
TẬP 28: NVC LẬT TẨY TÊN SHIPPER GIẢ 
CHUYÊN MẠO DANH NHÀ BÁN HÀNG TRÊN MẠNG 

 
Kịch bản : THÀNH SƠN 

  

A. NHÂN VẬT: 
1. NGƯỜI VẬN CHUYỂN: anh shipper giao hàng cho 

shop online chuyên bán đồ nội y. 

2. DUYÊN (23 tuổi): nạn nhân 1, thích mua hàng qua 
mạng. 

3. BÀ HOA (45 tuổi): mẹ của Duyên, thường ở nhà 
một mình vì con cái đi làm hết, tâm trạng đang 

buồn chán vì tuổi già ập tới. 

4. HẠNH (22 tuổi): nạn nhân 3, mạnh mẽ, tính tình 
hơi chợ. 

5. SHIPPER (27 tuổi): giả NVC để lừa đảo, chuyên 
lấy thông tin khách hàng có trên livestream 

facebook rồi giao hàng giả cho khách. 

6. CÔ GÁI (25 tuổi): nạn nhân 2. 
 

B. NỘI DUNG:  
NVC giao hàng tới nhà cô gái thì thấy một người 

giao hàng khác vừa rời đi, cô gái cho hay mình đã 

nhận được hàng. Nhưng gói hàng cô gái đặt bây giờ 

NVC mới giao tới. NVC vội vàng chạy đuổi theo 

người ship hàng trước đó. Bám theo anh ta, NVC 

thấy tên giao hàng giả tiếp tục chiêu trò của 

mình, giao hàng cho một cô gái khác, thu tiền rồi 

rời đi. NVC lập tức lao tới giữ tay shipper giả 

lại, yêu cầu cô gái bóc hàng kiểm tra thì ra bên 

trong toàn là giấy vụn. Tên shipper giả khai 

thường xuyên lên facebook theo dõi livestream bán 

hàng, để ý địa chỉ và hàng khách đặt rồi vờ ship 

hàng lừa tiền. NVC đưa hắn lên công an.  

 

C. BỐI CẢNH: 
1. Phòng ngủ nhà DUYÊN 
2. Trước cửa nhà DUYÊN. 
3. Trước cửa nhà HẠNH và CÔ GÁI. 

 

D. KỊCH BẢN CHI TIẾT: 

FADE IN: 
 

1. NỘI. NHÀ DUYÊN. PHÒNG NGỦ – NGÀY 

Một phòng ngủ ấm cúng, DUYÊN trên tay cầm chiếc máy 

tính bảng (điện thoại), đang xem một livestream bán 

hàng đồ nội y. 



 2. 

Trên màn hình, ta thấy hình ảnh người phụ nữ đang 

livestream bán hàng cùng chất giọng không thể chua hơn. 

VOICE NỮ (O.S) 
Dạ mua nhanh tay anh chị ơi mùa 
dịch em xả hàng quần lót ren Bốn 
chục ngàn một cái. Chị nào chưa 
chồng mua về mặc là có chồng nay 
mai, còn ai muốn được chồng cưng 
chồng chiều thì mua quần bên em hứa 
hẹn được chồng chiều chồng yêu…  
 
Dạ ngày xưa em bán một vốn bốn lời, 
dịch bệnh em bán chơi chơi một vốn 
em lời bốn đồng mấy chị ơi mua ủng 

hộ em đi… em cảm ơn…  

DUYÊN ngồi bật cười trước sự tếu táo của live-streamer, 

quyết định đặt hàng. 

CLOSE-UP màn hình: “Chị ơi T7 giao em 4 cái nha đ.c 73 

Rạch Bùng Binh, p11, q.8 nha c, sđt e 0933787232” 

(một nhịp) 

Có TIẾNG CHUÔNG cuộc gọi tới. DUYÊN cầm điện thoại lên 

nghe rồi gật gù cười cười thỏa mãn. 

