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Vụ PVN góp 800 tỷ vào OceanBank: Y án 
18 năm tù, bồi thường 600 tỷ đối với  

ông Đinh La Thăng 
Đức Hoàng - 16:50 26/06/2018 

  

(VNF) - Chiều 26/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định tuyên y 
án 18 năm tù và bồi thường 600 tỷ đồng đối với ông Đinh La Thăng 
(nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN). 

 
Ông Đinh La Thăng bị tòa tuyên y án 18 năm tù 

Sau 2 ngày nghị án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội bắt đầu tuyến án đối với ông 

Đinh La Thăng cùng 6 đồng phạm kháng cáo trong vụ án góp vốn 800 tỷ đồng của PVN 

vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank). 

Theo đó, Tòa tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 18 năm tù, buộc bị cáo này bồi thường 

600 tỷ đồng; Nguyễn Xuân Sơn 30 tháng tù, bồi thường 15 tỷ đồng về tội “Cố ý làm trái 

các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Cùng tội danh, các bị cáo nguyên là thành viên HĐTV PVN cũng lĩnh án gồm Vũ Khánh 

Trường 5 năm tù, Nguyễn Thanh Liêm 20 tháng cải tạo không giam giữ, Phan Đình Đức 

15 tháng cải tạo không giam giữ, Nguyễn Xuân Thắng nhận 22 tháng tù. Các bị cáo 

phải liên đới bồi thường thiệt hại. 
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Riêng bị cáo Ninh Văn Quỳnh nhận 7 năm tù về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà 

nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 16 năm tù về tội “Lạm dụng chức 

vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 23 năm tù. 

Trước đó, tại phiên phúc thẩm, Viện Kiểm sát cấp cao tại Hà Nội nhận định, năm 2008-

2011, ông Thăng đã ký thỏa thuận góp vốn với ông Hà Văn Thắm (Chủ tịch HĐQT 

Oceanbank) nhưng không thông qua HĐQT. Việc này trái với quy định về nhiệm vụ, 

quyền hạn của HĐQT. 

Trong lần góp vốn đầu tiên 400 tỷ đồng, Viện Kiểm sát cấp phúc thẩm cho rằng ông 

Thăng chỉ đạo và quyết định việc PVN góp vốn khi chưa biết tình hình, kết quả hoạt 

động của Oceanbank. Trong khi Bộ Tài chính đã yêu cầu PVN báo cáo rõ tình hình hoạt 

động của ngân hàng để tránh rủi ro trước khi quyết định đầu tư. 

Với lần góp vốn thứ hai, 300 tỷ đồng, Viện Kiểm sát nhận định ngày 31/5/2010 cựu 

thành viên HĐTV Vũ Khánh Trường theo ủy quyền của ông Thăng đã ký nghị quyết để 

PVN bổ sung vốn. 

Tuy nhiên đợt góp vốn này bị nhà chức trách cho là trái với tinh thần của Công văn chỉ 

đạo từ Phó Thủ tướng yêu cầu PVN rà soát tình hình triển khai thực hiện, cân đối vốn; 

trường hợp khó khăn về vốn thì không nhất thiết nắm giữ 20% vốn điều lệ của 

Oceanbank. 

Tại lần góp vốn thứ ba, Viện Kiểm sát cấp cao tại Hà Nội kết luận ngày 1/1/2011, Luật 

các tổ chức tín dụng 2010 có hiệu lực thi hành nhưng ông Đinh La Thăng vẫn chủ 

trương góp vốn lần ba trong tháng 5/2011. 

Số tiền 100 tỷ đồng góp vào để duy trì tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của PVN tại Oceanbank 

là 20% - song luật chỉ cho phép tỷ lệ này là 15% (một cổ đông là tổ chức không được sở 

hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng). Không chỉ vậy, các bị cáo còn 

không báo cáo Thủ tướng - trái với tinh thần công văn của Văn phòng Chính phủ. 

Theo Viện Kiểm sát, hậu quả của 3 lần góp vốn trái luật nói trên làm PVN mất toàn bộ 

800 tỷ đồng khi Oceanbank có nhiều sai phạm trong quản lý và bị Ngân hàng Nhà 

nước mua với giá 0 đồng. 

Nói lời sau cùng tại phiên phúc thẩm, bị cáo Đinh La Thăng cho rằng suốt 35 năm 

công tác, ông đã luôn nỗ lực, cố gắng, phấn đấu, rèn luyện, hành động quyết liệt vì sự 

phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. 

http://vietnamfinance.vn/xu-phuc-tham-vu-pvn-gop-800-ty-vao-oceanbank-ong-dinh-la-thang-hau-toa-20180504224208298.htm
http://vietnamfinance.vn/xu-phuc-tham-vu-pvn-gop-800-ty-vao-oceanbank-ong-dinh-la-thang-hau-toa-20180504224208298.htm
http://vietnamfinance.vn/noi-loi-sau-cung-ong-dinh-la-thang-van-khang-dinh-vo-toi-20180504224208544.htm
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Trong thời gian 16 năm làm Chủ tịch HĐQT và sau đó là Chủ tịch HĐTV PVN, ông 

Thăng khẳng định mình luôn luôn cố gắng cùng tập thể lãnh đạo, nhân viên đưa PVN 

trở thành tập đoàn kinh tế mạnh hàng đầu cả nước. 

“Trong công việc, tôi luôn hết sức quyết liệt, nỗ lực, cố gắng, không vì bất cứ mục đích 

cá nhân nào cả, không tư lợi”, ông Thăng nói. 

Ông Đinh La Thăng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét vụ án công tâm, khách quan, công 

bằng đúng pháp luật, thể hiện trách nhiệm cũng như lương tâm nghề nghiệp. 

“Bản thân tôi dù làm bất cứ việc gì cũng luôn có ý thức thượng tôn pháp luật, không bao 

giờ cố ý làm trái, biết sai mà vẫn làm. Tôi xin khẳng định tôi không có tội. Kính mong Hội 

đồng xét xử xem xét, giải quyết có tình, có lý, đúng pháp luật nhưng cũng thể hiện được 

tính nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước", ông Thăng nói. 

 

Đức Hoàng 

Nguồn: http://vietnamfinance.vn/vu-pvn-gop-800-ty-vao-oceanbank-y-an-18-nam-tu-boi-thuong-

600-ty-doi-voi-ong-dinh-la-thang-20180504224208704.htm 
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