
Bằng cử nhân 
ra hiệu cầm đồ

một số cử nhân sau khi nhận Bằng 
tốt nghiệp, chưa kiếm được việc 
làm ổn định cũng không chịu về 
quê lập nghiệp cứ duy trì cảnh 
sống “phòng thuê, cơm Bụi” vạ vật 
ở thủ đô. và khi “tiền vơi, ví rỗng”, 
họ đã chấp nhận “cắm” Bằng cử 
nhân để có tiền duy trì sự tồn tại...

Bằng đại học & cái giá ở hiệu cầm đồ 

Xe máy, máy tính, ti vi, điện thoại di động, nồi cơm 
điện... đều có thể dễ dàng đem đi “cắm” lúc cần tiền 
và sau đó cũng không quá khóđể chuộc lại - đó là điều 
mà ai đã từng là sinh viên đều biết. nhưng nếu lấy lý do 
vì túng quẫn mà mang tấm bằng tốt nghiệp đại học - 
thành quả của nhiều năm “lao tâm khổ tứ” và chỉ được 
cấp duy nhất 1 lần đi “cắm” quả là đáng buốn.

gia khảm, một chủ hiệu cầm đồ trên đường nguyễn 
trãi (thanh Xuân) bật mí: “với các loại giấy tờ tùy thân 
như chứng minh thư, bằng lái xe, thẻ thư viện, thẻ sinh 
viên... thì bọn anh không mặn mà lắm bởi nó đã nhàm và 
các sinh viên đều có thể dễ dàng xin cấp lại được. nhưng 
riêng với các loại bằng tốt nghiệp, đặc biệt là bằng đại 
học thì chủ hiệu nào cũng hồ hởi đón nhận...”. mấy cậu 
bạn tôi đã quen với việc “cắm” bằng tốt nghiệp thường 
“rỉ tai” nhau về những địa chỉ quen có giá “cắm” khá 
cao, thủ tục nhanh gọn, sòng phẳng. đó là các hiệu 
cầm đồ ngay cạnh ktX mễ trì (trên đường lương thế 
vinh) và một cửa hiệu cầm đồ trên phố nguyễn quý 
đức. thế quang, chủ hiệu cầm đồ ở cổng trường đh 
hà nội cho biết: “cắm bằng tốt nghiệp cũng có “mùa 
vụ” của nó. đối với các tân cử nhân ra trường 4, 5 
tháng, công việc chưa ổn định, thiếu tiền sinh hoạt, cắm 
hết các thứ rồi sẽ đem tấm bằng tốt nghiệp đến. nhiều 
cử nhân ra trường đã lâu nhưng không kiếm được việc 
làm hoặc làm việc mà không cần đến bằng đại học thì 
bất cứ lúc nào túng tiền họ cũng mang đến cắm...”. rồi 
như để minh chứng cho lời nói, quang xòe ra trước mặt 
chúng tôi gần 2 chục tấm bằng tốt nghiệp các loại trong 
đó có tới 9 tấm bằng đại học: “những người chuyên 
nghề cắm ấy chuộc đi chuộc lại cả chục lần rồi, giờ còn 
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lại mấy tấm này thôi! mà cậu biết không, thường thì khi mang 
bằng cử nhân đi cắm, những kẻ bí tiền sẽ cắm luôn cả bằng thpt 
cho đủ bộ...”. 

