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Trước vụ việc đạo diễn phim Kong: Skull Island bị hành hung ở một quán bar tại TPHCM,
các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.

Ngày 11/9 trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip cho thấy ông Jordan Vogt-Roberts (quốc
tịch Mỹ) - đạo diễn phim Kong: Skull Island và là Đại sứ du lịch Việt Nam bị đấm vào mặt và
đập chai lên đầu trong một quán bar.

Trước sự việc này, Công an Quận 1, TP.HCM xác nhận có vụ việc xảy ra và cho biết đang điều
tra, làm rõ.

Đạo diễn phim Kong: Skull Island bị hành hung nhập viện

Theo lãnh đạo Công an Quận 1, ngày 10/9, Công an phường Nguyễn Thái Bình nhận được
thông tin ông Jordan Vogt-Roberts gửi thư đến Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam để trính báo việc
ông bị đánh tại nhà hàng, Bar XO trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình.

1/3

Đạo diễn phim Kong bị đập chai vào đầu: Chỉ đạo nóng
Thứ ba, 26 Tháng 9 2017 21:17

Theo đó, sau khi bị hành hung, ông Jordan Vogt-Roberts đã được đưa đến một bệnh viện ở
TP.HCM để điều trị.

Ngay khi nhận thông tin, Công an phường Nguyễn Thái Bình tiến hành xác minh. Theo đó, vụ
việc xảy ra vào tối ngày 9/9 giữa 2 nhóm người nước ngoài và Việt kiều.

Sau cuộc xô xát, một người nước ngoài được đưa đi cấp cứu và xác định đó là ông Jordan
Vogt-Roberts. Hiện nguyên nhân dẫn tới vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Sau khi nhận được thông tin từ đại diện của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts về vụ việc, Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch cử đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam bay gấp vào TP HCM để thăm
hỏi tình trạng sức khỏe của anh này.

Bộ cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân TP HCM giao các cơ quan liên quan tìm hiểu, điều tra, xử lý
sự việc theo quy định của pháp luật, cũng như động viên Đại sứ Du lịch.

Mặc dù đang đi công tác nước ngoài nhưng qua nắm thông tin, ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết:
“UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vì bất cứ
hành vi nào tấn công người khác đều vi phạm pháp luật”.

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, đây là sự cố rất đáng tiếc, bởi quan điểm nhất quán của chính
quyền thành phố là đảm bảo môi trường sống bình yên cho tất cả mọi người dân trên địa bàn,
du khách trong và ngoài nước đến thành phố.

“Thành phố đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, chiến lược phát triển. Do đó, luôn
tập trung xây dựng môi trường sống, du lịch thân thiện, an toàn trong mắt du khách. Việc du
khách bị hành hung bởi hành vi côn đồ của một số đối tượng như vậy là không thể chấp nhận
được”, ông Trần Vĩnh Tuyến chia sẻ.

Ông Trần Vĩnh Tuyến khẳng định khi công an làm rõ nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự thì phải
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khởi tố vụ án để xử lý các đối tượng có hành vi hành hung du khách.

“Quan điểm nhất quán là nghiêm trị hành vi hành hung du khách”, ông Trần Vĩnh Tuyến nói
thêm.

Được biết, sau thành công của bộ phim bom tấn "Kong: Skull Island", đạo diễn Jordan
Vogt-Roberts được đề cử là Đại sứ Du lịch Việt Nam và ông đã có nhiều hoạt động, sáng kiến
để quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè khắp nơi trên thế giới.

Dịp Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCM 2017) diễn ra vào ngày 6- 9/9 vừa qua, đạo
diễn Jordan Vogt-Roberts đã tự bỏ kinh phí để bay sang Việt Nam tham gia các hoạt động, góp
phần thành công đáng kể tại ngày Hội này.

Trước ngày bị hành hung, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts cũng tham dự lễ trao giải VTV Awards
2017 diễn ra tại Hà Nội. Theo lịch trình, ngày 11/9, ông sẽ có buổi trò chuyện cùng Hiệp hội du
lịch tại TP.HCM nhưng tất cả các lịch trình đã phải bị hủy bỏ.

Mạnh Đức (báo Đất Việt/Tổng hợp)
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