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(PL+) - Sự việc lùm xùm tại Đại học Tân Tạo (TTU) đã diễn ra vài tháng nay. Mọi
chuyện khởi đầu từ tháng 9/2016, khi liên tiếp có các đơn kiến nghị, đơn kêu cứu của đại
diện phụ huynh các sinh viên Khoa Y của TTU được gửi tới Bộ giáo dục và Đào tạo, các
ban, ngành chức năng và báo chí phản ánh TTU hiện nay hoạt động không còn đúng
quy định của pháp luật và Luật giáo dục đại học.

Đại học Tân Tạo 

Nhiều sinh viên xác nhận việc không ký đơn tố cáo trường

Trong đơn, nhiều vấn đề mà phụ huynh cho là bức xúc được nêu ra như: Đại học Tân Tạo
(TTU) hiện không có hiệu trưởng; không có các hiệu phó chuyên môn; các quyết định liên
quan đến việc tăng học phí, đưa ra mức thu phí thi lại, học lại, tuyển dụng, cho thôi việc,
tuyển sinh…có nhiều sai sót, vi phạm; học phí thì tăng lên nhưng điều kiện học tập thì được
cải thiện rất ít v.v…

Đỉnh điểm của sự việc là vào ngày 8/11/2016, khi xuất hiện lá đơn tập thể đề chữ ký của 40
sinh viên Khoa Y đồng loạt gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo… Sau đó, nhiều sinh viên đã gửi đơn đến lãnh đạo TTU đề nghị cho chuyển trường.

Phản hồi về những vấn đề trên, đầu tháng 11/2016, Đại học Tân Tạo đã có văn bản số
181/TrB-TTU.16 gửi Công an tỉnh Long An trình báo về hành vi cố ý gây rối nhằm phá hoại



Trường Đại học Tân Tạo.  Theo đó, TTU cho rằng: có một sự trả thù ân oán cá nhân, được
giấu kín trong cuộc tranh đấu từ yêu cầu có giải pháp thỏa đáng về học phí sang một hướng
khác so với ban đầu.

Lý giải cho nhận định này, văn bản của TTU cho biết: Do vi phạm quy chế của Trường Đại
học Tân Tạo, gây hậu quả nghiêm trọng và quá tuổi lao động rất nhiều (82 tuổi), ngày
22/9/2016, Hội đồng Quản trị trường Đại học Tân Tạo đã quyết định bãi miễn chức vụ
Trưởng khoa Y và chấm dứt mọi quyền lợi đối với ông B.D.T.

Sau đó, do sự xúi giục của ông B.D.T, bà T.T.K.M, ngụ tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân,
TP.Hồ Chí Minh, không có con học tại ĐH Tân Tạo, mạo danh cha mẹ sinh viên để xúi
giục, kích động, tổ chức lôi kéo, tụ tập phụ huynh sinh viên, tập hợp đơn từ, đi Hà Nội và
gửi đơn ở địa phương và Trung ương.

Văn bản số 181 của TTU cũng bày tỏ: “Nay trường Đại học Tân Tạo xin trình báo để Công
an tỉnh Long An được biết và kính mong quý cơ quan, với chức năng, nghiệp vụ của mình
giúp đỡ nhà trường tìm ra được chủ mưu, ngăn chặn những hành vi  gây rối,  phá hoại
trường”.

Diễn biến của sự việc gần đây đã xuất hiện tình tiết mới với việc hàng loạt sinh viên và phụ
huynh đã làm đơn xác nhận việc không tham gia ký tên tập thể vào đơn khiếu nại, và xin
tiếp tục được theo học.

Cụ thể, trong lá đơn ghi ngày 5/12/2016, em T.T.D, sinh viên Khoa Y năm 4 của Đại học
Tân Tạo  (TTU) đã khẳng định: “Tôi xin xác nhận rằng: tôi không tham gia ký tên tập thể
vào đơn khiếu nại đề ngày 08 tháng 11 năm 2016. Nếu trong các đơn này có chữ ký và tên
tôi thì đây là chữ ký giả mạo của kẻ xấu”.

Trong một lá đơn khác, em L.C, sinh viên Khoa Y năm 3 thừa nhận: “Trước đây em có ký
đơn xin chuyển trường do lo sợ bị trụ dập và sự ra đi của các thầy cô. Tuy nhiên, tin đồn các
thầy cô ra đi là không đúng”. Sinh viên L.C cũng khẳng định: “Em và gia đình nhận thấy
rằng TTU vẫn là một môi trường tốt để theo đuổi và em cũng không con lo về việc bị trù
dập”.

Đây là hai trong số khá nhiều lá đơn mà các em sinh viên các khóa của Khoa Y đã làm và
gửi đến TTU trong thời gian gần đây. Đáng chú ý, tất cả các lá đơn này đều có sự xác nhận
của đại diện phụ huynh. Cùng với đó là sự cam kết về việc chấp hành nghiêm túc và đầy đủ
các nội quy, quy chế của nhà trường.

