Ngày 1/6, nhiu c quan thông tn báo chí a thông tin v vic C quan An ninh iu tra, Công an TP Hà Ni ra quyt
nh truy nã b can Lê Vn Dng (51 tui, còn gi là Lê Dng vôva, quê ng Hòa, Hà Ni) v ti "Làm, tàng tr, phát tán
hoc tuyên truyn thông tin, tài liu, vt phm nhm chng Nhà nc CHXHCN Vit Nam", quy nh ti iu 117, B lut
Hình s.
Vy, nhân thân Lê Vn Dng nh th nào, hành vi phm pháp ra sao, trong bài vit này chúng tôi im li nhng vn
chính.
T sinh viên Bách khoa n i tng chng phá t nc
Nhc ti "Dng vôva", nhiu ngi bit n danh xng "nhà báo" và kênh TV t phát qua nn tng mng xã hi Facebook
vi tên gi "Chn hng tivi", "CHTV VietNam". Nhng ít ai bit Lê Vn Dng tng là sinh viên ca Trng i hc Bách
khoa Hà Ni. Dù c hc hành, ào to c bn nhng Dng li không chn con ng óng góp xây dng quê hng nh bao bn
bè cùng trang la. Dng chn cho mình mt con ng khác, ó chính là chà p lên li ích ca dân tc, mu nh ngoi
bang nhm can thip vào công vic ni b ca Vit Nam, trc li cá nhân.
Tuy nhiên, gn 20 nm chn con ng sai trái ó, Lê Vn Dng hng hái tham gia hot ng ca các t chc chng i, nh
nhóm No-U, Hi Bu Bí tng thân, ri các v khiu kin t ai ông Anh (Hà Ni), Tiên Lãng (Hi Phòng), Vn Giang
(Hng Yên) n ô nhim môi trng (Formosa)... Nhng do bn cht các i tng ch yu là mu li cá nhân dn n s nghi k,
chia r ni b, mâu thun, chi bi, t cáo ln nhau. T ó, Lê Vn Dng chn cho mình mt con ng riêng và kênh TV qua
Facebock "CHTV Vit Nam" ra i và Dng t phong cho mình là "nhà báo".
T ngi tham gia biu tình, khiu kin, t tp trc ca các c quan i din ngoi giao nc ngoài, Lê Vn Dng t bin mình
thành mt i tng chng i vi cái mác "nhà báo", s dng mng xã hi Facebook thc hin các livestream trc tuyn
nhm xuyên tc, a nhng thông tin sai s tht, kêu gi u tranh òi dân ch, thay i th ch chính tr ti Vit Nam sang a
nguyên, a ng, ng thi kêu gi nc ngoài can thip vào công vic ni b ca Vit Nam. Lê Vn Dng tng ngông cung
tuyên b rng "sp ti, phong trào Chn hng nc Vit s ánh sp ài Truyn hình Vit Nam"!
T nm 2017 n nay, t "kênh 4" ban u, nhm che giu hành vi tuyên truyn, xuyên tc tránh b c quan chc nng x
lý, i tng ã i tên "Kênh 4 phong trào chn hng nc Vit" thành "Thông tn xã va hè", "Chn hng tivi", "CHTV
VietNam"... hot ng livestream trc tuyn. Ni dung các i tng phn ánh thng tp trung xuyên tc ch trng, chính
sách ca ng, Nhà nc; xuyên tc, xúc phm i t ca mt s lãnh o; kích ng biu tình, phá ri an ninh trt t; tuyên
truyn, c súy "xã hi dân s"; a nguyên, a ng, ào to, hun luyn k nng hot ng chng i, cách thc thc hin "cách
mng màu", lt ch ti Vit Nam...
ng thi tng tng tác cho các hot ng ghi hình trc tuyn trên, Lê Vn Dng cùng các i tng còn s dng nhiu th on
nh li dng tính tò mò, hiu k ca ngi dân dùng Internet t các t khóa nhy cm, lng ghép tht gi, úng sai, bóp
méo, xuyên tc ng li, ch trng, chính sách ca ng, pháp lut ca Nhà nc; a sai lch tình hình các im nóng v an
ninh trt t; xuyên tc i t, hc vn, hình nh nhà, nhân thân ca các ng chí lãnh o ca Trung ng, a phng; kích ng
chng li s lãnh o ca ng, Nhà nc. a im quay video trc tip ca Dng ch yu là ti nhà riêng, coi nh mt th "trng
quay".
