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Phim việt nam chiếu rạp hay

Phim Việt ngày càng được khán giả yêu thích. Có những phim Việt nhận doanh thu với hộp văn phòng lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hãy cùng điểm qua 15 bộ phim điện ảnh Việt hay kiếm được nhiều nhất mọi thời đại.1. Hai Phượng (2019) Poster phim Hai Phượng. (Ảnh: Internet) Điểm IMDb: 6.3/10
(3.353 đánh giá)Thể loại: Phim hành động, phim kinh dị: Lê Văn Kiệt Diễn viên: Ngô Thanh Vân, Mai Cát Vy, Phan Thanh Thiên, Phạm Anh Khoa, Trần Thanh HòaTương thời gian: 1h38pTương phải: 18+Ngày phát hành: 22/2/2019 (Việt Nam)Tổng doanh thu: 200 tỷ đồng Nội dung phim Hai PhượngA
được so sánh với Liam Neeson's Rape bởi motif khá giống nhau. Hee Pong là một cựu gangster chị người rửa tay của mình để về nhà cho công việc ... Thu tiền thuê nhà. Cho đến một ngày, Mae đột nhiên bị bắt cóc trước mắt Pong. Hai con phượng hoàng sử dụng tất cả các phương tiện, ngay cả khi
đó là một cuộc chiến, nếu nó chảy máu, nó phải đưa con gái của nó trở lại. Trailer phim Hai Phượng2. Lobster Mate Choice (2019) Trailer lựa chọn Cua lại vợ bầu (Nguồn:Internet)IMDb Rating: 6.3/10 Thể loại: Hài kịch, Lãng mạn Diễn xuất: Nhất TrungCác diễn viên chính: Trấn Thành, Ninh Dương Lan
Ngọc, Bùi Anh Tú, Hữu Châu, McNhua, Khải NhưTime: 100 phút Đúng độ tuổi: 16+Ngày phát hành: 5/2/2019 (Việt Nam)Tổng doanh thu: 191,8 tỷ Nội dung Cua lại vợ bầu là một bộ phim hài, mô típ tình cảm khá mới, khi ra rạp đã thu hút khán giả và phá vỡ kỷ lục của bộ phim Em chưa 18 trước đó với



doanh thu gần 20 tỷ đồng. Giọng ca Trấn Thành làm thợ sửa xe, an toàn và không muốn kết hôn hay có con. Người yêu của cô Naha Layne là một giám đốc sáng tạo rất thành công và ước mơ trở thành một người mẹ. Vì mâu thuẫn, cả hai thường xuyên cãi vã, cho đến một ngày bạn trai quá chán nản,
Eh Layne, đã uống rượu và qua đêm với bạn trai cũ Koi House (Bùi Anh Tú). Nana Layne sau đó phát hiện ra cô đang mang thai, nhưng không rõ liệu em bé là con của Trọng Sed, hay Kui Khan. Giọng nói của Trọng đến khi anh nhận ra rằng anh muốn rời bỏ đứa bé, và Kui Khan yêu anh sâu sắc, Chăm
sóc tốt cho bạn, cuối cùng, ai sẽ chọn Eh Layne làm cha của con mình? Trọng có nghe thấy tiếng cua của bạn gái không? Rõ ràng là nếu bạn được mời xem một bộ phim. Trailer phim Vợ ba. Mắt biếc (2019) Poster mắt chính thức (Nguồn: Internet)IMDb Rating: 7.3/10 Thể loại: Phim lãng mạn: Diễn viên:
Victor Wu Diễn viên: Trần Tình Đầu, Trok Anne, Trần Bóng Bàn, Đỗ Khánh Vân, Nguyễn Lâm Thảo TâmTime: 117 phút Tuổi phù hợp: 13+Ngày phát hành: 20/12/2019 (Vietnam)Tổng doanh thu: 180 tỷ Nội dung phim Mắt biếc là bộ phim từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, kể về một
cô gái Hà Lan với đôi mắt đẹp với tình yêu của Rồng Làng Rồng. Holland và Negan là bạn thân từ thời đi học, và Negan cũng nuôi dưỡng một mối tình đơn phương với người bạn xinh đẹp của mình kể từ ngày đó, đó là một mối tình đẹp nhưng bi thảm. Cho đến khi Hollande gặp Dũng và thích có thai, cô
