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Gần như đồng loạt, giới học thuật người Việt trong và ngoài nước vừa ra bản 
phản đối và thư ngỏ để bày tỏ thái độ về vụ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
thu hồi bằng thạc sĩ của bà Đỗ Thị Thoan, tức Nhã Thuyên. 
Luận văn của giảng viên Đỗ Thị Thoan, “Vị trí của kẻ bên lề : thực hành thơ của nhóm Mở Miệng 
từ góc nhìn văn hóa”, đã được hội đồng chấm luận văn của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 
cho điểm 10/10 vào năm 2010, nhưng bốn năm sau bỗng bị một hội đồng khác đưa ra thẩm định 
lại. 

Kết quả là bằng thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan bị thu hồi theo các quyết định ngày 11/03/2014 và 
14/03/2014, mà tác giả luận văn và người hướng dẫn không được  hoc ơ hội để phản biện. Lý 
do dẫn đến các quyết định này cũng không được công bố, và nhất là không có bằng cớ nào 
chứng tỏ luận văn đã có sai phạm đáng kể về học thuật. 

Ngày 19/04 vừa qua, một « Bản phản đối và yêu cầu » của những người hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục và nghiên cứu khoa học ở Việt Nam gởi Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm đã 
được phổ biến trên mạng để thu thập chữ ký. 

Trong bản phản đối này, những người ký tên ( khoảng hơn 100 người, tính cho đến ngày 20/04 ) 
yêu cầu hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội hủy các quyết định không công nhận luận văn và 
thu hồi bằng Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn của cô Đỗ Thị Thoan. Theo họ, các quyết định này là « 
phi pháp và phi lý », vì trái với các quy chế đào tạo thạc sĩ và quy chế văn bằng, chứng chỉ hiện 
hành ở Việt Nam. 

Hôm qua, 20/04, đến lượt giới học thuật Việt Nam ở nước ngoài lên tiếng về vụ này qua một thư 
ngỏ « Về sự vi phạm Tự do học thuật trong vụ thu hồi bằng thạc sĩ của bà Đỗ Thị Thoan », cũng 
được phổ biến trên mạng để lấy chữ ký. 

Bức thư ngỏ, với những chữ ký đầu tiên của các nhà trí thức người Việt ở nhiều nước như Mỹ, 
Pháp, Úc, Canada, Bỉ….. , phản đối việc thu hồi bằng thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan và ủng hộ các 
đồng nghiệp trong giới giáo dục và nghiên cứu Việt Nam trong việc đòi hủy bỏ các quyết định 
này. 

Đặc biệt, họ nhấn mạnh rằng việc thu hồi bằng Thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan/Nhã Thuyên là một sự 
« vi phạm nghiêm trọng » quyền tự do học thuật. Theo bức thư ngỏ, « các đại học chỉ có thể 
đóng góp hữu hiệu cho sự phát triển của đất nước nếu các giảng viên và sinh viên có quyền 
nghiên cứu bất cứ đề tài nào ». 

Nguồn: https://www.rfi.fr/vi/viet-nam/20140421-gioi-hoc-thuat-trong-va-ngoai-nuoc-phan-doi-vu-

thu-hoi-bang-thac-si-cua-do-thi-tho 
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