_%C4%90%E1%BA%A1i_Quang
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đối với ông Trương Minh Tuấn theo đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc.[11][12] 

Chiều ngày 23 tháng 10 năm 2018, Trương Minh Tuấn đã được Quốc hội phê 
chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thông tin Truyền thông (tổng số đại biểu: 
485, có mặt: 477, tán thành: 473).[13][14] 

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can, tạm giam ông 
Trương Minh Tuấn. 

 

Những sai phạm và kỉ luật 

Vi phạm trong vụ Mobifone mua AVG 

Từ ngày 28 đến 30/5/2018, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận:[15] 

 Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư BCSĐ, Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên BCSĐ, Thứ trưởng, ông cùng chịu trách 
nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2011-2016. Ông đã vi 
phạm Những điều Đảng viên không được làm cụ thể là vì phạm rất nghiêm trọng 
nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng 
lãnh đạo trong quá trình được phân công chỉ đạo thực hiện Dự án; ký Quyết định 
số 236/QĐ-BTTTT, ngày 21/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt 
Dự án và một số văn bản có liên quan trái quy định, có văn bản không thuộc 
nhiệm vụ được phân công. 

- Với cương vị Bí thư BCSĐ, Bộ trưởng từ tháng 4/2016 đến nay, ông chịu trách 
nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2016-2021. 

 Những vi phạm của BCSĐ Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Bắc 
Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ 
Đảng ủy Tổng công ty Mobifone và các đồng chí Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là 
rất nghiêm trọng, vi phạm của ông Phạm Hồng Hải là nghiêm trọng, đã làm 
thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến hoạt động và quá 
trình cổ phần hóa của Tổng công ty Mobifone, đến uy tín của tổ chức đảng và 
Bộ Thông tin và Truyền thông, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem 
xét, xử lý kỷ luật. 

Ngày 23/02/2019 ông cùng với ông Nguyễn Bắc Son (cựu bộ trưởng bộ Thông tin 
- Truyền thông) đã bị bắt giam vì vụ án này 

Kỉ luật 

Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam khóa 12 họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn. Bộ 
Chính trị đã quyết định kỉ luật ông Tuấn với hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ 
chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 
2021.[16][17] Bộ Chính trị đã ra Quyết định số 806-QĐNS/TW ngày 16-7-2018 kỉ luật 
ông Tuấn. Tiếp đó, sáng ngày 23 tháng 7 năm 2018, Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ 
tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã kí Quyết định số 1261/QĐ-CTN tạm đình 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_Ph%C3%BAc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_Ph%C3%BAc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-nld20180723-11
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-nld20180723-11
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-13
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-13
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_quan_C%E1%BA%A3nh_s%C3%A1t_%C4%90i%E1%BB%81u_tra,_B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%A6y_ban_Ki%E1%BB%83m_tra_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-15
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%E1%BB%AFng_%C4%91i%E1%BB%81u_%C4%90%E1%BA%A3ng_vi%C3%AAn_kh%C3%B4ng_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_l%C3%A0m&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_%C4%90%C3%ACnh_Tr%E1%BB%8Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_c%C3%B4ng_ty_Vi%E1%BB%85n_th%C3%B4ng_MobiFone
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Nam_Tr%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cao_Duy_H%E1%BA%A3i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_h%C3%ACnh_th%E1%BB%A9c_k%E1%BB%B7_lu%E1%BA%ADt_c%E1%BB%A7a_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-16
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-16
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_%C4%90%E1%BA%A1i_Quang
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chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông đối với ông Trương Minh 
Tuấn.[12][18][19]. 

Bị bắt giam 

Ngày 23/2/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can, tạm 
giam ông Trương Minh Tuấn. Hành vi của ông Trương Minh Tuấn phạm vào tội 
“Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm 
trọng”, với vai trò đồng phạm và tội “Nhận hối lộ” (nhận từ Phạm Nhật Vũ số tiền 
200.000 USD). [20] 

Khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 tại kì họp thứ 39 
(25-27 tháng 9 năm 2019) đã đề nghị Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 xem xét, thi hành kỉ luật Trương Minh Tuấn với 
hình thức "khai trừ" ra khỏi đảng.[21] 

Chiều ngày 11 tháng 10 năm 2019, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam khóa 12 thông cáo báo chí cho biết đã khai trừ ông Trương Minh Tuấn 
(cùng với Nguyễn Bắc Son) ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 
11.[22] 