Hàng loạt thông tin trái chiều cần làm rõ

Quay trở lại với những vấn đề lùm xùm tại Đại học Tân Tạo thời gian vừa qua,  ngày
3/10/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 4894/BGDĐT-GDĐH gửi trường Đại
học Tân Tạo, về việc học phí và cấp bằng tốt nghiệp.

Theo đó sau khi nhận được giải trình của TTU về việc tăng học phí và cấp phát bằng tốt
nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến: “Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị
định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và khoản 4 Điều 3 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP



ngày 02/10/2015 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân, các cơ sở giáo dục tư thục được tự quyết định mức thu học phí nhưng phải
công bố công khai mức học phí cho từng năm học và dự kiến cho cả khóa học.

Trường chưa công bố công khai học phí dự kiến toàn khóa học là chưa thực hiện đúng quy
định trên. Trường phải khẩn trương củng cố bộ máy quản lý, đội ngũ giảng viên cơ hữu và
cơ sở vật chất nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo”.

Trước đó, sau khi có văn bản chuyển đơn và yêu cầu giải trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, TTU đã có văn bản giải trình cụ thể.

Theo đó, TTU khẳng định không có sai phạm trong vấn đề cấp bằng cho sinh viên cũng như
việc tăng học phí trong năm học 2016-2017 như trong các đơn nêu. Ngoài ra, TTU cũng cho
biết, trên thực tế, tại trường luôn có hiệu phó phụ trách chuyên môn.

Hiện tại, TTU có 3 phó hiệu trưởng, trong đó Tiến sĩ Michael Lộc Phạm là phó hiệu trưởng
phụ trách chuyên môn và những vấn đề chuyên sâu về học thuật. Trên có sở đó TTU khẳng
định: nội dung đơn nói TTU không có hiệu phó phụ trách chuyên môn là không đúng...

Trước đó tại văn bản số 137/CV-TTU-2016 ngày 16/9/2016 của trường Đại học Tân Tạo gửi
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho hay: “Hiện nay trường đại học Tân Tạo là trường có cơ sở
vật chất hàng đầu ở Việt Nam.

Với việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng đào tạo theo mô hình giáo dục khai
phóng của Hoa Kỳ, chương trình đào tạo ngang tầm với quốc tế, giảng viên gần 100% là
tiến sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh… quy định học phí suốt 4 năm qua của khoa y tương
đương $5000 chỉ mới bù đắp được 30% chi phí thực sự TTU bỏ ra đào tạo.

Cụ thể: chi phí đào tạo khoa y tương đương $21.000 đô la Mỹ/năm/sinh viên. Toàn bộ tiền
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và chi phí tài trợ cho học phí đều do bà Đặng Thị Hoàng Yến
và tập đoàn Tân Tạo tài trợ”.

Văn bản 137 của TTU cũng khẳng định: “ngay từ ngày đầu thành lập, TTU đã theo tôn chỉ
là trường ĐH phi lợi nhuận và đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu, đã cấp hàng trăm suất
học bổng cho sinh viên tài năng.

Năm 2013, TTU được phép thành lập trường THTP năng khiếu (TTS): TTU đã cấp học
bổng 100% suốt ba năm học cho các học sinh giỏi. Tập đoàn Tân Tạo đã liên tục nhiều năm
liền trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên lên đến gần 10 tỷ đồng cho các SV-HS xuất sắc của
63 tỉnh thành…. Trường năng khiếu TTS là một trong số ít trường có tỷ lệ học sinh tốt
nghiệp trúng tuyển vào đại học 100%”.

Trao đổi với PV, đại diện ban giám hiệu Trường Đại học Tân Tạo khẳng định: “Với nhiều
tình tiết mới nêu trên, có thể thấy, nhận định của TTU về việc có kẻ giấu mặt đứng sau để
chỉ đạo nhằm phá hoại hoạt động dạy và học của nhà trường là có cơ sở.

Theo đó, có dấu hiệu của việc lôi kéo, dụ dỗ mạo danh chữ ký của sinh viên nhằm trục lợi,
phục vụ cho động cơ cá nhân”. Ngoài ra, còn có biểu hiện vi phạm các quy định của pháp



luật.

Cụ thể, nếu có hành vi giả mạo chữ ký của người khác là trái quy định của pháp luật và tùy
vào hậu quả xảy ra có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
trong từng lĩnh vực cụ thể”

Để làm rõ vụ việc, PV đã liên lạc với ông B.D.T - người bị cho là đứng sau việc kiện cáo
khiếu nại đối với TTU. Tuy nhiên khi gọi đến số điện thoại trước đây ông B.D.T thường
dùng thì không liên lạc được

Tìm hiểu thêm thì được biết, ông B.D.T hiện không có mặt tại Việt Nam. Hiện PV đã liên hệ
với ông B.D.T qua Email để làm rõ sự việc

Từ những vấn đề nêu trên, đề nghị cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ sự việc, cũng như
những tình tiết mới nêu trên và xử lý theo quy định pháp luật. Từ đó sớm ổn định hoạt động
dạy và học  của trường, trả lại môi trường giáo dục yên bình cho các sinh viên nơi đây.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.