không còn có thể ở lại làng Do-do mà phải chuyển đến thành phố nhờ dì của cô. Hollande sau đó tiếp tục nhận nuôi bà ngoại đến ngôi làng có tên Terra Long. Từ yêu thương, chăm sóc Hà Lan, truyền tải mọi tình cảm, chăm sóc con cái. Trà Long lớn lên ở làng Đỗ Đỗ, sở hữu đôi mắt đẹp như mẹ khiến
cô cảm thấy tự tin về tuổi trẻ của mình với tình yêu sâu đậm. Nhưng người bạn yêu là Hà Lan, Terra Long yêu bạn, bạn không thể đáp lại. Vì vậy, Ngân quyết định rời làng Đô Đô, rời xa cả Shea Lan và Terra Long.Trailer phim Mắt biếc 4. I'm Not 18 (2017) (Ảnh: Internet)ĐIỂM IMDb: 6.5/10 Hạng mục:
Hài kịch, Lãng mạn: Lou Thanh Diễn viên Son: Kyo Min-tuan, Kaity Nguyễn, Will 365, Châu Bội, Kwang Min, Nguyễn Chin Tin, Hui Khan, Kathy Evin, Don NguyenTime: 95 minutesThe right age: 18+Ngày phát hành: 28/4/2017 (Vietnam)Tổng doanh thu: 171 tỷ Nội dung của bộ phim Em chưa đầy 18 Phim
kể về sự sụp đổ của cô gái Hoàng (Kiều Minh Tuấn) khi cô lỡ tán tỉnh và qua đêm với một cô gái dưới 18 tuổi. Tội nghiệp đối với cô, Layne Dan quay clip như một điều kiện của bạn trai (giả) để khiêu khích bạn trai cũ ở trường. Khi Huang biết được kế hoạch của Layne Dan khiêu khích bạn trai cũ, cô đổ
lỗi cho anh ta và Layne Dan đồng ý clip của bạn là hai trong số các bạn . Tuy nhiên, sau đó, Hồng thường đưa Layne Dan đi học, đi chơi, xem những bộ phim như Two Friends. Cho đến khi Layne Dan thông báo cô có thai, Huang hoảng sợ và muốn rời bỏ đứa bé. Liệu Hoàng Linh có chấp nhận Dan và
đứa bé? Chuyện tình cảm của bạn kết thúc như thế nào? Xin vui lòng tìm một em không 18 phản ứng. Trailer cho tôi không phải là 185. Old Girl Zhao 3 (2020) Poster chính thức của The Old Girl 3 (Nguồn: Internet)Điểm IMDb: 5.1/10 Thể loại: Hài kịch, Chuyện tình: Nam Cito, Bảo Nhân và Nhật Anh
Diễn viên: Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Khánh, Hồng Vân, Lê Xuân Tiền, Jun Vũ, Bình An, Nguyễn Nhật ÁnhTương: 120 phút Đúng độ tuổi: 16+Ngày phát hành: 25-01-2020 Tổng doanh thu: 165 tỷ Nội dung phim Gái già 3 là trong vũ trụ Cô gái rất già Zhao của đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân. Mùa 3 này
tiếp tục hai phần trước, về mối quan hệ giữa Cô Kew (Nin Dong Lan Ngok) và Jack (Lu Shuan Tin). Khi cả hai quyết định trở lại cuộc hôn nhân, Jack muốn đưa Kevin đến thăm gia đình anh ở Hugh. Khi gặp mẹ chồng tương lai, Kevin tiếc là không nhận được sự ủng hộ của bà Tae tweeting Mae (Le
Khan) vì bà nghĩ rằng bà đang làm việc trong ngành công nghiệp giải trí không phù hợp với tính khí đàng hoàng và thanh lịch của gia đình. Ngược lại, Hong Wen trông rất giống nữ cháu gái tương lai này, người thường giúp đỡ cô khi cô bắt đầu bước vào cuộc sống kỳ nghỉ của gia đình chồng. Trailer
