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NGHE GÌ HÔM NAY ÂM NHẠC ĐIỆN ẢNH TV SHOW THỜI TRANG HẬU TRƯỜNG Thứ 3, ngày 8 tháng 11 năm 2022

Xem - nghe cuối tuần Hoa hậu
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23/05/2018 09�00 GMT+7

PODCAST TUỔI TRẺ YOUTUBE BÁO TUỔI TRẺ CẦN BIẾT NHÀ ĐẤT RAO VẶT

 Đăng kýĐặt báo Đăng nhập |Hotline: 0918.033.133

Tìm kiếm tin tức  
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GIẢI TRÍ

VTV - Giờ vàng phim truyền hình

2

0

Lưu

TTO - Tối 22-5, Thùy Chi đã trở lại với âm nhạc bằng một MV dành tặng cho
ngày chia tay của tuổi học trò mang tên Mình cùng nhau đóng băng.

Xem clip nhạc của Thùy Chi, Trung Quân, Khắc Việt và Issac

Tiên Cookie: 'Tôi là người bị nỗi buồn quyến rũ'

Đức Phúc kể chuyện tình học trò trong MV Nam sinh nữ sinh

Mình cùng nhau đóng băng là một sáng tác của nhạc sĩ Tiên Cookie
dành tặng cho các bạn học sinh cuối cấp, sắp rời ra mái trường phổ
thông và bước vào ngưỡng cửa đại học.

Được viết ở thể loại pop ballad, Mình cùng nhau đóng băng có giai điệu
nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng hòa cùng giọng hát trong trẻo, đong đầy cảm
xúc của Thùy Chi đã khơi gợi lên nhiều kỷ niệm đẹp đẽ về thời học sinh
của mỗi người.

XEM NHIỀU

Chung kết Hoa khôi Nam Bộ
2022: Nhiều 'sạn',
livestream có lúc bị tắt
tiếng do bản quyền
2 ngày trước

1

Liên hoan phim quốc tế Hà
Nội không thảm đỏ, 'bù đắp'
bằng phim hay
1 ngày trước

2

'Virus cuồng loạn' chỉ
thu được 90 triệu:
Báo động phim Việt
thảm họa
1 ngày trước

3 20

Phim Mẹ rơm: Cảnh
anh trai làm chuyện
xằng bậy với em gái
là để 'hút' tranh cãi?
1 ngày trước

4 5

Sự 'lệch chuẩn' của
Tóc Tiên
2 ngày trước

5 1

CÙNG MỤC

Trong MV Mình cùng nhau đóng băng, Thùy Chi vào vai cô giáo chủ nhiệm của lớp 12B2
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Thùy Tiên phủ nhận kiếm 3
triệu USD, Mỹ Tâm xin lỗi
khán giả VIP phải đứng
hành lang
4 giờ trước

Minh Hằng, Ngọc Trinh
đóng Ba Trà, Tư Nhị -
hai mỹ nhân nức tiếng
Sài Gòn xưa
12 giờ trước

Phim và MV của Vietnam
Airlines đoạt giải thưởng
toàn quốc về Thông tin đối
ngoại
12 giờ trước

The Woman King: Gửi tất cả
phụ nữ kiên cường
12 giờ trước

Liên hoan phim quốc tế Hà
Nội không thảm đỏ, 'bù đắp'
bằng phim hay
1 ngày trước

MV Mình cùng nhau đóng băng được thực hiện với phong cách chân
thực, giản dị. Trong MV, các bạn học sinh lớp 12B2 có một đêm liên hoan
chia tay ngày cuối cấp.

Một món quà bất ngờ được dành tặng cho cả lớp đó là đoạn clip gồm
những thước phim quay lại quãng thời gian các bạn học tập, vui đùa bên
nhau. Người thực hiện món quà đó chính là "thành viên thứ 31" của lớp
học, cô giáo chủ nhiệm.

Phút cuối cùng, cô giáo bước ra sân khấu cùng cả lớp hòa vang ca khúc
Mình cùng nhau đóng băng đầy nghẹn ngào.

Tiên Cookie chia sẻ lẽ ra ca khúc này nếu ra mắt vào thời gian đầu tháng
5 thì hợp lý hơn nhưng do thời điểm đó cô đang bận làm dự án Bùa yêu
cho nữ ca sĩ Bích Phương nên đành phải dời lại đến hiện tại.

Một số hình ảnh trong MV Mình cùng nhau đóng băng:

00:06:25

MV Mình cùng nhau đóng băng của Thùy Chi

3

Nhạc sĩ Tiên Cookie và ca sĩ Thùy Chi
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Thùy Chi tái xuất Bài hát Việt
TTO - Giọng ca trong trẻo Thùy Chi sẽ trở lại với khán giả trong một ca khúc
mới của chương trình Bài hát Việt tháng 9.

