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Cận cảnh nữ sinh bị bạn lột đồ trong lớp. (Hình: Giao Thông cắt từ clip) 

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Một nữ sinh lớp 10 ở thị xã Đông Triều mua đồ của bạn không 

được giao mà còn bị bạn học đánh “hội đồng,” lột quần áo ngay trong lớp trước sự chứng kiến của 

nhiều nam sinh. 

Trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một nữ sinh lớp 10 của 

Trung Tâm Hướng Nghiệp và Giáo Dục Thường Xuyên Kim Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh, bị bắt nạt, lột đồ trong lớp học khiến dư luận phẫn nộ. 

Báo Tuổi Trẻ ngày 17 Tháng Sáu, dẫn nội dung đăng tải cho thấy một nữ sinh phản kháng yếu ớt, 

gào khóc van xin nhưng không được buông tha trong lúc nhiều bạn học nhào vô đánh “hội đồng,” 

bắt nạt. 

Thậm chí, nhóm nữ sinh đánh bạn còn kéo xé quần áo trên người nạn nhân mạnh hơn. Đáng nói, 

nhiều nam sinh chứng kiến sự việc không can ngăn mà còn dùng điện thoại để quay sát chỗ “nhạy 

cảm” trên người nữ sinh bị đánh. 

Trả lời báo Infonet, ông Thái Duy Hưng, giám đốc Trung Tâm Hướng Nghiệp và Giáo Dục Thường 

Xuyên thị xã Đông Triều, cho biết: “Trung tâm có rất nhiều cơ sở, vì thế ngay sau khi biết thông tin 

chúng tôi phải xác minh xem ở cơ sở nào, về nguyên nhân có thể là do học sinh mâu thuẫn với 

nhau. Sau khi có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ thông tin lại.” 

Theo báo VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam, nạn nhân trong clip là nữ sinh VHT. Nguyên nhân được 

cho là em VHT mua áo của em LTKT đã trả tiền nhưng không nhận được áo. Sau đó cả hai cãi nhau 

trên mạng xã hội. 
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Nội dung hình ảnh được phát tán trên mạng xã hội Fảcebook . (Hình: Hoàng Hưng/Bảo Vệ Pháp 

Luật) 

Sáng ngày 15 Tháng Sáu, em LTKT và một nữ sinh khác đã xông vào đánh, xé quần áo, lột đồ của 

em VHT, một số học sinh khác chứng kiến đã không can ngăn còn quay lại video và gửi cho bạn bè. 

Trong khi đó lãnh đạo Công An thị xã Đông Triều, cho biết: “Sự việc nhóm nữ sinh đánh nhau, do 

các em đều dưới 16 tuổi nên chúng tôi chỉ lập hồ sơ lưu và chuyển lại cho nhà trường để có biện 

pháp cùng với gia đình giáo dục các em.” 

Sau khi clip được đăng tải, cộng đồng mạng rất phẫn nộ, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng trước sự 

manh động, mất hết tình người của nhóm học sinh. 

“Không thể chấp nhận được những hành động như vậy xảy ra trong trường học. Cần phải làm rõ, xử 

lý nghiêm trước những hành vi vô nhân tính như vậy,” độc giả MH tức giận, bình luận về sự 

việc. (Tr.N) [kn] 
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