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ĐÂU PHẢI TẠI…NGƯỜI ĐIÊN… 

Thưa quý thính giả! Cuối năm 2016, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang đã xảy ra 

vụ thảm án khiến 5 người chết và 1 người bị thương nặng. Thật đau lòng khi kẻ thủ án lại là người 

ruột thịt, một bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại cộng đồng. Và đây không phải là vụ việc thương 

tâm đầu tiên mà thủ phạm là người bị bệnh tâm thần gây ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Ở một góc độ 

nào đó, chính sự thờ ơ của những người thân bệnh nhân tâm thần là nguyên nhân của những thảm án 

đó. Phóng sự “Đâu phải tại người điên” của nhóm phóng viên Thu Hoài và Hoàng Ngọc sẽ cho thấy 

một phần của nỗi lo này. 

Chạy tiếng động đoạn công an và bệnh nhân Phù Minh Tuấn, trong vụ thảm án. 

Những câu nói chẳng có đầu có cuối. Phù Minh Tuấn vừa tỉnh vừa mơ trả lời lực lượng chức năng 

ngay sau khi gây ra vụ thảm án khiến 5 người chết, một người bị thương nặng ở thôn Tả Ngảo, xã Tân 

Trịnh, huyện Quang Bình cuối năm 2016. Nạn nhân lại chính là bố ruột, cháu gái, thím, em họ và một 

người hàng xóm. Sau vụ thảm án, Tuấn lại tiếp tục được điều trị tại bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Nơi 



 2 

mà cách đó vài tháng, Tuấn cũng điều trị bệnh tâm thần tại đây. Những người dân ở Tả ngảo vẫn canh 

cánh nỗi lo ngày nào đó Tuấn lại trở về địa phương điều trị tại cộng đồng. Ông Phù Văn Lan, chia sẻ:  

TB 

Con giết bố, mẹ. Cháu giết ông, bà. Một cô giáo bị tấn công khi đang đi vận động học sinh đến 

trường. Ở Hà Giang đã xảy ra không ít những vụ án mạng thương tâm mà đối tượng gây án là những bệnh 

nhân tâm thần. 

 Khuôn mặt thẫn thờ. Hai bàn tay cứ mân mê vạt áo. Ông Nguyễn Văn Thế, một bệnh nhân tâm thần 

phân liệt điều trị tại cộng đồng, ngồi lặng lẽ ở góc nhà. Đằng sau gương mặt ngây dại ấy là một tội ác ám 

ảnh những người thân trong gia đình. Đó là một ngày năm 2012 khi ông cầm dao đâm chết bố nuôi. Được 

biết, thời điểm ông Thế gây án cũng là khoảng thời gian sau 1 năm ông điều trị tại Bệnh Viện Tâm Thần 

Trung ương. Bà Hà Thị Duyên, vợ bệnh nhân Thế, chia sẻ thêm:  

TB 

Chăn màn gấp gọn gàng. Nhà vệ sinh được rửa sạch sẽ. Dọn dẹp phòng xong, bà Quyền Thị Liến, ở 

tổ 11, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, nhanh chóng rời khỏi phòng và khóa cửa. Bỏ lại trong căn 

phòng ấy một người con gái với ánh mắt điên dại. Và chị là Đinh Thị Lan, con gái của bà Liến là một bệnh 

nhân tâm thần phân liệt, mà mọi người vẫn gọi chị là người điên. Sống với đứa con gái đẻ mà bà nơm nớp 

lo âu. Bởi không biết bao lần, bà phải nhập viện với những vết thương do chính con gái mình gây ra. Bà 

Quyền Thị Liến, chia sẻ:  

TB: 

Những vụ thảm án do bệnh nhân tâm thần gây ra thường rất nghiêm trọng. Bởi tính chất bất ngờ, khó 

lường đoán để phòng tránh. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có văn bản pháp luật nào quy định cá nhân, cơ 
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quan nào có trách nhiệm đưa người tâm thần đến cơ sở khám, chữa bệnh điều trị khi họ chưa phạm tội. 

Nên người nhà vẫn cứ để người bệnh sống chung với cộng đồng. Nhưng không phải ai cũng quan tâm và 

đề phòng cảnh giác. Như gia đình bà Liến. Dù chị Lan bị mắc bệnh từ nhiều năm nay nơi song việc điều trị 

chẳng được đến nơi đến chốn. Mỗi lần chị Lan phát bệnh, bà lại đưa chị đến khoa tâm thần của Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh. Và vì mưu sinh mà cứ 1 đến 2 tuần là bà lại đưa chị Lan về gia đình, dù bệnh vẫn chưa có 

dấu hiệu thuyên giảm. Bà Liến chia sẻ:  

TB 

Theo số liệu thống kê, Hà Giang hiện có 2.041 bệnh nhân tâm thần điều trị tại cộng đồng. Song thực 

chất những bệnh nhân tâm thần điều trị tại gia đình đã không được quản lý đúng mức. Họ không uống 

thuốc đầy đủ theo yêu cầu của bác sĩ hoặc bỏ dở giữa chừng liệu trình điều trị. Nhiều người sau khi được 

bệnh viện chữa trị khỏi bệnh, cho về cộng đồng lại phát bệnh trở lại. Bác sỹ Lệnh Thị Thương, Cán bộ 

Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Quản Bạ cho biết: Qua theo dõi huyện có 83 bệnh nhân tâm thần điều trị 

tại cộng đồng thì có 20 bệnh nhân không được uống thuốc đầy đủ. 

TB 

Hành vi của những người tâm thần ở cộng đồng ngày càng khó kiểm soát. Ngày càng nhiều những vụ 

án mạng, thảm án do người tâm thần gây ra. Trong khi đa số các gia đình bệnh nhân tâm thần hoàn cảnh 

kinh tế còn khó khăn, bố mẹ của bệnh nhân thì đã già yếu. Làm sao để quản lý, kiểm soát được họ? Làm 

sao để những vụ thảm án không còn tái diễn trong tình trạng thần kinh phân liệt ở những người vốn hiền 

lành, lương thiện? Trách nhiệm của cộng đồng, của các ngành chức năng có lẽ cần được thể hiện rõ hơn./.  

 