cách thức để cánh chủ hiệu cầm đồ ra giá cho những tấm bằng 
tốt nghiệp bị đem đi cắm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó 
có một tiêu chí rất quan trọng đó là “thương hiệu” của trường mà 
đối tượng cắm đã học. trường đại học, cao đẳng càng nổi tiếng, 
giá của tấm bằng tốt nghiệp được cắm càng cao, còn nếu là bằng 
trung cấp thì giá cũng chỉ tương đương với bằng tốt nghiệp thpt. 
chủ một hiệu cầm đồ ở đường phùng khoang (trung văn, từ 
liêm) giảng giải: “vì đây cũng là một hình thức kinh doanh nên 
chúng tôi rất coi trọng thương hiệu của trường mà người cắm 
bằng đã học. chẳng hạn nếu cậu ấy tốt nghiệp trường đh ngoại 
thương thì đương nhiên giá của tấm bằng sẽ cao hơn hẳn so 
với các trường cùng nhóm ngành. ngoài ra tấm bằng tốt nghiệp 
trường công lập cũng có giá cao hơn bằng của trường dân lập 
hay tư thục...”. qua tìm hiểu tại một số dịch vụ cầm cố bằng cấp, 
chúng tôi còn được biết thêm rằng: không có mức giá chung, chi 
tiết cho các loại bằng tốt nghiệp. nếu là bằng tốt nghiệp loại khá 
giá sẽ cao hơn bằng loại trung bình, hoặc nếu “khổ chủ” mang 
kèm theo cả bảng điểm đi cắm thì các chủ hiệu sẽ căn cứ vào 
điểm tổng kết để trả giá. các mức độ khác nhau có thể kéo theo 
mức giá chênh nhau từ 400.000 đến 1 triệu đồng. nếu một bạn 
trẻ nào đó mà liều lĩnh đem “cắm” cả bộ bằng gồm bằng thpt 
và bằng đại học hoặc cao đẳng thì sẽ được các chủ cửa hiệu ưu 
tiên, có chế độ “chăm sóc” riêng...

tôi đi... “cắm” Bằng 

để tận mắt chứng kiến và tìm hiểu sâu hơn về thị trường “cầm 
cố” bằng tốt nghiệp, tôi đã đóng vai một tân cử nhân thất nghiệp, 
cùng đường phải mang bằng đại học của mình đi cắm để “sống 
cầm hơi”. Bà chủ một cửa hiệu cầm đồ trên đường nguyễn trãi 
nhìn tôi từ đầu đến chân rồi buông lời cảm thông: “rõ tội nghiệp, 
nhìn mặt mũi em cũng sáng sủa thế mà lại lầm vào cảnh không 
nghề, không tiền thế này sao? thời buổi này, như chị em mình 
khó sống lắm, đành phải dựa vào nhau mà tồn tại em ạ!”. nói rồi 
chị ta cầm tấm bằng của tôi lên ngắm nghía một hồi và lắc đầu: 
“Bằng của em loại khá nhưng giá mà thuộc nhóm ngành kinh tế 
hay bưu chính thì tốt biết mấy. với bằng cử nhân khoa học xã hội 
này, chị chỉ có thể cho em cắm với giá 1,5 triệu thôi! đó là giá hữu 
nghị lắm rồi!”. nghe chị ta nói mà tôi thấy lòng nhói đau. chẳng 
nhẽ thành quả của cả 4 năm miệt mài trên giảng đường cộng với 
bao tốn kém về kinh tế, mồ hôi, công sức mà chỉ đáng giá có vây? 
đành thoái thác bằng một lý do “để về suy nghĩ đã!”, tôi rút lui 
thật nhanh... 

một mánh làm ăn khá tinh tế của các chủ hiệu cầm đồ là họ 
chuộng bằng tốt nghiệp thpt hơn bằng đại học, cao đẳng. vì sao 
ư? “Bởi bằng thpt dễ tiêu thụ hơn và nếu có gặp chuyện không 
may thì tội mua bán bằng tốt nghiệp thpt  cũng bị xử nhẹ hơn 

tội mua bán bằng đại học...”. chẳng thế mà khi 
thấy tôi cầm cả 2 tấm bằng thpt và đại học đến 
một cửa hàng cầm đồ trên phố vũ trọng phụng, 
anh chủ đã không đắn đo phán luôn: “Em để lại 
chứng minh thư cùng bằng thpt, anh sẽ trả 3 
triệu, còn bằng đại học em mang về hoặc nếu 
muốn để lại thì anh chỉ có thể trả thêm 1 triệu 
nữa thôi!”. hỏi ra mới biết, trong tay anh chủ này 
hiện còn 12 tấm bằng cử nhân được cắm từ năm 
ngoái chưa thấy ai đến chuộc lại và cũng thật khó 
để tiêu thụ...

>> ngôn phi 
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