Ngày 6-8, lãnh o Phòng An ninh Chính tr ni b, Công an TP à Nng cho bit lc lng nghip v ã vào cuc xác
minh, làm rõ các ni dung liên quan n mt video clip có cái nhìn phin din, không chính xác trong "cuc
chin" phòng chng dch COVID-19 ca Vit Nam. on hi thoi dài gn 4 phút gia ging viên trng i hc Duy Tân và
sinh viên trong bui hc qua ng dng zoom c phát tán, lan truyn chóng mt trên không gian mng, phn ln ánh
giá là không phù hp trong môi trng giáo dc, c bit là trong mt trng i hc.
Trc ó, vào ti 3-8, mt video dài 3 phút 59 giây ghi li cuc hi thoi din ra trong mt tit hc online gia nam sinh
viên T.T.H và ging viên T.T.T ca Trng i hc Duy Tân (à Nng). Trong phn tranh lun, ging viên này ã s dng mt
s câu nói ch quan, phân bit gia vn hóa, con ngi ca Châu Á và Châu Âu, c bit là vn phòng chng dch ti Vit
Nam. Thy bt ng quan im, nam sinh viên hi "Cô không thích ngi Vit Nam luôn úng không ?". Thì cô giáo
cho rng "Cô không thích cái gì mà nó hành h ln nhau. Cô tin rng vi nn vn hóa ca h (Châu Âu, P.V), em hc
n ba nay ri thì em có th thy c s tt p ca nn an sinh xã hi ó úng không". Tip on hi thoi, nam sinh viên bc xúc
nói "em ã i nhiu ni trên th gii, kt bn vi nhiu trng hp nhng ây là ln u tiên em b xúc phm". Cô ging viên cho
rng "em cm thy xúc phm nng n cng không sao. Cô cng không ng gì n dân tc ca em úng không?!".
Cuc hi thoi tr nên cng thng hn khi hai bên cp n vn phòng, chng dch ti Vit Nam. nh im là ý kin ch quan ca
ging viên khi cho rng "T u mùa dch ti gi chính ph ã h tr cho em cái gì cha? ã tip cn c vaccine cha?". Nam
sinh viên cho rng "em không nm trong din h tr". Tip ó, ging viên tip tc cho rng "Có dân nc nào chy 1.500
km v quê, nh vy h thng an sinh xã hi ca chúng ta quá kém úng không... Cô cm thy rt nhc nhã vì u ó. Khi
dch n, nhng quc gia trên th gii ngi ta c h tr rt nhiu, k c vic tip cn vaccine, còn chúng ta thì th nào? Em lên
th èo Hi Vân coi, ó mi là s nhc nhã...". Kt thúc on video, cô giáo yêu cu không tranh lun tip tc v vn này,
vì không ng quan im.
Sau cuc tranh lun, nam sinh viên ã ng ti video này lên trang facebook cá nhân. Ch sau mt gi ng h, video
này ã có hàng nghìn lt bình lun, chia s. a s u bc xúc và t ra không hài lòng vi nhng quan im, phát ngôn ca
n ging viên. Ch nhân ca video clip là T.T.H, cho bit ni dung cuc hi thoi c ghi li trong mt tit hc online ca
môn hc Vn hóa Anh, thi gian din ra tit hc t lúc 17 gi 45 n 21 gi ngày 3-8. Ging viên ng lp cng là cô giáo
tranh lun trong video có tên T.T.T dy môn vn hóa Anh (Khoa Ngoi ng - H Duy Tân). Sinh viên T.T.H k li,
trong tit hc bàn lun v các dòng nhc, H. và nhiu bn khác bày t yêu thích nhc Kpop, Vpop,... Nhng ging
viên ng lp thì cho rng, Châu Á mun sang lên phi nghe nhc Châu Âu. "n cui tit em bc xúc và có tranh lun
vi cô v vn trên và video nm phn tranh lun này. Sau ó lãnh o nhà trng ã gi in nhc nh, nên em ã khóa li bài
vit trên trang cá nhân ca mình", H. cho bit.
Ngày 6-8, trao i vi phóng viên Chuyên Công an TP à Nng, Tin s Võ Thanh Hi - Phó Hiu trng Trng H Duy
Tân xác nhn ni dung, bi cnh ca video clip c phát tán trên mng úng là trong mut bui hc online gia sinh
viên và ging viên nhà trng. Ngay sau khi nm bt s vic, trng ã yêu cu c ging viên và sinh viên vit tng trình v
vic. Video cng c g ra khi trang cá nhân nhng hin ã lan truyn trên mng vi nhiu ánh giá không tt. "Hin ang
giãn cách xã hi, c ging viên và sinh viên u không n trng nên cha th làm gì hn. Chúng tôi yêu cu ging viên
và sinh làm bn tng trình, sau ó tip tc xem xét li toàn b video và s có hng x lý nghiêm vic này. Nhà trng
cng ã thông báo, hp tác vi c quan công an xác minh, làm rõ", ông Hi cho bit.
Theo lãnh o Phòng An ninh Chính tr ni b Công an TP à Nng, video c ng ti và phát tán nhanh chóng trên
mng xã hi có nhng ni dung không phù hp vi môn hc liên quan n lnh vc vn hóa. c bit, các phát ngôn ca
ging viên th hin cái nhìn lch lc, phin din v công tác phòng chng dch ti Vit Nam. Quan im, phát ngôn ca mt
ging viên trong bi cnh này trc nhng ngi tr, trên không gian mng gây ra hiu ng không tt, ph nhn nhng
thành qu chng dch ca chính ph, các a phng và các tng lp nhân dân. "Hin lc lng nghip v cng ã phi hp vi
nhà trng làm rõ thêm. cn c s x lý theo úng quy nh ca pháp lut", lãnh o Phòng An ninh Chính tr ni b cho
hay.
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