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Trịnh Văn Quyết dùng tiền thao túng cả VOV, bưng bít 
thông tin xấu để cứu vớt hình ảnh  
Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC thời gian qua liên tục bị báo chí phanh phui về muôn kiểu 
làm giàu phi pháp: cướp đất của dân, phá rừng phòng hộ để xây biệt thự, làm sân golf; tung ra các dự án 
“bánh vẽ” để lừa đảo tiền của nhà đầu tư, tăng vốn ảo nhằm nâng giá trị cổ phiếu;… khiến hình ảnh của 
ông chủ FLC ngày càng trở nên thảm hại. Trong bối cảnh đó, tay đại gia “lắm tật” Trịnh Văn Quyết liền 
tìm ra thủ đoạn để đối phó: ký kết hợp tác truyền thông với Đài tiếng nói Việt Nam (VOV). Chiến lược 
hợp tác này có lẽ sẽ tạo một bước ngoặt mới cho Quyết khi giờ đây FLC đã có hẳn một kênh truyền 
thông riêng để PR tên tuổi và chặn đứng những bài báo dám đụng đến tập đoàn này. 

Thông tin về thỏa thuận hợp tác giữa VOV và Tập đoàn FLC vừa được VOV loan tải vào ngày 26/09 vừa 
qua. Theo đó, đích thân ông Nguyễn Thế kỷ, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam đã ký Thoả thuận hợp 
tác truyền thông và hỗ trợ thông tin cho Tập Đoàn FLC của “tỷ phú giấy” Trịnh Văn Quyết. Để một Đài 
phát thanh quốc gia ủng hộ truyền thông cho một Tập đoàn tư nhân, quả là một “đột phá” chưa từng có 
tiền lệ, nhất là sự kiện này xảy ra đúng vào một buổi lễ quan trọng của VOV, lễ kỷ niệm 72 năm VOV 
thành lập. 

Đáng chú ý, trong lễ ký kết hợp tác, ông Nguyễn Thế Kỷ không quên bày tỏ lòng biết ơn trước SỰ HỖ 
TRỢ TÍCH CỰC của FLC dành riêng cho VOV trước đó: FLC là nhà tài trợ chính cho VOV tổ chức cuộc thi 
“Tiếng hát ASEAN+3”. Trong bài phát biểu của mình, ông Kỷ cũng không quên “nâng bi” cho tập đoàn 
của ông Quyết: “FLC đã khẳng đinh được vai trò, vị thế của mình trong sự đổi mới, phát triển của đất 
nước”. Những lời có cánh, sự ưu ái mà lãnh đạo VOV dành riêng cho FLC phần nào khẳng định mối quan 
hệ thân thiết tốt đẹp đã được gầy dựng từ lâu giữa hai bên thông qua những lần FLC TÀI TRỢ cho đài 
truyền hình quốc gia. 

Vâng, đó là ý kiến cá nhân của riêng ông Kỷ về tập đoàn FLC, còn bản chất kinh doanh thật của tập đoàn 
này là như thế nào có lẽ nhiều người đều nắm rõ. Thật vậy, mọi dự án có bàn tay của FLC trên khắp các 
tỉnh thành đều từng bị soi ra hàng loạt sai phạm: FLC Green Home, FLC Garden City, FLC Complex 
Tower,… xây dựng khi chưa được cấp phép; FLC Hạ Long, FLC Thanh Hóa: vi phạm quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia, khảo sát địa chất không đúng quy định, xây dựng trái phép, không có hồ sơ quản lý chất lượng 
trong quá trình xây dựng dự án,… 

Không chỉ vi phạm pháp luật, để có được các dự án, ông Quyết còn “dính” nhiều hành vi trái đạo đức 
như: cấu kết với một số lãnh đạo địa phương (Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Ninh,…) tìm cách o ép, 
cưỡng chế bắt người dân giao đất với giá đền bù rẻ mạt, thậm chí là độc chiếm bãi biển, triệt đường 
mưu sinh của biết bao ngư dân. Không biết “FLC góp phần cho sự đổi mới, phát triển của đất nước” ở 
chỗ nào mà ông Kỷ lại tuyên bố như vậy, hay chính ông cũng đang có “mối quan hệ đi đêm” với ông 
Trịnh Văn Quyết như các lãnh đạo địa phương khác, sẵn sàng trở thành công cụ bồi bút chuyên nghiệp 
cho Quyết? 