TIẾN VŨ
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http://tuoitre.vn/thuy-chi-tai-xuat-bai-hat-viet-649732.htm
http://tuoitre.vn/thuy-chi-tai-xuat-bai-hat-viet-649732.htm
javascript:;
javascript:;
https://cdn.tuoitre.vn/2018/5/22/photo-3-1527007328161564697828.jpg
https://cdn.tuoitre.vn/2018/5/22/photo-4-1527007328169692848171.jpg
https://cdn.tuoitre.vn/2018/5/22/photo-5-1527007328172787665871.jpg
https://cdn.tuoitre.vn/2018/5/22/photo-6-1527007328175754635979.jpg


11/8/22, 9:39 PM Thùy Chi trở lại với ca khúc học trò Mình cùng nhau đóng băng - Tuổi Trẻ Online

https://tuoitre.vn/thuy-chi-tro-lai-voi-ca-khuc-hoc-tro-minh-cung-nhau-dong-bang-20180522234732692.htm 4/12

Gửi bình luận

Từ khóa: Thùy Chi, Mình cùng nhau đóng băng, Tiên Cookie, Tuổi học trò, Ca khúc học trò

Viết bình luận của bạn

Bình luận (0)

Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận

Xem thêm

Nổi da gà khi nghe Thùy Chi diễn
lại màn bẻ giọng thành Mỹ Tâm,
Sơn Tùng M-TP, Hương Tràm

Sững sờ khi 'quái kiệt' bẻ giọng Tí
Nâu chính là Thùy Chi

Ca khúc ‘Mong ước kỷ niệm xưa’
gây sốt, thu về bạc tỉ

Hồ Ngọc Hà nhảy cực sung trên
sân khấu cùng rapper Blacka

Megastory Infographic Xem thêm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

ẢNH

Chi tiết Moto Guzzi V7 Special
850 giá hơn 400 triệu đồng tại
Việt Nam

Cùng 'Phở xuống phố' điểm danh
phở ngon Hà Nội: Phở Sướng, Khôi
Hói, Ngọc Vượng...

Chiêm ngưỡng ngôi nhà in 3D bền
hơn bê tông đầu tiên trên thế giới

Minh Hằng, Ngọc Trinh đóng Ba
Trà, Tư Nhị - hai mỹ nhân nức
tiếng Sài Gòn xưa

3

TIN MỚI NHẤT

Tối 8-11, hàng ngàn xe hơi và xe
máy cùng ‘lết lết’ trên đại lộ Phạm
Văn Đồng

4

Quốc lộ 54 kẹt cứng, nhiều người 'không
hiểu nổi' ở quê mà cũng kẹt xe như Sài
Gòn

Ba người chết trong lúc sửa bơm
điện
TTO - Một thợ điện cùng chủ bơm nước và công
nhân đang sửa trạm bơm để chuẩn bị rút nước,
xuống giống lúa đông xuân thì cả ba người...

Cháy tiệm tạp hóa giữa đêm khuya khiến
ba người thiệt mạng, nguyên nhân do
chập điện

NGHE GÌ HÔM NAY

Xem - nghe cuối tuần:
Thiên Nga Đen trong Ca
sĩ mặt nạ; Hòa nhạc Bến
sông tơ ở bến Bạch Đằng

4 ngày trước

Xem - nghe cuối tuần:
Thu Minh chia sẻ bí kíp
'ăn gì mà hát hay'; Các
nghệ sĩ rơi nước mắt về
cha
11 ngày trước

Xem - nghe cuối tuần:
Thùy Tiên đến Cuộc hẹn
cuối tuần; Hoàng Tử
Rồng trong Ca sĩ mặt nạ
là ai?
17 ngày trước

ÂM NHẠC
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Giá vàng Tuyển sinh đại học

Hàn Quốc khám xét 55 địa điểm
trong điều tra thảm kịch giẫm đạp
TTO - Nhóm điều tra vụ giẫm đạp ở Seoul, Hàn
Quốc, lục soát 55 địa điểm, bao gồm văn phòng
cảnh sát trưởng quốc gia, trong bối cảnh...

Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi về vụ giẫm
đạp ở Itaewon

TP.HCM đề nghị Bộ Y tế chấp thuận
thí điểm mở rộng 40 loại thuốc
BHYT cho trạm y tế
TTO - UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Bộ Y
tế chấp thuận cho TP triển khai thí điểm mở
rộng danh mục thuốc BHYT cho trạm y tế đối...

