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VŨ TRỤ LIVESTREAM SHOW-BITCH & SAO KÊ

Livestream dành cho trẻ trên 18+
Livestream có nhiều cảnh nói tục chửi thề; có nhiều đoạn rất khó hiểu, vui lòng giữ bình tĩnh khi xem
livestream, sử dụng cái đầu lạnh và công bằng khi xem phim. 
Tuy nhiên, nếu không công bằng được thì cứ yêu ai ghét ai thoải mái
Nhân vật trong Vũ trụ Livestream này là “hư cấu” – nhưng dựa trên những câu chuyện có thật.



Trân trọng giới thiệu bộ phim và danh sách Đạo diễn, diễn viên tham gia

1. Đạo diễn: Thanos Moon.
2. Diễn viên chính
3. Thanos Moon
4. Hài bi kịch HL; Đàm Vĩnh Biệt, Thánh Trần Trấn Tiền, CEO Startup 

Lũ lụt Thủy Quái
5. Và còn nhiều diễn viên phụ khác, còn nhiều phần livestream nữa
6. Nhà sản xuất: Thanos Moon.

KỊCH BẢN LIVESTREAM VŨ TRỤ SHOW-BITCH & GIẢI HẠN SAO KÊ



PHẦN 1: GIẤC MƠ 
CHỊ HẰNG – GIẢI 

NGÂN CHẬM

PHẦN II: GIẤC 
MƠ CHỊ HằNG

– SAO KÊ

Phần 3: Giấc
mơ chị Hằng –
lũ quái 230 tỷ

Phần 4: giấc mơ chị
hằng – mc thánh

trần trấn tiền

SERIES PHIM BOM TẤN – VŨ TRỤ ĐIỆN ẢNH SAO KÊ

01 02 03 04

Vua bi kịch HL vẫn
cầm tiền từ thiện 14 

tỷ chưa giải ngân
Mơ thấy Ca sỹ Đàm

Vĩnh Biệt có sự
không minh bạch

tiền từ thiện, số tiền
lên tới 96 tỷ

Mơ thấy ca sỹ từ thiện
vùng lũ xinh như thủy

thủ mặt trăng, khóc như
thủy thủ gặp mưa và
cầm nhiều tiền của

người ủng hộ từ thiện

Kêu gọi tiền từ thiện, 
rồi đưa tiền cho người
khác làm, không minh

bạch sao kê



Nhân vật chính với sức mạnh livestream bán cuốn
và có sức hút nhất Việt Nam với 300K mắt xem
trên FB và Youtube

Tiền nhiều, giàu có, làm từ thiện bằng tiền túi rất
nhiều và chuyên nghiệp.

Là đạo diễn chính kiêm diễn viên chính trong
series drama phim ăn khách này.

Có đội ngũ ekip và trợ lý chuyên nghiệp

Diễn biến chính của phim thông qua giấc mơ
(giống bộ phim của Hollywood là Inception)

GIỚI THIỆU – THANOS MOON LÀ AI



GIẤC MƠ CHỊ HẰNG – PHẦN 1 – GIẢI NGÂN CHẬM

Cái búng tay của Thanos Moon (End-game) đã
làm bay mọi danh hiệu, mọi sự yêu mến, tôn

thờ của công chúng dành cho một nghệ sỹ hài
kịch, và câu chuyện này trở thành bi kịch.

Nghệ sỹ này không bị coi là ăn chặn tiền, mà
chỉ là “ngâm”, “chậm” giải ngân thôi.

Công chúng bắt đầu mất lòng tin vào nghệ sỹ
và tấm lòng từ thiện.



SAO KÊ CHIẾU MỆNH VÙNG CẤM
CA SỸ ĐỜM VĨNH BIỆT

Giấc mơ chị Hằng -
Phần 2



CỐT TRUYỆN CỦA PHẦN 2 – SAO KÊ VÙNG CẤM

● Chị Hằng mơ thấy ca sỹ Đàm Vĩnh Biệt có sự nhập nhèm, 
không rõ ràng, chưa minh bạch về tiền từ thiện trong vài năm
gần đây.

● Chị Hằng còn nói chị ấy cầm 1,9kg giấy A4 chứng từ sao kê các
loại tài khoản ngân hàng của ca sỹ Đờm Vĩnh Biệt. Trong khi ca 
sỹ này cũng chưa từng nghĩ đến việc đóng băng tài khoản
ngân hàng, hay cấm sao kê.

