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Khoảng hơn 18 giờ, em bé được đưa ra khỏi khe tường thành công và được đưa tới trạm y tế thị 

trấn. 

Công an tại Hà Nội cho biết họ vừa đục tường để giải cứu một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, nhưng 

người dân chứng kiến nói rằng họ đã cứu cháu bé trước lúc lực lượng chức năng xuất hiện. 

Anh Nguyễn Duy Tuân sống tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội kể anh là người đã 

cầm máy khoan đục tường cứu đứa trẻ ra vào chiều tối 18/8 và rằng anh không quan tâm việc lực 

lượng chức năng hay trên mạng nói gì. 

"Quan trọng là cứu được đứa bé. Tôi làm việc thì trời biết, đất biết. Tôi không quan trọng việc đó", 

anh Tuân nói với BBC News Tiếng Việt sáng 20/8. 

Nhân chứng tố công an cướp công 

Vụ việc xảy ra vào khoảng sau 17 giờ ngày 18/8 tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. 

Lúc bấy giờ người dân phát hiện một trẻ sơ sinh bị mắc kẹt trong khe tường giữa hai ngôi nhà. 

Trang Facebook chính thức của Công an TP Hà Nội vào đêm 18/8 đăng tải bài viết kèm hình ảnh về 

vụ việc. Cụ thể, trang thông tin này nói rằng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

Công an huyện Gia Lâm cùng Công an thị trấn Trâu Quỳ đã đục tường để giải cứu thành công đứa 

bé. 
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Facebook chính thức, Công an TP Hà Nội cho biết công an huyện Gia Lâm đã giải cứu thành công 

bé sơ sinh bị bỏ rơi. 

Có một điểm lưu ý là trong bài viết xuất bản lúc 21 giờ 36 ngày 18/8 trên trang Facebook chính 

thức, Công an TP Hà Nội viết: "Do khe tường quá hẹp, lực lượng chức năng đã phải đục tường để 

đưa cháu ra ngoài với nỗ lực bằng mọi cách bảo đảm an toàn cho cháu". Câu này sau đó, vào lúc 23 

giờ 46 cùng ngày, đã được sửa lại thành "lực lượng chức năng đã cùng nhân dân đục tường". 

Sau khi công an khẳng định họ đã cứu cháu bé, ngay lập tức trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố 

cáo công an là "Lý Thông cướp công Thạch Sanh". 

Theo đó, nhiều nhân chứng kể rằng các thanh niên địa phương đã tự dùng khoan giải cứu cháu bé 

trước khi lực lượng chức năng có mặt. 



Chia sẻ với BBC News Tiếng Việt ngày 20/8, anh Phạm Thành Công, người đã tham gia giải cứu 

đứa bé, nói: "Đục tường gần xong rồi thì lực lượng chức năng mới đến. Công an với phòng cháy 

chữa cháy đứng nhìn thôi chứ lúc đó chúng tôi đang tập trung đục tường. Chúng tôi không quan tâm 

gì khác vì đợi người đến thì đã muộn, tôi còn không biết lúc đó đứa bé sống chết thế nào vì nó nằm 

im, không khóc gì. Khi tôi nhìn vào vách tường, tôi mới thấy tay đứa bé cử động, biết là còn sống". 

Một điểm vô lý trong bài viết trên Facebook của Công an, đó là thời điểm "người dân phát hiện 

cháu bé bị bỏ rơi" là 17 giờ 50 và thời điểm công an "giải cứu thành công là 18 giờ". Chỉ mất 10 

phút để công an tiếp nhận thông tin, đến hiện trường, đục tường và cứu cháu bé ra, đó là điều hầu 

như không thể. 

Người tham gia cứu đứa bé nói gì? 

Trả lời BBC News Tiếng Việt sáng 20/8, anh Nguyễn Duy Tuân, người cầm khoan đục tường cứu 

đứa bé ra kể lại: 

"Hôm ấy tôi vừa đi làm về, khoảng 17 giờ 45 thì gặp một bé học sinh bảo tôi chạy sang giúp, có đứa 

bé bị vứt từ trên tầng xuống nhưng chưa chết. Thế là tôi vào nhìn, lúc đầu tôi tưởng là con búp bê, 

nhìn kĩ mới thấy đúng là đứa trẻ. Tôi mới lập tức chạy xung quanh tìm máy khoan để đục tường và 

gọi cho lực lượng chức năng để báo sự việc. Lúc đó khoảng 17 giờ 50". 

"Tình hình lúc đó rất hỗn loạn, có cả trăm người xung quanh. Tôi đi mượn khoan, đục trong khoảng 

hơn 10 phút thì cứu được đứa bé ra. Lúc đầu mũi khoan bé quá, tôi phải vừa đục vừa chờ anh Phạm 

Thành Công đi tìm mũi khoan to hơn. Đục xong thì tôi thấy đứa bé vẫn nằm im, tới lúc động vào 

người nó mới khóc lên". 
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Thanh niên Nguyễn Duy Tuân, người đã cầm khoan đục tường cứu đứa bé sơ sinh hôm 18/8. 

Nhớ lại sự việc hôm đó, anh Tuân nói: "Lúc đó tôi chỉ tập trung đục tường và chỉ mong cứu được 

đứa bé ra. Lính cứu hỏa, công an đến lúc tôi gần khoan xong, nhưng họ chỉ đứng đó để tôi đục. Lúc 

đó dù mệt nhưng đầu tôi chỉ mong cứu được đứa bé ra. Khi bế bé ra, mọi người đều nhẹ nhõm". 

Về thông tin lực lượng chức năng đã đục tường cứu đứa bé ra, anh Tuân nói: "Tôi không quan trọng 

việc đó". 

