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Điểm nHấn

Dự án học tập trọng điểm
Chinh phục mùa thi là một trong những 

dự án học tập trọng điểm được khởi động 

vào mùa thi hàng năm trên kênh VTV7 từ 

năm 2016. sau 4 năm lên sóng, chương 

trình Chinh phục kì thi của VTV7 đã xây 

dựng được một kho dữ liệu đồ sộ gồm 

hơn 200 bài giảng trên truyền hình và 

gần 500 clip bài giảng được biên tập lại 

để phát trên hạ tầng số, giúp học sinh dễ 

dàng tìm kiếm và học tập theo nhu cầu, 

đặc biệt trước mỗi mùa thi. Từ khi mới ra 

đời, mục tiêu của Chinh phục kì thi không 

phải là thay thế lớp học mà chỉ song hành 

giúp học sinh tổng hợp kiến thức dàn trải 

trong các năm học, phân tích để học sinh 

có thể hiểu bài sâu hơn, vững hơn từ đó 

tự tin tham dự các kì thi. Chinh phục kì 

thi hướng trọng tâm đến các em học sinh 

ở nông thôn và miền núi, vùng sâu, vùng 

xa để giúp các em có điều kiện được tiếp 

cận với những bài giảng chất lượng hơn 

mà hoàn toàn miễn phí, từ đó có thể góp 

phần thu hẹp khoảng cách học tập giữa 

các vùng miền. Với diễn biến phức tạp của 

đại dịch covid-19, việc học trực tuyến trở 

nên hữu ích không chỉ với học sinh ở nông 

thôn mà còn giúp nâng cao sự an toàn cho 

học sinh trên mọi miền Tổ quốc.

 Điểm khác biệt của Chinh phục kì thi 

trên VTV7 được thể hiện qua thông điệp 

của chương trình này là “học ít nhưng mà 

chất” , VTV7 luôn nỗ lực xây dựng những 

nội dung chất lượng nhất, cô đọng nhất để 

đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh, để 

việc học tập, thi cử không trở thành gánh 

nặng mà hoàn toàn nằm trong khả năng 

chủ động học tập của mỗi em. Việc tổng ôn 

tập và cùng nhau chia sẻ những bí quyết 

Đại dịch coVid-19 Đang diễn biến phức Tạp Trên Toàn cầu. Đây cũng Được 
xem là “kì nghỉ lịch sử” Đối Với học sinh các cấp Và sinh Viên cả nước. 

cùng Với Việc Được cho nghỉ học, Việc dạy Trực Tuyến Và Tự học Tập 
Trong Thời gian này cũng Được xã hội quan Tâm Và chú Trọng. Để Đáp 

ứng nhu cầu học Và ôn Thi cấp ThiếT của học sinh, mộT số chương Trình 
giáo dục hữu ích Đồng hành Với các sĩ Tử Đã Trở lại Trên VTV7. 

học ít mà chất 
trên VtV7
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đạt điểm cao, chiến thuật làm bài cũng là 

những điểm cộng của chương trình này. 

Ban cố vấn chương trình và đội ngũ giáo 

viên trực tiếp giảng dạy trên sóng đã được 

VTV7 tuyển chọn kĩ lưỡng từ mạng lưới 

những giáo viên ưu tú. Trong đó, tiêu chí 

để trở thành giáo viên trên Kênh truyền 

hình giáo dục quốc gia đòi hỏi không chỉ ở 

kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng sư phạm 

cao mà còn cần ngoại hình dễ nhìn, thân 

thiện với học sinh, khả năng thiết kế bài 

giảng linh hoạt với việc học trực tuyến. 

sau nhiều năm giảng dạy trên truyền 

hình, đội ngũ giáo viên giảng dạy trên 

VTV7 như Ts.nguyễn Thành nam – giáo 

viên bộ môn Vật lí, thầy Vũ Thanh hòa – 

Giáo viên ngữ văn, thầy ngân Kì - giáo 

viên Toán… đã trở thành những giáo viên 

tiên phong dày dặn kinh 

nghiệm trong giảng dạy 

trực tuyến, đã đi đến 

nhiều nơi, nhiều tỉnh 

thành để chia sẻ kinh nghiệm cho giáo 

viên cả nước. Đồng thời với kinh nghiệm 

giảng dạy nhiều năm đó, giáo viên có thể 

chỉ ra được những lỗi hay mắc phải, bám 

sát bộ đề các năm và liên hệ với nhiều 

bài học thực tế để mở rộng kiến thức, rèn 

luyện cách tư duy mạch lạc cho học sinh.

