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- Ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.
- Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp
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-Ông Nguyễn Phước Lộc,Trưởng ban Đoàn kết tập hợp Thanh
Niên,  Chủ tịch Hội LHTN Việt nam.

-Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam.
-Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân
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Tôi là Bùi Đức Minh, công tác tại Tổng Công ty hàng không Việt Nam , số
điện thoại liên hệ: 0933566886. Nay, làm đơn này tố cáo và đề nghị các Quý Ông,
Bà cứu giúp để giải quyết khẩn cấp sự việc sau:

Ngày 27/01/2011, tôi có gửi đơn khiếu nại và làm việc theo yêu cầu của Quý
cơ quan về việc ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội
Doanh nghiệp trẻ Việt Nam có quan hệ bất chính với vợ tôi là Nguyễn Thanh
Thủy ( Phó chủ tịch HĐQT Công  ty Cổ phần Tập Đoàn Bảo Sơn) ; gây hậu quả
nghiêm trọng là vợ tôi làm đơn xin ly hôn tại Tòa án. Ngày 11/02/2011 tôi có gọi
điện cho Ông Tuấn là thư ký Của Ông Võ Văn Thưởng là Bí thư thứ nhất Trung
ương Đoàn để biết xem đơn của tôi đã tới t ay của Ban bí thư chưa thì Ông Tuấn trả
lời là đã nhận được rồi.

Trong thời gian từ ngày 27/01/2011 tới nay đã gần 04 tháng nhưng đơn của
tôi vẫn chưa được giải quyết; hơn nữa đã xảy ra rất nhiều việc có chiều hướng xấu
đi đối với bản thân tôi và các con; cụ thể như sau:
- Ngày 30/01/2011 sau thời gian vợ tôi giữ con và thuê vệ sĩ ngăn cản việc thăm
con của tôi tại nhà của vợ tôi tại Khách sạn Bảo Sơn số 50 Nguyễn Chí Thanh,
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phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội từ ngày 12/01/2011 gia đình
chúng tôi có tổ chức cuộc họp hai nhà nội ngoại . Tại buổi họp này vợ tôi yêu cầu
nếu muốn gặp các con thì phải không được kiện một bên thứ ba nào khác . Tôi có
hỏi lại trước mặt hai họ là “ Bên thứ ba ở đây là ai?” thì được trả lời là “ Bất cứ
một bên nào liên quan tới cuộc ly hôn này”.S ự việc này trùng khớp với việc tôi
vừa viết đơn kiện ông Cường nên tôi không đồng ý vì cho rằng tôi là người bị hại
mà Ông Cường lại vu cáo tôi ra cơ quan công an nên tôi phải tiếp tục kiện để đảm
bảo sự công bằng cho tôi và các con do đó vợ tôi đã thuê vệ sĩ giữ con ngăn
không cho tôi và ông bà nội tiếp xúc từ thời điểm đó cho tới bây giờ bất chấp Tết
nguyên đán là dịp sum họp của mọi gia đình.
- Ngày 05/03/2011 khi lên tòa án nhân dân Quận Hoàn Kiếm tôi được tiếp xúc với
03 (ba) văn bản do vợ tôi nộp lên tòa án gồm: Đơn trình báo của Ông Phạm
Phương Hợp ngày 03/11/2010, Đơn đề nghị khẩn cấp ngày 01/12/2010 của trung
ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt nam do Ông Nguyễn Mạnh Cường ký tên và đón g
dấu và Biên bản làm việc n gày 03/12/2010 Giữa Ông Nguyễn Hoàng Hải là luật sư
của vợ tôi và Công an Quận Hoàn Kiếm tôi thấy hai văn bản của Ông Cường và
Ông Hợp là những văn bản vu cáo, sai sự thật và mâu thuẫn như sau:

- Tại Đơn trình báo của Ông Phạm Phương Hợp có viết “ Ngày 25/09/2010
anh Bùi Đức Minh dẫn theo hai tên đầu gấu đến gặp tôi tại cơ quan
làm việc.Tại đây, Minh vô cớ cho rằng tôi có quan hệ tình cảm với vợ
anh ta.Minh đe dọa và buộc tôi phải ký xác nhận là người đã nhắn tin
cho vợ anh ta và cam kết sẽ không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia
đình của người khác nữa.Trước sự uy hiếp của Minh và hai tên đầu
gấu tôi đã phải xác nhận đơn do chúng chuẩn bị sẵn mặc dù không có
sự việc đó.Chúng còn buộc tôi phải điện thoại cho bố vợ anh Minh để
xin lỗi về việc làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh Minh” .
Điều này là vu khống sai sự thật vì trong đơn Đề nghị ngày 27/01/2011
tôi đã chứng minh bằng băng ghi âm cuộc gặp ngày 22/09/2010 với ông
Cường là nếu không có quan hệ ngoại tình với vợ tôi thì ông Cường
không thể có buổi gặp với tôi (vì trước đó tôi không hề quen cũng như
biết nơi làm việc của Ông Cường), không thể cử nhân viên Phạm Phương
Hợp ra nhận lỗi thay và xin lỗi tôi cũng như gia đình vợ tôi. Ông Hợp là
người biết đọc, biết viết; có đủ năng lực hành vi dân sự thì mới có thể làm
việc tại cơ quan Trung ương Đoàn nên không thể bị ai ép buộc. Đặt vấn
đề ở đây, nếu ép buộc thì chính ông Cường là người ép buộc vì ông
Cường gọi ông Hợp ra nhận lỗi và xin lỗi tôi; tôi không biết ông Hợp là
ai nếu ông Cường không giới thiệu để nhận lỗi thay cho bản thân ông
Cường. Cuộc gọi điện thoại của ông Hợp cho Ông Nguyễn Trường Sơn
(chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Sơn) là bố vợ tôi vào ngày
22/09/2010 tại văn phòng của Ông Cường trước sự chứng kiến của Ông
Cường sau khi ông Cường ép Ông Hợp phải nhận đã quan hệ và nhắn tin
bậy bạ thể hiện quan hệ ngoại tình với vợ tôi. Ngày 25/09/2010 tôi lên
văn phòng gặp Ông Hợp là muốn sau khi Ông Hợp bị Ông Cường ép
nhận hộ là ngoại tình với vợ tôi và đã điện thoại cho bố vợ tôi biết thì tôi
muốn ông Hợp phải thể hiện điều đó ra bằng văn bản để tôi gửi cho hai
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họ nội ngoại xem xét.Tôi còn nói với Ông Hợp “Ai bảo ông đi nhận hộ
bây giờ họ hàng chỉ biết có một ông tên Hợp đã gọi điện cho Ông Sơn,
trước đây Thủy nói với hai họ là ngoại tình với Cường thì tôi tới tìm
Cường bây giờ là Hợp thì p hải thể hiện ra văn bản bây giờ cho hai họ biết
chứ”.Thêm nữa trong cuộc gặp ngày 03/11/2010 tại Hội Doanh Nghiệp
trẻ chính Ông Hợp cũng nói “Em nói thật với anh Minh là em cũng
hiểu anh một cái như thế này là em cũng đang trong tình trạng giống
anh đấy,việc này thì em nghĩ là trước kia em ký đơn 25/09 rồi bây giờ
em ký cái này thì hơi ngoài sức của em”.Việc này đã khẳng định vì
muốn che dấu cho Ông Cường nên Ông Hợp đã tự nguyện ký văn bản
ngày 25/09/2011 cho tôi. Sau đó nhiều lần khi thì là Ông Hợp khi th ì là
tôi có rủ nhau đi uống bia nên không thể có sự ép buộc ở đây. Có thể nói
rằng mục đích của Ông Hợp khi vu khống tôi ra cơ quan Công an nhưng
lại cố tình ghi mốc là ngày 25/09/2011 điện thoại cho bố vợ tôi nhằm
mục đích che dấu cho Ông Cường, lừa dối T rung ương Đoàn .(Tôi xin
gửi Bản lược dịch băng ghi âm ngày 25/09/2010 khi Ông Hợp ký đơn).
Quý Cơ quan cũng có thể xác minh thời gian cuộc điện thoại của Ông
Hợp cho bố vợ tôi là Ông Nguyễn Trường Sơn (Chủ tịch HĐQT Công
ty Cổ phần Tập Đoàn Bảo Sơn) qua số điện thoại (091 322 4889, 098
255 8888).

- Vào ngày 24/09/2011 lúc 11h38p trưa tôi điện thoại cho Ông Hợp để nói
về chuyện sau khi tôi gặp Ông Cường để trao đổi một cách nghiêm túc để
Ông Cường không tiếp tục phá  hoại hạnh phúc của gia đình tôi nữa ,
trước mặt tôi thì Ông Cường hứa không li ên hệ gì nữa nhưng sau lưng
Ông Cường lại bóp méo hoàn toàn sự thật để làm cho mâu thuẫn của vợ
chồng tôi thêm trầm trọng bằng cách xúi bẩy vợ tôi viết đơn tố cáo sai sự
thật ra tòa bôi nhọ tư cách đạo đức của tôi. Sau k hi nói tất cả mọi việc để
Ông Hợp sang tai cho Ông Cường, chính  Ông Hợp cũng nói là “Vâng
em sẽ báo lại cho anh Cường chuyện này anh ạ !”. Như vậy có thể
khẳng định Ông Hợp hoàn toàn biết rõ việc mình đang làm là gian dối
nhưng vẫn cố tình “đóng thế” để che đậy cho Ông Cường. Sau khi nhận
được chỉ đạo của Ông Cường và lúc 17h31p cùng ngày Ông Hợp đã gọi
điện thoại cho tôi nhằm xoa dịu về chuyện buổi trưa bằng cách mời tôi đi
uống bia, chính lúc đó Ông Hợp cũng khẳng định lại với tôi là đã báo cáo
toàn bộ sự việc trưa nay với Ông Cường rồi và chuyện hôm 22/09/2010 là
chúng tôi nói chuyện,trao đổi một cách có văn hóa và Ông Hợp đã tự
nguyện xin lỗi Ông Nguyễn Trường Sơn là bố vợ tôi và thể hiện trong lời
nói của ông Hợp với tôi: “nhưng thực sự hôm đấy em nghĩ là anh em
mình nói chuyện với nhau cũng thiện chí trong một không khí hòa
bình, em cũng đã xin lỗi bác và cả anh một cách nghiêm túc ”.

- Vào ngày 03/11/2010 tôi tới Hội doanh nghiệp trẻ gặp Ông Hợp ở ngoài
hành lang đề nghị Ông Hợp đưa ra những quan điểm cá nhân xác nhận
cho những sự thật để tôi có thể được nuôi một trong hai cháu theo đúng
pháp luật vì mọi người nói với tôi rằng vợ tôi tuyên bố đã mang rất
nhiều tiền để chạy nuôi bằng được hai đứa con chung, nhằm gây áp
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lực với tôi và gia đình tôi .Sợ bị mất uy tín cho Ông Cường chính ông
Hợp đã mở cửa phòng làm việc của Ông Cường để chúng tôi nói chuyện
cho kín đáo.Sau khi tôi thuyết phục Ông Hợp rằng không nên tiếp tục vai
trò đóng thế làm tình nhân của vợ tôi nữa, hãy để cho tôi giải quyết
riêng với ông Cường nhưng Ông Hợp vẫn không chịu,tôi quyết định đưa
ra hai giải pháp cho Ông Hợp lựa chọn “ Một là tiếp tục vai trò đóng thế
thì ký đơn cho tôi, hai là tôi sẽ đi mời tất cả nhân viên của Hội doanh
nghiệp trẻ Việt Nam vào để họ giải thích cho Ông Hợp xem một người
phụ nữ mà ngoại tình thì tư cách đạo đức là tốt hay kh ông tốt”.Cuối cùng
để bảo vệ cho Ông Cường ông Hợp đã chọn giải pháp một.(Tôi xin gửi
tấm hình khi Ông Hợp ký văn bản cho tôi ở tại phòng của Ông Cường).

