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(Tieudung24h.vn) - Như Tieudung24h.vn đã phản ánh, do vi phạm quy chế của Trường
Đại học Tân Tạo (TTU), vi phạm đạo đức người thầy, gây hậu quả nghiêm trọng và quá
tuổi lao động (82 tuổi), nên ông B.D.T đã bị Hội đồng Quản trị TTU ra quyết định bãi
miễn chức vụ Trưởng khoa Y và chấm dứt mọi quyền ở TTU vào ngày 22/9/2016.

Vì thế, ông T đã có những hành vi xúi giục, kích động sinh viên khiếu nại TTU và hứa
chuyển trường cho những sinh viên này. Thế nhưng, ông T nói mà không làm được để dẫn
tới hậu quả các sinh viên đã nhẹ dạ nghe lời ông lâm vào tình trạng “trở đi mắc núi, trở lại
mắc sông”!

Trở đi mắc núi…

Sau khi “trót” nghe và tin vào lời hứa của ông T. tham gia ký đơn khiếu nại TTU tới Thủ
tướng Chính phủ, Bộ GDĐT cũng như làm đơn xin chuyển trường, nhưng đến nay nhiều
sinh viên Khoa Y của TTU bơ vơ không nơi nào nhận vào học tiếp. Một số sinh viên quyết
định nộp đơn cho TTU xin quay lại trường để tiếp tục học và cung cấp chứng cứ khẳng định
mình là nạn nhân của một số phần tử kích động, xúi giục tham gia vào việc khiếu nại này. 

Dưới đây là nội dung những trao đổi được cho là của người đã “giúp” các sinh viên khiếu
nại ngôi trường mình đã gắn bó suốt nhiều năm qua:

“Thầy vẫn là Trưởng khoa và sẽ chính thức báo cáo việc này cho Bộ GDĐT (Thày đã nói
chuyện bằng phone với Bộ rồi).

Thày nhất quyết đi tới cùng những việc như thế này. Chúng ta có nhà nước, có pháp luật và
Thầy là công dân nước XHCNVN (có Hộ chiếu VN)

GS.TS.BS B.D.T  – Trưởng khoa Y, Trường Đại học Tân Tạo”.

Và đây là những tin nhắn xúi giục sinh viên TTU chuyển trường:

3. Việc tiếp tục học ở Sài Gòn ít nhất cho đến hết năm nay với cùng một đội ngũ giảng huấn
tại các bệnh viện hiện đương dưới sự quản lý của thày P.H.V thì HT L.C.C sẽ chấp thuận
nếu có sự đồng ý của Thứ trưởng B.V.G (Thày C. và Thày T. đã có hẹn gặp Thứ trưởng G.).

4. Học phí của DTU là 50 triệu đồng/năm cho khoa Y. Thày C. đã bàn kỹ với DTU sẽ thu
học phí tối đa là 60 triệu (không ăn, ở) cho sinh viên TTU chuyển trường. Nếu tiếp tục học
ở Sài Gòn với các điệu kiện cũ thì Thày V. phải tính lại sao cho đủ chi tiêu trả lương cho các
giáo sư, giảng viên như cũ nhưng chắc chắn sẽ dưới 70 triệu/năm (không ăn ở). Vì hiện nay



với học phí 4.122 USD/năm, Thày V. đã tính TTU còn lời được hơn 8 tỷ VND/năm cho hai
lớp năm 4 và năm 3.

5. Thầy C. sẽ tách riêng khoa Y với các khoa liên hệ (Dược, Điều dưỡng..) trả lương các
giáo sư, giảng viên như cũ thành Đại học Y dược Duy Tân và sẽ mời Thày T. làm cố vấn.
Thầy V. đã nhận lời theo Thày T. đến Đà Nẵng vì Thầy V. là con của đất Quảng Nam, xuất
thân từ Trường Phan Chu Trinh.

(Việc thanh tra là thông lệ cho mọi trường TTU và Y dược TP.HCM cũng đã bị thanh tra,
những lời đồn đại là vô căn cứ. Thày H. và Thày H. rất khen ngợi DTU và Thày C.). Thày
C. cho biết DTU học 7 năm, 1 năm chuyên tiếng Anh để các lớp trên học y khoa toàn bằng
tiếng  Anh  (còn  Mỹ  hơi  TTU),  đã  ký  hợp  đồng  với  nhiều  trường  y  quốc  tế  llionls,
Singapore…DTU làm thật chứ không nói vớ vẩn! Cái chuyện gửi sinh viên đi quan sát vài
tháng bên Mỹ hay Singapore, Nhật Bản…DTU dư sức làm (bây giờ DTU mới có năm thứ
nhất Y, chưa đi bệnh viện nên chưa nghĩ đến chuyện đó). Khi các con và Thày T., Thày V. về
với DTU thì sẽ làm chuyện đó quá dễ…

Thế nhưng đến nay, theo thông tin từ Trường Đại học Duy Tân (DTU - ở Đà Nẵng, trường
được nhắc tới trong lời hứa của ông T.), trong số các sinh viên TTU xin chuyển về DTU thì
chỉ có 8 em đủ điều kiện để nhận theo quy định của Bộ GDĐT về Quy chế Đào tạo đại học
và cao đẳng hệ chính quy. Như vậy, còn hàng chục sinh viên Khoa Y của TTU đã có đơn xin
chuyển trường không được DTU tiếp nhận sẽ có nguy cơ phải nghỉ học!

