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Bộ Công an nêu lý do bắt ông Hà Văn Thắm 

 25 tháng 10 2014 

Ông Thắm là một trong những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam 

Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại dương, ông Hà Văn 
Thắm, bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội "Vi phạm quy định về cho vay 
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", Điều 179 Bộ Luật Hình sự. 

Thông cáo ngày 24/10 được đăng tải trên trang web của Bộ Công an Việt 
Nam nói quyết định trên được đưa ra "căn cứ vào kết quả điều tra của Cơ 
quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an và tài liệu thanh tra của Ngân hàng Nhà 
nước". 

"Ngày 21/10/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định 
khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và lệnh 
khám xét đối với Hà Văn Thắm về tội danh trên", thông cáo cho biết. 

"Ngày 24/10/2014, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, cùng ngày 
Cơ quan cảnh sát điều tra- Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt, khám xét" đối 
với ông Hà Văn Thắm. 

"Quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Hà Văn Thắm đã thực hiện 
đúng quy định tại Điều 80 và Điều 143 Bộ luật hình sự và Thắm đã được 
dẫn giải về trại giam Bộ Công an để điều tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định 
của pháp luật." 

Trước đó, trong chiều cùng ngày 24/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã 
có quyết định đình chỉ quyền và nghĩa vụ của ông Thắm "để phục vụ việc xử 
lý các vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông." 

http://www.mps.gov.vn/web/guest/ct_trangchu/-/vcmsviewcontent/GbkG/2005/2102/31324
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Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định trong thông cáo cho điều họ gọi là 
“sự việc trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Ngân 
hàng thương mại cổ phần Đại Dương.” 

Ngoài chức danh Chủ tịch HĐQT Ocean Bank, ông Thắm còn là Chủ tịch 
Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group); Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập 
đoàn Đại Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại 
Dương (OCH); Chủ doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo. 

'Thương vụ để đời' 

Ông Hà Văn Thắm 

Sinh 11/12/ 1972 tại xã An Hà, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang. 

1993 - 1997, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Bình Minh. 

1997 - 2001, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VNT 

2001 - 2003, Giám đốc Công ty Liên doanh. 

2003 - 2004, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nông thôn Hải Dương. 

2004 - 2007, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nông thôn Hải Dương. 

Từ năm 2007 - tới 23/10/2014: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đại 
Dương (kinh doanh bất động sản khách sạn, tài chính, truyền thông...) 

Ông Thắm được báo Người đưa tin tại Việt Nam mô tả là nằm trong “top 10 
gia đình đại gia lắm tiền nhiều của nhất sàn chứng khoán Việt Nam”. 

Vào tháng trước, báo Lao Động mô tả doanh nhân Hà Văn Thắm “Không 
chỉ nổi tiếng với các dự án bất động sản ở vị trí đắc địa tại Hà Nội và hệ 
thống siêu thị OceanMart mà còn được biết đến với tham vọng phát triển 
chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng hạng sang mang thương hiệu Việt. 

Trang tinmoi.vn vào tháng này đưa tin OceanMart đã được chuyển giao từ 
"đại gia Hà Văn Thắm sang tay đại gia Phạm Nhật Vương." 

Trang Soha.vn hồi đầu tháng này có bài nói "Thâu tóm Kem Tràng Tiền hồi 
tháng 4 vừa qua với giá 500 tỷ đồng được coi là một trong các thương vụ để 
đời của Chủ tịch Ocean Group Hà Văn Thắm." 

Phần giới thiệu tiều sử ông Hà Văn Thắm trên trang của Ngân hàng Đại 
Dương viết: "Với tầm nhìn chiến lược, ông Hà Văn Thắm đã định hướng 
đưa Ngân hàng TMCP Đại Dương phát triển thành một ngân hàng trẻ năng 
động hàng đầu Việt Nam. 

"Ông Hà Văn Thắm có bề dày kinh nghiệm trong quản lý, chiến lược kinh 
doanh tài chính, bất động sản. Ông tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Quản trị 

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211768570&_afrLoop=7348888334648300&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D7348888334648300%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211768570%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1a64f5l4m5_129
http://www.nguoiduatin.vn/top-10-gia-dinh-dai-gia-lam-tien-nhieu-cua-nhat-san-chung-khoan-viet-a152929.html
http://laodong.com.vn/kinh-doanh/chuoi-khach-san-cua-doanh-nhan-ha-van-tham-duoc-mua-the-guide-awards-2013-2014-248462.bld
http://www.tinmoi.vn/do-do-giau-cua-chu-cu-chu-moi-ocean-mart-011324181.html
http://soha.vn/kinh-doanh/ong-chu-cu-cua-chuoi-sieu-thi-ocean-mart-giau-co-nhu-the-nao-20141006175642518.htm
http://oceanbank.vn/ban-lanh-dao/chu-tich-hoi-dong-quan-tri.html
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Kinh doanh tại Trường Đại học Comlombia Common Wealth – Mỹ (phải là 
ĐH Columbia Commonwealth) và bảo vệ Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại 
Trường Đại Học Công nghệ Paramount – Mỹ". 

Báo Anh The Economist hồi tháng Một năm nay có bài nói "Hà Văn Thắm là 
nhân vật được mô tả là có quan hệ tầm cao với giới chức chính phủ" và 
nhận định điều báo này nói là Ngân hàng Đại Dương có liên hệ tới diễn biến 
của vụ đóng cửa Zone 9,một khu tổ hợp kinh doanh và giải trí tại Hà Nội, 
sau hỏa hoạn chết người tại đây. 

Nguồn:http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/10/141024_ha_van_tha

m_ocean_bank_arrest 
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