- Vào ngày 02/12/2010 sau khi tôi đã được gặp Ông Nguyễn Quang
Trường là Trưởng ban kiểm tra của Trung ương Đoàn và được Ông
Trường cho biết quan điểm của Trung ương Đoàn là chỉ xử lý vụ việc khi
có đơn thư của tôi nên tôi quyết định điện thoại cho Ông Hợp một lần
cuối cùng để biết rõ trong vụ vi ệc gia đình ông Cường đưa côn đồ lên
trấn áp tôi ở Trung ương Đoàn vào ngày 30/11/2010 thì Ông Hợp có dính
dáng vào không và tôi cũng hết lời khuyên Ông Hợp không nên tiếp tuc
vai trò của kẻ “đóng thế” để lừa dối cơ quan như vậy nhưng ông Hợp vẫn
tỏ ra ngoan cố, bất chấp!!! Cho đến hồi 13h42p chiều cùng ngày( thời
điểm này cũng là sau ngày Ông Hợp viết đơn tố cáo tôi lên Công an
Quận Hoàn Kiếm) dường như nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc
nên Ông Hợp đã điện thoại cho tôi và khẳ ng định lại với quan điểm cụ
thể như sau: “ Một là em không muốn đóng thế cho ai cả. Hai là em
không có quan hệ ngoai tình với vợ anh, cái đấy anh biết rồi và rõ ràng
rồi đúng không? Bây giờ ai mà có vấn đề gì thì anh cứ tìm người ấy
chịu trách nhiệm. Em chỉ có  thông tin thế nói với anh để anh biết
thôi.” Qua lời khẳng định của Ông Hợp ở đây cho thấy Ông Hợp đã
muốn dừng công việc “đóng thế” và Ông biết rõ ràng “chị Thủy” có
ngoại tình còn nhân tình ở đây không phải là Ông Hợp nữa, tôi và Ông
Hợp đều biết người đó nên chỉ có th ể là Ông Cường; đồng thời Ông Hợp
ngầm ý đề nghị tôi tự đi tìm ông Cường mà giải quyết !

- Về  Đơn đề nghị khẩn cấp ngày 01/12/2010 củ!a Trung ương Hội Doanh
nghiệp trẻ Việt nam do Ông Nguyễn Mạnh Cường ký tên và đóng dấu là
hoàn toàn bịa đặt và vu khống tôi. Đơn viết “ Sáng ngày 30/11/2010 Ông
Bùi Đức Minh, sinh năm 1975 (CMTND: 011727650 do công an Hà
Nội cấp năm 2005,thường trú tại Cầu Gỗ, Hà Nội) có đi cùng 3 người
(1 đàn ông, 2 phụ nữ) đến hội Doanh nhân trẻ Việt Nam – tầng 6 nhà
64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Khi đến Ông Bùi Đức Minh cùng ba
đối tượng lạ mặt giả danh là người đi ủng hộ đồng bào cứu trợ bão lụt
để tránh sự kiểm tra của bảo vệ cơ quan và đột nhập bất hợp pháp lên
Văn phòng Hội doanh nhân trẻ Việt Nam”.Ông Cường viết tôi “ giả
danh và đột nhập bất hợp pháp lên Văn phòng Hội doanh nhân trẻ Việt
Nam”. Nếu vậy xin hỏi tại sao Ông Cường lại có chính xác tên, số CMT,
năm cấp và cả địa chỉ thường trú của tôi trên chứng minh thư.Như tôi đã
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trình bày trong đơn đề nghị ngày 27/01/2011 là Khi vào Trung ương
Đoàn để gặp Ông Cường và Ông Hợp tôi  xuất trình chứng minh thư
nhân dân và được phát để đeo thẻ khách mời khi vào cơ quan.Thêm nữa
trong đơn ngày 30/11/2010 ông Hợp lại nói biết tôi hiện trú tại số nhà 164
nhà A8, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.Địa chỉ này tôi chưa bao
giờ đưa cho Ông Cường hoặc ông Hợp mà chỉ đưa cho ông Phúc là bố
đẻ của Ông Cường khi Ông Phúc điện thoại cho tôi nói muốn gặp vào
ngày 15/11/2010, hôm đó Ông Phúc muốn xin địa chỉ của bố mẹ tôi để
ông tới nói chuyện giữa các người l ớn để bàn cách giải quyết chuyện của
Ông Cường sao cho văn hóa.
Tiếp theo Ông Cường vu khống tôi là hôm đó t ôi lên Hội doanh nghiệp
trẻ là vu khống cho Ông Hợp quan hệ với Vợ tôi nhưng thực tế lý do hôm
đó tôi lên là vì Ông Phúc là bố đẻ Ông Cường hứa 02 tuần giải quyết
chuyện gia đình cho tôi. Quá hai tuần Ông Phúc thất hứa nên tôi đến Hội
doanh nghiệp trẻ để cho nói với Ông Hợp gọi điện thoại cho Ông Cường
rằng “ Hôm nay là hạn cuối cùng để Ông Cường giải quyết chuyện của
gia đình tôi nếu không tôi sẽ đi báo cáo lãnh đạo cơ quan Ông Cường để
giải quyết”.Tôi xin đặt câu hỏi ở đây :
+ Nếu tôi gặp Ông Hợp để vu khống thì tại sao có chuyện Ông Phúc điện
thoại cho tôi xin gặp để giải quyết chuyện của Cường vào ngày
15/11/2010?
+ Nếu tôi gặp Ông Hợp để vu khống thì theo bản lược dịch băng ghi âm
ngày 30/11/2011vào lúc 10h sáng Ông Hợp lại phải thông báo cho Ông
Cường sau đúng 5p sau điện thoại cho tôi?
+ Nếu như đó là chuyện tôi vu khống cho Ông Hợp thì tạ i sao lại Ông
Cường lại phải điện thoại cho tôi để thỏa thuận với tôi là gặp trong tuần
này giải quyết nhưng tôi không đồng ý?(Chi tiết trong bản lược dịch băng
ghi âm Ông Cường điện thoại cho tôi vào lúc 10h5p ngày 30/11/2010)
+ Tôi được biết vào ngày đó Ông Cường đang đi dự một hội thảo có mặt
Phó thủ tướng chính phủ nên không có mặt ở cơ quan trung ương Hội,
nếu việc đó quả thật không có liên quan tới Ông Cường thì tại sao Ông
Phúc là bố đẻ của Ông Cường đã gần 70 tuổi mà phải dẫn theo 04 người
lên trấn áp tôi ở trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ và yêu cầu tôi phải
xuống quán nước ở dưới đường để nói chuyện với Ông Cường .Ông Phúc
chỉ dừng hành vi của mình lại khi tôi gọi Cảnh sát 113 và Cảnh sát 113
đã giải thích cho Ông Phúc quyền gặp lãnh đạo của Ông Cường là quyền
công dân của tôi Ông phúc không được ngăn cản (Bức ảnh mà Ông
Cường nộp cho Công an Quận Hoàn Kiếm để vu khống tôi do chính
người nhà Ông Cường chụp ảnh Ông Phúc bố ông Cường đang kéo tôi ra
thang máy để xuống quán nước nói chuyện).
Ngày 19/4/2011, Luật sư Trần Hồng Phúc – Người bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của tôi trong vụ án ly hôn theo yêu cầu của chị Thủy tại Tòa
án nhân dân Quận Hoàn Kiếm đã tiến hành xác minh tại cơ quan Công an
Quận Hoàn Kiếm để có cơ sở bào vệ cho tôi tại phiên tòa. K ết quả xác
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minh được cơ quan Công an khẳng định rằng việc tố giác của ông Phạm
Phương Hợp cũng như văn bản của Trung ương hội doanh nghiệp trẻ Việt
Nam gửi cơ quan công an Quận Hoàn Kiếm là hoàn toàn không có căn
cứ. Như vậy, khi Ông Hợp tố giác tôi ép buộc Ông ký văn bản nhận có
quan hệ ngoại tình với vợ tôi không có căn cứ thì đương nhiên các văn
bản này có giá trị sử dụng như một chứng cứ chứng minh Ông Hợp đã
đứng ra nhận việc ngoại tình với vợ tôi thay cho Ông Cường.
+ Tôi được biết vào ngày 01/01/2010 Ông Nguyễn Mạnh Cường có trả
lời báo Người Lao động On lines phản đối việc Ông Hoàng Văn Hiệp sinh
năm 1973 là Phó chủ tịch Hội doanh nghiệp Bình Phước vì có hành vi
“ đánh đập và làm nhục bà P.T.H.X tại sở tư pháp tỉnh Bình Phước”. Ông
Cường còn khẳng định “Việc tranh chấp nợ nần phải thông qua luật pháp
chứ không thể đánh người. Để không ảnh hưởng đến uy tín của Hội
Doanh nhân Việt Nam, chúng tôi sẽ yêu cầu ông Hoàng Văn Hiệp từ
chức hoặc rút ra khỏi hội”.Vậy những người như Ông Cường là môt thủ
lĩnh thanh niên, một đảng viên lãnh đạo của Trung ương Đoàn thay vì
làm những việc phải theo “ Khuôn vàng, thước ngọc” thì lại bất chấp
luật pháp nhờ bố già đã 70 tuổi của mình mang theo lưu manh côn đồ tới
một nơi tôn nghiêm như Trung ương đoàn để trấn áp tôi khiến tôi phải
nhờ cảnh sát 113 can thiệp,sau đó mang con dấu “TRUNG ƯƠNG HỘI”
đại diện cho cả Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam và tự mình ký tên,đóng
dấu, viết “Đơn đề nghị”  cho mình là khách quan và vô can trong vụ việc
này để vu khống tôi ra Công an Quận Hoàn Kiếm . Vụ việc này như kết
luận của Công an Quận Hoàn Kiếm là không có căn cứ nên cơ quan này
phải bồi thường thiệt hai danh dự cho tôi theo pháp luật.
Vậy thì ở đây uy tín của Hội Doanh nghiệp trẻ Việt nam thật sự đã bị Ông
Cường bôi nhọ.Những hành vi như vậy của Ông Cường thì sẽ bị kỷ luật
như thế nào và có bị từ chức hoặc ra khỏi Hội để đảm bảo uy tín cho
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam như quan điểm của ông Cường xử lý với
cán bộ cấp dưới hay không ??? Do vậy, bằng lá đơn này, tôi cũng yêu
cầu các Quý Ông/Bà làm rõ trách nhiệm của Trung ương hội Doanh
nghiệp trẻ Việt nam trong việc gửi văn bản đến công an quận Hoàn Kiếm
vu khống tôi giả danh đột nhập vào cơ quan gây rối trật tự công cộng và
đề nghị Trung ương hội phải cải chính, bồi thường thiệt hại về danh dự,
uy tín nhân phẩm cho tôi theo luật định. Nếu không được tôi sẽ khởi kiện
yêu cầu bồi thường thiệt h ại đối với Trung ương hội Doanh nghiệp trẻ
tại Tòa án để yêu cầu giải quyết theo pháp luật! Mặc dù văn bản này do
ông Cường ký nhưng con dấu và nội dung văn bản là của Trung ương hội
Doanh nghiệp trẻ Việt nam gửi cơ quan công an Quận Hoàn Kiếm, do
vậy cơ quan Trung ương hội Doanh nghiệp trẻ phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật về văn bản này cũng như phải chịu hậu quả pháp lý
của việc tố giác tôi không có căn cứ tại cơ quan xét xử khi tôi khởi kiện
cơ quan này theo quy định của pháp luật.
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Tuy nhiên, tôi cũng được biết có dư luận xã hội, sau khi tôi gửi đơn
ngày 27/01/2011 tới Quý cơ quan, Ông Cường đã cho người bắn tin đến tai tôi
rằng Ông ta đã lo lót hết ở Trung ương Đoà n rồi,vụ này sẽ chìm thôi, rằng nếu còn
kiện Ông ta thì Ông ta sẽ xúi vợ tôi ngăn không cho tôi gặp hai con bao giờ dừng
kiện thì thôi. Điều này đã trở thành hiện thực vì kể từ 01/01/2011 đến nay đã 05
tháng những tôi bị chị Thủy thuê vệ sỹ, bảo vệ ngăn cả n gặp con.

Do vậy, một lẫn nữa, kính đề nghị các Quý Ông, Bà là lãnh đạo của cơ quan
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với lương tâm và trách nhiệm của mình
khẩn trương xem xét, giải quyết đề nghị chính đáng của tôi tại đơn này để bảo vệ
pháp luật và bảo đả m quyền lợi hợp pháp của tôi cùng các con tôi. Đồng thời khẩn
trương xem xét, xử lý cán bộ vi phạm theo quy định và thông báo kết quả giải
quyết cho tôi. Trường hợp quá thời hạn giải quyết đơn tố cáo này mà tôi không
nhận được thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo, tôi sẽ buộc phải khởi kiện
Trung ương hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam để yêu cầu bồi thường thiệt hại về
danh dự, uy tín, nhân phẩm theo quy định.

