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Abstract: 
 

This paper aims to examine negative politeness strategies (NePoSs) used by the master of 
ceremony (MC) in “The Late Show with David Letterman” on American Television and “The 
Guests of VTV3” on Vietnam Television and to find out the similarities and differences in the 
language used by MCs between the two shows in terms of NePoSs. The results show that 
seven NePoSs were utilized by two MCs in talk shows, namely being conventionally indirect; 
using question and hedge; minimizing the imposition (Rx); giving deference; apologizing; 
impersonalizing S and H; going on record as incurring a debt or as not indebting H. Both 
MCs used these strategies with the guests who had relatively high relative power and social 
distance to minimize imposition, give deference, avoid nuisance or make their utterances get 
more formal. Moreover, in some cases, both MCs were similar in concerning the use of 
strategies and directive or indirective utterances. The findings of this research also reveal that 
NePoSs occurred with higher frequencies in “The Late Show with David Letterman” than 
“The Guests of VTV3”.                             
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Tóm tắt: 
 
 
Bài viết khảo sát các chiến lược lịch sự âm tính (CLLSAT) dùng trong ngôn ngữ người dẫn 
chương trình “Chương trình khuya với David Letterman” trên truyền hình Mỹ và “Khách mời 
của VTV3” trên truyền hình Việt Nam đồng thời tìm ra giống và khác nhau trong CLLSAT do 
người dẫn dùng. Kết quả cho thấy bảy CLLSAT được dùng trong cả hai chương trình, cụ thể 
là sử dụng gián tiếp ước lệ; đặt câu hỏi, sử dụng cách nói rào đón; giảm thiểu sự áp đặt; tỏ ra 
tôn trọng; nhận lỗi; tránh đề cập đến người nói và người nghe, nói công khai như thể người 
nói chịu ơn người nghe hoặc ngược lại. Người dẫn chương trình dùng các chiến lược này với 
khách có quyền lực quan hệ cao tương đối, khoảng cách xã hội để giảm thiểu áp đặt, tỏ ra tôn 
trọng, tránh làm phiền hoặc tạo cho phát ngôn thêm trang trọng. Hai người dẫn chương trình 
giống nhau trong việc dùng các chiến lược, phát ngôn trực tiếp hoặc gián tiếp. CLLSAT xuất 
hiện trong “Chương trình khuya với David Letterman” với tần suất cao hơn “Khách mời của 
VTV3”.   
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