Thủ tướng: Không được để thiếu thuốc, ai
không dám làm thì hãy xin nghỉ

Megastory Điêu khắc bơ
TTCT - Điêu khắc bơ đã có một lịch sử lâu đời và ngày nay vẫn được gìn giữ, dẫu việc tìm
truyền nhân cho công việc này ngày một khó khăn.

Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu giữa kỳ
TTO - Các cử tri Mỹ đi bỏ phiếu ngày 8-11, giờ địa
phương, trong cuộc bầu cử giữa kỳ quyết định
đảng Cộng hòa hay Dân chủ sẽ nắm quyền...

Bầu cử Mỹ giữa kỳ: Đảng Dân chủ gặp khó

Thủ tướng Hun Sen: Hai nước phát
triển hạ tầng để thúc đẩy dòng chảy
đầu tư, thương mại
TTO - Hai thủ tướng Việt Nam - Campuchia
khẳng định cam kết tạo thuận lợi cho hoạt động
đầu tư của hai nước nhằm thúc đẩy thương...

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh
Chính sau lễ dâng hoa tưởng niệm

Giao dịch ngân hàng: 0 phí trọn đời,
bất ngờ trúng xe hơi
Đáp ứng nhu cầu giao dịch trực tuyến của người
dùng ngày càng tăng cao, nhiều ngân hàng
đang triển khai hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

HDBank nhận 2 giải thưởng từ tổ chức
thẻ quốc tế Visa

Sự 'lệch chuẩn' của Tóc
Tiên

2 ngày trước

Mỹ Tâm khóc với 30.000
khán giả 'Tri âm': 'Tôi
không cô đơn'
3 ngày trước

'Nơi ấy bình yên' cùng âm
nhạc Bảo Chấn - Đức Trí

3 ngày trước

ĐIỆN ẢNH

Minh Hằng, Ngọc Trinh
đóng Ba Trà, Tư Nhị - hai
mỹ nhân nức tiếng Sài
Gòn xưa
12 giờ trước

The Woman King: Gửi tất
cả phụ nữ kiên cường

12 giờ trước

Liên hoan phim quốc tế
Hà Nội không thảm đỏ,
'bù đắp' bằng phim hay

1 ngày trước

TV SHOW

Giải mã 3 chương trình
truyền hình gây sốt

6 ngày trước

Quốc Huy trong 'Hành
trình công lý' được ví
điển trai như Jang Dong
Gun
15 ngày trước

Những mặt tối mối quan
hệ giữa nhân viên - ông
chủ trong Chuyện công
sở
18 ngày trước

THỜI TRANG

Hot TikToker Zicky Lee,
Mikeleiii chiến thắng
FashUP 2022 lĩnh vực
người mẫu và phối đồ
thời trang
9 ngày trước

20 hoa hậu mặc đồ 'An'
trình diễn trong một ngôi
nhà cổ

12 ngày trước

Trương Ngọc Ánh nói về
việc Miss Earth tụt hạng
sau 2 năm tổ chức online

20 ngày trước

HẬU TRƯỜNG

Thùy Tiên phủ nhận kiếm
3 triệu USD, Mỹ Tâm xin
lỗi khán giả VIP phải
đứng hành lang
4 giờ trước

Phim Mẹ rơm: Cảnh anh
trai làm chuyện xằng bậy
với em gái là để 'hút'
tranh cãi?
1 ngày trước

Chung kết Hoa khôi Nam
Bộ 2022: Nhiều 'sạn',
livestream có lúc bị tắt
tiếng do bản quyền
2 ngày trước

VIDEOS Phòng chống COVID-19

Video: Tóm cổ, nhổ nước bọt vào mặt
trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà trên sân
Lạch Tray sau trận đấu tối 19-7

Video: Bí thư Nguyễn Văn Nên kiểm tra
phòng sốt xuất huyết trong các khu
dân cư
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Bộ Tài chính đề nghị tăng chi phí
đưa xăng dầu về Việt Nam tối đa
thêm 660 đồng

3

Báo cáo phương án điều chỉnh tăng chi
phí định mức trong giá xăng dầu kỳ điều
hành 11-11

Megastory Lê Khanh: Ngoài đời tôi nhút nhát, lên sàn
diễn là chiến binh
TTO - Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh vốn xinh đẹp, có một sự nghiệp diễn xuất ít ai sánh bằng
cả ở sân khấu lẫn điện ảnh. Người phụ nữ tưởng kiêu kỳ ấy hóa ra giản dị không ngờ.