phim Old Girl 36. Lật mặt 4: Nhà có khách (2019) Poster phim Lật mặt 4: Nhà có khách. (Ảnh: Internet)Điểm IMDb: 6.0/10 Thể loại: Phim kinh dị, Phim hài: Lee Highe: Lee Highe, Hui Khan, Cat Huang, McNwen Khoethim: 100 Minutes Age Appropriate: 16+Ngày phát hành: 12/4/2019 Tổng doanh thu:
117,5 tỷ Nội dung Lật mặt 4: Nhà khách 4: Nhà khách trong loạt phim Lật mặt do Lee Highe đạo diễn và là diễn viên chính. Phần 4 của loạt phim Lật mặt: Nhà có khách tìm kiếm những họa tiết hài hước thú vị - một phong cách điện ảnh Thái Lan thường được sử dụng và hoạt động tốt. Bộ phim kể về
chuyến đi của cô về nhà với bạn trai một lần nữa và Đối tác. Đến thăm ngôi nhà có vẻ đơn giản và sẽ rất thú vị, nhưng nhóm 5 người phải đối mặt với vô số tình huống kỳ lạ, đáng sợ và thậm chí nguy hiểm. Chỉ dám dùng từ khách để nói những lúc mở cửa, chậm chân hoặc chắc chắn những điều không
thích xảy ra liên tục, nhóm 5 người vừa sợ nhưng cũng rất tò mò, chọn cách tìm kiếm sự thật của sự việc. Nhưng họ sẽ tìm thấy sự thật hay họ sẽ đặt mình và những người khác trong một tình huống đe dọa tính mạng? Trailer phim Lật mặt 4: House7 Guest. Poster phim siêu sao (2018). (Ảnh: Internet)
ĐÁNH GIÁ IMDb: 4.9/10 Thể loại: Hài kịch, Phim lãng mạn: Đức Thịnh Diễn viên: Trường Giang, Đức Thịnh, Thanh Thúy, SamThe Time: 90 phút Đúng độ tuổi: 16+Ngày phát hành: 16/2/2018 Tổng doanh thu: 109 tỷ Đồng Phim Siêu sao nội dung Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của cậu bé siêu sao rất
nổi tiếng (Trung Giang) Đằng sau hào quang của sự nổi tiếng, sự giàu có và sang trọng là những mâu thuẫn của cuộc sống, tình yêu và gia đình mang cậu bé. Hơn thế nữa, ông đã được huấn luyện 24/7 bởi huấn luyện viên Tony để mất tất cả các quyền tự do. Cho đến một ngày, mối quan hệ giữa con
trai của nam diễn viên Troke xinh đẹp (Sam đóng) là sự xuất hiện của một nhân vật bất ngờ thực hiện Burst. Anh ấy là anh em sinh đôi của con trai Thông, nhưng nếu anh ấy là một cậu bé siêu sao, anh em sinh đôi siêu ngu ngốc này đã thực hiện rất nhiều tình huống xấu làm cho những người xung
quanh khóc. Trailer phim Superstar 8. My Grandma (2015) Poster cho Bà tôi (Ảnh: Internet)IMDb Điểm số: 7.1/10 Thể loại: Hài kịch, Lãng mạn Diễn viên: Phan Gia Nhật Lane Diễn viên: Miu Lê, Ngô Kiến Huy, Hứa Vĩ Văn, NSND Thành Nam. NSND Minh Đức, Hari WonTương giờ: 127 phút Đúng độ tuổi:
16+Ngày phát hành: 11/12/2015 Tổng doanh thu: 102 tỷ Nội dung của Em là bà nội là dự án phim remake từ bộ phim nổi tiếng Hàn Quốc - Miss Granny (Tuổi già 20). Bộ phim kể về bà Đại - phong cách của bà lão, sự khó khăn và được nhiều người yêu mến của con trai, cháu gái bà. Nhưng cô ấy cũng
giống như các bà mẹ chồng khác, thường mâu thuẫn với chồng và buồn bã vì điều đó. Bạn cũ vì phong cách của họ. Một ngày nọ, cô Đại đến cửa hàng ảnh và điều kỳ diệu đã xảy ra, cô trở thành một cô gái trẻ xinh đẹp ở tuổi 20. Nhân cơ hội này, bà Đại ngay lập tức làm mọi thứ mình thích, mua quần