Format chương trình cũng sẽ không 

theo mô tuýp học tập thụ động mà đẩy 

mạnh tương tác giữa giáo viên và học 

sinh, xây dựng những nội dung bài học 

sinh động, trẻ trung, tạo sự hứng khởi 

trong quá trình tiếp thu kiến thức. Đối với 

các đề thi mẫu, đáp án sẽ được cập nhật 

liên tục trên website và fanpage VTV7 để 

các em có điều kiện làm quen và tương 

tác hỏi đáp với giáo viên qua các buổi trực 

tuyến hoặc bình luận trên fanpage. 

những công cụ đắc lực
Chinh phục kì thi THPT Quốc gia 2020 

sẽ được lên sóng vào ngày 6/4 vào 12h 

và 22h các ngày trong tuần với những 

nội dung hấp dẫn và bổ ích. Với 9 môn 

học: Toán, Văn, anh, Lý, hoá, sinh, sử, 

Địa, Gdcd trong 30 số phát sóng mới với 

thời lượng 60 phút/số. chương trình được 

nghiên cứu thiết kế bài giảng bám sát với 

nội dung kiến thức có trong bộ đề thi minh 

họa mà Bộ Gd&ĐT đưa ra. Đồng thời có 

cả những phần kiến thức, bài giảng tiệm 

cận cách thi Đánh giá năng lực đang dần 

là xu thế để các bạn học sinh làm quen. 

cuối các bài giảng đều có phần tổng hợp, 

tóm tắt nội dung kiến thức bằng sơ đồ hình 

ảnh (infographic), sơ đồ tư duy (mindmap) 

giúp học sinh dễ dàng hệ thống hóa kiến 

thức bài giảng, dễ dàng nhớ kiến thức, học 

đúng, học trúng, “học ít mà chất”.

(Xem tiếp trang 6)

hoa Lê
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Chinh phục kì thi vào lớp 10 đã lên sóng 

lúc 7h và 16h từ thứ hai đến thứ Bảy, từ 

ngày 2/3 với 16 bài giảng về môn Toán, ngữ 

Văn và 26 bài giảng môn tiếng anh. chương 

trình là “công cụ đắc lực” giúp các em học 

sinh có thể ôn tập ở bất cứ đâu và bất cứ thời 

điểm nào trong “kì nghỉ lịch sử” này. ngoài 

ra, các bài giảng sử dụng trong Chinh phục 

kì thi vào lớp 10 đã được tham khảo từ đề thi 

ở nhiều địa phương, từ đó các em học sinh 

có thể yên tâm ôn tập một cách tốt nhất. Đặc 

biệt trong bài giảng môn Toán năm nay, thầy 

ngân Văn Kì sẽ chỉ ra và phân tích những 

lỗi sai thường gặp ở các dạng bài toán phổ 

biến trong đề thi, giúp các em có thể dễ dàng 

đạt được điểm số như mong đợi. các bạn 

học sinh cũng có thể ôn tập lại bằng việc làm 

đề Toán được đăng tải trên website VTV7: 

http://chinhphuckythivtv7.vtv.vn/

cùng với hạ tầng truyền hình truyền 

thống, năm 2020 các hạ tầng số sẽ được 

chú trọng đặc biệt. Toàn bộ clip bài giảng có 

thời lượng dài phát trên truyền hình sẽ được 

cắt thành nhiều clip ngắn hơn, biên tập lại 

theo chủ đề, đặt tên theo đúng nội dung 

kiến thức bài giảng, từ khóa kiến thức học 

sinh tìm kiếm. Gần 500 clip bài giảng này 

đã được đội ngũ giáo viên của chương trình 

sáng tạo, thiết kế thành gần 500 trang sách 

tích hợp “sơ đồ hình ảnh” (infographic)  với 

video bài giảng và được VTV7 mang đến 

trong bộ sách chinh phục kì thi. Bộ sách sẽ 

gồm 3 cuốn theo tổ hợp môn: “Toán – Văn - 

anh”; “Lí – hóa - sinh”; “sử - Địa - Gdcd”. 

Mỗi trang  trong sách đều có tích hợp mã 

QR code dẫn đến link bài giảng chi tiết để 

học sinh có thể dễ dàng tìm và xem chỉ với 

một thao tác quét điện thoại. chỉ cần sở hữu 

bộ sách, việc tổng ôn, hệ thống kiến thức 

và truy cập vào kho bài giảng của VTV7 

sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. các 

em học sinh khóa sau sẽ biết mình cần bắt 

học ít mà chất 
trên VtV7

(Tiếp theo trang 5)

Điểm nHấn

http://chinhphuckythivtv7.vtv.vn/
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đầu từ đâu, tìm cái gì trong kho dữ liệu của 

VTV7, chủ động học tập mọi lúc, mọi nơi. 

các đề thi mẫu và đáp án sẽ được cập nhật 

liên tục trên các hạ tầng website; fanpage... 

của VTV7, để các bạn học sinh có nhiều 

thời gian, điều kiện tiếp cận làm quen. sẽ có 

thêm các buổi trực tuyến của 9 môn để học 

sinh tương tác trực tiếp với các thầy cô, hỏi 

đáp các thắc mắc kiến thức cũng như kinh 

nghiệm, chiến thuật làm bài thi để có được 

điểm số cao nhất... ngoài ra, sẽ có những 

buổi trực tuyến về tư vấn chọn trường, định 

hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 11, 12.