15 hãng xe giá trị nhất 2022: Toyota
vẫn ngôi đầu, một nửa là xe châu Âu
Vị trí thứ nhất của Toyota không suy suyển
nhưng nhóm các thương hiệu bám đuổi đã có
những biến chuyển khá lớn.

Người Trung Quốc được mua xe điện rẻ
nhất thế giới, giá thấp hơn cả xe xăng

Giáo sư hàng đầu về y học trên thế
giới dạy khóa học tại Trường Đại học
Văn Lang
Trong tháng 12-2022, Trường Đại học Văn Lang
tổ chức khóa học 7 ngày về 'Phân tích Dữ liệu và
công bố quốc tế' do GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn...

Trường đại học Văn Lang được cấp phép
đào tạo ngành y khoa

3 lý do giúp dự án Thành phố cà phê
tạo kỳ tích
Thành phố Cà phê do Trung Nguyên Legend đầu
tư xây dựng đang được giới đầu tư đánh giá là
một trong dự án đặc biệt đang tạo làn sóng...

Trung Nguyên Legend công bố đối tác
của dự án Thành phố Cà phê

Sharp Aquos TV - tuyệt tác đến từ
khung hình tỉ màu
Với khả năng hiển thị hơn 1 tỉ màu, AQUOS The
Scenes 4K và AQUOS The Scenes 8K chính là
những đại diện cho thế hệ công nghệ...

Bản tin 30s Nóng: Bắt trùm ma túy tại
TP.HCM, đưa về Hàn Quốc điều tra; Xử lí
vụ lọt dao sắc nhọn lên máy bay

Video: Hàng ngàn con ngựa phi trên
đồng cỏ lớn, bụi bay trắng trời

THỜI SỰ

Tối 8-11, hàng ngàn xe hơi
và xe máy cùng ‘lết lết’
trên đại lộ Phạm Văn
Đồng
1 giờ trước

Thủ tướng Hun Sen: Hai
nước phát triển hạ tầng
để thúc đẩy dòng chảy
đầu tư, thương mại
1 giờ trước

'Rất may nhà mô hình vũ
trụ, phòng có các thiết bị
trình diễn khoa học đắt
tiền không bị dột'
3 giờ trước

THẾ GIỚI

Hàn Quốc khám xét 55
địa điểm trong điều tra
thảm kịch giẫm đạp

1 giờ trước

Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu giữa
kỳ

1 giờ trước

Ukraine ra điều kiện để
tái đàm phán với Nga:
Nga phải trả hết các vùng
lãnh thổ của Ukraine
4 giờ trước

PHÁP LUẬT

Vụ ba con gái đổ xăng đốt
nhà mẹ ruột: Bác sĩ tiên
lượng sức khỏe người mẹ
rất xấu
3 giờ trước

Chánh án Nguyễn Hòa
Bình: Gần 1.000 thẩm
phán đã nghỉ việc

4 giờ trước

Nhóm cán bộ thuế An
Giang ‘bắt tay’ doanh
nghiệp gây thiệt hại trên
11,5 tỉ đồng
11 giờ trước

KINH DOANH

Bộ Tài chính đề nghị tăng
chi phí đưa xăng dầu về
Việt Nam tối đa thêm 660
đồng
2 giờ trước

Xuất khẩu đã giảm gần
một nửa, doanh nghiệp
gỗ còn mệt mỏi với hoàn
thuế chậm
4 giờ trước

Vì sao các lãnh đạo
doanh nghiệp bất động
sản liên tục bị bán giải
chấp cổ phiếu?
4 giờ trước

NHỊP SỐNG TRẺ

Hai giáo viên trao lại
5.000 yen Nhật cùng hơn
10 triệu đồng cho người
đánh rơi
9 giờ trước

Đường đời chông chênh
của cô bé nghèo xa cha
mẹ

12 giờ trước

Đi tìm 'hạnh phúc toàn
diện' cho nhân viên:
Không nằm trong 8 tiếng
văn phòng
13 giờ trước

THƯ GIÃN
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Megastory Ngửi mùi bắt bệnh
TTCT - Mùi cơ thể cũng có thể là một dấu ấn sinh học giúp phát hiện sớm các chứng bệnh,
nếu ta thực sự có thể ngửi được chúng. Dù mang màu sắc “siêu năng lực”, ngửi mùi...

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích
cực 2022’: Người phục chế ‘ký ức’
Trong cuộc sống hối hả và hiện đại ngày nay,
hàng loạt nghề đã từng rất thịnh hành ở Việt
Nam có nguy cơ biến mất. Thế nhưng, đâu...

