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Ngày 18 Tháng Sáu, 2020, trong quá trình kiểm soát để thẩm định nhân sự tại
phòng khám Đa Khoa Huyện Nhơn Trạch để thực hiện thủ tục cấp phép hoạt
động, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã phát giác bà Trần Xuân Ngọc (42 tuổi) - người phụ trách phòng Chuẩn Đoán
Hình Ảnh - dùng bằng cấp giả. Theo Báo Tuổi Trẻ, bà Ngọc khai báo đã tốt nghiệp Đại Học Y Dược Sài Gòn,
chuyên ngành Y Đa Khoa vào năm 2002. Năm 2012, bà Ngọc sử dụng bằng tốt nghiệp này để ghi danh nhập
học tại trường Đại Học Phạm Ngọc Thạch Sài Gòn, sau đó tốt nghiệp với bằng chuyên khoa cấp 1, chuyên
ngành Chuẩn Đoán Hình Ảnh vào năm 2016. Tuy nhiên, sau khi xác minh theo yêu cầu của cơ quan chức
năng, trường Đại Học Y Dược Sài Gòn xác định bà Ngọc không có tên trong danh sách tốt nghiệp đại học hệ
chính quy của trường năm 2002. Tiếp đó, trường Đại học Phạm Ngọc Thạch xác nhận đã cấp bằng tốt nghiệp
cho bà Ngọc, nhưng do bà Ngọc không trung thực khi ghi danh học với bằng cấp giả nên nhà trường quyết
định thu hồi và hủy bỏ văn bằng tốt nghiệp của bà Ngọc.
Cũng tại Đồng Nai, vào tháng 4 trước đó, bà Đinh Kim Loan (35 tuổi) - một bác sĩ thực hành tại khoa Cấp Cứu
của bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cũng bị phát giác dùng bằng dược sĩ, bác sĩ giả để hành nghề.
Sự việc bà Trần Xuân Ngọc hay bà Đinh Kim Loan bị phát giác sử dụng bằng chuyên môn giả chỉ là phần nổi
của tảng băng trôi. Vấn nạn sử dụng bằng giả ở tất cả các lĩnh vực trong xã hội Việt Nam ngày càng
phổ biến. Từ cán bộ, quan chức đến các công chức, viên chức chuyên môn, thay vì đầu tư trí tuệ cho tri thức,
họ lại chọn “tiểu xảo” có được “bằng cấp” nhanh chóng, hòng tiến thân "thần tốc". Chưa bao giờ việc có một
tấm bằng đại học giả lại dễ dàng đến thế, như đi chợ mua bó rau, con cá. Chỉ cần gõ chữ "cần mua bằng
giả" trên google là có thể có tấm “bằng đại học” được giao đến tận nhà.
Chưa bao giờ những giá trị về giáo dục lại vô giá trị và thấp kém đến như vậy. Người viết nghĩ đến câu nói
của vị Tổng thống nổi tiếng Nelson Mandela của Nam Phi:
"Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa, chỉ
cần hạ thấp phẩm chất giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên,
 bệnh nhân sẽ chết dưới bàn tay của bác sĩ của nền giáo dục đó,
 các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục đó.
 Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục đó
 và nhân loại chết dưới bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục đó.
 Công lý bị mất trong tay của các thẩm phán của nền giáo dục đó
và sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia"
Phải chăng sự lãnh đạo tài tình của đảng cộng sản chính là con đường đang đưa đất nước Việt Nam
tới sự sụp đổ?
Diệu Khả