● Ca sỹ Đờm Vĩnh Biệt làm 1 cái video và edit rất cẩn thận rồi
phát lên Fanpage thách thức “múc kim cương của chị Hằng”. 
Video này cơ bản không nói lên được điều gì.

● Chị Hằng quạu lên chị ấy chửi cho Đờm Vĩnh Biệt 1 chập qua 
livestream (không được chởi bậy nha, người lớn như thế là
không ngoan nha).

ĐẠO DIỄN THANOS MOON



CỐT TRUYỆN CỦA PHẦN 2 – SAO KÊ VÙNG CẤM

● Cư dân mạng chỉ quan tâm đến Sao kê. Có Sao kê là có tất cả, 
không có sao kê là không có gì.

● Về góc độ pháp lý: Hành động của diễn viên chính trong phần 2 
– Sao kê vùng cấm có thể bị quy vào tội vu khống hoặc làm
nhục người khác, có thể bị kiện ra tòa và phải bồi thường tiền
hoặc xin lỗi công khai người khác. Nhưng hiện tại chưa có diễn
viên chính phản diện nào kiện!

● Nên nhớ rằng, chỉ có tòa án mới có quyền tuyên bố ai là người
có tội. Và nếu như tòa chưa tuyên bố thì không ai là người có
tội cả. Kể cả diễn viên Thanos Moon và diễn viên vai anh hùng
phản diện bất đắc dĩ Ca sỹ Đờm Vĩnh Biệt.

● Không ai có quyền nói ca sỹ Đờm Vĩnh Biệt là gian lận hoặc có
tội cho đến khi có tuyên bố của tòa. 

ĐẠO DIỄN THANOS MOON



CỐT TRUYỆN CỦA PHẦN 2 – SAO KÊ VÙNG CẤM

● Cư dân mạng cho rằng: cây ngay không sợ chết đứng, làm
đúng thì cứ sao kê đầy đủ đi, công khai lên, cần thiết thì làm
excel kể cả file excel có nặng hàng trăm MB thì mọi người cũng
rất sẵn lòng xem. Nhưng mà ca sỹ Đờm Vĩnh Biệt không phản
hồi.

● Lý do: theo suy đoán thì có thể là chưa thích làm sao kê, vì
không ai có quyền bắt người nào phải làm sao kê trừ khi
người đó muốn hoặc công an có lệnh, hoặc tòa án có lệnh. OK 
điểm này là ca sỹ Đờm đúng.

● Phán đoán: Đờm đang tập hợp các luật sư và chuyên gia để
phân tích, mổ xẻ và có thể phản công nếu Đờm có sức mạnh lật
đổ ách thống trị truyền thông livestream của Thanos Moon. 
Nếu Đờm thấy mình yếu thì thôi, chịu khó nghe chửi tí vậy
nhưng mà cũng ấm, 97 tỷ cũng ngon mà.

Diễn biến của truyền thông



CỐT TRUYỆN CỦA PHẦN 2 – SAO KÊ VÙNG CẤM

● Bước ngoặt của bộ phim Sao kê vùng cấm có thể sẽ đẩy lên
đỉnh điểm nếu có đơn thư tố cáo của ai đó, hoặc một nhóm
người nào đó yêu cầu ca sỹ Đờm phải công khai minh bạch, 
nếu không thì đề nghị cơ quan công an làm rõ sự vụ. 

● Nếu không có bước này thì bộ phim cũng chỉ là những màn
đấu võ mồm của streamer Thanos Moon và ca sỹ Đờm.

● Hiện tại, cục diện thì chưa có gì rõ ràng, nhưng thiệt hại về
danh tiếng của ca sỹ Đờm là khá đáng kể.

● Tình yêu của công chúng và lòng tin của người ủng hộ từ thiện
như bị phản bội, bị đâm nát vào trái tim vốn dĩ đã đang rỉ
máu...

Diễn biến của truyền thông



DẢI THIÊN HÀ LŨ LỤT

CÔNG CỤ KHÁM PHÁ 
SAO KÊ Phao cứu trợ

THỦY QUÁI

CỐT TRUYỆN PHẦN 3 – SAO KÊ THỦY QUÁI

Nhân vật trong phim Mỗi năm đến mùa là
bao lũ lụt... 90 ngày
qua biết bao buồn lo

Phương tiện hành nghề
trong mùa lũ

Một phương thức khám
phá sao kê rất hợp lý: 
mơ



230 Tỷ
Nếu đúng hoặc nếu sai, ai đó có thể phải đi tù.

Niềm tin sụp đổ!