Rất mong sớm nhận được hồi âm của Quý Cơ quan.
Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2011

Người làm đơn

Tài liệu gửi kèm :
- Văn bản số 53
- Bản dịch băng ghi âm buổi gặp với ông Cường ngày 22/09/2010
- Bản dịch băng ghi âm Minh điện thoại cho ông Hợp ngày 24/09/2010 lúc 11h38p sáng
- Bản dịch băng ghi âm ông Hợp điện thoại cho Minh ngày 24/09/2010 lúc 17h31p chiều
- Bản dịch băng ghi âm buổi gặp với ông Hợp ngày 25/09/2010
- Bản dịch băng ghi âm ông Cường trao đổi với ông Hợp 29/10/2010
- Bản dịch băng ghi âm sự việc ngày 30/11/2010
- Bản dịch băng ghi âm Minh điện thoại cho ông Hợp ngày 02/12/2010 lúc 11h52p sáng
- Bản dịch băng ghi âm ông Hợp điện thoại cho Minh ngày 02/12/2010 lúc 13h42p chiều
- Bản dịch băng ghi âm tại KS Khăn Quàng Đỏ 16/12/2010
- Ảnh chụp Ông Hợp ký văn bản tại phòng của Ông Cường
- Đơn tố cáo của ông Phạm Phương Hợp
- CV của Trung ương hội Doa nh nghiệp trẻ VN do ông Cường ký và đóng dấu
- 02 Văn bản Ông Hợp ký nhận lỗi thay cho Ông Cường
- Biên bản làm việc của Luật Sư Trần Hồng Phúc với CA Quận Hoàn Kiếm vào ngày 19/04/2011
- Bài báo Người Lao Động Onlines
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Băng ghi âm buổi nói chuyện với Cường : 22 09 2010

Minh: Anh Cường đúng không? Có phải anh Cường đây đúng không?

Cường: Không..Không..

Minh: Đúng anh là anh Cường, anh cứ ngồi đấy đi , tôi muốn nói chuyện với anh, anh cứ
ngồi đấy đi, tôi biết mặt anh rồi. Có phải anh là anh Cường - Tổng thư ký hội doanh
nghiệp trẻ Việt nam đúng không ?

Cường: Vâng

Minh: Tôi tự giới thiệu với anh luôn tôi là Minh chồng Thủy ở khách sạn Bảo Sơn, thế
thì cái chuyện của tôi chắc anh cũng biết rồi đúng không? Vào khoảng cuối năm ngoái tôi
có điện thoại cho anh vì lý do của anh nên gia đình tôi tan nát, anh có biết không? Sau
đấy thì chuyện này nó động chạm tới rất nhiều người từ ông bố vợ, họ nội, họ ngoại phải
vào cuộc nhưng cô Thủy thì dứt khoá t cô ấy không nhận cho đến khi tôi nói với bố cô
Thủy rằng tôi đảm bảo có nhắn tin bậy bạ quan hệ ngoại tình thì bố cô ấy trưng cầu cơ
quan cảnh sát điều tra vào và tập tài liệu đã để trên mặt bàn của ông ấy thì ông ấy biêt
chính xác con ông ấy ngoại tình, ông ấy đã có biện pháp xử lý và bây giờ vợ chồng
chúng tôi quay lại với nhau rồi. Ngày hôm nay tôi đến nói với anh là tôi muốn anh chấm
dứt ngay cái chuyện bậy bạ như vậy đối với vợ tôi để đảm bảo hạnh phúc gia đình tránh
để các cháu trong một thời gian rất dài chúng nó phải sống trong cảnh có cha mà không
có mẹ.Tôi nghĩ anh cũng  như tôi chúng ta đều cùng một thế hệ và ai cũng có gia đình
tương lai là ở phía trước đúng không? Mình nên làm thế nào để đừng hủy tương lai của
mình vì những chuyện rất nhỏ mọn.

Cường: Thứ nhất là tôi một thời gian dài tôi cũng không quan hệ với tập đoàn Bảo Sơn
tôi nói thật, thứ hai là tôi không có dính dáng gì cả chuyện của anh và tôi chỉ tập trung
vào chính trị và một số sự kiện như Nghìn năm Thăng long và tôi nói thật với anh là bây
giờ tôi cũng không quan hệ gì với Thủy nói thẳng là như thế. Tôi hứa luôn

Minh: Anh đã nói như thế thì hôm nay chúng ta nói chuyện như là hai người đàn ông với
nhau nhé, bây giờ chuyện đã qua rồi nhưng tôi nói lại cho anh tâm phục khẩu phục nhé

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra thì có những cuộc điện thoại giữa anh và chị Thủy vào
các số điện thoại 09 04 468 329 có những cuộc nói chuyện vào buổi trưa kéo dài cả tiếng
đồng hồ, đấy là tôi nói thế cho anh tâm phuc khẩu phục nhé, tôi chưa nói nội dung cuộ c
điện thoại  ấy bàn luận chuyện gì đúng không?

Cái thứ hai vào đêm 24 tháng 12 dương lịch tức là ngày Noel ý tầm 9.30 tối tôi đọc cho
anh môt loạt nhắn từ vào số chị Thủy cho anh biết nhé, nhắn vào số 0915 028 173 cái số
đấy sau đấy anh vứt đi nhưng cơ quan điều tra người ta nói số ấy là của anh vì nó có số
IMEI của máy giống các số anh đang dùng và vị trí của nó là nó hay hoạt động ở khu vực
này.Tôi nói cho anh biết này:
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Đầu tiên chi Thủy nhắn đi là “Rất nhạy cảm, em bây giờ suy nghĩ mọi việc theo chiều
sâu, Em đã học được những suy nghĩ sâu sắc từ phía anh, em học được từ anh đấy, em
yêu anh” sau đấy tiếp theo là một số tin nhắn nhưng tôi không nhớ lắm nhưng đã có bằng
chứng tiếp theo là  nhắn cho anh “Đi tắm đi” và cuối cùng là “Em phải về bây giờ, anh
đừng nhắn tin cho em nữa, em yêu anh ” anh giải thích cho tôi chuyện ấy là như thế nào?

Cường: Thứ nhât bây giờ tôi giải thích với ông là ngày xưa tôi cũng không có dính dáng
gì nhiều…

Minh: Tôi không nói chuyện ngày xưa nhưng vì bây giờ ông đã cãi, nếu ông nói một
cách nghiêm chỉnh là “Những chuyện ngày xưa tôi đã làm tôi xin lỗi anh và đấy chỉ là
những việc vớ vẩn thì tôi sẽ không nói làm gì” còn nếu không anh để tôi nói cho anh tâm
phuc khẩu phục vì tôi đã biết tất cả rồi

Cường : Tôi đảm bảo với anh, thứ nhất hạnh phuc gia đình anh là do anh xây dựng nên

Thứ hai không có lẽ gì một con người chỉ có hai tháng mà có thể thay đổi mọi thứ tôi nói
thật với ông một điều  như thế

Thứ ba là chuyện đàn ông đàn bà nhắn tin cho nhau là chuyện không quan trọng vì
là tình cảm đâu thể xây dựng một sớm một chiều nhanh thế được, tôi cũng khẳng
định với anh là tôi cũng sẽ không bao giờ tiếp tục giao dịch với Thủy cũng như Tập
đoàn Bảo Sơn

Minh: Tương lai tôi chưa nói, còn chuyện vừa rồi anh giải thích với tôi sao về chuyện
đấy?

Cường: Tôi không có dính dáng gì về mặt tình cảm

Minh: Tôi đang nói chuyện tin nhắn nhé còn tôi chưa nói chuyện tình cảm là thật hay đùa
nhé. Tôi chỉ hỏi anh có tin nhắn đấy không?

Cường: Tin nhắn vào đâu?

Minh: Tin Nhắn vào máy chị Thủy từ số máy 0915 028 173

Cường: Hôm trước và tôi nói rằng hồi ấy điện thoại tôi không cầm, bởi vì hôm ấy
điện thoại tôi đưa cho thư ký và thư ký nó b ảo tôi là có một anh gọi điện thoại như
thế. Tôi hỏi nó tại sao lại có những chuyện như vây ?

Minh: Tôi nói với anh là anh đừng nhầm đề bài nhé, tôi chỉ hỏi tối hôm 24 tháng 12
anh nhắn những cái tin như thế thì có hay là không ? Hay thư ký anh nhắn thì anh
gọi thư ký vào đây để chúng tôi nói chuyện vì số máy đấy là số của anh .

Cường: Được, tôi sẽ gọi thư ký và hôm đó tôi có nói với Hợp là sao lại để cho những
chuyện như vậy xảy ra, thư ký nó cầm điện thoại của tôi mà, thế thì nó có bảo với
tôi là em có nhắn tin trêu người này người kia thì cũng có người gọi điên thoại lại
bực bội.
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Tôi bảo nó là “Chú làm thế thì chú hại anh rồi” Uy tín của anh đâu có thể đem ra
đùa như thế được .

Minh: Nếu anh nói như vậy thì chốc nữa tôi sẽ gọi thư ký của anh vào nhé.Thế tôi
hỏi anh “Anh cho thư ký cầm máy ngày hôm đấy từ lúc nào tới lúc nào hay chỉ buổi
tối hay chỉ sáng hôm sau, hay cả mấy ngày hay cả nửa tháng ?”

Cường: Vì hồi ấy mình tổ chức giải thưởng nên mình không cầm điện thoại và một
thời gian rất dài mình không giao dịch sợ người ta dùng điện thoại tác động góp ý
tới giải thưởng” mình có thể khẳng định, tôi cho ông số điện thoại để gọi ngay, mình
hứa 100% luôn .

Minh: Tôi nói anh đừng có quanh co nữa tôi hứa danh dự nếu ngày hôm nay anh
thừa nhận sai anh xin lỗi tôi nhé tôi không truy cứu nữa nhưng nếu anh cứ cái kiểu
như vậy tôi truy tới cùng gia đình anh cho anh biết, ở đây tôi không có ý định làm gì
bởi vì ngay ngày hôm sau tôi đã lên và tôi biết buổi trưa anh đã về đây tôi đã định
găp anh rồi nhưng Thủy nói là thôi chuyện này là xử lý nội bộ và Thủy cũng nói với
tôi hôm nay anh có nói chuyện với anh Cường cho dứt điểm mọi chuyện thì anh
cũng làm mọi chuyện nó nhẹ nhàng thôi .

Cường: Tôi cũng muốn gặp anh để bàn về chuyện nghiêm túc đấy để mình hiểu
nhau hơn.

Minh: Cũng một câu nói nếu anh nói rằng là Tôi có chót làm chuyện có lỗi với anh,
bây giờ là không có, tôi sẽ OK không có gì là quan trọng nhưng anh đừng nói là
không có vì cơ quan điều tra đã vào cuộc thì không thể cái máy của anh anh lại nói
người khác cầm được, tôi hỏi anh máy của anh anh cho người khác cầm họ nhắn
linh tinh thì sao. Tại sao máy của anh anh lại cho ngươi khác cầm mà chị Thủy
trước mặt bố chị ấy chị ấy khai là với anh thì tại sao anh lại nói như thế nhỉ?

Cường: Khổ quá tôi ĐT ngay cho anh để anh Confirm..,và hôm đấy tôi nói với anh nghe
này vì nhiều người gọi đt làm phiền quá

Minh: Anh nói vấn đề cho rõ ràng một chút này , đây là vấn đề máy của anh nhắn bậy bạ
vào máy vợ tôi chứ không phải là chuyện nhiều người đt cho anh.

Cường: Thế bây giờ tôi hỏi anh máy của tôi nhắn bậy bạ vào máy vợ anh mà anh lại
cứ khẳng định là tôi thế sao buồn cười thế !

Minh: Nếu như con người ta cùng đàn ông với nhau anh nói môt tiếng là vì chuyện này
tôi làm sai với anh gia đình anh bị như thế tôi xin lỗi anh thì tôi nói thật tôi về ngay và
không nói thêm câu thứ hai nhưng tôi nói cho anh, cái này là danh dự của gia đình tôi
nhé !

Cường: Tôi đảm bảo với anh là tôi không dính dáng gì đến (khẳng định luôn)
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Minh: Nếu anh nói thế tôi mời ông Sơn bố chị Thủy tới đây và đưa tài liệu ra và tôi
truy tới tận gia đình anh thì anh nghĩ như thế nào? Anh cũng chấp nhận thế đúng
không?

Cường: Thì ông cứ truy thoải mái nhưng tôi khẳng định với ông là không có chuyện
gì xảy ra và tương lai vĩnh viễn sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra.

