
‘Đi Nhờ Chuyên Cơ’ 
 

Mạng xã hội hôm 26 Tháng Chín tràn ngập những lời cười nhạo xen lẫn phẫn nộ quanh phát ngôn mang tính 
“chữa cháy” thô thiển của ông Nguyễn Hạnh Phúc, tổng thư ký Quốc Hội CSVN về vụ 9 người trong phái đoàn 
bà Kim Ngân bỏ trốn tại Nam Hàn. 
Ông Hạnh Phúc nói: “Chín người bỏ trốn ở lại Nam Hàn thuộc phái đoàn kinh tế tham dự diễn đàn Đầu Tư và 
Thương Mại Việt Nam – Nam Hàn hồi Tháng Mười Hai, 2018. Sự kiện này do Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư [CSVN] tổ 
chức và phái đoàn chỉ đi nhờ chuyên cơ chở bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội [CSVN].” 

Cụm từ “đi nhờ chuyên cơ” lập tức được bàn tán rôm rả trên Facebook. 

Nhà báo kỳ cựu Đoàn Khắc Xuyên ở Sài Gòn bình luận trên trang cá nhân: “Giờ thì tôi tin chắc như bắp lời 
ông Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông [CSVN], rằng Việt Nam có thể làm được những 
thứ mà thế giới không ai làm được: Xuất khẩu lao động chui bằng chuyên cơ dành cho nguyên thủ quốc 
gia. Bái phục! 

Luật Sư Đặng Đình Mạnh post một “Mẫu Đơn Xin Đi Nhờ Chuyên Cơ Chủ Tịch Quốc Hội [CSVN]” đề gửi bà 
Ngân với nội dung: “Tôi tên là…, căn cước số… Với đơn này, đề nghị bà chủ tịch Quốc Hội [CSVN] cho phép 
tôi được đi nhờ máy bay (chuyên cơ) trong chuyến công du của bà đến quốc gia… Mong bà chấp thuận và 
sớm hồi âm để tôi tiện thu xếp việc thanh lý nhà cửa tại Việt Nam. Tôi thành thật cảm ơn. Trân trọng…” 

Đài truyền hình MBC News cho biết Thông Tin Hàn Quốc [Nam Hàn] đã đăng tải lại tin về vụ chín người 
trong đoàn của bà Ngân bỏ trốn, các báo nhà nước (Việt Nam) giữ im lặng tuyệt đối. Do vậy, người dân 
chỉ có thể cập nhật về tin này trên các báo đài hải ngoại…. 