thêm phương pháp 
học tập mới

Học sao cho tốt là series chương trình 

truyền hình thực tế dành cho các bạn học 

sinh Thcs và ThpT trên kênh VTV7, phát 

sóng lúc 16h vào chủ nhật. chương trình 

giới thiệu những phương pháp học tập mới 

vô cùng hiệu quả, giúp các bạn học sinh chủ 

động hơn trong việc học. Học sao cho tốt 

bao gồm 12 số, mỗi số của chương trình 

sẽ tập trung khắc họa câu chuyện của một 

bạn học sinh với những vấn đề rắc rối trong 

việc học. ngọc Mai, học sinh trường ThpT 

Marie curie, rất sợ học Toán nhưng vì áp lực 

của bố mẹ cho rằng chỉ học Toán sau này 

mới thành công, em càng thấy Toán là một 

cực hình. Trái ngược với Mai, Đình Khoa, 

học sinh lớp 9a6 – trường Thcs nguyễn 

Tri phương rất thích học Toán. Tuy nhiên, 

Khoa lại tự gây áp lực cho chính mình, làm 

mọi cách để vào được lớp chuyên Toán ở 

ThpT. Vì quá gây áp lực nên Khoa đánh 

mất sự hứng thú học tập, thay vào đó chỉ 

tập trung đối phó được với càng nhiều dạng 

đề càng tốt để giành được điểm cao trong kì 

thi chuyển cấp.

Học sao cho tốt đã nhận được sự cố vấn 

của Giáo sư haruo Kurokami đến từ trường 

Đại học Kansai, nhật Bản. Ông cũng chính là 

người đã đưa ra Thinking tools – một trong 

những phương pháp học tập quan trọng 

được giới thiệu trong chương trình. Thinking 

tools là bộ công cụ nhằm trợ giúp việc phát 

triển tư duy, bao gồm những biểu đồ đa dạng 

như biểu đồ xương cá, sứa, cánh bướm… 

Mỗi biểu đồ sẽ mang lại những hiệu quả và 

cách sử dụng riêng với từng môn học. Thông 

qua việc sử dụng biểu đồ phát triển tư duy, 

các bạn học sinh sẽ có những cách tiếp cận 

khoa học, logic hơn với kiến thức mới, đồng 

thời khả năng ghi nhớ và vận dụng bài học 

cũng sẽ được nâng cao.

chương trình còn có sự cố vấn chuyên 

môn của các thầy cô giáo cho từng môn 

học, chính là những thầy cô đã rất quen 

thuộc với khán giả truyền hình qua chương 

trình Chinh phục kì thi như thầy nguyễn 

Thành nam – môn Vật lí hay cô Tạ Thị 

Thanh hiền – môn Tiếng anh.

hoa Lê

Nhà báo Nhật Hoa - Giám đốc Trung tâm sản xuất các chương trình giáo dục - chia 
sẻ: “Ngay từ những năm đầu tiên, VTV7 đã nhận được phản hồi rất tích cực và 
cảm động về series Chinh phục kì thi của một số học sinh có được kết quả tốt khi 
học qua truyền hình VTV7. Trong đó có cả những học sinh lớp 13, sau 1 năm đi 
lính nghĩa vụ về đã thi tốt nhờ xem Chinh phục kì thi của VTV7. Năm nay, dịch 
bệnh Covid -19 khiến các em học sinh bị gián đoạn việc học trên lớp một thời gian 
khá dài, chúng tôi đã phát sóng tăng cường trên cả hai kênh TV và Youtube VTV7, 
đồng thời đang xúc tiến phát hành bộ sách đi kèm chương trình TH với những 
phương pháp ôn tập thông minh sử dụng sơ đồ tư duy, infographic ngắn gọn dễ 
nhớ, có mã liên kết để học sinh dễ dàng xem lại các clip bài giảng trên kênh 
Youtube VTV7, giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn”.
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Bí quyết thu hút của 