Minh: Tương lai ông cũng chẳng làm gì được, tôi đang quan tâm tới chuyện ngày 24
/12

Cường: Tôi sẽ gọi thư ký lên nói chuyện với anh

Minh: Được để tôi gọi thư ký lên đây xem thế nào bởi vì máy là của ông, ông nói ko
phải ông thì chỉ có thư ký bởi vì chỉ có hai người cầm thôi đúng không?

Cường: Đúng, tôi hứa với ông luôn.

Minh: Thế phải cho thằng thư ký vào đây nói chuyện để cho rõ vì máy chỉ có hai
người cầm nó mà không cầm thì chỉ có ông cầm.

Cường: Tôi nói thật với ông để sơ sót này xảy ra tôi rất thành thật xin lỗi ông đây

Minh: Thế nếu ông chịu trách nhiệm ông bảo để việc đó tôi chịu trách nhiệm tôi xin
lỗi anh và tôi hứa không xảy ra những viêc như vậy nữa thì tôi không nói gì.

Cường: Tôi nói thật là hôm đấy hai anh em cũng nói với nhau để ông Minh ông ấy
hiểu lầm thế này thì rất là rách việc vì tự nhiên lại có một cái chuyện như thế này.

Minh: …. Với chuyện này ở đây thì người tội nhất là các cháu, trong một thời gian
dài các cháu không có sự quan tâm của bố mẹ và tôi thì sẽ không bao giờ tha thứ
cho cái chuyện để con tôi phải như thế

Cường: Khi ông gọi đt đến đây thì tôi cũng đã nói v ới nó là sao lại để tình trạng xảy ra
như thế ?

Minh: Tức là nó nhận với ông là nó đã nhắn tin bậy bạ như thế phải không ?

Cường : Đúng, sau nó xin lỗi tôi

Minh:  Ông gọi nó vào đây tôi xem mặt nó như thế nào? Thằng đó tên là thằng gi?

Cường : Hợp

Minh: Ông gọi nó vào đây.

Cường: Nó bảo là thôi cho em xin lỗi anh và anh Minh để chuyện hiểu lầm đó xảy ra
em rất tiếc.

Minh: Thế ông biết sáng hôm sau nó nhắn tin gì không? Sáng hôm 25 nó nhắn tin gì
không ?
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Cường: Không

Minh : Nó nhắn tin là “Đi làm chưa?”.Mà ông biết ai đang cầm máy không? Tôi cầm
và tôi nhắn lại “Em đang ở trên ô tô” thì nó nhắn ngay một câu “Đang muốn ôm và
hôn em”

Cường: Theo tôi những chuyện nam nữ kiểu như thế này nhiều nên ông cũng phải
thông cảm , không có vấn đề gì đâu.

Minh: Nhưng việc này nó ảnh hưởng tới các con tôi ,tôi không thể chấp nhận như vậy
được.

Cường : Theo tôi thì ông cứ nên hòa bình hai bên

Minh: Ông bố vợ ông ấy xử là quay về vì cơ quan điều tra đã nói là cô ấy sai rồi nhưng
các con tôi thì tôi phải bảo vệ quyền lợi bằng được.

Cường Đúng..Đúng…

Minh: Tôi hòa bình nhưng ai làm sai thì phải nhận đừng có cái kiểu ấy là không được.Cô
ấy làm sai cô ấy chịu ở nhà rồi và cô ấy chỉ có một lời xin với tôi là đến đây xử lý nhẹ
nhàng tôi đã làm theo lời cô ấy.Bây giờ đến lượt ông người nào làm người ấy phải chịu,
phải biết đứng lên nhận trách nhiệm.Ông phải biết tôi đã nhẫn nhịn tới cả gần một năm
nay tôi không tới gặp ông thì ông biết là như thế nào rồi trong khi tôi nghĩ là không có
nhiều người đàn ông được như tôi đâu.

Cường : Tôi sẽ cho ông số đt của nó để ông gọi

Minh: Tôi không biết nếu như nó không tới đây thì ông phải ngồi đây nhận trách nhiệm

Cường : Nó đang trên đường

Minh : Tôi hỏi ông một chuyện nhé? Ông có biết nhà tôi ở đâu không ?

Cường: Tôi không biết.

Minh: Ông đừng nghĩ chuyện ông làm không ai biết.Hôm ông đi xem bói cùng vợ tôi bên
Bắc Ninh người xem bói người ta nhảy dựng lên về sau này vợ ông ấy nói cho tôi biêt là
vì ông ấy nhìn thấy mặt cái người đi cùng với cô Thủy làm nhiều điều quá đáng quá, con
người ta không nên làm những điều như vậy.

Cường: Tôi nghĩ rằng ông nên xử lý mọi việc hòa bình, vui vẻ

Minh: Tôi hỏi ông hôm trước đấy một tuần ông đưa cô ấy đi Bắc Ninh xong về ông thả
cô ấy ở chỗ nào?

Cường : Tôi chả đi đâu cả

Minh: Hôm đấy đi hai người với nhau. Ông thả ở đâu?

Cường : Ở đường Thanh niên
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Minh: Sofitel Plaza đúng không?

Cường : Tôi không nhớ.

Minh: Tôi chỉ cần nói thế chứng tỏ cô ấy đã nói ra hết để ông biết nên ông đừng có rối
quanh ở đây với tôi… chuyện này không đùa được.Trên phương diện người đàn ông
tôi hỏi ông tôi xử lý việc này nếu bị như tôi thì như vậy đã là hòa bình chưa?

Cường: Thế là tốt . Hợp à………!

Liên quan tới chuyện anh Minh chồng chị Thủy thì chú qua đây và làm rõ mọi việc đi
một cái

Minh: Tôi không hài lòng về chuyện lúc ban đầu của anh đâu, rõ ràng anh tên vậy tôi biết
anh rồi mà anh bảo em ko phải là Cường , em ngồi nhờ ở đây… ngay từ cách như vậy tôi
đã biết anh không đàng hoàng rồi…

Cường : Thằng Hợp hôm nọ nó cũng nói em xin lỗi các anh rồi

Minh: Nhưng tôi nói cho anh biết anh nói chuyện anh ở đây chúng ta đều là người
lớn cả rồi, một thằng nhân viên nhắn linh tinh mà để vợ tôi trả lời được thì tôi nghĩ
rằng nó cũng hơi vô lý cho nên đúng là th ằng ấy đến đây cũng phải làm rõ xem nó
như thế nào chứ không chỉ đơn giản vì ví dụ nó nhắn linh tinh người ta nhận được thì
thôi nhưng đằng này có nhắn tin trao đổi qua lại?

Cường: Có thể người ta trêu trọc nhau !

Minh: Một người 35 – 37 tuổi người ta không trêu trọc nhau.Vợ tôi nó 35 -37 tuổi tính
nó thế nào tôi phải biết chứ

Hợp vào phòng……………..

Minh: Cậu là Hợp đúng không ?

Hợp: Em là Hợp

Minh : Vào dịp tháng 12/2009  cậu cầm số máy 0915 028 173 đúng không ?

Hợp: Bây giờ em không nhớ .

Minh: Cậu hay cầm số đấy à? Anh Cường anh ấy bảo cậu hay cầm số đó đấy ? Số
đó là số nào? Số đó vào đêm 24 tháng 12 dương lịch tức là ngày N oel ý tầm 9.30 tối
tôi đọc cho anh môt loạt nhắn từ vào số chị Thủy cho cậu biết nhé.

Đầu tiên Thủy nhắn đi là “Rất nhạy cảm, em bây giờ suy nghĩ mọi việc theo chiều
sâu, Em đã học được những suy nghĩ sâu sắc từ phía anh, em học được từ anh đấy ,
em yêu anh” sau đấy tiếp theo là một số tin nhắn nhưng tôi không nhớ lắm nhưng
đã có bằng chứng tiếp theo là  nhắn cho anh “Đi tắm đi” và cuối cùng là “Em phải
về bây giờ, anh đừng nhắn tin cho em nữa, em yêu anh ” cậu giải thích cho tôi
chuyện ấy là như thế nào?
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Vào sáng 25/12 cậu nhắn tin là “Đi làm chưa?”. Tôi cầm máy và tôi nhắn lại “Em
đang ở trên ô tô” thì cậu nhắn ngay một câu “Đang muốn ôm và hôn em”

Ông Cường bảo cậu nhắn thế đấy.Cậu giải thích đi.

Hợp : Em cũng không nhớ là em nhắn gì

Minh : Ông dừng nói vậy, ông nhắn tin qua lại mà ông lại bảo không nhớ. Tôi nói
cho ông biết là vì chuyện ấy gia đình tôi bị ly tán làm cho họ nội và họ ngoại phải
vào cuộc mất gần một năm, cái chuyện thương tâm nhất ở đây là chuyện các cháu
bé như vậy mà gần một năm phải sống trong tình trạng có bố mà không có mẹ
chúng nó khóc suốt ngày vì chúng nó vẫn còn đang uống sữa sau đó hai bên họ nội
họ ngoại vào cuộc chị Thủy không nhận , tôi yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra cung
cấp bằng chứng cho chị Thủy phải nhận và bây giờ chi Th ủy đã quay về, bây giờ chị
Thủy khai quan hệ với ông Cường, tôi tới gặp ông Cường thì ông Cường bảo cái
máy ấy là do ông Hợp nhắn, tất nhiên ở đây ko phải chuyện trẻ con chị Thủy nói chị
ấy quan hệ với ông Cường và tôi tới đây thì ông ấy bảo tôi đưa máy ch o ông Hợp
thế thì ông Hợp sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện ấy.Ông trả lời chuyện ấy là thế
nào cho tôi nghe?

Hợp: Em có nhắn tin và em xin lỗi anh

Hợp: Tôi hỏi lại ông nhắn tin đúng không?

Cường : Hôm trước em nó xin lỗi rồi mà em nó bảo lúc đó say rượu nên nhắn lung
tung.

Minh: Thế bây giờ ông Hợp nhận là hôm ấy ông say rượu nên nhắn lung tung đúng
không?

Hợp Vâng

Minh : Anh bảo anh say rượu mà anh nhắn tin qua lại được 4 – 5 tin xong sáng hôm
sau lại nhắn bậy bạ được tiếp thì anh say cũng lâu nhỉ , say từ 9h tối cho tới 7 giờ
sáng cơ à? Anh nói cho đàng hoàng vào nhé, đừng có nói cái kiểu say rượu nhắn bậy
bạ.

Cường : Thôi anh Minh ạ, chúng mình nên gặp nhau uống bia một chuyến đi anh ạ!

Minh : Chuyện uống bia tôi mời anh, anh mời tôi là chuyện bình thườ ng ngoài xã hội
để mừng việc vợ chồng tôi quay về, còn bây giờ anh Hợp tôi đề nghị anh nói năng cho
tử tế vào, tối hôm trước cũng từ số ấy, sáng hôm sau cũng từ số ấy.Tôi nghĩ anh cũng
hơn 30 tuổi phải chịu trách nhiệm pháp luật nên anh ăn nói cho nó đàng hoàng.

Cường: Nó xin lỗi anh nó rút kinh nghiệm rồi nó sẽ không liên hệ nữa, đảm bảo luôn.
Anh em nói nghiêm túc đấy.

Minh : Ông Hợp ông nói một câu gì đi !
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Hợp :Em thừa nhận có nhắn những tin như vậy, Em hết sức nghiêm túc xin lỗi anh.

Minh: Ông nhắn như vậy mà vợ tôi trả lời thì hóa ra vợ tôi quan hệ tình cảm với ông à?
Thế thì tôi phải về bảo với ông bố vợ là vợ tôi nó có quan hệ với ông Hợp ngoài chuyện
nó đã khai là với ông Cường.

Cường : Thôi mời ông uống bia anh em mình tâm sự, mời cả Thủy luôn, vô tư đi.

Minh: Thôi được hôm nay đã hứa với các ông thế nên tôi không làm khó các ông nữa,
nhưng tôi nói các ông tự gọi đt cho Thủy đi.

Cường: Tôi nói thật với ông Minh nhé, tôi đề nghị xắp xếp một buổi uống café  tôi, Ông
và Hợp, mọi người thấy có hợp lý không nào để anh em mình thoải mái với nhau.

Minh: Được, Chuyện hôm nay hai ông đã nhận lỗi rồi tôi cũng không nói nữa nhưng các
ông hãy bỏ cái kiểu như vậy đi còn tôi nói như vậy nghĩa là tôi đã có đầy đủ bằng chứng
rồi nên các ông đừng có làm cái kiểu múa rừu qua mắt thợ nữa.