Anh Phạm Thành Công, người cho mượn máy khoan và cũng tham gia giải cứu kể lại, với BBC: 

"Lúc ấy tôi đang chuyển nhà, có anh hàng xóm chạy hớt hải sang hỏi máy khoan, tôi có nên chạy 

đem sang. Nhóm ba anh em, anh hàng xóm ấy trực tiếp khoan, tôi hỗ trợ lắp máy, luồn dây điện, 

đục tường. Chúng tôi dùng chổi nhựa chặn trước ở đầu cháu bé, ba anh em khoan lùi lại để mảnh vỡ 

vụn không bắn vào đầu cháu. Đục đủ một khoảng để thò tay với tới chỗ bé đưa ra". 

Duy Tuân là thợ thạch cao, anh kể: 

"Công việc tôi trước giờ cũng quen 

với máy khoan nên tôi có kinh 

nghiệm định vị, tính toán vị trí để đục 

bỏ mảnh tường làm sao để không rơi 

vào đứa bé. Có bạn Nguyễn Lương 

Bằng ở đó lấy chổi che chắn để bụi 

gạch vỡ không bắn vào em bé". 

"Đục xong thì có một bà có kinh 

nghiệm bế đứa bé ra là khoảng 18 giờ 

5. Khi đó trạm y tế gần đấy đến đưa 

bé đi". 
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Anh Phạm Thành Công và máy khoan được dùng để đục tường cứu đứa bé 

Anh Công cũng nói thêm, khi có bà bế ra, vợ anh cũng hỗ trợ quấn khăn cho đứa bé và nhân viên 

trạm y tế đã có mặt trước đó đợi để đưa bé đi. 

Công an nói gì? 

Cùng với lời khẳng định "lực lượng chức năng đã phải đục tường để đưa cháu ra ngoài", trang 

Facebook của Công an TP Hà Nội còn đăng một tấm ảnh chụp cảnh các công an viên đang bế cháu 

bé tới bệnh viện và hình một nhân viên y tế đang chăm sóc cháu bé. Hai tấm ảnh còn lại cho thấy 

một khe tường hẹp và một lỗ thủng lớn do ai đó vừa mới đục. 

Không có hình ảnh nào cho thấy công an đang thực hiện nghiệp vụ giải cứu cháu bé tại hiện trường. 

Có nhiều ý kiến bình luận bên dưới bài viết trên Facebook của cơ quan công an bày tỏ sự nghi ngờ, 

thậm chí chỉ trích "công an cướp công". 

"Chào các đồng chí Lý Thông. Ảnh chụp đẹp đấy", một người tên Hoàng Dũng bình luận. Với tấm 

hình chụp cảnh công an bế cháu bé vào bệnh viện, người này viết thêm: "…Bố cục ảnh do ai sắp 

xếp mà nghệ thuật vậy ạ? Hai đồng chí nhìn vào máy ảnh, 2 đồng chí nhìn vào cháu bé, tỏ vẻ trìu 

mến, lại còn xen kẽ màu áo. Tôi chấm 9,5". 

Cũng có các bình luận "hoan hô công an" và tố áo kẻ vứt bỏ cháu bé. 

Sau khi bị tố cáo "Lý Thông cướp công Thạch Sanh", phía công an đã lên tiếng phản hồi. Trên báo 

Dân Việt, một đại diện cơ quan công an huyện Gia Lâm cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin tố 

cáo chuyện "cướp công". 
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Cháu bé được chăm sóc sức khỏe tại trạm y tế 

Vị này khẳng định thông tin chính xác, chính thống 

đã được đăng tải trên trang Facebook của Công an 

TP Hà Nội. 

"Hiện có rất nhiều thông tin hằng ngày trên mạng xã 

hội không được kiểm chứng, nhiều thông tin trái 

chiều nhằm mục đích tăng tương tác, câu 'like'. Về 

cháu bé mắc kẹt được đơn vị đưa vào viện chăm 

sóc, sức khỏe cháu đã ổn định. Hiện chưa xác định 

ai là người mẹ của cháu cũng như nguyên nhân vì 

sao cháu rơi giữa khe tường", đại diện công an cho 

biết thêm. 

 

"Lúc đấy tôi rùng mình, những vụ này 

thường chỉ nghe trên đài báo, chưa 

từng chứng kiến nên cũng hãi vì thấy 

bé đỏ hỏn, còn nguyên dây rốn. Nhưng 

khi đó chỉ nghĩ cách làm sao nhanh 

nhất cứu đứa bé. Khi cứu đứa bé ra 

được, tất cả mọi người vỡ òa, vỗ tay 

rồi đứa bé đi luôn. Cứu được một đứa 

trẻ bé bỏng thực sự rất xúc động", anh 

Công thuật lại. 
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Trên báo Lao Động, đội Cảnh sát PCCC cùng Công an thị trấn Trâu Quỳ xác nhận đã đục tường 

giải cứu bé trai bị kẹt trong khe tường 10cm. 

Trong vài năm trở lại đây, lực lượng công an rất chú trọng vào công tác truyền thông xây dựng hình 

ảnh. Trên báo chí và trên mạng xã hội thường xuất hiện các bài viết về thành tích và các việc làm tốt 

của công an cũng như hình ảnh công an khi thì trả lại tiền rơi cho người dân, khi thì đẩy xe giúp 

người dân qua đoạn đường ngập. 

Có một dạo công an Việt Nam công bố nhiều bức hình cho thấy cán bộ, chiến sĩ giúp các cụ già 

nhặt cam rơi trên đường. Nhưng dư luận lúc đó cho rằng việc lặp đi lặp lại nội dung "giúp cụ già 

nhặt cam" làm dấy lên chỉ trích về sự nghèo nàn ý tưởng trong dàn dựng hình ảnh truyền thông cho 

công an. 

 