siêu mẫu nhí 2020
thử thách bất ngờ 

Khung giờ 19h tối chủ nhật nhiều năm 

nay đã trở thành người bạn quen thuộc của 

các bạn nhỏ yêu thích thời trang, sáng tạo, 

khám phá của kênh VTV9. chương trình 

Siêu mẫu nhí không chỉ giúp các thí sinh 

nhỏ tuổi thể hiện năng khiếu thẩm mĩ mà 

còn khuyến khích sự tự tin cũng như tăng 

thêm sự gắn kết gia đình qua các phần thi 

khác nhau. năm 2019, chương trình giữ 

kỉ lục rating cao nhất đối với các chương 

trình tự sản xuất trên kênh nên ban tổ chức 

quyết định giữ nguyên format cho năm 

2020. Đây là cơ hội cho nhiều thí sinh yêu 

thích chương trình nhiều năm mà vẫn chưa 

có dịp thử sức. Mỗi số của chương trình chỉ 

có ba thí sinh nên danh sách các bé chờ 

sau mỗi đợt tuyển sinh khá dài. nhiều bé 

và gia đình theo dõi chương trình từ những 

ngày đầu, suốt 5 năm nay và kiên trì dự 

thi cho đến khi trúng tuyển. ngoài các bé ở 

khu vực Tp.hcM thì còn nhiều địa phương 

khác Tây ninh, Tiền Giang, hậu Giang …

Điểm hấp dẫn trong năm 2019 và năm 

2020 chính là đổi mới ở phần thi thử thách 

bất ngờ trong mỗi tập. ngoài phần thi Ống 

kính bé yêu có các thử thách như chụp ảnh 

với chim vẹt, tạo dáng khi đi cầu khỉ, gia đình 

ngày Tết… thì phần trình diễn trực tiếp trên 

sân khấu đặc biệt hơn với trải cát, đá, leo 

bậc thang, áo mưa, cún cưng, vừa đi vừa 

ăn bánh…  các phần thi này đòi hỏi sự ứng 

biến nhanh nhạy của thí sinh trên sân khấu, 

mang lại nhiều trải nghiệm phong phú trong 

vai trò người mẫu nên được các em nhỏ rất 

yêu thích. phần thi này không chỉ giúp tạo 

không khí sôi động cho chương trình mà 

còn giúp giám khảo và khán giả tìm được thí 

sinh có bản lĩnh sân khấu tốt nhất. 

giám khảo trở về tuổi thơ 
Mỗi chương trình có sự góp mặt của 

những người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực 

khác nhau như: ca sĩ hồ Trung dũng, 

Thanh Thanh huyền, nhà thiết kế hoàng 

Minh hà, diễn viên hứa Minh Đạt, hoa 

hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu hà Thu, người 

mẫu hoàng Long, hồ Đức Vĩnh, Mc hoài 

Trinh… nên luôn tạo sự mới mẻ.

phần lớn thí sinh tham dự đều là 
nghiệp dư, do đó biểu hiện trên sân khấu 
của các bé rất tự nhiên. có bé làm xong 
các sản phẩm nho nhỏ như bông hoa 
bằng giấy, bức tranh từ vải… thì nhất định 
dành tặng mẹ chứ không đưa tặng ban 
giám khảo dù mọi người tìm nhiều cách 
để “xin xỏ”. hoặc câu chuyện bé Mộc Thảo 
bất ngờ òa khóc sau khi kết thúc phần 
trình diễn khiến mọi người bất ngờ. chỉ 
trước hôm thi một ngày, bé bị phỏng ống 
bô ở bắp chân nhưng vẫn kiên trì dự thi 
chương trình yêu thích. Bé phải băng gạc 
ở bắp chân, đi thêm đôi vớ dài che phần 
bị thương, trong quá trình di chuyển cứ bị 
cọ xát vào vết thương nhưng bé đã nén 
đau để hoàn thành phần thi, chỉ lúc ngừng 
nhạc thì mới òa khóc… những chi tiết bất 
ngờ trong quá trình diễn ra cuộc thi khiến 
Siêu mẫu nhí không chỉ hấp dẫn khán giả 
mà còn mang lại nhiều điều thú vị cho 
giám khảo. các nghệ sĩ thú nhận rằng, họ 
đều trở nên tươi trẻ hơn khi nhìn thấy sự 
hồn nhiên cũng như nỗ lực hết mình của 

siêu mẫu nhí là chương Trình Thực Tế dành cho Thiếu nhi Trên sóng 
VTV9 có lượng người xem cao Và sức sống lâu bền nhấT Trong số 

các chương Trình giải Trí Tự sản xuấT của Trung Tâm ThVn Tại 
Tp.hcm. Điều gì Đã làm nên Thành công này? 

CHƯơng trìnH mới
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các em nhỏ trong chương trình. những ca 

khúc, điệu múa, trò chơi sáng tạo… cũng 

đưa giám khảo trở về với những kí ức tuổi 

thơ khó quên. sau mỗi buổi ghi hình, mọi 

người được truyền thêm năng lượng tích 

cực hơn. hầu như các giám khảo khách 

mời đều có ấn tượng tốt với chương trình 

nên sẵn sàng quay trở lại khi có lời mời. 

Sinh nhật bất ngờ  
ngoài đạo diễn thời trang nguyễn 

hưng phúc giữ vai trò giám khảo cố định 

từ mùa đầu tiên, năm nay chương trình có 

sự góp mặt của diễn viên Vân Trang. cũng 

như các người đẹp Thúy hạnh, Trịnh Kim 

chi trong các mùa trước, cô không chỉ đưa 

ra những nhận xét, lời khuyên cho các bé 

với kinh nghiệm của một nghệ sĩ trình diễn 

mà còn là mẹ của một cô công chúa xinh 

xắn.  dù ghi hình liên tục với cường độ 

cao nhưng Vân Trang luôn tràn đầy năng 

lượng. cô đảm nhiệm vai trò khuấy động 

không khí bởi tài hoạt náo của mình. hầu 

như trong các số phát sóng, Vân Trang ít 

chịu ngồi yên ở ghế nóng mà thường lên 

sân khấu tương tác với các em nhỏ để tạo 

sự gần gũi. Vân Trang cho biết, cô thường 

xuyên chơi đùa ở nhà với con gái Quennie 

3 tuổi nên có nhiều kinh nghiệm tương tác 

với trẻ con. 