DUYÊN búng tay hào hứng với món hàng được giá rồi với 

tay lấy nước uống.  

2. NGOẠI. TRƯỚC CỬA NHÀ DUYÊN – NGÀY 

Khung cảnh một hẻm nhỏ, vắng vẻ. 

BÀ HOA từ trong nhà bước ra gặp tên SHIPPER giả. Tên 

này nhiệt tình săn đón, cười nói rất vui vẻ. 

SHIPPER 

Dạ con đi hơi sớm cô thông cảm tại 
dịch con gom đơn đi 1 lần cho tiện. 
Tổng của cô 160k ạ.  

Từ trong túi đen, SHIPPER lấy ra một hộp các-tông nhỏ. 

SHIPPER 
Cô mở ra kiểm tra đi.  

BÀ HOA từ trong bóp lấy ra 160 ngàn đưa cho SHIPPER. 

BÀ HOA 
(vẻ ngài ngại vì mặt hàng nhạy cảm) 
Thôi khỏi… (lấy thêm tiền) 

Nè! Cô cho mày thêm 5 ngàn. Mày 



 3. 

giao hàng vui vẻ vậy cô thích đó. 

Tay SHIPPER nhoẻn miệng cười nham nhở. 

SHIPPER 
Dạ con cám ơn cô. Mai mốt ủng hộ 
con nữa nha! 

SHIPPER lên xe phóng đi. BÀ HOA vừa quay lưng chưa kịp 
đóng cửa thì có tiếng gọi. 

NVC 
Cô ơi phải nhà chị Duyên hông? Con 
giao hàng bên khoedep.vn ạ 

 
    BÀ HOA 

Ủa là sao? Mới giao rồi mà. 
(chìa gói hàng) Đây nè cậu! 

 FLASH BACK 
NỘI. CÔNG TY. VĂN PHÒNG – NGÀY 

 
DUYÊN đang ngồi trong văn phòng công ty. DUYÊN vừa nhận 
được cuộc gọi xác nhận giao hàng từ SHIPPER nên vội gọi 
điện về nhờ mẹ nhận hàng giúp. 

DUYÊN 

Mẹ lát có người giao đồ mẹ nhận 
giùm con nha… tự nhiên giao gấp 
ghê… phiền ghê á  
 

BÀ HOA 
Bao nhiêu tiền? Mà tao có biết gì 
đâu mà nhận? 

 
    DUYÊN 

Trăm sáo à mẹ!... Gì đâu mấy cái đồ 
lót đồ ngủ thôi à không quan trọng 
mẹ ơi… Con đã kêu thứ 7 hãy giao 

rồi mà thiệt tình… 

END FLASH BACK. 
 

TIẾP TỤC 2: 

BÀ HOA rà mắt nhìn NVC một lượt từ trên xuống rồi bà 
hiểu chuyện. 

BÀ HOA vội mở hộp ra, ta thấy bên trong toàn là mấy mẫu 
giấy vụn cực kỳ nham nhỡ.  

NVC 
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Trời! Bị lừa rồi cô ơi!   

NVC lên ga phóng xe đuổi theo tên SHIPPER GIẢ, bỏ lại 

BÀ HOA ngơ ngác đứng nhìn. 

3. NGOẠI. ĐƯỜNG PHỐ. HẺM NHỎ – NGÀY 

NVC đứng nép sát tường dõi theo hành tung tên SHIPPER 

giả.  

POV từ NVC ta thấy: Tên SHIPPER cũng đang giao hàng cho 

một CÔ GÁI khác, hắn nhận tiền rồi nhanh chóng phóng xe 

đi. 

NVC đã hiểu rõ mọi chuyện, quyết tâm đuổi theo bắt cho 

được tên lừa đảo. 

4. NGOẠI. XÓM NHỎ. TRƯỚC CỬA NHÀ - NGÀY 

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà lầu khang trang. 

