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SÀI GÒN (NV) –Quận Bình Tân đang được giới ăn chơi đồn thổi là một trong những nơi có 

nhiều điểm ăn chơi thác loạn bậc nhất của Sài Gòn. 

 

 

Kiểm tra quán bar Golf Club trên đường số 7, phường Bình Trị Ðông B. (Hình: Báo Người Lao Ðộng) 

Một bài ký sự trên Báo Người Lao Ðộng hôm 13 tháng 3, có tựa đề “Muốn thác loạn thì về Bình 

Tân,” miêu tả chi tiết về các dịch vụ ăn chơi dày đặc tại địa phương này. 

Theo lời bài báo, thì cả quận Bình Tân có tới “hơn 2,300 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán 

ăn, cà phê, hớt tóc thanh nữ, quán bar… có biểu hiện tệ nạn xã hội.” Và, “các điểm thác loạn này hoạt 

động công khai, thách thức dư luận dưới sự kiểm soát lỏng lẻo, kém hiệu quả và có cả sự tiếp tay, 

thiếu trách nhiệm của những cơ quan có trách nhiệm.” 

Bài báo cho biết, “Khu vực Tên Lửa với các đường xương cá như đường số 1, đường số 5, đường số 

7… từ lâu được dân chơi đặt tên là ‘khu tiểu Hồng Kông.’” 

“Cụ thể như nhà hàng Thiện Quang vốn là một trong những nơi ăn chơi kinh thiên động địa nhất nhì 

ở đây. Ðến quán này, khách sẽ được phục vụ tới bến với các ‘món ăn’ không giống như nhiều nhà 

hàng khác, như múa lửa, tắm bia, múa cột, khui hàng bằng chỗ kín…” 

“Một nhà hàng khác là Quỳnh Nhi, nhiều lần đoàn kiểm tra tới, chủ nhà hàng ra hiệu cho các tiếp 

viên đang phục vụ khách tại các phòng trên lầu tìm cách trốn thoát bằng cửa sau. Một số nhân viên 

leo lên tận sân thượng, sau đó trèo sang nhà bên cạnh để trốn…” 

Phóng viên báo Người Lao Ðộng từng chứng kiến, “nhân viên của nhà hàng Tân Khánh Hân đang 

phục vụ khách trong tình trạng trên người không mảnh vải che thân, một số phòng khi đoàn kiểm tra 

vào trên bàn nhậu còn vương vãi nhiều đồ lót nữ.” 

“Nhưng có lẽ dữ dằn nhất vẫn là cơ sở hớt tóc, gội đầu Thần Kéo Trung Quốc. Quán này được người 

Việt Nam đứng tên đăng ký kinh doanh nhưng điều hành mọi hoạt động ở đây đều là người Trung 

Quốc. Nhiều lần cơ quan chức năng kiểm tra đều phát hiện hoạt động ở đây không phải ‘hớt tóc, gội 

đầu’ mà thực chất là hoạt động mại dâm.” 



Phường Bình Trị Ðông B, được báo Người Lao Ðộng nói là, “hiện đang dẫn đầu danh sách về các 

quán cà phê, nhà hàng nhạy cảm của quận Bình Tân. Dọc đường Tên Lửa với hàng chục nhà hàng, 

quán bar sẵn sàng trác táng thâu đêm, như quán Tân Song Tiền, Thiên Thanh, Bi Bo, Nhung Nhớ, 

Gặp Gỡ…” 

Cùng đó là đường Vành Ðai Trong cũng có hàng chục nhà hàng lớn, nhỏ như Mỹ Sơn, 621… Nếu 

như đường Tên Lửa, đường Vành Ðai Trong là những nhà hàng lớn phục vụ khách sang trọng thì dọc 

đường Trương Phước Phan, Hương lộ 2 với không dưới 50 quán cà phê trá hình dưới dạng kinh doanh 

kiểu gia đình. Tại các điểm này, tiếp viên cũng ‘chịu chơi’ không kém, nếu khách có nhu cầu sẽ được 

‘xử’ ngay tại chỗ…” 

Bình luận về những thông tin từ bài báo, một độc giả của báo Người lao Ðộng viết: “Chuyện có gì lạ 

đâu? Không có người bật đèn xanh thì làm sao họ lại tổ chức hoành tráng và công khai như vậy? 

Chính quyền địa phương ư? Biết cả rồi nhưng khi bể ra thì họ lại điệp khúc ‘mới hay’ hoặc ‘không 

nghe báo cáo gì cả.’”(KN) 

 