C th, i tng s dng phòng khách ca gia ình, dùng in thoi thông minh và mt s thit b thu âm, s dng tính nng
livestream ca facebook thc hin các video clip. Sau ó, i tng móc ni, lôi kéo ngi dân khiu kin kéo dài nhiu
a phng thc hin livestream theo hình thc phng vn trc tuyn. Trong quá trình livestream, i tng thng xuyên s
dng nhng li nói xuyên tc, bôi nh chính quyn, lãnh o các a phng nhm mc ích câu like, s ng h ca s i tng phn
ng, chng i.
Có l bn cht ca Lê Vn Dng ch thc s l ty khi kênh video trên Facebook có mt lng ngi theo dõi nht nh, bc u ã
mang v li nhun cho Dng. ó chính là vic trc li bt chính t nhng ngi dân c tin, b Lê Vn Dng và ng bn la o, hoc
chính t nhng k cùng hi, cùng thuyn.
n nay, trên các trang mng xã hi t lp, Lê Vn Dng cùng ng bn ã thc hin hàng nghìn video clip xuyên tc, bóp

méo s tht v các vn nh: Quy hoch bán o Sn Trà (à Nng), sân bay Tân Sn Nht (TP H Chí Minh); v vic phc tp
ti trm BOT Cai Ly (Tin Giang)… Hu ht các video clip này u c các t chc phn ng lu vong, các báo, ài, nc
ngoài có thái thù ch vi Vit Nam khai thác, c súy.
Thm chí khi v vic xy ra ti ng Tâm (M c, Hà Ni), Lê Vn Dng cùng nhiu i tng chng i trong, ngoài nc ã liên h vi
s i tng ct cán ca "T ng thun" "h tr pháp lý", hng dn cách thc ng ti, cp nht tình hình ng Tâm; vit n, th gi
các t chc quc t, chính gii các nc nhm kêu gi s h tr. Và cng chính nh các bui livestream ó mà nhng i tng
chng i có c hi nhn c s h tr t các th lc phn ng phm ti "git ngi", "chng ngi thi hành công v".
Con ng ca k mu cu chng phá t ngoi bang
Trc nhng hành vi vi phm pháp lut nói trên, Lê Vn Dng ã nhiu ln b C quan An ninh iu tra Công an TP Hà Ni
triu tp làm vic. Tuy nhiên, Lê Vn Dng không chp hành và có biu hin coi thng k cng phép nc.
Mi ây, ngày 16/3/2021, Lê Vn Dng tip tc b C quan An ninh iu tra Công an TP Hà Ni triu tp nhng y th hin
thái trn tránh làm vic, thoái thác bng cách y quyn lut s thay mình i làm vic vi C quan An ninh iu tra. Lê
Vn Dng tìm cách ngu bin rng "né" các bui làm vic vi iu tra viên.
Có l vì kim tin khá d, ni ting trên mng xã hi quá nhanh, li c s c súy t các i tng phn ng trong và ngoài nc
nên Lê Vn Dng ngh mình là k "không ai dám ng n", rng có bàn tay nâng t bên ngoài thì c quan iu tra
"không dám làm gì". Do ó, Dng ngày càng th hin hành vi phm pháp mt cách ngang nhiên, bt chp các
khuyên rn. Khi C quan An ninh iu tra ra quyt nh t tng, Lê Vn Dng ã b trn. C quan An ninh iu tra Công an
TP Hà Ni ã phát lnh truy nã truy bt Dng. Vi nhng hành vi phm pháp ã lt ty bn cht ca mt ngi t phong mình
là "nhà báo", t cho mình quyn chà p lên li ích ca dân tc, mu cu chng phá t ngoi bang vì mu li ê hèn.
Ngi xa nói "li tri lng lng", s trn tránh nào cng s là nh khung tng nng trc pháp lut. Bi vy, ây cng là li cnh
tnh cho nhng ai ang rp tâm i theo con ng sai trái nh Lê Vn Dng, hãy bit dng li ngm s phi trái, nu trót
"nhúng chàm" thì nh dân ta vn nói, "quay u là b", bit sám hi nhn s khoan hng ca lut pháp.
Theo "Trang thông tin in t CATP à Nng"

