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SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một nam tiếp viên của hãng hàng không  ietnam Airlines  b nh nhân 

thứ 1 342 nhiễm CO ID-19  sẽ bị khởi tố vụ án hình sự vì làm lây lan dịch CO ID-19 tại Sài Gòn. 

Tr ớc đó  một ng  i ở Hà Nội là phó chủ tịch Hội Đồng Lý Luận Trung Ương Đảng CS N dù làm 

lây lan dịch CO ID-19 nh ng không bị khởi tố. 

Truyền thông trong n ớc cho rằng ca thứ 1 342 làm lây lan virus ra cộng đồng với ít nhất là hai ca 

nhiễm mới. Tuy vậy  theo trang web Bộ Y Tế CS N  nhiều khả năng b nh nhân 1 342 bị lây 

COVID-19 do tiếp xúc với một tiếp viên của chuyến bay khác từ Rumani về  trong khu cách ly 

riêng của  ietnam Airlines. Đây là chuyến bay có nhiều hành khách và cả tiếp viên cũng bị ghi 

nhận d ơng tính với CO ID-19. 

 

Buổi họp báo tại Sài Gòn của Công An thành phố về việc khởi tố nam tiếp viên Vietnam Airlines là 

ca thứ 1,342 nhiễm COVID-19. (Hình: Zing) 

Hôm 3 Tháng M  i Hai  tại buổi họp báo “Cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự „Lây lan dịch 

b nh truyền nhiễm nguy hiểm cho ng  i‟ tại Sài Gòn ” báo Zing dẫn l i ông Nguyễn Sỹ Quang  

phó giám đốc Công An thành phố  nói: “Đến gi   chúng tôi xác định hậu quả nghiêm trọng vì đã lây 

lan dịch b nh qua ng  i khác. Do đó  cần phải xử lý nghiêm khắc bằng chế tài hình sự. Sau khi 

khởi tố vụ án hình sự  công an có kế hoạch điều tra toàn di n  khách quan để xác định rõ trách 

nhi m của tổ chức  cá nhân có liên quan. Khi nào khởi tố bị can  ai là bị can  thì chúng tôi phải làm 

nhiều b ớc điều tra.  ụ án này rất đặc thù. Cơ quan điều tra tuân thủ pháp luật về điều tra hình sự 

nh ng cũng phải tuân thủ phòng chống dịch b nh.” 

Trả l i về khả năng khởi tố hình sự với nam tiếp viên  ietnam Airlines  ông Quang nói rằng “do 

ng  i liên quan đang phải cách ly nên cơ quan điều tra cần th i gian để thực hi n.” 
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 ụ của b nh nhân 1 342 khiến công luận nhớ lại vụ b nh nhân 21 hồi đầu Tháng Ba ở Hà Nội. Ông 

này đ ợc báo đảng viết tắt danh tính là “ông NQT  61 tuổi ” chính là ông Nguyễn Quang Thuấn  

phó chủ tịch Hội Đồng Lý Luận Trung Ương Đảng CS N  cựu chủ tịch  i n Hàn Lâm Khoa Học 

Xã Hội  i t Nam. 

Th i điểm đó  xâu chuỗi các sự ki n  công luận phát giác rằng ông Thuấn  sau khi r i ghế hạng 

th ơng gia trên chuyến bay của  ietnam Airlines từ London  Anh  về Nội Bài  hôm 2 Tháng Ba  

không “đi tập gym” nh  l i ông khai báo với nhà chức trách mà “ghé thăm” một phụ nữ ở khu 

 inhomes Royal City  cũng nh  đi ăn ở khách sạn 5 sao Daewoo  chơi ở sân golf  ân Trì… Bản tin 

cập nhật vài tuần sau đó trên báo đảng cho biết ông Thuấn đã đ ợc chữa khỏi CO ID-19 trong lặng 

lẽ mà không phải tham dự buổi chụp hình xuất vi n nh  các b nh nhân khác. 

Nhà văn Nguyễn Đình Bổn đặt câu hỏi trên trang cá nhân: “Tại sao b nh nhân 21 vô can mà khởi 

tố  b nh nhân 1342? B nh nhân 21 đã đi du hý từ Anh  Ấn Độ về chung chuyến bay có ng  i nhiễm 

(b nh nhân 17)  nh ng ông này sau đó đi họp  đi ăn tr a ở khách sạn Daewoo  ăn tối ở nhà hàng  đi 

đánh golf cùng đồng chí…  gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng  nh ng danh tánh không đ ợc tiết lộ. 

1 342 xui là do thân phận th  ng dân!” 

 

Hãng hàng không Vietnam Airlines đang khốn đốn vì hệ lụy bị cắt toàn bộ chuyến bay thương mại 

quốc tế do nam tiếp viên vi phạm lệnh cách ly. (Hình: Zing) 

Cùng th i điểm  Bác Sĩ Phan Xuân Trung bình luận trên trang cá nhân: “Anh tiếp viên hàng không 

là nạn nhân của cách ly tập trung. Anh ta bị biến từ ng  i lành thành ng  i bị nhiễm sau khi bị nhốt 

trong trại cách ly tập trung đó. Anh ta phải đ ợc bồi th  ng. Tiếp viên hàng không đối di n với 

nguy cơ nhiễm b nh khi thi hành công vụ đ a r ớc ng  i từ vùng dịch về n ớc  t ơng tự nh  các 

nhân viên y tế. Anh tiếp viên hàng không đã cách ly tập trung bốn ngày theo quy định của cơ quan. 

 ậy cái sai thuộc về cơ quan của anh ta.” 

Theo vị bác sĩ  nếu nhà chức trách muốn khởi tố để làm g ơng thì phải khởi tố giới chức đề ra bi n 

pháp cách ly tập trung mà không có bi n pháp chống lây nhiễm chéo trong trại cũng nh  ng  i chủ 

tr ơng cho nhân viên  ietnam Airlines đ ợc “ u đãi” cách ly chỉ bốn ngày rồi cho về 

nhà. (N.H.K) [qd] 
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