áo, ca hát và thậm chí tham gia ban nhạc của cháu trai. Từ đây chị Đại biến mất, con gái Thanh Nga xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người, đặc biệt là giám đốc điển trai của sản phẩm âm nhạc Mann Duke. Nhưng đạo diễn đáng yêu là một cô gái 20 tuổi, và cô Dai không thể giữ được
phép màu này mãi mãi. Kết thúc của bộ phim sẽ được vui vẻ hay buồn, mời các bạn làm theo. Trailer của Em My Grandma là 9. Để tính toán 2 (2014) áp phích phim của tôi để máy tính của tôi 2. (Ảnh: Internet)Điểm IMDb: 6.1/10 Thể loại: Hài kịch, Lãng mạn: Charlie Nguyễn Diễn viên chính: Thái Hoa,
Diễm My 9x, Quang Thế, Huy Khánh, Linh Sơn, Thu Trang, Ưng Hoàng Phúc, Yaya Trương NhiT thời gian: 95 phút Tuổi thích hợp: 18+Ngày phát hành: 12/12/2014 Tổng doanh thu: 101,3 tỷ đồng Đến Với Mai Nhật 2 To Mai Nhật 2 (Xã hội) là câu chuyện nước ngoài của bộ phim đình đám Mai Mai 1 Cả
hai đều nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình và gooders. Nhưng có lẽ đó là lý do tại sao phòng vé cho Mye Unseen 2 khá tích cực với hơn 100 tỷ. To Mae Unseen 2 tiếp nối câu chuyện cuộc đời của Phạm Hương Huệ (Thái Thiếu Hoa) khi cô trở thành một doanh nhân thành đạt. Sau bốn
năm ở Mỹ, hiệp hội quyết định trở về Việt Nam để đầu tư kinh doanh, nhưng đã bị cướp ngay khi nó hạ cánh xuống sân bay và may mắn được giải cứu bằng tên. Người anh hùng mỹ nhân này (?) cứu người đàn ông này đã khiến hội đam mê hướng về miền Nam. Nhưng tên bí mật của bạn yêu Lou.Việc
kinh doanh hiệp hội không diễn ra tốt đẹp, thầy bói nói rằng tình yêu đen bạc, xã hội chỉ có thể chọn tình yêu hoặc tiền bạc. Vì vậy, các diễn đàn đang tìm cách ở lại với nghệ sĩ tên để tìm bản chất xấu của họ, giúp cộng đồng từ bỏ tình yêu này. Từ đây, những câu chuyện khóc và tất cả những tiếng cười
đã xảy ra. Hiệp hội miền Nam sẽ quên? Hoặc nó sẽ chìm sâu hơn vào tình yêu này? Tên và tên của Lou có đến với nhau không? Trailer phim để số của tôi 210. Trạng Quỳnh (2019) Poster phim Trạng Quỳnh. (Ảnh: Internet)Điểm IMDb: 4.1/10 Thể loại: Hài kịch, Phiêu lưu Điện ảnh: Đức Thịnh Diễn viên
chính: Quốc Khánh Nhã Phương, Trấn Thành, Công DươngT thời gian: 98 phút Đúng độ tuổi: 13+Ngày phát hành: 5/2/2019 Tổng doanh thu: 100 tỷ Nội dung của Quỳnh Quỳnh là một bộ phim dựa trên giai thoại, câu chuyện dân gian nổi tiếng của Nguyễn Coyne (Bad Coyne) Vietnam.Coine (vương
quốc) là một cậu bé thông minh, lén lút và thông minh, thích xúc phạm người dân trong làng. Anh có một người bạn thân, Trần Thành, cùng với Coyne. Quỳnh thầm yêu cô Điềm (Nhã Phương) - cô gái xinh đẹp, ngây thơ. Nhưng cô gái tài năng này cũng đã để mắt đến Trina với (Kang Dong) - cháu gái
của Chúa tể Tinge. Biết Coyne đang ở gần ngày gặp gỡ, tán tỉnh Ummon, Tyne đã âm mưu hãm hại cha mình - ông Dewan để buộc Ummens kết hôn với anh ta. Coyne biết tin tức ngay lập tức với người bạn thân của mình, bao bọc các tờ báo trong thành phố, đòi công lý và cứu người Oman của mình.