…Trở lại mắc sông?

Theo lãnh đạo TTU, hiện một số sinh viên đã gửi đơn cho TTU khẳng định, các em đã bị
xúi giục, kích động khiếu nại nhà trường và nộp đơn xin chuyển trường giả chữ ký, chứ các
em không tham gia. 



Sinh viên TTU trên giảng đường - Ảnh minh họa.

Trong lá đơn gửi TTU ghi ngày 5/12, sinh viên T.T.D viết:  “Tôi xin xác nhận rằng, tôi
không tham gia ký tên tập thể vào Đơn khiếu nại đề ngày 8/11/2016, gửi đến Thủ tướng
Chính phủ… Nếu trong các đơn này có chữ ký và tên tôi thì đây là chữ ký giả mạo của kẻ
xấu…”.

Đơn của của sinh viên V.M.V gửi TTU ngày 9/12 nêu rõ: “Tôi chưa làm đơn xin chuyển
trường và chưa hề có ý định đi học tại một trường đại học nào khác ngoài TTU…”.

Hay, ngày 20/12, sinh viên V.B.L.C đã tự tay viết một lá đơn dài gửi đến TTU. Xin trích dẫn
một đoạn: “Trước đây em có ký tên xin chuyển trường do lo sợ bị trù dập và sự ra đi của các
thày cô. Tuy nhiên, tin đồn các thày cô ra đi là không đúng…Em và gia đình nhận thấy rằng
TTU vẫn là một môi trường tốt để học tập. Do vậy, em mong cô Chủ tịch, Ban Giám hiệu và
các thày cô mở lòng khoan dung cho suy nghĩ non nớt của em, đồng ý cho em được tiếp tục
học tại TTU. Khi tiếp tục học, em cam kết chấp hành nội quy và quy chế của nhà trường”.
Và còn nhiều sinh viên khác cũng cùng tâm trạng hoang mang, lo lắng nộp đơn xin quay lại
TTU tiếp tục học. Đáng chú ý, tất cả đơn của các sinh viến này đều có xác nhận của phụ
huynh và cam kết chấp hành tối nội quy, quy chế của nhà trường, không làm điều gì sai trái
để ảnh hưởng đến những giá trị đạo đức cốt lõi và vi phạm quy chế về học thuật của TTU…

“Các sinh viên của TTU ký đơn khiếu nại và xin chuyển trường chỉ là nạn nhân nghe theo
sự xúi giục của một số phần tử bất mãn, vi phạm đạo đức người thày. Nay các sinh viên này
nhận ra lỗi lầm cùng gia đình có đơn xin quay lại trường tiếp tục học tập thì TTU đồng ý.



Thế nhưng, các sinh viên này phải cam kết chấp hành những quy định của TTU và pháp luật
của Nhà nước, khắc phục những hậu quả mà mình đã gây ra với TTU”, vị lãnh đạo TTU cho
biết.

Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Trần Đình Dũng – Trung tâm Tư vấn Pháp luật TP. Hồ Chí
Minh (Trung ương Hội Luật gia Việt Nam), cho rằng: “Hành vi lôi kéo, xúi giục sinh viên
gửi đơn khiếu nại chính ngôi trường mà mình đang học (như nêu trên), tuy về mặt pháp luật
không vi phạm, nhưng về mặt đạo đức điều đó không nên có ở một nhà giáo! Hơn nữa việc
khiếu nại của các sinh viên này là vượt cấp, không mang tính xây dựng… Việc xúi giục tất
cả các sinh viên khoa Y nộp đơn xin chuyển trường, trong khi nhà giáo này lại không tham
khảo Quy chế của Bộ GDĐT về quy định điều kiện sinh viên chính quy được chuyển trường
là làm hại sinh viên. Bởi đâu phải sinh viên nào cũng đủ điều kiện để chuyển trường, hậu
quả gây ra hiện nay cho các sinh viên đã lỡ xin chuyển trường nhưng không có nơi nhận
khiến các em có nguy cơ phải nghỉ học, nhà giáo này cần phải chịu trách nhiệm. Tôi cho
rằng, các cơ quan quản lý giáo dục cần có biện pháp xử lý về mặt đạo đức đối với nhà giáo
này”. 

Trích Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy được Ban hành kèm theo
Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo

Điều 9: Chuyển trường:

1. Sinh viên được xét chuyển trường nếu có các điều kiện sau đây:

a) Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó
khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học
tập;

b) Xin chuyển đến trường có ngành đào tạo trùng hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành
đào tạo mà sinh viên đang học;

c) Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.

2. Sinh viên không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau:

a) Sinh viên đã dự thi tuyển sinh nhưng không trúng tuyển hoặc có điểm thi thấp hơn điểm
xét tuyển của trường xin chuyển đến trong trường hợp chung đề thi tuyển sinh;

b) Sinh viên có hộ khẩu thường trú nằm ngoài vùng tuyển của trường xin chuyển đến;

c) Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa;

d) Sinh viên đang chịu mức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

3. Thủ tục chuyển trường:

a) Sinh viên xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo quy định của nhà



trường;

b) Hiệu trưởng trường có sinh viên xin chuyển đến quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp
nhận, quyết định việc học tiếp tục của sinh viên như: năm học và số học phần mà sinh viên
chuyển đến trường phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường xin chuyển
đi và trường xin chuyển đến. 