Hiện nay, Trịnh Văn Quyết không chỉ làm giàu nhờ vào các dự án BĐS, một nguồn tiền lớn mà ông chủ 
FLC kiếm được còn dựa vào các cổ phiếu với nhiều games hiện có như ART, TNI, AMD, HAI, ROS,… Để 
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tăng giá trị ảo cho các cổ phiếu này, không chỉ sử dụng thủ đoạn mua vào – bán ra diễn ra liên tục, ông 
Quyết còn cần sự hỗ trợ đắc lực từ việc đánh bóng tên tuổi để thu hút các nhà đầu tư. Do đó, một khi đã 
ký kết hợp tác truyền thông với VOV, Đài phát thanh sẽ ra tay giúp ông Quyết xử lý những khủng hoảng 
truyền thông liên quan đến những sai phạm của FLC đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng, tung ra những 
cây viết nghìn like, chuyên viết những bài lái dư luận theo hướng có lợi cho FLC. Kết quả là gì, các nhà 
đầu tư, các khách hàng đặt niềm tin vào đài truyền hình quốc gia sẽ ồ ạt đặt mua các dự án của ông 
Quyết, cổ phiếu của ông Quyết theo đó cũng tăng ào ào như phi mã. Khi đó tiền lợi nhuận khủng mà FLC 
thu được chắc chắn không thể nào thiếu phần dành cho VOV. Phải chăng trước lợi ích quá lớn như vậy, 
VOV sẵn sàng chịu sự điều khiển của FLC, bất chấp điều này có thể sẽ làm hạ uy tín của đài phát thanh có 
sức ảnh hưởng mang tầm quốc gia? 

 

Diễn biến giao dịch của cổ phiếu HAI ba tháng gần đây 

Thật vậy, kể từ khi có mối thân tình mật thiết với FLC, trên trang VOV liên tục đưa các tin, bài viết tích 
cực, PR một chiều cho tập đoàn của ông Quyết: “Tập đoàn FLC có thể chuyển nhượng dự án cho nhà 
đầu tư lớn Nhật Bản”, “FLC, khi thời gian là câu trả lời thuyết phục”,… với những luận điệu PR một chiều: 
“Chỉ sau gần một năm thi công thần tốc, FLC Sầm Sơn đi vào hoạt động, kéo theo những “hiệu ứng” cổ 
tích, từ lượng khách tới Sầm Sơn tăng vọt cho đến sự sôi động của vùng biển du lịch lâu đời trước đây 
chỉ kinh doanh được một vụ hè, giờ mùa đông cũng tấp nập, xôn xao”. Tuy nhiên, trong khi nhiều tờ báo 
khác liên tục phanh phui những tội ác mà FLC đã gây ra cho FLC Sầm Sơn, thì lại không thấy VOV nhắc 
tới: cướp đất, cấm biển, ngăn đường đẩy người dân vào cảnh cùng quẫn đến nỗi họ phải kéo nhau đến 
UBND tỉnh biểu tình để đòi lại công bằng. Việc VOV cố tình che đậy  những thông tin xấu bị rò rỉ của FLC 
rõ ràng là đang dung dưỡng, tiếp tay cho doanh nghiệp làm càn. 
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Một điểm cần lưu ý là, ông Nguyễn Thế Kỷ còn được biết đến là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, 
là cơ quan chỉ đạo các phương tiện truyền thông đại chúng. Với cương vị của mình, liệu ông Kỷ có dùng 
quyền lực để chỉ đạo hàng loạt các tờ báo lớn khác trong nước đồng loạt PR cho FLC? Trong bối cảnh đó, 
dự là sẽ còn nhiều nhà đầu tư, khách hàng tiếp tục dính những quả lừa từ cách làm ăn tri trá của Trịnh 
Văn Quyết, cũng như hàng triệu dân nghèo tiếp tục bị đẩy vào cảnh mất nhà, mất kế sinh nhai. Thảm 
cảnh này, liệu VOV đã nghĩ tới hay chưa? 

Sau những sai phạm hàng loạt, FLC vẫn ngang nhiên lộng hành mà không ai dám đụng tới, giờ lại được 
hẳn một đài tiếng nói quốc gia tình nguyện làm “bệ đỡ”, phải chăng FLC có thế lực lớn mạnh phía sau 
chống lưng? 

(VOV, Báo Xây dựng) 