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực
2022’: Gieo mầm hạnh phúc

'Rất may nhà mô hình vũ trụ,
phòng có các thiết bị trình diễn
khoa học đắt tiền không bị dột'

3

TTO - Tòa nhà chính của Trung tâm Khám phá
khoa học và đổi mới sáng tạo tại khu đô thị khoa
học Quy Hòa (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)...

Từ Quy Hòa ngắm nhìn vũ trụ

Vụ ba con gái đổ xăng đốt nhà mẹ
ruột: Bác sĩ tiên lượng sức khỏe
người mẹ rất xấu

3

Ba cô con gái phóng xăng đốt nhà mẹ
phải đối mặt hậu quả pháp lý như thế
nào?

Hãng Renault tái cơ cấu quy mô lớn,
tách biệt hẳn xe điện và xe truyền
thống

Thái Lan nhập xe điện Trung Quốc nhiều
thứ 3 thế giới, tính làm 'Detroit Đông Nam
Á'

Hành khách 'đại náo'
bằng miệng khiến Tề
Thiên cũng phải bái phục
3 năm trước

Mày biết tao là ai không?

3 năm trước

Biếm họa: Buồn vui với
kết quả thi THPT

3 năm trước

GIÁO DỤC

Một giờ thể dục thầy trò
cùng chạy nhảy và cười
to

9 giờ trước

Rò rỉ đề thi làm 600 sinh
viên phải thi lại, Trường
đại học FPT lên tiếng xin
lỗi
12 giờ trước

Diễn đàn 'Nỗi lòng nhà
giáo': Trăn trở của người
thầy

12 giờ trước

BẠN ĐỌC LÀM BÁO

Phản hồi ngày 8-11�Thanh
niên Hà Nội có cao được
1,7m? Có loại thuốc chào
thầu rẻ hơn cả bột mì
5 giờ trước

Rối khâu trung chuyển
hành khách từ nội ô
TP.HCM ra bến xe Miền
Đông mới
13 giờ trước

Giá vé máy bay Tết vì sao
tăng cao?

15 giờ trước

CÔNG NGHỆ

The Verge: Số người dùng
Twitter cao kỷ lục sau khi
ông Musk tiếp quản

9 giờ trước

Meta chuẩn bị sa thải
hàng ngàn nhân viên

1 ngày trước

'Cuộc tàn sát' ở Twitter

3 ngày trước

KHOA HỌC

Một vết xước nhỏ trên
chảo chống dính giải
phóng hàng nghìn vi
nhựa
9 giờ trước

Sao băng rơi xuống Trái
đất, phá hủy một ngôi
nhà ở California

11 giờ trước

Nghiên cứu mới: Con
người sẽ 'biến dạng'
đáng sợ vì smartphone,
laptop
13 giờ trước

SỨC KHỎE

TP.HCM đề nghị Bộ Y tế
chấp thuận thí điểm mở
rộng 40 loại thuốc BHYT
cho trạm y tế
1 giờ trước

Bảo hiểm y tế cho học
sinh, sinh viên: Vì sao
nhà trường phải 'thu hộ'
bảo hiểm?
6 giờ trước

Thiếu nữ 15 tuổi mang
khối u vú hiếm gặp

8 giờ trước
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Megastory Quảng Ninh bứt phá
Đầu tháng 9-2022, Quảng Ninh chính thức thông tuyến cao tốc xương sống chạy dọc tỉnh
Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, tuyến cao tốc này cùng cảng nước sâu Cái Lân, sân...

'Khóc giữa trời xanh' diễn ở Đà Lạt,
vé 'bằng ly trà sữa'
TTO - “Khóc giữa trời xanh” và “Yêu là thoát tội”
là hai vở kịch nói sẽ lần đầu tiên công diễn tại Đà
Lạt. Đơn vị sản xuất kỳ vọng kịch nói sẽ...

Khóc giữa trời xanh: Nỗi oan khuất và
thân phận bi thương của thái sư Lê Văn
Thịnh

Xuất khẩu đã giảm gần một nửa,
doanh nghiệp gỗ còn mệt mỏi với
hoàn thuế chậm
TTO - Trong bối cảnh các đơn hàng xuất khẩu đi
Mỹ, EU giảm 40-50%, dòng tiền đầu vào của các
doanh nghiệp ngành gỗ đang bị suy...

Việt Nam hướng tới mục tiêu xuất khẩu
100% gỗ hợp pháp và bền vững

Hơn 6.000 vận động viên đua ghe
ngo dậy sóng dòng Maspero
TTO - Không chỉ 45 đội nam mà còn có 10 đội nữ
các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh,
Hậu Giang, Kiên Giang. Giải nhất nam nữ...