Siêu mẫu nhí là chương trình có ý 

nghĩa với Vân Trang khi có ngày ghi hình 

trùng với sinh nhật. Trong phần thi Tài 

năng, một thí sinh đã thi cắm hoa để tặng 

Vân Trang, còn chương trình bí mật dành 

tặng nữ giám khảo chiếc bánh kem thật 

xinh xắn. Từ khi tham gia nghệ thuật đến 

nay là 16 năm nhưng lần đầu tiên cô được 

tổ chức sinh nhật tại phim trường. Đặc 

biệt, năm 2020 là cột mốc đáng nhớ đánh 

dấu tuổi 30 của nữ diễn viên xinh đẹp. 

giấc mơ của mẹ và con 
chương trình có sự đóng góp rất lớn 

của phụ huynh thí sinh, luôn hỗ trợ thí sinh 

tham dự, từ đưa đón cho đến tập luyện, 

hoàn thành tác phẩm dự thi. Trong phần 

thi sáng tạo trang phục trình diễn, các bé 

được cha mẹ giúp sức đính từng hạt nút, 

lớp vải… lên những trang phục đã có sẵn. 

Khi dự thi Tài năng, các thành viên trong 

gia đình như bố mẹ, anh chị, ông bà… 

cũng góp sức cho các bé để thi hát, diễn 

kịch, nhảy, sáng tạo đồ vật tái chế, cắm 

hoa, nặn đất sét… ngoài các bé có đam 

mê thật sự nên được gia đình tạo điều 

kiện thử sức thì không ít bé đã giúp mẹ 

thực hiện ước mơ thời thơ ấu. Thời các 

ông bố, bà mẹ còn bé thì không có những 

sân chơi thú vị, bổ ích như Siêu mẫu nhí 

nên khi con cái có cơ hội thì sẵn sàng tạo 

điều kiện cho con tham gia. Đây cũng là 

một cách để gắn bó tình cảm gia đình, 

cũng như giúp cho các bé có cơ hội tiếp 

cận nhiều bộ môn nghệ thuật khi tham gia 

chương trình. 

phươnG phươnG 
ảnh: Minh Kha

Phần thi thử thách bất ngờ

Phần thi tài năng

Ban giám khảo của cuộc thi

Vân Trang đón sinh nhật bất ngờ tại trường quay
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tình yêu và tham vọng 

cuộc chiến muôn thuở 
lên màn ảnh

nội dung chính của bộ phim 
Tình yêu và tham vọng xoay 
quanh câu chuyện tranh đấu 
giữa Minh - Tổng giám đốc tập 

đoàn hoàng Thổ và phong - Tổng giám 
đốc Bách hợp. Ba năm trước, để được ra 
đi, tự do ở bên người yêu, Minh đã không 
ngại sử dụng mánh lới, làm ảnh hưởng 
đến chuyện làm ăn của phong, khơi sâu 
thêm mối hận thù vốn có từ quá khứ giữa 
hai bên. Việc làm của Minh cũng vô tình  
khiến Linh, nhân viên của Bách hợp liên 
lụy, phải gánh trên vai món nợ khổng lồ. 
3 năm sau, để thực hiện chữ hiếu với mẹ, 
Minh buộc lòng phải trở về tiếp quản công 
ty đang bên bờ vực của sự phá sản trước 
sự tấn công của phong. người mà Minh 
mời về giúp sức lại chính là Linh. Vì những 
khúc mắc trong quá khứ, Linh đồng ý với 
phong, sang hoàng Thổ làm gián điệp cho 
anh ta. nhưng rồi Linh nhanh chóng phát 
hiện ra, những nhận định của cô về Minh 
là sai lầm. Mang theo áy náy, Linh quyết 
tâm sát cánh bên cạnh Minh, cùng anh ổn 
định công ty, đồng thời chống lại những 
quấy phá của phong. cuộc chiến của hai 
bên trở về trạng thái cân bằng cũng là lúc 
phong lại phát hiện ra Minh và Linh nảy 

sinh tình cảm. Quan trọng hơn, anh ta biết 
rõ, phó tổng giám đốc hoàng Thổ là Tuệ 
Lâm từ lâu đã say đắm Minh.

Tình yêu và tham vọng là một bộ phim 
có nội dung cuốn hút với tuyến công việc 
hấp dẫn, tình yêu phức tạp và những câu 
chuyện gia đình cảm động. Thông qua 
cuộc cạnh tranh của hoàng Thổ và Bách 
hợp, khán giả sẽ có cái nhìn tương đối 
chân thực khái quát về bức tranh ngành 
bất động sản ở Việt nam. Bên cạnh đó, 
phần đời sống công sở với những va 
chạm công việc, những mối quan hệ vừa 
quen thuộc ở chốn văn phòng, ganh ghét, 
đố kị,  yêu đương rắc rối… cũng góp phần 
tạo nên những mảng màu mới, thú vị và 
hiện đại cho bộ phim. Ở bộ phim này, tình 
yêu không chiếm thời lượng lớn, nhưng 
lại đặc sắc, nhiều cung bậc. Bên cạnh đó, 
câu chuyện đời sống gia đình cũng là một 

phần quan trọng của Tình yêu và tham 
vọng làm mềm đi những căng thẳng của 
chuyện âm mưu tranh đấu, cũng khiến 
các nhân vật đời thường hơn. 56 tập kịch 
bản được ekip xây dựng trong 1 năm, 
nhiều tập phim phải viết đi viết lại nhiều 
lần,  quá trình sản xuất kéo dài, những bối 
cảnh quay cầu kì vượt ra khỏi biên giới 
Việt nam đã cho thấy sự đầu tư của nhà 
sản xuất, và chắc chắn sẽ làm mãn nhãn 
khán giả. 