CỐT TRUYỆN PHẦN 3 – SAO KÊ THỦY QUÁI

Tiếp sau phần 2 là phần 3, cũng rất gay cấn, bộ phim livestream tiếp tục xuất hiện 
nhân vật mới – một nữ chính rất xinh đẹp, công việc ngoài đời là ca sỹ và hiện nay 
nhận đóng vai chính phản diện trong phần 3 của Nhà sản xuất kiêm Đạo diễn Thanos 
Moon.
Streamer Moon nói rằng nằm mơ thấy tài khoản của ca sỹ Thủy Quái nhộm nhạo, 
không minh bạch và yêu cầu phải sao kê tài khoản.
Ca sỹ Thủy Quái lại Livestream khóc lóc nói rằng giờ mà sao kê thì tội ngân hàng lắm 
(nghe cũng có lý), nhưng mà xét về mặt kinh doanh thì Chủ tài khoản có quyền yêu 
cầu sao kê và Ngân hàng sẽ thu phí Sao kê, đây là một dịch vụ thiết yếu mà ngân 
hàng phải làm cho khách hàng (mình cũng từng đi xin sao kê rồi nên mình biết). Họ sẽ 
làm và họ có thu phí nên không có gì phải tội cả.
Cũng theo pháp lý thì hiện nay cả bà Moon và ca sỹ Flush Fairy đều chưa ai bị tội 
danh gì cả. Nếu bà Moon sai thì bà Moon chịu tội trước pháp luật. Tương tự như vậy 
ca sỹ Flush Fairy sai thì có thể bị truy tố đi tù vì tội lạm dụng tín nhiệm đó. Tất nhiên là 
trong trường hợp có đơn tố cáo và có cơ quan công an vào điều tra.
Còn hiện nay thì dân tình mới chỉ là sôi sục và các thông tin cung cấp cho vụ việc vô 
cùng mơ hồ và đang dạng.



CỐT TRUYỆN PHẦN 3 – SAO KÊ THỦY QUÁI

Các thông tin lượm nhặt trên mạng (hoàn toàn chưa kiểm chứng)
Ca sỹ Flush Fairy (tên tiếng Việt là Thủy Quái) có rất nhiều nhà và biệt thự, đứng tên 
của mẹ. Trong khi đó cô ca sỹ này cũng chỉ là ca sỹ hạng xoàng xoàng thôi ko thể 
kiếm được nhiều tiền như thế; rồi anh chồng cũng kiếm ra tiền nhưng không thể có 
hàng trăm tỷ như thế; rồi trong những lần livestream các thông tin về sự nghèo khó, 
giàu có là rất khác nhau, mỗi lần mỗi kiểu.
Có một kế toán viên có nick là “Lũ Hậu” đã ngồi thống kê, tính toán, nhặt nhạnh từng 
thông tin livestream trên FB/Fanpage,lúc rút tiền, lúc trao tiền, lúc cộng sổ tiền, và 
nhẩm tính “thế đéo nào mà thiếu mất mấy chục tỷ”.
Rồi, căng thẳng hơn, kịch tính hơn, Thanos Moon tiếp tục tung ra một thông tin trong 
giấc mơ cực kỳ choáng váng: số tiền nhập nhèm có thể lên tới 320 tỷ.
Câu chuyện lại bắt đầu từ gốc rễ của nó: Một bên thì livestream bóc phốt, một bên thì 
livestream khóc lóc. Đó đúng là một thứ văn hóa nhảm nhí của mxh và show-bitch.
Chúng ta quên mất là đang sống trong một đất nước có pháp luật và thượng tôn pháp 
luật.
- Bà Moon sai, thì các bên hãy đâm đơn kiện ngay cho xã hội được nhờ, cho bớt 

nhảm nhí đi.
- Nàng tiên sai, đâm đơn cho đi tù vì tội lạm dụng tín nhiệm và chiếm đoạt tiền đi.



Lại thêm một nhân vật mới xuất hiện
trong phần 4 của series phim cùng nhà
sản xuất. Một bộ phim rất ăn khách đang
được phát livestream miễn phí trong
mùa dịch Covid để bà con có thêm
drama cùng hít hà giải trí

GIẤC MƠ CHỊ HẰNG – PHẦN 4 
– THÁNH TRẦN TRẤN TIỀN



Ông MC này thì bị Đạo diễn ép đóng vai phản diện là phải sao kê, 
phải làm từ thiện từ tâm, kêu gọi từ thiện thì phải tự làm, sao lại ủy 
thác, ủy nhiệm chi cho người khác làm từ thiện; rồi người khác họ 
làm không tốt và không minh bạch thì sao...

