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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TỜ YÊU CẦU ĐÍNH CHÍNH

Kính gửi. Ban Biên Tập Báo Tuổi Trẻ

Chúng tôi là các cháu trong tộc họ Trần của cố giáo sư Trần Văn Giàu

(Ông chú Mười), đang sinh sống tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An và một 

số nơi khác. Nay chúng tôi làm đơn này kính gửi Ban Biên Tập Báo Tuổi Trẻ 

và nhà báo Phạm Vũ, yêu cầu phải đính chính một việc như sau:

Trên báo Tuổi Trẻ, chủ nhật, ngày 04 tháng 09 năm 2010, có bài của tác 

giả Phạm Vũ đưa tin về lãnh đạo Thành ủy TPHCM chúc mừng sinh nhật của 

Ông Giàu, có đoạn “ với tiến sĩ Đinh Thu Xuân người được nhận làm con gái

… coi như cha đã mang trao tận tay”.

Trên báo Tuổi Trẻ, thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2010, có đoạn “mới

hôm thứ 2 (13-12 2010), Ông còn gọi cô Xuân đến có chay rượu quý … nói 

cha gửi biếu bác sĩ làm kỷ niệm … rằng cha đang đến với bà ấy … nói khi cô

Đinh Thu Xuân, con gái nuôi của giáo sư”.

Tộc họ chúng tôi không đồng ý :

1. Thứ nhất bà Đinh Thu Xuân không phải là con gái nuôi.

Từ khi ông bà chúng tôi về Thành Phố HCM ông bà đã chọn cô Trần Thị 

Tiếm và sau đó có thêm Trần Thị Sâm là chị cả của cô Tiếm trực tiếp chăm 

sóc Ông Bà từ đó đến nay. Khoảng cuối tháng 11 năm 2009 Ông trở bệnh và

được giám đốc bảo vệ sức khỏe đề nghị đưa Ông vào bệnh viện Thống Nhất.

Trong suốt thời gian này, người luôn ở bên cạnh để chăm sóc Ông là cô Trần 

Thị Tiếm, bà Đinh Thu Xuân có vào bệnh viện thăm ông và đã nhiều ngày

tình nguyện ở lại. Bà nói là cơ quan (quân khu 7) cử bà đến phụ giúp gia đình

chăm sóc Ông và tự gọi Ông chúng tôi là cha và xưng là con gái chứ Ông

Chúng tôi có nhận con nuôi bao giờ đâu. Gia tộc chúng tôi chưa bao giờ được 

nghe ông dặn dò và Ông cũng không để lại giấy tờ về việc này.

2. Bà Đinh Thu Xuân nói sai sự thật:

Vì khi Ông chúng tôi vào bệnh viện không còn nói được ngoài chữ “thôi”

do đó ông không dặn dò và sai bảo ai điều gì cả. Chúng tôi tất cả các cháu ông 

Trần Văn Giàu luôn biết ơn bà Đinh Thu Xuân đã chăm sóc Ông chúng tôi

trong thời gian ngắn khi Ông bệnh nặng. Nhưng bà Xuân mạo lời ông thế này,

thế kia là không đúng sự thật. Sự mạo nhận này có thể gây hệ quả pháp lý 
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phức tạp mới đây trong từ điển wikipedia đã cập nhật thông tin này. Toàn thể 

tộc họ Trần chúng tôi rất bức xúc khi đọc báo. Tộc họ Trần chúng tôi yêu cầu 

Ban Biên Tập Báo Tuổi Trẻ đính chính trên báo giấy và trên báo mạng để 

tránh những phiền tóai đáng tiếc xảy ra về sau.

Trân trọng cảm ơn.

Thành phồ Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2010

Đại diện gia tộc họ Trần