56 tập phim, với câu chuyện thương 
trường, tình yêu, gia đình, tình bạn, phim 
thông qua những lựa chọn hành động, 
ứng xử của các nhân vật muốn khẳng định 
giá trị đạo đức truyền thống, nhân – quả 
báo ứng, cũng muốn gửi gắm đến người 
xem thông điệp về thái độ sống tích cực, 
về “sự tử tế” cần có trong cuộc sống. phim 
do Bùi Tiến huy làm đạo diễn, với sự tham 
gia của các diễn viên: nhan phúc Vinh vai 
Minh, diễm My vai Linh, Mạnh Trường 
vai phong, Lã Thanh huyền vai Tuệ Lâm, 
Thanh sơn vai sơn, phan Minh huyền vai 
phương, Thùy anh vai Ánh, nsnd Minh 
hòa vai bà Khuê (mẹ Minh) và một số diễn 
viên khác. 

sÔnG Đào

nội dung phim Với chủ Đề Tình 
yêu cũng là chiến Trường - mộT 
mảng Đề Tài mới mẻ so Với nhiều 
bộ phim Đã pháT sóng Trên màn 

ảnh. 56 Tập phim sẽ lên sóng 
kênh VTV3 lúc 21h30 Thứ hai, ba 

hàng Tuần Từ ngày 23/3. 

Các hình ảnh trong phim

CHƯơng trìnH mới
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Để âm nhạc cất lời     

tình yêu qua âm nhạc

sau án mạng, yi-young không nhớ 
bất kì một điều gì nên việc tìm 
kiếm thủ phạm thực sự rất khó 
khăn. cô bị chứng mất ngủ và 

luôn bị làm phiền bởi những tiếng ồn nhỏ 
nhất. Một ngày, yi-young gặp được chàng 
nghệ sĩ piano Jang-youn, tuy tài năng 
nhưng anh lại có giọng hát rất dở khiến con 
đường sự nghiệp trở nên khó khăn. Thật 
kì lạ là giọng hát của anh lại giúp được yi 
young chìm vào giấc ngủ, thế nên họ trò 
chuyện điện thoại với nhau mỗi tối, và cố 
gắng tìm ra sự thật đằng sau vụ án mạng.

Bộ phim kể về câu chuyện cuộc sống, 
tình yêu của bốn chàng trai cô gái. họ bắt 

đầu các mối quan hệ của mình thông qua 
âm nhạc. phim của đạo diễn Lee Jung- 
Mi, với sự tham gia của cặp đôi diễn viên 
chính: Kim se-Jung vai hong yi- young  
và yeon Woo-Jin vai Jang-youn. Bên 
cạnh đôi diễn viên chính triển vọng đó, 
dàn nhân vật phụ của Để âm nhạc cất lời 

còn chiêu mộ được hai diễn viên nổi tiếng 
song Jae Rim và park Ji yeon. song Jae 
Rim hóa thân thành một nhạc trưởng tài 
năng tên nam Joo Wan, còn park Ji yeon 
sẽ vào vai nghệ sĩ vĩ cầm ha Eun Joo xinh 
đẹp nhưng hết sức kiêu ngạo, một nhân 
tố tiềm năng trong việc gây khó dễ cho nữ 

chính. nhiều người đánh giá, thần thái 
của Ji yeon đã được đánh giá là áp đảo 
cả nữ chính và hứa hẹn một hình tượng 
tiềm năng. 

Phim phát sóng lúc 12h hàng ngày trên 
kênh VTV3. 

s.Đ

CHƯơng trìnH mới

bộ phim hàn quốc Để âm nhạc 
cất lời Thuộc Thể loại hài hước 

- lãng mạn là câu chuyện Về 
Tình yêu, cuộc sống của những 

người Trẻ. 24 Tập phim sẽ pháT 
sóng lúc 12h Từ Thứ hai Đến Thứ 
sáu hàng Tuần Trên kênh VTV3, 

Từ ngày 31/3.

Các hình ảnh trong phim
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tin tứC truyền HìnH

bộ phim là câu chuyện tình của những 
lao động xuất khẩu người Việt sang 

nga, yêu cô gái nga với nhiều hoàn cảnh 
cảm động. Với đề tài là những đứa con lai 
và mối tình Việt – nga, thông điệp của bộ 
phim muốn chuyển tải là những cung bậc 
của hạnh phúc, tình yêu, dù muộn hay éo 
le, vẫn chứa đựng những giá trị nhân văn. 
Đoàn làm phim tập trung vào bối cảnh là 
thành phố yaroslavl, nằm bên dòng sông 
Volga xinh đẹp, nơi có 5.000 công nhân 
người Việt sang đó làm việc vào những 
năm 80 thế kỉ trước. 

50 phút phim Chuyện tình bên dòng 
sông Volga của đạo diễn nghiêm nhan 
sẽ lên sóng lúc 20h10 ngày 4/4 trên 
kênh VTV1. 