 Tổ chức lễ hội đua ghe Ngo Sóc Trăng lần
thứ II

Tạm giữ bảy người trong vụ vu
khống 'công an soi đèn cho giang hồ
phá vườn cây'
TTO - Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) xác
nhận đã tạm giữ hình sự 7 người liên quan trong
vụ vu khống "công an soi đèn cho giang hồ...

Cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai:
Nhiều sai phạm, hệ lụy kéo dài

DU LỊCH

Hơn 6.000 vận động viên
đua ghe ngo dậy sóng
dòng Maspero

4 giờ trước

Khánh Hòa đưa ra 16
nhiệm vụ, giải pháp phục
hồi vịnh Nha Trang

6 giờ trước

Hãng hàng không sửa
ghế để người phụ nữ cao
nhất thế giới được đi máy
bay
7 giờ trước

THỂ THAO

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng
lượng tích cực 2022’:
Người phục chế ‘ký ức’

3 giờ trước

Tuyển U23 Thái Lan bổ
nhiệm tân huấn luyện
viên chuẩn bị cho SEA
Games 32
5 giờ trước

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng
lượng tích cực 2022’:
Đầu bếp của người
nghèo
6 giờ trước

ITUYỂN SINH

Tuyển sinh năm 2023: Bộ
GD-ĐT không ban hành
quy chế mới
4 ngày trước

Đại học xét tuyển bổ
sung: 'Cửa mở toang'
nhưng ít người vào
6 ngày trước

Trường đầu tiên ban
hành quy chế tuyển sinh
đại học 2023
7 ngày trước

VĂN HÓA

Thượng tọa Thích Tâm
Hải làm tổng biên tập báo
Giác Ngộ
10 giờ trước

Món Tết ngày xưa xứ Bắc

11 giờ trước

Điêu khắc bơ

12 giờ trước

GIẢI TRÍ

Thùy Tiên phủ nhận kiếm
3 triệu USD, Mỹ Tâm xin
lỗi khán giả VIP phải
đứng hành lang
4 giờ trước

Minh Hằng, Ngọc Trinh
đóng Ba Trà, Tư Nhị - hai
mỹ nhân nức tiếng Sài
Gòn xưa
12 giờ trước

Phim và MV của Vietnam
Airlines đoạt giải thưởng
toàn quốc về Thông tin
đối ngoại
12 giờ trước

GIẢ - THẬT
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Tối 8-11, hàng ngàn xe hơi và
xe máy cùng ‘lết lết’ trên đại
lộ Phạm Văn Đồng
Thời sự

Thủ tướng Hun Sen: Hai
nước phát triển hạ tầng để
thúc đẩy dòng chảy đầu tư,
thương mại
Thời sự

Vụ ba con gái đổ xăng đốt
nhà mẹ ruột: Bác sĩ tiên
lượng sức khỏe người mẹ
rất xấu
Pháp luật

Ukraine ra điều kiện để tái
đàm phán với Nga: Nga phải
trả hết các vùng lãnh thổ
của Ukraine
Thế giới

Thùy Tiên phủ nhận kiếm 3
triệu USD, Mỹ Tâm xin lỗi
khán giả VIP phải đứng hành
lang
Giải trí

Megastory Chuyện ảnh - tranh và nhạc
TTCT - Phong trào tìm về định dạng cũ để có trải nghiệm chân thực, phi kỹ thuật số không
chỉ có ở người yêu nhạc mà còn cả ở người mê nhiếp ảnh. Sự hoài niệm có lẽ là yếu...

Vì sao các lãnh đạo doanh nghiệp
bất động sản liên tục bị bán giải
chấp cổ phiếu?
TTO - Không chỉ nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ bán
tháo cổ phiếu bất động sản, thị trường chứng
khoán còn bị cộng dồn áp lực khi ngay cả...

'Bắt đáy' chứng khoán lúc nào có lời
nhất?

Ukraine ra điều kiện để tái đàm phán
với Nga: Nga phải trả hết các vùng
lãnh thổ của Ukraine
TTO - Đến nay Nga đã sáp nhập bốn vùng lãnh
thổ của Ukraine, và Matxcơva khẳng định các
vùng lãnh thổ đó sẽ thuộc Nga mãi mãi. Chính...

Ông Putin nhờ gửi thông điệp 'muốn đối
thoại trực tiếp', ông Zelensky nói gì?