Bạn của Minh : Ông này hôm nay ông tới đây cũng là có nhã ý và thiện chí chứ còn nói
chuyện này của bọn tôi thì bọn tôi sẽ giải quyết theo kiểu khác. Anh em ở đây là nói
chuyện giữa đàn ông với nhau. Các ông làm bừa thế là không được vì nó ảnh hưởng tới
gia đình người khác và từ nay chấm dứt mọi liên hệ nhé

Minh: Nếu từ nay về sau vợ chồng tôi còn gặp những chuyện như thế này nữa thì tôi sẽ
truy 2 ông cho tới cùng đấy

Cường: Ông hãy xắp xếp một buổi chúng ta gặp nhau để ăn cơm

Minh: Tôi nghĩ rằng người nào có lỗi thì nên xắp xếp

Cường: Bây giờ ông là người quyết định mọi chuyện

……………………………….

Minh: Thế tôi hỏi các ông ở đây sáng đạy có thằng nó bảo muốn ôm hôn vợ mình
các ông có chấp nhận không?

Cường : Với tôi là bình thường… còn tôi nói với ông chuyện đàn ông nó như cái gậy
thằng ăn mày ấy mà.

Minh : Chuyện này theo tôi phải nghiêm túc vì họ ngoại lại bảo chuyện này lỗi là do anh
Minh Ko phải do chị Thủy, đó là lời của ông bố vợ nên tôi phải yêu cầu các ông xin lỗi
ông ấy cho nó rõ ràng, vì ông ấy không thể nghĩ sai về bố mẹ tôi được vì đó là chuyện
người lớn.

Cường : Chúng tôi cũng cần thấy rằng qua chuyện này chúng tôi sẽ chấm dứt mối
quan hệ với tập đoàn Bảo Sơn

Hợp gọi điện cho Ông Sơn bố Thủy xin lỗi
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Minh: Alo Ba à, Con Minh đây ạ! Anh Hợp đây có vài điều muốn nói với Ba

Anh Hợp: Cháu chào Ông Sơn ạ!

Ông Sơn: Ai đấy?

Anh Hợp:Cháu là Hợp ở hội doanh nghiệp trẻ.

Ông Sơn: Hội doanh nghiệp trẻ à?

Anh Hợp: Cháu tên là Hợp, Vào cuối tháng 12 vừa rồi cháu có nhắn tin vào

máy của chi Thủy làm cho gia đình của chị ấy có nhiều chuyện sóng gió không được

vui. Hôm nay trước mặt anh Minh đây cháu nghiêm túc xin lỗi trước mặt anh Minh

và gia đình nhà mình.

Ông Sơn:Xin lỗi cháu tên là gì?

Anh Hợp:Cháu là Hợp

Ông Sơn:Rồi! Cám ơn cháu
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Minh điện thoại cho Hợp : 24 09 2010 (11h38p sáng)

Minh : Thế thì tôi nói cho ông chuyện thế này để ông  nói cho ông Cường nhé

Hợp: Vâng ạ, Anh Cường đang họp nên em phải đợi anh ấy họp xong rồi sẽ báo cho anh

ấy.

Minh: Rồi, rồi tôi ko biết là sau hôm gặp hai ông thì ông Cường ông ấy ĐT cho Thủy và

nói như thế nào nhưng bây giờ cái Thủy nó làm đơn nộp ra tòa để vu cho tôi là đánh

Thủy  v.. v.., thế thì bây giờ tôi muốn là như thế này:

Chuyện đấy là ko thể chấp nhận được thế thì tô i sẽ cho các ông hai sự lựa chọn:

Thứ nhất các ông đt cho Thủy và nói “ Những việc gì mình làm thì hãy thừa nhận đi

và đừng bới móc nó lên nữa bởi vì đồng chí Cường và đồng chí Hợp có gia đình cả

thôi đừng có làm gì quá đáng để các đồng chí mất gia đình và tương lai phía

trước,còn nếu bây giờ các ông khuyên kiểu gì mà cái Thủy nó không chịu mà nó cứ

bới chuyện này ra í thì buộc lòng tôi phải làm đơn ra tòa và tôi yêu cầu tòa truy tới

cùng việc xác định chứng cứ về sự liên lạc giữa hai số đt ấy và  số đt của Thủy thì

lúc đó cơ quan điều tra nó sẽ có văn bản rõ ràng là máy đấy vị trí ở đâu? Ông

Cường nhắn tin cho Thủy như thế nào? Thủy nhắn tin lại như thế nào? Cái đấy mà

lộ ra thì tương lai của g ia đình cũng như việc làm của  Ông  Cường và Ô ng thì tôi

ko đảm bảo đâu nhé thế nên tôi yêu cầu các ông tự đt cho Thủy mà đàm đạo với nó

đi nhé.

Hợp: Vâng em sẽ báo lại cho anh Cường chuyện này anh ạ !

Minh; Ừ!  Ông cứ báo cáo đi nhé.

Hợp: Dạ, Vâng
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Hợp điện thoại cho Minh chiều : 24 09 2010(17h 31p)

Minh : Hợp à? Có chuyện gì đấy? Nói đi.

Hợp: Anh có rảnh ko? Anh em mình café một tí hay làm cốc Bia ko anh?

Minh: Thôi hôm nay tôi bận lắm lúc nào rảnh tôi gọi. Số này số của ông đấy à? Thế

trưa nay các ông đt cho Thủy chưa?

Hợp: Dạ?

Minh: Thế trưa nay các ông đt cho Thủy chưa?

Hợp: Em thì em gọi rồi anh ạ! Theo tôi thì các ông cứ nhẹ nhàng khuyên Thủy thứ

nhất là thế này:  Nên cái gì mình làm thì mình nhận, tôi thì tôi ko muốn làm to

chuyện ra bởi vì vợ chồng mà đưa chuyện này ra thì nó cũng chẳng hay ho gì. Thế

nên mình làm thì mình nhận và bảo “ Thôi em xin lỗi anh” là xong.

Thứ hai ông cũng bảo ông Cường khuyên Thủy như thế này “ nếu Thủy muốn ra

tòa ly hôn thì anh Minh anh í cũng chẳng có gì đâu nhưng cái gì cũng phải đúng vì

chuyện này lỗi chủ yếu là do quan hệ của Cường với Thủy nên để xảy ra chuyện

như thế này, thế nếu đã ra tòa ly hôn thì anh chồng anh ấy đã cho ly hôn thì cũng

đừng lấy cả hai đứa con cũng như làm chuyện này chuyện khác loạn lên, hiện giờ

hôm nay là đang vẫn giữ hai đứa con và thuê vệ sĩ đây này mà tôi chưa muốn nói,

nên ông cũng bảo Cường nói với Thủy là làm thế nào cho đúng đắn chứ không đến

lúc mà anh Minh anh ấy bực lên anh ấy làm đơn ra tòa anh ấy yêu cầu phải giám

định mấy số điện thoại và đưa bằng chứng chứng cứ ra thì việc đâm r a nó thành

mất hay đi, tôi nói thật đấy.

Hợp: Anh Minh ơi, có lẽ em cũng hiểu suy nghĩ của anh vì em cũng rơi vào tình trạng

như anh, nên em định bảo là nếu rảnh thì anh em mình ngồi tâm sự một chút.
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Minh: Nhưng hôm nay thì tôi bận nên thôi để hôm khác vậy , thế hôm nay tôi với ông tâm

sự à, thế ông Cường đâu?

Hợp : Dạ !

Minh: Ông Cường đâu?

Hợp: Anh ấy đi họp đã về quái đâu !

Minh: Thế lúc nào có ông Cường thì ông bảo ông ấy ra gặp tôi , thế thôi !Không thì thôi,

mà tôi cũng nói vậy để hai ông về nói chuyện với nhau đi, mà nhất là ông sang tai cho

ông Cường như thế để ông Cường biết nói thế nào cho cái Thủy nó hiểu ra vấn đề đừng

làm quá đáng lên rồi cuối cùng cũng mất tất cả nhưng vì mình mà những gia đình khác

người ta mất hạnh phúc vợ chồng con cái người ta cãi nhau chia lìa thì đấy không phải là

giải pháp đâu ? Mình làm gì thì nên biết chịu trách nhiệm với việc mình làm đừng có làm

những điều nó quá đáng quá.

Hợp: Nhưng anh ơi, câu chuyện nó lại không phải hoàn toàn như thế anh ạ.

Minh: Tôi nói luôn cho ông biết là như thế này , cái hôm ông nói như thế thì tôi cũng nói

thẳng với ông là tôi hiểu cái ông Cường của ông bởi vì Ông ấy có sự nghiệp công danh

nên tôi để cho ông nhận cho nó có vẻ vui vẻ thế thôi chứ tôi hỏi ông “Này, con ông năm

nay bao nhiêu tuổi?”

Hợp: Con em năm nay 6 tuổi rồi.

Minh : Thế ông thử về hỏi con ông xem con ông mà nghe chuyện ông Cường nói thế nó

có tin được không?Mà ông cứ có cái kiểu nhận như thế rồi có ngày ko phải đầu cũng phải

tai,toàn nhận vớ nhận vẩn..

Hợp: Anh Minh ơi, em thì rất hiểu anh và em thì cũng đang rơi vào tình trạng như anh,

nhà em thì nó cũng khổ lắm chứ có phải không đâu.
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Minh: Tôi biết bây giờ Cường đang tránh mặt tôi nên ông gặp mặt và lựa lời khuyên

Cường bảo Cường khuyên Thủy là cái gì mình làm mình chịu, mình đã muốn chia tay thì

nên chia tay văn hóa đừng làm cái việc thuê vệ sĩ cũng như giữ con chẳng qua anh Minh

anh ấy cũng nghĩ anh ấy kính trọng bố vợ, anh ấy tôn trọng mình anh ấy nghĩ có tình

nghĩa vợ chồng nên a ấy ko muốn nói thì thôi, đến bây giờ anh ấy vẫn có thể nói chuyện

với ông bố vợ bình thường vì anh ấy có làm gì sai đâu.

Hợp: Em cũng muốn ngồi tâm sự với anh để em hiểu thêm được hoàn cảnh của anh nó

khó như thế nào?Chứ bây giờ cứ như thế này thì em cũng không nắm được sâu lắm vì ở

đây chị Thủy theo đuổi mối quan hệ là để muốn cho hoạt động hợp tác mạnh mẽ và

những phi vụ làm ăn lớn của tập đoàn, thế nên em đang cố gắng làm sao để vừa hiểu anh

vừa có thể giả quyết tốt mọi việc.

Minh: Thôi , tôi nói thật hôm nay tôi bận nên ko thể nói nhiều hôm nào rỗi thì tôi sẽ nói

chuyện nhiều với ông nhưng theo tôi thì ông cũng không nên tham gia sâu l ắm vào

chuyện này, người có lỗi ở đây là Cường thì phải nên tự phải làm những vấn đề đó. Này,

ở đây tôi nói với ông là cùng đàn ông với nhau cả Cường nói một lý do như thế thì tới

thằng con 6 tuổi của ông cũng không tin nữa là tôi. Hôm đấy thì tôi thấy Cường đã nói

tới mức thế rồi chẳng lẽ tôi lại dồn Cường tới chân tường, nhưng ở đây khi Cường thấy

tôi làm vậy thì ở vị trí ông nên khuyên Cường “ Anh Minh anh ấy đã ko dồn Cường tới

chân tường thì Cường cũng nên tìm cách nói với Thủy là cũng đừng dồn Minh tới chân

tường, đừng làm điều gì quá đáng quá ko tới khi anh Minh anh ấy bực lên anh ấy làm

tung tất cả ra thì bao nhiêu gia đình nó chạy theo nó rất mệt mỏi, còn theo tôi ông nên

suy nghĩ kỹ và đừng nên tham gia vào việc này sâu quá đến lúc công an nó truy cứu ra thì

ông cung ko tránh khỏi trách nhiệm, còn tất nhiên là đệ tử thì ông thì ông phải giúp thôi

vì chuyện của Cường là vi phạm chính sách hôn nhân một vợ một chồng tức là vi phạm
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pháp luật, để chuyện đó công khai ra thì là ko ổn cho tất cả và gia đình ông có chuyện đó

thì ông lại càng phải hiểu rõ hơn ai hết nhât là Thủy khi vi phạm chính sách hôn nhân

một vợ một chồng thì Thủy có khi mất cả hai đứa con…

Hợp: Nhưng anh Minh ơi, có khi anh em mình đang bị hiểu nhầm một vấn đề là nó

không tới mức như anh nói dâu?

