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Ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn tiếp Đại Sứ Sri Lanka Sampath Prasanna 

Walpita Gamage. (Hình chụp qua màn hình) 

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một số Facebooker đang hưởng ứng lời kêu gọi gửi thư xin lỗi 

ông Sampath Prasanna Walpita Gamage, đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam sau khi ông này được 

cho là bị ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn, “thiếu tôn trọng” khi đón tiếp. 

Một bản tin thời sự được phát trên Đài Truyền Hình thành phố Sài Gòn (HTV) từ hôm 10 Tháng 

Ba cho thấy trong buổi tiếp, ông Nhân ngồi gác chân phải lên cao, để lộ một khoảng cẳng chân 

và vớ trông khá phản cảm. Chi tiết này được xem là cấm kỵ trong lễ nghi ngoại giao. 

Mạng xã hội cũng đối chiếu lại hình ảnh ông Nhân ngồi với vẻ “lễ độ” hơn nhiều khi tiếp ông 

Hồng Tiểu Dũng, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam hồi Tháng Sáu, 2016. Từ hai hình ảnh “nhất 

bên trọng, nhất bên khinh,” dân mạng cho rằng hành vi của ông Nhân khi tiếp ông Sampath là để 

chứng tỏ “sự cao ngạo, bề trên” khi tiếp quan chức đại diện một đảo quốc nhỏ ở Nam Á. 

Sau khi bị cộng đồng mạng chia sẻ, video clip về vụ này đăng trên kênh HTV2 YouTube đã lập 

tức đã bị gỡ bỏ. 

Một số blogger lý giải chuyện họ “bắt lỗi” ông Nhân là vì ông này được các báo nhà nước ghi 

nhận mang hàm giáo sư kinh tế, tiến sĩ chuyên ngành Điều khiển tự động hóa và từng du học 

thạc sĩ Quản trị công theo chương trình học bổng Fulbright cùng một khóa đào tạo khác tại Viện 

Đại Học Harvard. 

Bí Thư Nhân cũng thường xuyên được báo đảng khen là “phát biểu tiếng Anh không cần phiên 

dịch” trong các sự kiện quốc tế. 

Facebooker Hoàng Dũng nhận được sự hưởng ứng của dân mạng khi chia sẻ một số mẫu thư xin 

lỗi Đại Sứ Sampath về hành vi “thất thố” của ông Nhân bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Bức thư 

mẫu viết: “Mong ngài hiểu rằng đó là hành vi của cá nhân ông Nguyễn Thiện Nhân. Ông ta đại 

diện cho đảng CSVN, chứ không đại diện cho người dân Việt Nam chúng tôi.” 

Facebooker này cũng đề nghị cộng đồng mạng nhắn tin đến số điện thoại di động của ông Nhân 

để làm áp lực buộc ông này phải “xin lỗi vì hành vi thiếu chuẩn mực ngoại giao.” 
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Một góc chụp khác của ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn trong buổi tiếp Đại 

Sứ Sri Lanka Sampath Prasanna Walpita Gamage. (Hình chụp qua màn hình) 

Trong những ngày bệnh dịch virus COVID-19 lan tràn ở Sài Gòn, các phát ngôn và hành động 

của ông Nhân được ghi nhận khá mờ nhạt, không xứng tầm một bí thư “biết lo lắng cho sức 

khỏe của người dân.” 

Lập luận chống dịch bệnh của ông Nhân là “cả hệ thống chính trị cũng như người dân thành phố 

phải chung tay phấn đấu để số người bị nhiễm không để vượt quá 100 người,” theo báo điện tử 

VietNamNet. 

Các báo đảng còn dẫn lời người đứng đầu Thành Ủy ở Sài Gòn trấn an rằng thành phố “đã 

chuẩn bị đủ khẩu trang cho học sinh và người dân” trước ngày nhà chức trách quy định rằng mọi 

người dân phải đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng từ hôm 16 Tháng Ba. 

Trên thực tế, đến nay, khẩu trang vẫn là món hàng khan hiếm và được bán với giá cao ở Sài 

Gòn. Dù vậy, ông Nhân vẫn đang được suy đoán là một trong những ứng viên tiềm năng cho 

ghế “tứ trụ” khi đại hội đảng CSVN lần thứ 13 dự trù diễn ra vào Tháng Giêng, 2021. 

Tính đến hôm 18 Tháng Ba, theo báo cáo của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật thành phố Sài 

Gòn, hiện trên địa bàn ghi nhận 11 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có ba trường hợp “đã 

được chữa khỏi và xuất viện.” Ngoài ra là 13 trường hợp “nghi nhiễm và đang chờ kết quả xét 

nghiệm.” (N.H.K) 
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