
“Chạy sô” những nghề “độC” 

Với ngoại hình ưa nhìn, những ngày 
cuối năm này, Vũ Dũng (sinh viên 
năm thứ nhất Trường đh ngoại ngữ, 
đhQghn) trở nên tất bật với công 
việc làm người mẫu chụp ảnh cho các 
shop thời trang chuyên bán quần áo, 
phụ kiện cho tuổi “teen”. ngoài ra do 
được sở hữu sẵn một giọng hát khá 
vào lòng nên vào các buổi tối, Dũng 
còn tận dụng thời gian đến biểu diễn 
thuê cho một vài quán café nhạc sống 
ở đường Âu Cơ... Bận rộn cả ngày lẫn 
đêm như vậy, nhưng khi gặp chúng 
tôi, Dũng không hề tỏ ra mệt mỏi, cậu 
vu vẻ khoe: “những ngày áp Tết thế 
này, em thấy có rất nhiều "đầu việc 
cần người". Còn với việc hát ở quán, 
mỗi đêm em cũng kiếm được khoảng 
từ 150.000 - 200.000 đồng. Chạy sô 
một, hai tuần là thể nào cũng đủ tiền 
đưa bạn gái đi chơi xuân, đỡ khoản xin 
của bố mẹ...”. Khác với Dũng, Thanh 
hằng (sinh viên năm thứ 2, Trường 
đh sân khấu - điện ảnh) lại chọn 
công việc đi đóng vai quần chúng cho 
các phim vẫn còn bấm máy cận ngày 
Tết. hằng chia sẻ: “Dịp cuối năm như 
thế này rảnh rang về thời gian, mình 
đi làm diễn viên nghiệp dư để vừa có 
thêm khoản thu vừa tranh thủ học 
nghề. Các bạn ở trường mình cũng 
rất đông người lựa chọn công việc 
này. Tuy thu nhập mỗi “sô” (từ 5 - 7 
ngày) chỉ khoảng 400.000 - 500.000 
đồng nhưng ai cũng vui vì mình sẽ có 
cơ hội được đi du lịch miễn phí đó đây 
cùng đoàn làm phim mà không phải 
trả bất cứ một khoản lệ phí nào...”. 

Còn Thành nam (sinh viên năm thứ 
3 Trường đhKhXh&nV) thì lại “làm 
ăn khá vào cầu” trong vai trò nhân 

viên tiếp thị cho một 
công ty bánh kẹo có 
tiếng. Tuy mang tiếng 
kinh doanh nhưng cậu 
không phải bỏ vốn, chỉ 
cần tìm được các đại lý 
có nhu cầu hoặc người 
mua, sau đó liên lạc với công ti để lấy 
hàng cho khách, bán được nhiều thì 
tiền hoa hồng nhiều. Vốn tự tin, khéo 
miệng lại thức thời, nên cậu đã không 
ngại đem thương hiệu sản phẩm đến 
quảng cáo với bất cứ người nào xung 
quanh có thể và thu nhập từ công việc 
đòi hỏi nhiều... nước bọt này cũng đủ 
để nam phụ giúp bố mẹ mua sắm vật 
dụng trong nhà mấy ngày Tết. 

“Zoom Vào” CáCh Kiếm Thêm 
Của sinh Viên CáC miền 

Tết con trâu 2009 này, hải Văn (sinh 
viên Trường đh Thể dục - Thể thao 
Từ sơn, Bắc ninh) vẫn duy trì cách 
thức là thêm của mình đó là đi bán 
cành lộc ở khu vực đền đô. giá cành 
lộc không đắt (chỉ từ 3.000 - 20.000 
đồng/cành, tuỳ chủng loại và kích cỡ) 
nên thu nhập của Văn chủ yếu dựa 
vào số lượng người đi cúng đền, đặc 
biệt là đêm giao thừa. Tự mình kiếm 
được vài trăm ngàn tiêu tết, với Văn, 
cảm giác ấy "lâng lâng" thật khó tả! 
nhóm bạn của Công tằng Tôn nữ 
huệ mân (sinh viên Trường đh huế) 
thì gây ngạc nhiên cho tất carmoij 
người với việc kinh doanh hoa hồng 
gỗ. Bằng gỗ vụn (xin từ các xưởng 
mộc), kết hợp với sơn nước, giấy màu, 
sau khoảng 30 phút đục đẽo cắt dán, 
các bạn có thể chế tác ra một sản 
phẩm trang trí ngày tết nhìn rất thú 
vị. Chi phí cho việc làm ra một bông 
hoa hồng gỗ khoảng 10.000 đồng, 

các bạn bán với giá 16.000 đồng. Lấy 
công làm lãi, các “nghệ nhân” sV đã 
tranh thủ thời gian nghỉ tết để "tăng 
gia sản xuất, tăng thêm thu nhập". 

những năm gần đây, chuyện về những 
mẩu đất tẻo teo qua tay các bạn trẻ 
đã “đẻ ra tiền” đã là điều không còn 
quá xa lạ. đó là trường hợp của cô 
sinh viên Lê Lê na ở Trường đh hồng 
đức, Thanh hóa. na đã "mượn" gia 
đình mảnh vườn nhỏ sau nhà để tự 
mình cày xới trồng rau và hoa "thập 
cẩm" bán chợ tết. na hi vọng rằng 
năm nay có thể "hốt bạc triệu" như 
năm ngoái để tha hồ du xuân với 
bạn bè và lì xì cho mấy đứa em. năm 
ngoái, cũng bằng trồng hoa, Liên 
hương (sinh viên Trường đh đà Lạt) 
không chỉ hào hứng với thu nhập xấp 
xỉ 2 triệu đồng trước giờ giao thừa mà 
còn mừng rơn với số hoa còn sót lại 
có thể bán tiếp vào dịp rằm tháng 
giêng. Quay xuống Trường đh Vinh 
(nghệ an), mấy ngày này, nhóm bạn 
cùng phố với Thanh Trà (sinh viên 
năm thứ 3) đang lăng xăng chuẩn 
bị "đồ nghề" gồm: muối, trầu cau 
tươi... mỗi thứ một ít được bọc cẩn 
thận thành những gói nhỏ, cho vào 
đĩa, trang trí thật đẹp rồi mang ra chợ 
bán. Trà bảo: "Tụi mình bán mỗi gói 
lộc giá 5.000 - 6.000 đồng, tuy rẻ 
nhưng rất thích...”.

>> Tố Quỳnh - Linh yên

“Chạy sô ViệC” mùa TếT

giới Trẻ Vẫn Thường Kháo nhau rằng: Từ Cuối Tháng 
Chạp sang Tháng giêng Là Khoảng Thời gian mà nhu 
Cầu Dành Cho ViệC Chi Tiêu sẽ Lớn nhấT Trong năm. 
sắm TếT, Du XuÂn... TấT TậT CáC Khoản đều “hỏi” đến 
Tiền. đó Có Lẽ Chính Là Lí Do Khiến Không íT CáC Bạn 
sinh Viên những ngày này Trở nên TấT BậT. 
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