Minh: Thôi ông ơi, ông cũng ko phải người nhắn tin và cũng ko ở đấy lúc đấy thì

ông biết cái gì, trước lúc ông đến, tôi nói mà Cường phải nhận thì ông biết rằng một

người như Cường mà chấp nhận đứng ra xin lỗi tôi và bảo ông đứng ra đt để xin lỗi

ông Sơn thì ông phải biết Cường đã làm việc gì rồi và tự Cường cũng biết hơn ai

hết. Ông ở đây cũng chỉ là người ngoài nhận hộ ko biết chuyện gì và thậm chí cũng

ko biết Cường nhắn tin như thế nào luôn, nên trước lúc ông tới tôi đã nói cho

Cường tâm phục khẩu phuc rồi. Ông cứ về nói với Cường một cách nhẹ nhàng chốt

lại “ Anh Minh anh ấy đã ko đẩy anh Cường tới đường cùng đúng ko bởi vì ai cũng

có gia đình cả, tôi ko muốn gia đình tôi tan vỡ kéo theo một gia đình khác tan vỡ thì

Cường cũng nên bi ết cách bảo Thủy như thế nào để ứng nhân xử thế cho đúng nếu

Thủy biết lỗi quay về thì anh Minh sẽ vì hai đứa con mà tha thứ cho nhưng nếu còn

vẫn tiếp tục như vậy thì sẽ mất tất cả con cái, công danh sự nghiệp mà còn bôi tro

trát trấu vào mặt bố mình nữa?...Còn nếu để bung bét ra thì các ông cũng chịu hậu

quả chung như thế, mà điều này là tôi ko mong muốn và tôi rất thiện chí tôi đến nói

chuyện xong vấn đề tôi đi về ngay nhưng chỉ tại hôm nay tôi tới tòa án chị Thủy chị

ấy đút tiền cho thẩm phán để thẩm phán nó cứ vạch vòi ra nó bảo thế này thế kia

còn nếu cứ vạch vòi như vậy tôi sẽ làm tới tận cùng vấn đề cho biêt xem ai đúng ai

sai nhé. Thôi vấn đề cứ chốt thế còn hôm nào mời cả Cường đi uống Bia nhé

Hợp: Em thì vẫn có nhã ý mời anh đi uông Bia
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Minh: Thôi để hôm nào có cả Cường nhưng theo tôi ông ko nên tham gia vào việc này

nữa và bảo Cường “ mình làm sai thì phải nhận và đi uống bia xin lỗi chứ đừng sai đệ

tử với nhân viên đi uông bia với tôi và đẩy cho người khác như vậy thế nên tôi ko hài

lòng cái chuyện ấy đâu còn tôi với ông quý nhau lại là chuyện khác”

Hợp:Anh Minh ạ! Ở đây em hiểu được ý của chi Thủy chị ấy muốn theo đuổi mối làm ăn

này vì nó có nhiều hứa hẹn để ra nhiều chương trình lớn….nên bây giờ rất khó để cho em

làm những gì tốt nhất cho anh và chị….

Minh: Vấn đề ở đây là nếu chị ấy chấp nhận quay về sửa sai và xin lỗi bố mẹ tôi và kể cả

những gì tôi làm sai tôi sẵn sàng tới xin lỗi bố chị ấy thì mọi chuyện ok và chị ấy vẫn có

thể hợp tác làm ăn bình thường ai ở đây cũng thế thôi, hãy nghĩ tới những đứa con mà

sống sao cho xứng đáng, chị ấy có thể ngày hôm nay dùng tiền để chạy được hai đứa con

nhưng thật sự chị có dạy nổi nó ko?chỉ 5 hay 7 năm nữa nó sẽ tới tòa để tim hiểu xem

bản chất của vụ ly hôn đó là gi? Đó là vì mẹ nó lăng nhăng và ai cũng biết điều đó lúc đó

làm sao nó tôn trọng mẹ nó và lúc đó mẹ nó sẽ dạy nó cái gì..

Con người của chi ấy là hiếu thắng, đừng có nói những chuyện mình làm ko ai biết, ngay

cả chuyện đi ở Bắc ninh về đỗ ở Sofitel mà tôi còn biết thì nói thật ở đây tôi cũng ko phải

soi quá đâu, tôi đang đi học nên ko thèm chấp ba vụ lặt vặt nhưng nếu để tôi làm tôi sẽ

làm đúng ra đúng sai ra sai cho mà biết,chứ ko nói đùa với tôi được đâu.

Hợp: Hôm đi Bắc Ninh em cũng đi và làm lái xe mà

Minh: Nhưng có hai hôm đi, liền nhau tôi chỉ nói vậy là ông biết rồi nhưng lại nói dối là

đi họp, đi về qua nhà ở Gia lâm thì ko xuống mà lai xuống ở Sofitel rồi gọi lái xe xuống

đón…
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Kể cả Cường cũng thế thôi khi tôi bước vào phòng nói dối luôn “Em ko phải là Cường,

em ngồi nhờ ở đây” Tôi nói ngay “Này, ông đàng hoàng đi nhé, ông là Cường thì ông

nhận là Cường, tôi biết mặt ông rồi mà ông bảo ko phải là thế nào?”

Hợp: Vì anh ko hẹn trước….nhưng thực sự hôm đấy em nghĩ là anh em mình nói

chuyện với nhau cũng thiện chí trong một không khí hòa bình, em cũng đã xin lỗi bác

và cả anh một cách nghiêm túc.

Minh: Ông xin lỗi hộ ông Cường chứ ông xin lỗi gì! Ông có lỗi gì mà xin lỗi..

Hợp: Thôi việc này cứ để từ từ rồi mình giải quyết

Minh: Thế ông cứ về bảo Cường khuyên thủy đi nhé

Hợp Vâng ạ, em sẽ đt cho chị ấy
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Nói chuyện với Hợp ký đơn  sáng  25 09 2010 (8h03p sáng)

Minh: Bây giờ  họ nôi họ ngoại yêu cầu ký cái này cho hai họ dễ xử lý, muốn gì thì phải

có giấy trắng mực đen đưa ra, mày giữ lấy 01 bản cho thoải mái vì anh ko làm gì ngang

tắt.

Hợp: Anh làm thế này thì khó quá

Minh: Ai bảo lúc ấy mày đứng ra nhận hộ, mày nhận là Hợp làm  và gọi đt thì bây giờ

phải đúng ông Hợp ký chứ mày nhận là Hợp thì bâ y giờ tao cho là Cường vào à?

Hợp: Cười…..

Minh: Đấy tao đã bảo mày rồi mày nhận bậy rồi có ngày chết oan, nhưng thôi đây là

chuyện họp gia đình thôi

Hợp: Có gì anh Minh chịu trách nhiệm nhé (nói đùa..cười)

Minh: Ký chữ Hợp ở đây này, tao chịu trách nhiệm cho.Đúng đây là số đt của Hợp phải

không?

Hợp: Đúng rồi ạ.

Minh: Ông ký bốn bản cho tôi ,tôi đưa họ nội  họ ngoại mỗi họ một bản, tôi và ông nữa.

Nhớ ghi rõ họ tên nhé…

Hợp: Bảo rủ đi uống bia anh Minh anh ấy từ chối

Minh: Chiều nay đi luôn nhé, hôm nay Cường đi đâu đấy ?

Hợp: Anh ấy họp ở Sài gòn

Minh: Bao giờ ra?

Hợp: Hết tuần anh ạ?
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Bản dịch băng ghi âm ông Cường trao đổi với ông Hợp
29 10 2010 (17h14p chiều)

Cường: số lạ ko nghe

Hợp : a có nghe đt của nó ko?

Cường Anh ko nghe

Hợp Ko nghe thì nó cũng thấy mình có vấn đề ? em ơi có gì uống Ko?

Cường: Cho ấm trà mạn….

Hiện nay là nó đã đe dọa chánh án tòa án rồi, bên công an đã vào điều tra rồi, cái bà

Thủy giáo viên í đang bị kiện ở trường vì bà Thủy bà ấy phát biểu để cho Thủy nuôi

cả hai đứa con…thế nên nó bây giờ đang cắn càn lung tung dứt khoát là mình phải

nói là ko quan hệ và dính dáng gì lằng nhằng cả…nó không có bằng chứng gì cả

đâu, không có bằng chứng thì thôi chứ, mai bảo Thủy làm cái đơn chuyển ra công

an, sau đó làm cái… khiếu nại luôn….. nó dùng thế để đe dọa thôi, cứ làm như

thế… ko được nói ra cái chuyện đấy…. nói qua với ông Cường một câu bằng chứng

là đã liên hệ với ông Cường rồi
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Bản dịch băng ghi âm sự việc ngày 30/11/2010

Minh: Hôm nay anh định đến đây để báo cáo chuyện với cơ quan, anh thì trên quan điểm

đã tới gặp ông Phúc là bố Cường và ông Chủng là bố Phương vợ Cường nhưng bố của

Cường và Phương đều không có sự hợp tác.thế nên bây giờ anh nói thẳng là anh không

muốn làm ồn lên để chẳng ra gì, anh cho chú 5p từ lúc này để chú ĐT cho Cường và chú

có gọi hay không là chuyện của chú, nếu sau 5p Cường ko đt cho anh để thỏa thuận để

giải quyết chuyện gia đình cho anh thì anh sẽ báo cáo sự việc cho lãnh đạo .Thôi bây giờ

chú cứ vào làm nhiệm vụ đi nếu chú cảm thấy việc này chẳng liên quan gì thi chú ko làm

cũng được.

Hợp: Thế thì bây giờ nghĩa là thế nào?

Minh: Bây giờ chú sẽ có 5 P để ĐT cho Cường báo anh Minh đang đứng ở trước

phòng làm việc của Cường nếu sau 5p Cường không đt thỏa thuận để nói chuyện

đàng hoàng với anh Minh thì anh sẽ khiếu kiện sự việc lên lãnh đạo bắt đầu từ cấp

Hội liên hiệp thanh niên cho tới Đoàn thanh niên vì bây giờ anh nói thật với chú là

anh đã đưa tờ giấy thỏa thuận cho ông Phúc bố Cường đến đưa Thủy là “thôi, n ếu

bây giờ không sống với nhau được nữa thì chia tay văn hóa mỗi người nuôi một đứa

con nhưng cả gia đình Cường cũng như Thủy không hợp tác nên bây giờ anh ko còn

con đường nào khác, các cháu để lâu ngày đã bị bênh tâm lý và tổn thương rất nặng

nên anh buộc lòng phải làm như vậy” .

Hợp: Bây giờ như thế này nhé, hôm nay anh Cường có một cuộc họp phải tham dự

và phát biểu ý kiến chính trong cuộc họp đấy.Em sẽ goi Đt cho anh ấy nhưng e sợ

anh ấy không nghe máy vì anh ấy đang phát biểu.
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Minh: Nếu vậy anh sẽ cho chú 7p để Cường ĐT lại, sau 7 p đó thì anh sẽ ko chịu trách

nhiệm vì anh đã cho gia đình Cường 2 tuần để suy nghĩ. Thôi bây giờ chú vào đi anh bắt

đầu bấm đồng hồ. Bây giờ đồng hồ của anh là 10  giờ, chú gọi cách nào anh không biết,

gọi ai đứng cạnh để báo cho anh Cường anh cũng không biết.10 giờ 7 p anh sẽ đi báo cáo

cán bộ vì Cường đã trốn mặt anh lâu rồi.

Hợp: Anh ngồi đây nhé , em mang đt ra đây gọi trực tiếp luôn….

5p sau Cường đt cho Minh

Minh: Cường à? Tôi Minh đây, thế việc ông gây ra cho gia đình tôi bây giờ ông định

giải quyết thế nào?

Cường: Đợi một chút tôi gọi lại, tôi họp một tí.

Minh: 30p nữa ông về văn phòng nói cho rõ ràng  anh em chúng tôi đợi ông để nói

chuyện.

Cường: Tôi sẽ hẹn găp ông riêng.

Minh: Là lúc nào? Tôi không có thời gian đợi ông.

Cường: Trong tuần này,

Minh: Tôi cho ông 30p nữa để về văn phòng nói chuyện với tôi nếu không tôi bắt

đầu khiếu kiện ông từ hội liên hiệp thanh niên trở lên

Cường: Tôi vẫn đang họp..

