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Video trên mạng cho thấy một nhân viên dân phòng đánh đập 2 thiếu niên ở một trường học tại 

Tp.HCM đêm 31/3/2021. 

Dư luận Việt Nam hôm 2/4 bày tỏ sự phẫn nộ cao độ trên mạng xã hội về vụ một nhân viên dân 

phòng hành hung man rợ 2 thiếu niên tại một trường học ở thành phố Hồ Chí Minh. 

Cách đây một ngày, vào sáng 1/4, một đoạn video lan truyền và làm dậy sóng trên mạng, cho thấy 

một người đàn ông mang trang phục của lực lượng dân phòng đấm, đá, lên gối, thúc cùi chỏ rất 

mạnh vào 2 thiếu niên trong một căn phòng có nhiều người lớn khác hiện diện. 

Tối cùng ngày, ông Nguyễn Vy Tường Thuỵ, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, 

phường 14, quận 10, TP.HCM, xác nhận rằng đoạn video ghi lại vụ việc xảy ra trong phòng giám 

thị của trường, theo tin của Dân Việt, báo Giao Thông, VNExpress và Zing News. 

Hiệu trưởng Thụy được báo chí dẫn lời nói rằng gần đây trường của ông hay bị mất trộm vặt nên đã 

tăng cường người rình bắt. Vào đêm 31/3, một số giáo viên và bảo vệ nhà trường bắt được 2 thiếu 

niên. Một nhân viên dân phòng tại địa phương đã đánh 2 thiếu niên đó. Tiếp đến, 2 thiếu niên bị đưa 

tới công an phường. 

Trên mạng xã hội, các Facebooker có ảnh hưởng rộng rãi như Nguyễn Đình Bổn, Nguyễn Tiến 

Tường, Ngô Nguyệt Hữu, Hà Phan, Lê Công Định và nhiều người khác lên án hành vi côn đồ của 

nhân viên dân phòng. 

https://www.voatiengviet.com/author/voa-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t/putmm


Có người thậm chí nhận xét rằng nhân viên đó dường như tung ra các cú đánh để lấy mạng của 2 

đứa trẻ con. Những lời bình luận khác bao gồm các từ ngữ như “tra tấn trẻ em”, “đánh ác quá”, 

“đánh đập dã man”, “quá bạo lực”, “quá vô pháp”, “chỉ có thể là thú dữ”. 

Những tiếng nói trên mạng xã hội nhấn mạnh rằng hành động côn đồ của nhân viên dân phòng là 

không thể chấp nhận được. Dư luận đòi hỏi phải nhanh chóng đưa nhân viên này ra xử lý nghiêm 

trước pháp luật. 

Họ lập luận rằng cho dù 2 thiếu niên là nghi phạm trộm cắp, việc xử lý hai em phải theo pháp luật, 

không thể chấp nhận việc nhân viên dân phòng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với 2 em theo cảm 

tính cá nhân. 

Do đoạn video cho thấy có một số giáo viên, nhân viên nhà trường hiện diện khi vụ đánh đập xảy ra 

nhưng không can ngăn, dư luận cũng lên án những người trong ngành giáo dục này. 

Những người sử dụng mạng xã hội gọi các giáo viên đó là vô cảm, không xứng đáng đứng trong 

ngành giáo dục. Ở mức độ nhẹ hơn, một số người gọi vụ việc xảy ra trong một môi trường giáo dục 

là rất đang buồn. 

Ngoài việc đi vào những khía cạnh cụ thể, nhiều người bày tỏ rằng lên án vụ đánh đập và lan tỏa 

những lời chỉ trích là điều cần thiết để ngăn chặn những hành vi, vụ việc có tính chất tương tự, vì 

nếu im lặng trước cái ác xảy ra với người khác, sẽ có lúc nó xảy ra với bản thân. 

 