Nhưng chính quyền ở khắp mọi nơi dưới quyền ngài Tyne, Coyne có thể làm gì để cứu người mình yêu ở đây? Trailer phim Trạng Quỳnh11. Poster phim Vợ tôi (2018) cho Vợ tôi. (Ảnh: Internet)Điểm IMDb: 7.4/10 Thể loại: Hài kịch, Lãng mạn: Charlie Nguyễn Nam diễn viên chính: Thái Hoa, Phương
Anh Đào, Thanh Trúc, Hứa Ngụy Đại Huân: 120 phút Tuổi Thích hợp: 16+Ngày phát hành: 24/8/2018 Tổng doanh thu: 86 tỷ nội dung của tựa phim Vợ tôi trông thật lố bịch, nhưng nội dung của bộ phim lại vô cùng hấp dẫn. Mae (Phương Anh Đào) là người phụ nữ thời 4.0, xinh đẹp, tài giỏi, giàu có và
luôn bận rộn với đôi mắt thâm quầng. Vì vậy, Mae luôn muốn có một người vợ để giúp đỡ bà nội trợ, nấu ăn giặt ủi để chăm sóc quét nhà... Trong khi ông làm việc như một gia đình. Mae Hong và Ngok thích Mae ghét Hồng vì cuộc gặp gỡ ban đầu không tốt, nhưng cô tin tưởng Nguyệt, cho cô toàn
quyền kiểm soát, dọn dẹp căn hộ của mình, chăm sóc thú cưng của mình. Kể từ đó, ngôi nhà của Mae luôn sạch sẽ, quần áo thơ mộng, phòng tắm cho chó cưng, được cắt tỉa gọn gàng... Tuy nhiên, sau một thời gian, Mae dần dần phát hiện ra rằng có điều gì đó không đúng. Trailer phim Vợ tôi12. Lật
mặt 3: Ba đứa trẻ khiếm khuyết (2018) Lật mặt 3: Ba đứa trẻ bị lỗi. (Ảnh: Internet)Điểm IMDb: 6.3/10 Thể loại: Hài: Ly Thành viên chính: Kiều Minh Tuấn, Huy Khánh, Song Luân, NeneTime: 103 minutesThe right age: 13+Ngày phát hành: 20/4/2018 Tổng doanh thu: 85,5 tỷ Nội dung phim Lật mặt 3: Ba
chàng trai khuyết tật xoay quanh ba chàng trai khuyết tật là Câm điếc, Mù Đức và Lộc bại liệt. Ba người là trẻ mồ côi, lớn lên cùng nhau trong những đứa trẻ mồ côi và trở thành anh em thân thiết. Khi trưởng thành, ba chàng trai đã mở món thịt nướng chuối nổi tiếng và tham gia chương trình để tìm
người thân trên truyền hình. Câu chuyện của họ đã được lan truyền rộng rãi thu hút sự chú ý của nhiều người, bao gồm cả nữ nhà báo xinh đẹp Christine. Đặc biệt là khi mẹ của Tom được báo cáo đã được tìm thấy trên Gia Lai, ba bé trai và một phóng viên khuyết tật nhanh chóng đi tìm mẹ cô. Tôi nghĩ
đến Gia Lai, người mong muốn ba đứa trẻ khuyết tật tham gia vào một nhóm xã hội đen, sau đó là những người câm điếc bị liệt, hiểu lầm hoặc các tình huống như bữa ăn. Và từ đây tiếng cười hài hước không thể nghẹn ngào, và cũng có đạo diễn Lee Ley bị bỏ rơi. Trailer phim Lật mặt 3: Ba chàng trai
khuyết tật13. Poster heart of blood (2014) poster cho trái tim máu. (Ảnh: Internet) Điểm IMDb: 7.1/10 Thể loại: Kinh dị, Kinh dị: Victor VuCác diễn viên chính: Nhã Phương, Thái Hòa, Danh Bình, Hoàng Bách, Tú Vi, Nghệ sĩ Kim Schuan, Nancy Nguyễn, Văn TùngTương: 97 phút Đúng độ tuổi: 16+Ngày
phát hành: 14/2/2014 Tổng doanh thu: 85 tỷ Đồng Bộ phim Trái tim máu hiếm có một bộ phim kinh dị Việt đạt doanh thu cao như vậy, trong danh sách này chỉ có 1 bộ phim Trái tim máu của Vũ.Bộ phim kể về linh - cô gái vừa xuất viện sau một thời gian phẫu thuật tim. Nhưng khi trở về nhà, ông luôn mơ
ước hết lần này đến lần khác, thậm chí đi bộ trong giấc ngủ đến mức đi đến một ngôi mộ bỏ hoang, đứng trước lăng mộ của một người phụ nữ tên Phương vừa qua đời. Layne sau đó đến nhà Pong và nhận ra rằng trái tim mới của cô đã được cô gái hiến tặng và đồng ý mời mẹ của Pong ở lại cho buổi
lễ 49 ngày của cô. Nhưng mọi thứ trở nên đáng sợ hơn sau đó, Layne không thể rời khỏi nhà của Fong bởi vì nếu cô đi ra ngoài, trái tim cô sẽ ngừng đập. Và chồng cô, cậu bé, liên tục sợ hãi trong ngôi nhà đó. Cuối cùng tôi đã sợ hãi. Cậu bé thú nhận gây tai nạn cho Pong và trốn thoát. Nhưng khi
Colation, Soon choáng váng vì anh ta vẫn còn sống khi anh ta đánh Pong, nhưng khi cảnh sát đến hiện trường, Pong đã bị một chiếc xe hơi chạy qua mà không thể xác định được. Chuyện này là sao? Là trái tim của linh hồn trong anh ta? Linh hồn bám lấy thằng bé là ai? Trailer phim Blood Heart14.