Minh: Tôi ko biết , tôi đã cho gia đình ông 2 tuần rồi nếu ông ko về kịp thì tôi sẽ đi

kiện và chúng ta ko có chuyện gì để nói với nhau nữa.

Minh nói chuyện với Hợp

Minh: Mày thấy cùng đàn ông, ai cư xử văn hóa hơn anh, một năm nay đến bây giờ các

con anh nó đang bị tâm lý vì nó luôn sống trong tình cảnh có bố mà không có mẹ mà mẹ

nó thì như thế nào thì mày biết rồi….

Hợp thỏa thuận để gặp lúc 2h chiều
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Minh: Không được nếu Cường thấy công việc hôm nay quan trọng hơn sự nghiệp thì tôi

cũng không ép Cường về, tùy thôi.Anh cư xử thế  là quá văn hóa rồi đấy vì anh nghĩ cho

nó thì ít mà cho vợ con và bố mẹ nó thì nhiều mà nó là tiến sĩ chắc nó phải hiểu điều đó

hơn ai hết….

Hợp:12 giờ nhé

Minh: Không được, cho thêm 30p nữa, 1045 về đây gặp tôi

Minh: Nếu ông ấy cảm thấy việc nói chuyện với tôi là ko quan trọng thì cần gì phải về

việc của tôi là sẽ lên gặp lãnh đạo vì tôi đã cho thời gian lâu rồi.

5p sau người của Cường xuống gây sự (bảo là nhân viên ở đây do Hợp xác nhận nhưng

thực ra nằm trong nhóm của bố Cường đưa tới)

Nhân viên: Anh là ai?

Minh: Cậu là ai?

Nhân viên: Em là nhân viên của anh Cường

Minh Tôi là khách tới đây gặp anh Cường

Nhân viên:Hiện bây giờ anh Cường ko có ở cơ quan.

Minh: Anh ấy sắp về đây bây giờ, tại sao cậu tới đây hỏi tôi theo cách như vậy

Nhân viên: Nếu anh muốn găp anh Cường thì vào phòng khách mà ngồi đợi.

Minh: Thế tôi ngồi đây có sai pháp luật không?

Nhân viên: Nếu như việc công thì anh tới cơ quan, còn việc riêng thì ra ngoài

Minh: Việc công đây.

Nhân viên: Việc công anh có giấy giới thiệu không?

Minh :Tôi có chứng minh thư để ngoài cổng, tôi có thẻ ng hành đây, anh lấy chức năng gì

hỏi tôi?

Nhân viên: Tôi là nhân viên hành chính ở cơ quan, anh gặp gỡ gì mà kéo đông người thế

này?
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Minh: Anh bảo ai là kéo đông người ở đây?

Nhân viên : Nếu anh tới đây vì việc công thì phải có giấy giới thiệu

Minh: Thế anh biết tôi đang ngồi nói chuyện với ai ở đây không?

Nhân viên : Đây là anh Hợp.

Minh: Thế anh biết anh Hợp là ai không?

Nhân viên: Anh ấy là thư ký riêng của anh Cường.

Minh:Tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ với thư ký riêng của anh Cường anh lấy chức

năng gì ra đây hỏi tôi?

Nhân viên: Tôi là nhân viên dưới quyền của anh Cường.

Minh: Tôi ngồi đây tôi có vi phạm pháp luật không?

Nhân viên: Anh ko vi phạm pháp luật nhưng anh vi phạm hành chính của cơ quan. Anh

có biết đây là cơ quan nhà nước.

Minh: Thế tôi ngồi đây tôi có chửi bậy không?

Nhân viên: Nếu anh tới đây vì việc công thì anh phải có giấy giới thiệu đến từ cơ quan

nào, làm việc gì?

Minh Tôi tới đây găp anh Cường để đóng góp cho lũ lụt miền trung đấy, tự tôi bỏ tiền

đóng góp cần gì giấy giới thiệu….Anh là nhân viên của anh Cường mà anh ăn nói thế à?

Tôi tới gặp lãnh đạo của anh mà anh lại ăn nói thế với tôi à?Anh Hợp đây là thư ký của

anh Cường còn chưa dám nói với tôi thế mà anh dám nói với tôi thế à? Anh từ đâu trên

gác đi xuống dưới đây rồi lại giở cái giọng đó ra đối với tôi?

Minh: Thằng này là thằng nào đấy hả Hợp? Nó to nhỉ, mình tới gặp sếp nó mà nó

dám láo như vậy?

Hợp: Vâng…

5p sau bố Cường xuất hiên mặt hằm hằm với 04 người khác bao gồm cả người gây sự lúc

nãy
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Bố Cường: Thế mày định gặp Cường à? Cư ờng nó đang đi họp

Minh: Nó về đây gặp cháu bây giờ, thế bây giờ nó có về đây gặp cháu không?

Bố Cường: Thế mày gọi cho nó chứ, bác làm sao mà biết được.

Minh: Bây giờ hết thời gian rồi Cường có về không?

Hợp:Em đang đợị điện thoại gọi lại

Người nhà Cường: Ông xuống  nhà nói chuyện đi

Minh: Chả có gì phải nói chuyện cả. Ông ấy không lên đây thì tôi xuống tôi gặp cán

bộ

Người nhà Cường: Việc gì mà phải như thế,

Minh: Cháu cho gia đình bác hai tuần rồi nhé

Bố Cường:Hai tuần nhưng tao h ỏi mày, mày làm tao hết kiên trì rồi

Minh: Thế bác muốn làm gì cháu?

Bố Cường: Mày có bằng chứng gì bảo con tao ngoại tình

Minh: Cháu chỉ biết gặp lãnh đạo còn anh Cường sẽ tới giải thích với lãnh đạo xem

việc đó là như thế nào? Cháu đi vào để hỏi xem?

Minh : “ Bỏ ra” vào phòng hỏi mọi người , người nhà Cường và bố Cường xúm vào

ngăn cản kéo tay lôi ra.

Minh: Tôi xin phép Tôi có chứng minh thư tôi vào đây hỏi mọi người. Này bỏ tay tôi

ra, tôi đố anh dám đụng vào người tôi đấy

Bố cường và người nhà Cường: Kéo nó ra khỏi phòng ra n goài nói chuyện

Minh bị kéo ra khỏi phòng đứng ở hành lang

Bố Cường ra lệnh cho người nhà Cường: Đưa nó ra ngoài, xuống cầu thang ra

ngoài nhà để nói chuyện (ra lệnh cưỡng chế để người nhà Cường kéo Minh xuống

nhà)

Bảo nó nói chuyện đàng hoàng
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Minh: Nói chuyện đàng hoàng à?Bác có nói chuyện đàng hoàng không?

Bố Cường: Ra quán nói chuyện đàng hoàng nghiêm chỉnh

Minh : Cháu muốn gặp Cường chứ không gặp bác nữa

Bố Cường: Thằng Cường nó sẽ về đấy nói chuyện đàng hoàng

Minh: Cường phải về đây nói chuyện với cháu. Cháu thấy bác là người lớn cháu

không muốn cãi nhau với bác đúng không?

Bố Cường: Chúng mày cứ đưa nó xuống kia nói chuyện

Minh: Cháu đứng đây cháu chưa nói gì nhé, không ai có quyền bảo cháu đi ra

ngoài.? Này bác bỏ tay ra, bác bỏ tay cháu ra ngay. Bác định làm gì đấy(tất cả mọi

người kéo tay xô đẩy minh)

Minh: Bác định làm gì ở đây?

Bố Cường: Lôi nó xuống kia nói chuyện

Minh: Cháu đã cho gia đình 2 tuần để suy nghĩ rồi, bây giờ Cường phải ra nói

chuyện, đừng có lừa kiểu ấy.Cường bảo Cường về đây gặp như ng lại lôi bác lên là

kiểu gì?

Bố Cường: Nó đi họp, tao vừa ở trên ấy về, nó họp chưa xong

Minh: Chứng tỏ Hợp mày báo cho bác đúng không?

Hợp: Không, em không báo

Minh: Mày không báo chứng tỏ Cường lươn lẹo đúng không? Tao bảo Cường về

đây gặp tao nhưng Cường lại gọi cho bác đến đây để dập tao đúng không?

Bố Cường: Mày lôi đầu gấu tới đây làm gì?

Minh: Bác bảo ai là đàu gấu ở đây? Chưa ai động đến bác chỉ có người nhà bác và

bác động vào người cháu thôi.

Người nhà Cường: Ai làm gì anh?

Minh: Anh giật người tôi
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Người nhà Cường: Tôi chỉ yêu cầu anh ra khỏi đây

Minh: mọi người chứng kiến nhé bác và anh giật cháu nhé

Người nhà Minh: Mày bỏ máy ảnh xuống

Người nhà Cường :Cơ quan của em, Em là người của cơ quan chụp ảnh

Bố Cường:Cái gì đấy, Cơ quan người ta đang làm việc…

Người nhà Cường: trong vòng 5 p nữa tôi sẽ gọi 113 tới

Minh: tôi đang muốn 113 đến đây này..

Người nhà Cường (Người chụp ảnh): Mày láo á, tao xử ngay, Thằng béo mày xử nó

cho anh, có cần quân ko?

Minh: Tôi nói thẳng ông Cường lăng nhăng với vợ tô i, tôi sẽ gặp anh Trường chủ

tịch ủy ban kiểm tra của Đoàn thanh niên để đưa chứng cứ, cháu gặp lãnh đạo để

đưa, cháu ko đưa cho bác. Nếu cháu làm sai cháu sẽ chịu trách nhiệm trước pháp

luật. Cháu không có trách nhiệm đi theo để nói chuyện với gia đình bác vì cháu đã

cho gia đình bác hai tuần  để suy nghĩ rồi.

Bố Cường: Suy nghĩ gì?

Minh: Nếu bác cảm thấy anh Cườ ng không có tội thì anh ấy cứ gặp lãnh đạo để

trình bày với lãnh đạo thế có phải là văn hóa không? Cháu đt cho Phương vợ

Cường thì Phương bảo cứ t ới cơ quan đi, bố Phương cũng nói thế, cháu làm theo ý

mọi người thôi.

Bố Cường : Bây giờ thằng Hợp nó đã ký văn bản cho mày, hết thằng Hợp rồi tới

thằng Cường, hết thằng Cường rồi sẽ tới ai?

Minh: Này cháu hỏi bác Cường con bác nghĩ mình là tiến sĩ còn tấ t cả mọi người là

mẫu giáo hay sao mà anh ấy nói gì mọi người cũng nghe.Thủy nhà cháu khai với hai

họ là lăng nhăng với Cường và người mà cháu tìm tới nói chuyện là Cường chứ
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không phải Hợp. Còn bây giờ cháu tới đây gặp lãnh đạo bác không có quyền cấm

cháu tới gặp lãnh đạo.

Người nhà Cường: Tao ko cấm mày nhưng mày nên nhẹ nhàng một chút.

Minh: Bác muốn cháu nói chuyện nhẹ nhàng nhưng sao lại kéo cháu xuống nhà, tại

sao Cường làm những việc đó mà ko ra gặp cháu mà nhờ bác làm những việc này?

Tại sao bác biết mà tới đây. Cháu sẽ ngồi đây và nhờ công an đưa cháu sang gặp

anh Trường nếu Cường không sang găp cháu.

Người nhà Cường (Chính là người tự nhận là nhân viên công ty): một người làm

việc đàng hoàng thì không bao giờ kéo cả một đàn sang đây.

Minh: Như thế nào là một đàn?

Người nhà Cường: Mang tiếng vậy thực ra ông là vô học…mày mà ra ngoài xã hội

tao tát vào mặt mày rồi…bây giờ sau 5 phút nữa mày không rời khỏi đây tao đá cho

tung mặt mày ra … đố mày rời khỏi tầng một đấy… bố láo…

Minh ĐT goi CS 113

Minh : Các anh là CS 113

CS 113:Vâng

Minh: Báo cáo với các anh em tới đây có chứng minh thư để ngoài cổng, em công

tác tại TCTHKVN thẻ ngành em đây. Khi tới đây em có thông báo là hôm nay em

tới gặp anh Cường là phó chủ tịch hội doanh nghiêp trẻ vì anh Cường đây đã quan

hệ bất chính với vợ em, qua quá trình tới đây rât nhiều lần thì anh ấy trốn, đồng chí

Hợp kia là thư ký nói là một lúc nữa anh Cường sẽ về, nhưng có bác đây là bố anh

Cường cùng các đồng chí này ngăn cản em vào gặp, bây giờ có cánh sát 113 ở đây

em muốn cảnh sát dẫn em sang gặp đc Trường là….
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CS113: Các anh công an chỉ xử lý về gây rối mât trật tự thôi còn chuyện nội bộ cơ

quan em gặp nội bộ cơ quan

Minh: Nhưng bên bác Phúc đây ngăn cản em muốn em ra ngoài nói chuyện nhưng

em không đồng ý

CS113: Thì em cứ sang gặp lãnh đạo cơ quan thôi

Minh: Nhưng bác ấy trấn áp em

CS113: Bác ạ, đây là quyền tự do của người ta bác ko được ngăn cản, thế chúng tôi

sẽ dẫn anh sang….