Thùy Tiên phủ nhận kiếm 3 triệu
USD, Mỹ Tâm xin lỗi khán giả VIP
phải đứng hành lang
TTO - Thùy Tiên phủ nhận kiếm 3 triệu USD; Mỹ
Tâm lên tiếng khi bị khán giả phàn nàn; 'Kẻ đâm
lén' phần 2 ra trailer; Đen rap với dàn nhạc...

Minh Hằng, Ngọc Trinh đóng Ba Trà, Tư
Nhị - hai mỹ nhân nức tiếng Sài Gòn xưa

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Gần
1.000 thẩm phán đã nghỉ việc

1

TTO - Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh
việc xét xử các vụ án hình sự "bảo đảm nghiêm
minh, đúng pháp luật, chưa phát hiện...

Chánh án Nguyễn Hòa Bình giải thích lý
do không nên livestream ở phiên tòa

Tạm giữ bảy người trong
vụ vu khống 'công an soi
đèn cho giang hồ phá
vườn cây'
4 giờ trước

'Công an đến nhưng
không phải soi đèn cho
giang hồ phá vườn cây
của dân'
1 ngày trước

Cảnh báo một số trang
web, fanpage giả mạo cơ
quan của Bộ Giáo dục và
Đào tạo
5 ngày trước

NHÀ ĐẤT

Doanh nghiệp bất động
sản dốc lòng kiến nghị
trong cuộc họp với Phó
thủ tướng
6 giờ trước

Chính phủ họp với Bộ Xây
dựng, các doanh nghiệp
bất động sản lớn, tìm giải
pháp ‘cứu’ thị trường
8 giờ trước

Chặn 'nguồn cơn' khiếu
nại, khiếu kiện đất đai -
Kỳ 2: Thu hồi đất, Nhà
nước cũng 'kêu trời'
11 giờ trước

CẦN BIẾT

Giáo sư hàng đầu về y
học trên thế giới dạy
khóa học tại Trường Đại
học Văn Lang
3 giờ trước

itel ra mắt sản phẩm
Smart TV trong phân
khúc giá cạnh tranh

14 giờ trước

Trung Quốc dẫn đầu
khách mua bất động sản
ở Thái Lan

1 ngày trước

NỔI BẬT
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Megastory Giám đốc marketing Frieslandcampina VN:
giúp trẻ em Việt thể chất vững vàng, bắt đầu từ bữa
sáng

Tham nhũng vặt như bạch tuộc
'vừa nhiều vòi, vừa đeo đẳng', cả
dân lẫn doanh nghiệp bức xúc

8

Đại tướng Tô Lâm: Tội phạm về tham
nhũng, chức vụ tăng 40,97%, nhiều vụ
đặc biệt nghiêm trọng

Bàn giải pháp phát triển thương hiệu
hệ sinh thái bất động sản
Việc nâng cao năng lực nội bộ, sự liên kết giữa
các phòng ban nhằm xây dựng và phát triển
thương hiệu là một trong những ưu tiên...

Meey Land và giải pháp tối ưu chuyển đổi
số cho doanh nghiệp bất động sản

Bang Nam Úc muốn mang đại học
vào Việt Nam
TTO - Thống đốc bang Nam Úc của Úc Frances
Adamson đánh giá kinh tế Việt Nam phát triển
mạnh bất chấp đại dịch COVID-19, với TP.HCM...

Ngoại trưởng Úc: 'Thật tuyệt vời khi ở Việt
Nam'

Phản hồi ngày 8-11:Thanh niên Hà
Nội có cao được 1,7m? Có loại
thuốc chào thầu rẻ hơn cả bột mì
TTO - Ngày 8-11, hàng ngàn bạn đọc đã gửi phản
hồi về những tin bài Tuổi Trẻ Online đăng tải.
Vấn đề bạn đọc quan tâm nhất là: Hà Nội...

Đi khám sốt xuất huyết, được kê đơn...
thực phẩm chức năng
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Megastory Bữa ăn hạng sang cho người bình dân
TTCT - Tasting menu, hay thực đơn nếm thử, vốn gắn liền với hình ảnh của những nhà
hàng hạng sang, nơi chỉ có thực khách cao cấp.

Chi tiết Moto Guzzi V7 Special 850
giá hơn 400 triệu đồng tại Việt Nam
V7 Special 850 mang thiết kế cổ điển kết hợp
cùng các tính năng hiện đại, cỗ máy để hở khoe
trọn sự khỏe khoắn trở thành điểm nhấn...

Kawasaki nhá hàng mô tô điện 125cc
nhưng thiết kế như mô tô phân khối lớn

Hyundai Sonata loay hoay đổi thiết
kế để cứu vãn doanh số
Số phận của Hyundai Sonata đang bất ngờ được
nhắc tới nhiều trong thời gian trở lại đây.