  T.h

phim tài liệu chuyện tình 
bên Dòng Sông volga

trong bối cảnh đại dịch coVid-19 vẫn 
đang diễn biến rất phức tạp, VTVcab 

đã tổ chức sản xuất và phát trực tiếp hàng 
ngày chương trình ON Edu – Trường học 4.0 
với các bài giảng bổ ích cùng các thầy cô 
giáo và các chuyên gia có uy tín để giảng 
dạy các môn học: Toán, Văn, anh, hóa, Lý, 
sinh, Địa, Giáo dục công dân... cho các học 

sinh lớp 5, 9, 12. Từ 16/3, học sinh lớp 5, 9,12 trên cả nước có thể dễ dàng ôn lại 
các kiến thức của học kì 1 và chuẩn bị cho các bài học của học kì 2 với các khung 
giờ: 9h, 14h, 16h trên các nền tảng của VTVcab như: Kênh VTVcab 7, VTVcab 22, 
app onme, on, youTube on Edu, trang Facebook của VTVcab đều được trực tiếp 
song song. Mỗi bài giảng có thời lượng từ 45 - 60 phút phù hợp với thời gian mỗi 
tiết học của học sinh cùng với nội dung các bài giảng được thiết kế theo tiêu chuẩn 
của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đặc biệt, người học và người dạy có thể dễ dàng 
tương tác, trao đổi ý kiến thông qua các phần mềm hỗ trợ Livestream.

 nT

triển khai dạy học 
trên vtvcab

lễ tổ hùng Vương là sự kiện tín ngưỡng 
chung cả dân tộc và được unEssco 

công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của 
nhân loại. phim tài liệu Mùa xuân lễ tổ Hùng 
Vương đề cập đến lịch sử của tín ngưỡng và 
thực hành tín ngưỡng tổ tiên vua hùng qua 
nhiều thời kì với sự tham gia của nhiều khách 
mời là những giáo sư hàng đầu Việt nam như: 
Gs Lê Văn Lan, Gs Vũ Khiêu, Gs phan huy 
Lê… phim kịch bản và đạo diễn hằng Giang, 
phát sóng vào ngày 2/4 đúng dịp Giỗ tổ hùng 
Vương (10/3 Âm lịch) trên kênh VTV1. 

p.V

mùa xuân lễ tổ hùng vương 
lên sóng vtv1

sau một năm lên sóng, chương 
trình Không khoảng cách phát 

sóng trên kênh VTV1 đã nhận được 
nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. 
Từ năm 2020, ekip sẽ có nhiều thay 
đổi để mang đến sức hấp dẫn mới 
cho chương trình âm nhạc này. Từ 
một minishow của phiên bản 2019, 
chương trình sẽ chuyển thành một 
show diễn ấn tượng của nghệ sĩ tham gia chương trình. các thông tin về 
những nghệ sĩ sẽ được khai thác theo hướng mới mẻ, đó là cảm xúc của 
người hâm mộ về giọng ca này, âm nhạc của anh tác động mang lại điều gì 
trong cuộc sống của họ.  

p.V

không khoảng cách 
thay đổi để hấp dẫn khán giả

nhân dịp sinh nhật kênh VTV3, ngày 31/3 Ai là triệu phú sẽ 
sản xuất số đặc biệt với sự tham gia của hai khách mời Mc - 

BTV anh Tuấn và diễn viên Thu Quỳnh. hai vị khách mời sẽ mang 
tới nhiều điều bất ngờ thú vị. Đây cũng là lần đầu tiên họ tiết lộ 
với khán giả truyền hình những bí mật cá nhân và nghề nghiệp... 

Chương trình được phát sóng lúc 20h30 ngày 31/3 trên 
kênh VTV3.

Lh

ai là triệu phú số ghi hình đặc biệt
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trong khi tất cả các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh và đời sống gặp khó khăn 

thì nhu cầu sử dụng các loại hình giải trí trực 
tuyến lại tăng cao. Theo nghiên cứu của công 
ty nielsen, nhu cầu xem trực tuyến tại nhà 
tăng mạnh trong bối cảnh dịch bệnh covid - 
19 đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, với 
số lượng người xem trực tuyến tăng khoảng 
61%. Thậm chí, cũng theo nielsen, người Mỹ 
dành khoảng 12 giờ mỗi ngày để xem trực 
tuyến trong khoảng thời gian này. Trong đó, 
lượng khán giả theo dõi TV truyền thống tăng 
17%, tương đương khoảng 1,2 triệu người 
xem. Đây là cơ hội vàng để các hãng dịch vụ 
trực tuyến gia tăng thị phần cũng như tối ưu 
hóa lợi nhuận.

nhu cầu xem 
trực tuyến tăng mạnh

trong bộ phim tài liệu mới 
Hillary của truyền hình trực 

tuyến hulu về cuộc đời và sự 
nghiệp của bà hillary clinton, cựu 
Tổng thống Mỹ Bill clinton ví làm 
việc ở nhà Trắng giống như trở 
thành một võ sĩ quyền anh, phải 
nỗ lực chiến thắng trong trận đấu 
chỉ 15 hiệp nhưng lại kéo dài như 

30 hiệp. Đặc biệt, cuộc phỏng vấn ông clinton thuộc phần ba của bộ phim tài 
liệu tập trung vào mối quan hệ ngoài luồng của ông với nữ sinh thực tập trẻ 
đẹp Monica Lewinsky từ năm 1995, từng khiến cho sự nghiệp tổng thống gần 
như chấm dứt và đeo bám sự nghiệp chính trị của vợ ông, bà hillary. Bộ phim 
tài liệu được phát sóng trên nền tảng hulu đã ngay lập tức thu hút sự chú ý 
của dư luận cũng như nhiều ý kiến đa chiều về nhà clinton.