Minh: Em nhờ các anh đưa em sang bên 62 vì em thấy không được an toàn

CS113: Được thôi…

Minh: Em phải đi cùng với các anh công an em mới yên tâm để sang bên 62

CS113: Ở đây có công an em cứ yên tâm, đây là bên 62 này em vào đi

Minh vào gặp bảo vệ bên 62 bà triệu

Minh: Anh làm ơn cho em gặp anh Nguyễn Quang Trường là ….em đến gặp anh

Trường nhưng người nhà anh Cường ngăn cản…

Bảo vệ: Bên đấy có vụ gì vậy?

Minh:…Em thấy nếu công dân mà kêu gào khẩn thiết vì lý do an toàn thì anh

Trường sẽ tiếp thôi….Nhưng em bị những người kia trấn áp, đe dọa đánh em làm

em sợ

Bảo vệ: Đâu ai?

Minh: Anh thấy vẫn còn đang đứng ngoài cửa đây này, công an đang đứng ở kia kìa

Bảo vệ : Nhưng mà việc gì mà kinh thế?

Minh:……Anh nhìn người vẫn còn đứng đầy ở kia đây này.

Bảo vệ: …Em vào đi anh giải quyết, anh là trưởng phòng an ninh trung ương đoàn.
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Minh: Anh là trưởng phòng em tin anh nhưng anh nhìn ngoài đường bao nhiêu

người bao vây kìa…bao nhiêu người dọa đánh em kia kìa..công an đứng đầy kia

kìa…

Trường phòng Bảo vệ: Một khi em đã bước chân vào cơ quan này thì không ai dám

đánh em cả

Trưởng phòng bảo vệ Đt báo cáo ban kiểm tra…..

Bảo vệ: Sau khi gửi đơn em có an toàn về một mình được không?

Minh: Em sẽ nhờ công an đưa em về, anh nhìn xem bây giờ vẫn còn lảng vảng đầy

ngoài đường kia kìa….người nhà ông ấy dọa nếu em báo lãnh đạo thì đá cho tung

mặt em ra….
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Minh điện thoại cho Hợp sáng  02 12 2010(11h52p sáng)

Minh: Hợp à?

Hợp : Vâng , Anh à?

Minh: Anh bảo này, Hôm nọ mày dở hơi thế mày đi nhận là cái thằng lúc nó xuống nói

linh tinh, xong về sau  nó đe dọa, chửi loạn lên là nhân viên công ty . Thế h ôm nay anh

Trường anh ấy bảo anh viết một bản Tường trình về vụ việc hôm đấy xảy ra như thế nào

thì anh nhìn trên ảnh của công ty không thấy thằng đấy thế thì mày nói cho anh biết thằng

ấy tên tuổi gì để anh viết vào bản tường trình.

Hợp: Không, cái thằng ấy thì em không biết đâu.

Minh: Thế thì thằng ấy không phải ở công ty đúng không?

Hợp; Công ty nó rộng thì em cũng không biết được nó là ai?

Minh: Nhưng thằng đó có phải là người ở Hội LHTN không, cái thằng lúc xuống hỏi

ý?

Hợp: Cái đó thì em không biết đ ược anh ạ?

Minh: Thế thì bây giờ anh lại nói với mày như thế này này : cái chuyện này nó xảy ra

như thế này rồi mà những bằng chứng thì cho thấy rằng nó thì nó cho biết đấy là anh Hợp

ngồi cạnh anh Minh và mày thì lại chứng nhận nó là người của công ty, thế bây giờ anh

chỉ nói thế thôi còn  anh đã có bằng chứng rồi mày lên mà giải thich với lãnh đạo và bây

giờ anh có chuyện muốn nói với mày dưới góc độ anh em : “ Bây giờ anh hỏi thật mày,

mày còn muốn tiếp tục vai trò đóng thế không? hay  thôi mày bảo em đi ra để anh còn

biết để ghi vào văn bản nếu vậy anh sẽ ghi vào văn bản là thằng này do ông Phúc đưa đến

thì nó sẽ đi một câu chuyện khác?....Vì nói thật anh rât quý mày, bây giờ mày vợ con thì

như thế, bố mày già chỉ con một con trai, nếu cơ quan họ kỷ luật cái chuyện vừa rồi nhẹ

thì mày cũng đình chỉ công việc mấy tháng còn nặng thì đuổi việc vì vậy anh phải hỏi

mày một lần cuối cùng đấy để anh còn biết để ghi vào biên bản? Như lần trước anh đã
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nói với mày là nó hết sức phức tạp thì mày không nghe, nếu bấy giờ mày lại bảo là tùy

anh thì anh sẽ làm nhưng chỉ sợ tới lúc đó mày lại bảo là “Thôi anh tha cho em thì lúc đó

anh có viết đơn cho người ta bảo xin tha cho mày thì người ta cũng kỷ luật mày rồi thì

anh nghĩ rằng là anh không làm được điều ấy?”.

Bây giờ mày không thích thì cứ tự động rút lui ra thôi mày chỉ cần làm vậy là được rồi.

Hợp: Cái đấy thì em ko trả lời được anh ạ!

Minh: Thế nghĩa là có vấn đề gì thì anh với mày sẽ gặp nhau ở chỗ anh Trường nói

chuyện nhé! Và về sau có chuyện gì mày đừng trách an h nhé, anh nói nghiêm chỉnh đấy

mày đừng trách anh nhé…

Hợp: Cười….

Minh: Bởi vì anh đã rất nỗ lực và thiện chí đến giải quyết các vấn đề với Cường và anh đã
hẹn gặp Cường đúng không? Nhưng từ Cường và gia đình Cường đều quay lưng lại với
tất cả lại với những viêc đó, ở vị trí của anh khi thấy con mình và mình bị chà đạp anh ko
còn cách nào khác nên phải làm như vậy và anh thì anh ko muốn hại những người vô
tội.Và hôm nay anh hỏi mày một lần cuối cùng để về sau có chuyện gì mày đừng trách
anh nhé….

Hợp:Em ko bình luận gì đâu anh a và cũng không thể trả lời được?

Minh: Về sau có chuyện gì mày đừng trách anh nhé, thế nghĩa là anh cứ làm theo ý anh
nhé

Hợp: Cái đó thì anh làm gì em cũng ko trả lời được.

Minh: Thế nghĩa là anh cứ làm theo ý anh như lần trước nh é….Thế nhé đừng trách anh
nhé, thế thôi.
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Hợp điện thoại cho Minh chiều  02 12 2010 (13h42p chiều)

Hợp :Em trả lời anh cái câu hỏi lúc nãy nhé:

“Một là em không muốn đóng thế cho ai cả. Hai là em không có quan hệ ngoai

tình với vợ anh, cái đấy anh biết rồi và rõ ràng rồi đúng không? Bây giờ ai mà có vấn

đề gì thì anh cứ tìm người ấy chịu trách nhiệm. Em chỉ có  thông tin thế nói với anh

để anh biết thôi”.

Minh:Thế thì anh nói chuyện với em đây góc độ là anh em còn bây giờ chú trả lời câu

hỏi đó là chú không biết gì và ai làm thì anh sẽ tự tới tìm người đấy thôi đúng không?

Hợp: Vâng, đúng rồi, anh em mình thống nhất thế để cho nó thoải mái.
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Bản dịch băng ghi âm tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ 16 12 2010

Người Cường thuê ( là người nằm trong nhóm bố Cường đưa lên gây sự ở cơ quan hôm

30 11 2010)

Người Cường thuê: Ra gây sự

Anh em vào đây nói chuyện tình cảm

Minh: Thôi, có gì nói luôn ở đây

Người Cường thuê: Nói ngoài này nó mất hay ra

Minh: Cứ nói luôn đi, vào đấy làm gì

Người Cường thuê: Ta sẽ gặp nhau trên Nội Bài nhỉ (là chỗ làm của Minh), đừng làm

mọi chuyện rối tung lên mất hay đi.

Minh: Thế ông bảo Cường nhà ông nên cư xử biết điều một tí

Người Cường thuê: Nó có làm gì sai hả ông?

Minh: Nó lăng nhăng phá hoại hạnh phúc gia đình tôi

Người Cường thuê: Thế thì phải hỏi con vợ ông í. Đàn ông thằng đéo nào chả lăng

nhăng.Tôi cũng bồ bịch bỏ mẹ lên được chứ

Minh : Nhưng nó để lại hậu quả ảnh hưởng tới các con tôi.

Người Cường thuê: Thế ông đến gặp nó làm gì?

Minh: Tôi tới gặp lãnh đạo của nó chứ gặp nó làm gì?

Người Cường thuê: Này, bọn tao đéo có gì để mất đâu?..mày cứ đứng đây đi tao sẽ

chiến với mày ngay đấy…
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Minh bước vào nhà hàng, Hợp chạy ra ngăn lại

Minh: Cường đâu rồi?

Hợp: Đây anh ra đây

Minh ra nói chuyện với Cường….một lúc sau Minh muốn vào nhà hàng để ăn cơm…..thì

Cường hô người

Cường: Bọn mày kéo nó ra.. kéo ra., Gọi bảo vệ ngay, xích cổ nó ra

Minh: Hôm nay tôi vào đây ăn cơm trưa

Người nhà Cường: Ở đây không bán cơm cho anh.

Minh:Anh ko phải là nhân viên ở đây, đây là nhà hàng của khách sạn tôi hỏi nhân viên ở

đây bán cơm cho tôi

Người nhà Cường: Tôi bao cả nhà hàng này rồi.

Minh: Anh chỉ là khách ở đây nên ko có quyền

Người nhà Cường: bây giờ ở đây người ta ko muốn tiếp anh, tôi là nhân viên ở đây

Minh : Anh làm gì có thẻ mà bảo là nhân viên ở đây

Cường đứng ngoài hô “ Kéo cổ nó ra khỏi đây, cút ra khỏi đây,…cút….” người nhà

Cường xúm vào đẩy Minh ra ngoài nhà hàng ra tới tận cửa khách sạn

Người nhà Cường: cảnh cáo mày đấy nhé, mày vào đây tao giết mày…mẹ mày n hé

mặt mày nhớ tao nhé, bố mày sang tận Nguyễn Sơn nhà mày luôn, mày đừng để bố

mày một lần nữa bức xúc nghe chưa, bố mày cho mày chết luôn….
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Ông Hợp ngồi ký đơn trong phòng của Ông Cường
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Tin thêm vụ phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ đánh người

(NLĐO)– Chiều 8-1, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nhân Việt

Nam, cho biết sẽ yêu cầu ông Hoàng Văn Hiệp (SN 1973 - Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Bình

Phước) từ chức sau khi cùng vợ đánh đập và làm nhục bà P.T.H.X. tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.

> Tạm dừng chức vụ ông Hoàng Văn Hiệp

> Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ đánh người

Như báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 29-12-2009, ông Hiệp đã cùng vợ đánh đập và làm

nhục bà P.T.H.X. ngay trong phòng Công chứng số 1 nằm trong Sở Tư pháp Bình Phước do có

mâu thuẫn về nợ nần.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết đã nghe báo cáo và yêu cầu Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình

Phước kiểm tra kỹ sự việc. “Việc tranh chấp nợ nần phải thông qua luật pháp chứ không thể

đánh người. Để không ảnh hưởng đến uy tín của Hội Doanh nhân Việt Nam, chúng tôi sẽ yêu

cầu ông Hoàng Văn Hiệp từ chức hoặc rút ra khỏi hội”, ông Cường khẳng định.

Dự kiến đầu tuần tới, Ban chấp hành Hội doanh nghiệp trẻ Bình Phước sẽ làm việc với ông Hiệp

để có hướng xử lý.

Ông Phúc là bố đẻ Ông Cường (người mặc bộ comple đen) luôn dẫn theo người đứng

trước cửa Trung ương Đoàn để theo dõi và ngăn cản mỗi khi tôi tới Trung ương Đoàn.