Tội phạm 

Tại phiên tòa sáng nay 20-12, Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Trương Minh Tuấn 6-7 
năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm 
trọng và 8-9 năm tù về tội nhận hối lộ 200.000 USD từ Phạm Nhật Vũ. Ông Tuấn 
bị cáo buộc ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của 
MobiFone khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; 
chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định về giá mua và hiệu quả đầu tư của 
dự án. [23] Cụ thể, bị cáo Tuấn ký Công văn số 44 gửi Bộ Công an (đề xuất đưa dự 
án vào danh mục tài liệu “Mật”), ký Công văn 235 gửi Bộ Công an đề nghị cho ý 
kiến về dự án và lĩnh vực truyền hình liên quan đến: an ninh, chính trị, văn hóa, tư 
tưởng... Đặc biệt, bị cáo cũng là người ký Quyết định 236 phê duyệt Dự án đầu tư 
dịch vụ truyền hình của MobiFone dẫn đến việc MobiFone mua cổ phần AVG giá 
đắt gây thiệt hại cho nhà nước gần 6.600 tỉ đồng. [24] 

Nhận xét 

Phê bình báo chí trong Vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung Việt Nam 2016: 

"Một số cơ quan báo chí đã tích cực vào cuộc, giúp cơ quan có trách nhiệm 

kịp thời dự báo, cảnh báo người dân. Nhưng cũng có một số báo đưa tin 

thổi phồng quá mức, suy diễn thủ phạm, khi các cơ quan chức năng đang 

xem xét thì truy bức họ phải đưa ra nguyên nhân”.[25] 

 Phê bình ý kiến của Tổng Biên tập Infonet, ông Võ Đăng Thiên, mà cho rằng: 
"Một trong những khó khăn, thách thức lớn nhất hiện nay đối với người làm 
báo … là làm sao vừa thực hiện đúng chỉ đạo, pháp luật, định hướng của cơ 
quan chỉ đạo, … lại vừa thu hút được bạn đọc, hấp dẫn được bạn đọc. ", ông 
Tuấn nói: “đó là sự ngụy biện”. Ông khẳng định: “Không thuyết phục được bạn 
đọc là do trình độ và tài nghệ của người làm báo. Tài nghệ kém cỏi, làm ra 
những tác phẩm báo chí kém cỏi, không thu hút được người đọc rồi quay ra 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-thanhnien.vn-12
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-thanhnien.vn-12
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-19
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_quan_C%E1%BA%A3nh_s%C3%A1t_%C4%90i%E1%BB%81u_tra,_B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-20
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%A6y_ban_Ki%E1%BB%83m_tra_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_12
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_12
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-21
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_12
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_12
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%AFc_Son
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-22
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-23
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-24
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_c%C3%A1_ch%E1%BA%BFt_h%C3%A0ng_lo%E1%BA%A1t_%E1%BB%9F_mi%E1%BB%81n_Trung_Vi%E1%BB%87t_Nam_2016
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n#cite_note-vnn554-25
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đổ lỗi cho định hướng của Đảng, thậm chí còn đổ lỗi cho việc tuân theo pháp 
luật. … đổ lỗi cho pháp luật quả là chuyện nực cười. Sự lãnh đạo của Đảng, 
sự quản lý của Nhà nước đối với báo chí không hề ngăn cản tự do ngôn luận, 
không hề ngăn cản thông tin đa chiều, càng không hề làm mất cá tính, phong 
cách và tài năng của những người làm báo”. Nhà báo Võ Văn Tạo phản biện 
phê bình này, cho biết: “Ở Việt Nam có những đề tài rất quan trọng, người 
dân rất quan tâm thì báo chí lại không được đụng tới. Cái đó là hàng tuần đều 
có sự giao ban báo chí hết. Do Ban Tuyên giáo Trung ương người ta giao 
ban. Họ sẽ nói nội dung cụ thể trong tuần tới, trong thời gian tới phải tập trung 
đưa về cái gì. Tức là tiết chế hoạt động báo chí một cách rất là khắt khe. Báo 
chí không có tự do. Có những đề tài công chúng rất thích lại bị cấm đoán thì 

làm sao mà hay." [26]./. 

 

      Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Tu%E1%BA%A5n 
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