Shining Fog (2018) Áp phích phim sương mù rực rỡ. (Ảnh: Internet)Điểm IMDb: 7.4/10 Thể loại: Video tâm lý, Phim tình cảm: Nguyễn Quang Dũng Diễn viên: Hoàng Yến Chibi, Hoàng Oanh, Jun Vũ, Khổng Tú Quỳnh, Trịnh Thảo. Minh Thảo, Hồng Ánh, Thanh Hằng, Mỹ Uyên, Mỹ Duyên, Tuyền Mập,
Anh ThưTương tập: 118 phút Đúng độ tuổi: 13+Ngày phát hành: 9/3/2018 Tổng doanh thu: 85 tỷ Nội dung phim Tháng năm rực rỡMột phiên bản làm lại khác của một bộ phim Hàn Quốc mang tên Sunny vào năm 2011 bộ phim bắt đầu vào năm 2011 khi Xiao Fong đến thăm mẹ và gặp người bạn cũ
Dung I. Mong muốn cuối cùng của tôi là có thể gặp gỡ tất cả những người bạn của Nhóm Ngựa Hoang trong quá khứ, bao gồm cả Xiao Fong trong đó. Từ đây, tại Đà Lạt vào năm 1975, Xiao Pong mới chuyển đến đã bị các bạn cùng lớp chế nhạo và bắt nạt. May mắn thay, Dũng I, trưởng nhóm Ngựa
hoang nổi tiếng, đã thừa nhận Tiểu Phương vào nhóm. Từ đây, những chú ngựa hoang dã của Toit Anne, Bao Châu, Toy Layne, Lan Chi và Xiao Pong đã dành nhiều năm học trò của mình để cười, tranh cãi, hiểu lầm và thậm chí đánh nhau, nhưng đó là một kỷ niệm đáng nhớ đối với tất cả mọi người.
Trong 20 năm, Xiao Pong đã cố gắng mỗi năm để tìm bạn bè cũ trong Nhóm Ngựa Hoang dã và xem xét tất cả những kỷ niệm và mong được kỷ niệm những tháng rực rỡ một lần nữa. Trailer cho Brilliant May15. Teo Em (2013) Poster cho Teo Em. (Ảnh: Internet)Điểm IMDb: 6.7/10 Thể loại: Hài hước,
Lãng mạn: Charlie Nguyễn Diễn viên: Johnny Trí Nguyễn, Thái Hòa, Ninh Dương Lan Ngọc, Yaya Trương Nhi, Ngọc Châm, Hữu Châu, Thùy HaTime: 99 phút Tuổi: 13+Ngày phát hành: 20/12/2013 Tổng doanh thu: 80 tỷ Nội dung phim Teo Emeo Trần Đại Thi là một người thông minh và lịch lãm. Tài
năng, một cô con gái đỡ đầu tên là Trần Deluxe Teo - khá ngớ ngẩn và ngớ ngẩn. Sau đó, T đi làm ở thành phố, gặp và yêu một cô gái tên Min Min. Một ngày nọ, Maine nói rằng cô đã mang thai nhưng Tio không muốn kết hôn. Do thất vọng, Maine đã lợi dụng tình cảm của ông chủ Deep, người yêu cô
trong công ty và muốn kết hôn với cô để che giấu cái thai trong bụng. Biết tin, Tie vội vã dừng đám cưới, tình cờ gặp anh trai theo, người làm việc trong dây chuyền sửa chữa xe. Từ đây Theo đã được rút ra cho một chuyến đi bị đánh cắp từ vợ đầy đủ của kẻ trộm và nhiều vụ tai nạn bất ngờ. Trailer cho
Teo Em, bạn có thể thấy rất nhiều tựa phim hay được gợi ý trên BlogAnChoi như sau: Đừng quên theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để cập nhật những tin tức giải trí, bộ phim mới nhất và hấp dẫn nhất nhé! Được!
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