NVC đã kịp đến, lúc này đang nép vào góc đường đối 

diện, mắt vừa nhìn mục tiêu vừa nhìn lại tờ checklist 

địa điểm giao hàng, vẻ mặt giận dữ. 

NVC 

Mày đây rồi! Lần này mày chết với 
tao! 

POV từ NVC thấy: SHIPPER bấm chuông cửa. HẠNH từ trong 

nhà bước ra nhận hàng từ tay shipper, cả hai nói gì đó 

với nhau. Đoạn HẠNH vừa lấy tiền từ trong bóp ra thì… 

Thật nhanh, ta thấy tay SHIPPER GIẢ té úp mặt vào cổng 

nhà. 

SHIPPER 
MẸ MÀY! (quay đầu trợn mắt chửi 
NVC) 

TIẾNG HÉT Á của HẠNH xé tan bầu không khí im ắng của 

xóm nhỏ. 

NVC 
THẰNG MẤT DẠY! 

NVC liền khóa tay tên SHIPPER giả, ghì chặt mặt hắn vào 
góc tường. 

SHIPPER 
Con mẹ mày! Thả tao ra! Thằng chó! 
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NVC quay sang nói với HẠNH mở gói hàng ra. 

NVC 
Chị kiểm tra bên trong giùm em! 

Một lần nữa, ta thấy bên trong chiếc hộp toàn là mấy 
mẫu giấy vụn nham nhỡ. 

HẠNH 
Trời ơi dám lừa chị mày hả! 

 
HẠNH chạy lại đánh vào đầu tên SHIPPER bộp bộp mấy cái, 
còn nhéo ngắt, lườm nguýt hắn rất xéo xắt. 

Tên SHIPPER giả chống cự, hất mạnh tay NVC ra. NVC 
nhanh trí đạp một bên chân hắn khiến hắn khụy gối xuống 
đồng thời nắm đầu hắn ép sát vào tường. 

NVC 
Tao hỏi mày! Mày là bên nào? Bên 
đối thủ muốn chơi tụi tao phải 
không? Sao có địa chỉ mà giao hàng 
tới đây? 

SHIPPER 
Thủ con mẹ gì! (chỉ mặt Hạnh) Ai 
biểu nó ngu! 

 

NVC 
LÀ SAO? NÓI! 

SHIPPER 
Thì tao lên xem livestream thấy nó 
để số điện thoại với địa chỉ ở dưới 
thì tao giao hàng giùm mày. 

HẠNH 
Á đù. Dưới bình luận đó hả?... Trời 
ơi quá ghê! 

NVC 

Mày gan quá ha đã lừa đảo còn dám 
gom đơn lừa hai nhà một lúc. Mày 
gan mà ngu quá! Lần này vô tù ăn 
thêm muối nha mày! 

SHIPPER 
(xuống nước, xin lỗi) 
Dạ anh tha cho em lần này! Em túng 
nên làm liều… 

NVC 
Tha mày rồi mất chén cơm tao hả? 
Cho mày mạo danh tao rồi đi lừa 
người ta tiếp hả?! Không nói nhiều! 

Lên phường giải thích mày! 
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HẠNH hoang mang không tin vào mắt mình. Lần đầu tiên 

trong đời cô biết được tồn tại một hình thức lừa đảo 
tinh vi đến như vậy. 

NVC quay sang nói với HẠNH. 

NVC 
Xin lỗi chị, ngoài chị nó còn lừa 
nhiều người lắm. 
 
Giờ tụi này nó ghê lắm chị ạ cẩn 
thận mai mốt mua gì thì inbox trực 
tiếp đừng để lộ thông tin của mình. 
 
Để em liên hệ nhà bán tìm cách giải 

quyết sau! Chị thông cảm nha! 

NVC mạnh tay nắm cổ áo lôi ngược tên SHIPPER GIẢ lên. 

NVC 
ĐI MÀYY!!! 

 
 

FADE OUT: 

HẾT. 
 