Trước khi bị khai tử, Hyundai Sonata 'bản
cuối cùng' sẽ như thế nào?

Bổ sung gần 3.900 vé tàu từ phía
Nam đi miền Trung dịp Tết Quý Mão
2023
TTO - Để đáp ứng nhu cầu của người dân miền
Trung về quê đón Tết, ngành đường sắt đã bổ
sung gần 3.900 vé tàu hỏa đi từ ga Sài Gòn,...

Hơn 31.000 vé tàu Tết Quý Mão 2023 được
đặt mua trong 2 giờ đầu mở bán

https://tuoitre.vn/bua-an-hang-sang-cho-nguoi-binh-dan-20221014055202852.htm
https://tuoitre.vn/bua-an-hang-sang-cho-nguoi-binh-dan-20221014055202852.htm
https://tuoitre.vn/chi-tiet-moto-guzzi-v7-special-850-gia-hon-400-trieu-dong-tai-viet-nam-20221108143937085.htm
https://tuoitre.vn/chi-tiet-moto-guzzi-v7-special-850-gia-hon-400-trieu-dong-tai-viet-nam-20221108143937085.htm
https://tuoitre.vn/kawasaki-nha-hang-mo-to-dien-125cc-nhung-thiet-ke-nhu-mo-to-phan-khoi-l-20221027160937005.htm
https://tuoitre.vn/hyundai-sonata-loay-hoay-doi-thiet-ke-de-cuu-van-doanh-so-20221107213418849.htm
https://tuoitre.vn/hyundai-sonata-loay-hoay-doi-thiet-ke-de-cuu-van-doanh-so-20221107213418849.htm
https://tuoitre.vn/truoc-khi-bi-khai-tu-hyundai-sonata-ban-cuoi-cung-se-nhu-the-nao-20220907221702827.htm
https://tuoitre.vn/bo-sung-gan-3900-ve-tau-tu-phia-nam-di-mien-trung-dip-tet-quy-mao-2023-20221108160538184.htm
https://tuoitre.vn/bo-sung-gan-3900-ve-tau-tu-phia-nam-di-mien-trung-dip-tet-quy-mao-2023-20221108160538184.htm
https://tuoitre.vn/hon-31000-ngan-ve-tau-tet-quy-mao-2023-duoc-dat-mua-trong-2-gio-dau-mo-ban-20221025120635772.htm


11/8/22, 9:39 PM Thùy Chi trở lại với ca khúc học trò Mình cùng nhau đóng băng - Tuổi Trẻ Online

https://tuoitre.vn/thuy-chi-tro-lai-voi-ca-khuc-hoc-tro-minh-cung-nhau-dong-bang-20180522234732692.htm 12/12

Đánh giá máy chạy bộ tại
nhà chất lượng nhập khẩu
CALIFIT LUXURY CF-999A

Giới thiệu gối massage
hồng ngoại chính hãng
Fuki FK-560

Sản phẩm máy chạy bộ
chính hãng cao cấp
CALIFIT VICTORIA CF-
800A

Giới thiệu sản phẩm máy
chạy bộ Mỹ chính hãng
CALIFIT LUXURY GS-89A
PRO

Ưu đãi chạm sàn mừng
máy lọc nước điện giải
ROBOT xác lập kỷ lục Châu
Á

Mua máy lọc nước ROBOT
tặng máy làm mát
8.010.000đ, ưu đãi đến
30%

Đánh giá máy chạy bộ cao
cấp CALIFIT LUXURY GS-
86A

Máy lọc nước điện giải iON
kiềm ROBOT, ưu đãi đến
29.900.000đ - siêu sale
chào tháng 11

Bếp gas âm Capri CR-
308KT

3.850.000 đ 41%

Xe đạp tập thể dục nhỏ gọn
tiện ích tại nhà CALIFIT
SPORT CF-580A

Ξ

CƠ HỘI MUA SẮM

Theo dõi Tuổi Trẻ Online:

Tuyển U23 Thái Lan bổ nhiệm tân
huấn luyện viên chuẩn bị cho SEA
Games 32
TTO - Để chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục huy
chương vàng bóng đá nam ở SEA Games 32,
Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã quyết...

U23 Thái Lan 'không có tiền' thuê huấn
luyện viên ngoại

Megastory COVID-19 đã làm gì não của chúng ta
TTCT - Một bác sĩ chuyên khoa thần kinh đang dẫn dắt hành trình giải một trong những bí
ẩn liên quan COVID-19 khiến giới khoa học đau đầu nhất: ảnh hưởng của nó lên não...
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