Theo quan điểm của tôi (chuyên gia soi phim) thì tôi thấy là làm từ 
thiện bằng cách chuyển tiền cho bên thứ ba cũng là được rồi mà, 
không sao, đừng khắt khe và bắt lỗi như vậy, vì chuyện đã rồi. 
Người có công góp công, người có tiền góp tiền, người có tên tuổi 
góp tên tuổi, miễn là người nghèo có thêm cái áo, thùng mì, miếng 
bánh...



Ý KIẾN CỦA PHAN ANH – MỘT NHÀ PHÊ BÌNH LIVESTREAM
• Mọi người có suy nghĩ hướng thiện đã là tốt rồi
• Người có tiền giúp tiền, người có sức giúp sức, người có tên 

tuổi giúp tên tuổi, cách nào cũng được, miễn là người nghèo 
có thêm hộp sữa, thêm cân gạo, thêm manh áo, thêm chút 
tiền.

• Nhiều tổ chức chính quy của Việt Nam lại không có được sự 
tín nhiệm của người dân nên quỹ rất eo hẹp, trong khi đó, ca 
sỹ nghệ sỹ họ có được sự tín nhiệm và dễ dàng huy động 
tiền.

• Cơ chế quản lý ”từ thiện” của Việt Nam chưa có, nên làm việc 
theo cảm tính, sở thích, thói quen và thời điểm. Người có đầu 
óc làm việc chuyên nghiệp, bài bản; người bận rộn thì ủy 
thác; người tùy hứng thì lúc phát gạo, lúc phát tiền.

• Đều là các cá nhân hoặc nhóm làm từ thiện nên tinh thần là 
“xuất phát từ tâm” là chính, nên cũng chẳng minh bạch chi 
tiêu, hóa đơn chứng từ, kế toán sổ sách, sao kê tài khoản gì.



Ý KIẾN CỦA PHAN ANH – MỘT NHÀ PHÊ BÌNH LIVESTREAM

• Trước đây mọi người có xu hướng nghĩ đơn giản hóa
• Mong muốn giúp được nhiều người hơn nên kêu gọi nhiều 

người giúp hơn.
• Khi số tiền quá lớn sẽ không thể quản lý tốt và có sai sót, 

nhầm lẫn xảy ra (giống với công ty thôi).
• Khi có số tiền quá lớn và không có kiểm soát, có thể sẽ có 

lòng tham nổi lên và sự thất thoát không hề nhẹ (có thể là 
vô ý hoặc chủ ý thất thoát).

• Không có bất cứ quy định pháp lý nào cho Sự minh bạch 
và quyền, nghĩa vụ của người đứng ra kêu gọi hoặc làm từ 
thiện.

• Tại thời điểm này (5/9/2021) chưa ai bị coi là có tội, tất cả 
chỉ là phỏng đoán và thông tin trôi nổi đa chiều trên mạng 
Internet.



Ý KIẾN CỦA PHAN ANH – MỘT NHÀ PHÊ BÌNH LIVESTREAM

• Một số người ủng hộ cũng đã phó thác lòng tin cho người 
kêu gọi, một số khác thì tỏ ra cẩn thận hơn, họ muốn tự 
làm, một số thì mất lòng tin vào tổ chức è chuyển sang cá 
nhân, giờ thì cũng bị mất lòng tin một phần nữa.

• Thật sự sẽ rất tệ nếu như tiền từ thiện bị ăn chặn một cách 
chủ đích, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, đó là một 
tội lỗi rất to lớn.

• Lòng tin của người ủng hộ và mạnh thường quân sẽ bị 
thay đổi đáng kể; hình ảnh thương hiệu cá nhân của 
những ngôi sao này sẽ bị thiệt hại đáng kể dù kết quả như 
thế nào.

• Và cuối cùng thì: Không ai bị coi là có tội nếu như tòa án 
không/ chưa tuyên bố. 

• Theo dõi vụ việc bằng cái đầu lạnh nhé.



HỎI ĐÁP:
PHAN ANH ĐÃ LÀM TỪ THIỆN CHƯA? RỒI
CÁCH NÀO? TIỀN TÚI VÀ LÀM MINH BẠCH

TỪ BAO GIỜ? 2015
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