                                                                          pV (Theo Nytimes)

chuyện ngoại tình của 
cựu tổng thống bill cinton lên phim

mùa thứ ba của chương trình Quý 
ông đại chiến dự kiến trở lại trên 

sóng VTV3 vào khung giờ vàng trong 
tháng 4 này. sau một thời gian tuyển chọn 
sôi nổi ở các khu vực, Quý ông đại chiến 
đã thu hút được nhiều chàng trai trẻ với vẻ 
ngoài nổi bật, tính cách thu hút, tài năng 
nổi bật. họ sẽ thể hiện các thế mạnh của 
mình, đua tài để chinh phục các nữ nghệ sĩ 

và các quý cô có mặt ở trường quay. Được 
biết, đồng hành cùng mùa thứ ba Quý 
ông đại chiến là các ngôi sao vốn được 
khán giả yêu mến bởi sự hài hước, duyên 
dáng như: hương Giang, ninh dương Lan 
ngọc, Lâm Vĩ dạ, hari Won. Mc Thành 
Trung cũng sẽ trở lại cùng cuộc tìm kiếm 
những quý ông hoàn hảo, thú vị. 

    h.h

Quý ông đại chiến chuẩn bị tái ngộ khán giả

theo đại diện của Đài KBs (hàn Quốc), 
ngày 9/3, họ nhận được thông báo từ một 

nhân viên rằng con trai anh có kết quả dương tính 
với covid-19. sau đó, nhân viên đó và 11 đồng 
nghiệp khác đã tự động cách li và đi xét nghiệm. 
Vào tối ngày 10/3, người này có kết quả dương 
tính với covid-19. ngay sau đó, một số tầng của 
tòa nhà đã đóng cửa và tòa nhà bị phong tỏa 
trong vòng 24 tiếng để khử trùng. Toàn bộ nhân 
viên được lệnh phải làm việc tại nhà cũng như tự 
cách li bản thân. KBs là đài truyền hình đầu tiên 
tại hàn Quốc bị phong tỏa 24h vì có nhân viên bị 
nhiễm covid – 19.

d.c

kbS bị phong tỏa 
vì covid - 19

sau khi chia tay chương trình truyền hình thực 
tế Project Runway, bộ đôi lừng danh siêu mẫu 
heidi Klum và cố vấn thời trang Tim Gunn tái hợp 
trong Making the Cut do amazon thực hiện. Điểm 
khác biệt của Making the Cut so với các chương 
trình thực tế về thời trang trước đây đó là tính ứng 
dụng được đề cao và nhờ mạng lưới amazon, 
người xem có thể mua thẳng những thiết kế giành 
chiến thắng sau chương trình được phát sóng. 
ngoài sự cầm trịch của heidi Klum và Tim Gunn, 
Making the Cut còn có sự tham gia của nhiều 
nhân vật nổi tiếng trong làng thời trang như siêu mẫu naomi campbell, diễn 
viên nicole Richie trong vai trò giám khảo.

     V.p

bộ đôi heidi klum và tim gun 
tiếp tục “đại náo” sóng truyền hình
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gƯơng mặt trAng BìA

 hoa gạo giữa trời là ca khúc tình cảm, 
tha thiết viết về tình yêu thương của người 
mẹ dành cho những đứa con của mình, dù 
đi muôn nơi, trải qua mọi chông gai, vấp 
ngã… thì vẫn có mẹ ở bên che chở, bao 
dung, yêu thương. Đó là hình ảnh của mẹ 
Bích Hồng hay là chính Bích Hồng? 

Khi nhạc sĩ Minh phương gửi gắm ca 
khúc này, tôi đã muốn hát ngay vì thấy rất 
nhiều cảm xúc của mình trong đó. Mỗi lời 
hát tôi đều thấy bóng dáng của mẹ mình ở 
đó. Mẹ tôi là người luôn hết lòng vì chồng, vì 
con. Mẹ tuy khắt khe nhưng luôn bao dung 
và sẵn sàng ở bên cạnh các con, kể cả khi 
chị em tôi mắc lỗi, mẹ dang rộng vòng tay 
chở che chúng tôi vượt qua những biến cố... 
Mẹ là chỗ dựa, là bến bờ bình yên mà càng 
trưởng thành tôi càng thấu hiểu và biết ơn. 
Tôi luôn mơ ước sẽ trở thành một phụ nữ 
giống như mẹ, tôi tin như vậy sau này các 
con tôi sẽ được… nhờ, sẽ trưởng thành và 
sống tình cảm. Khi hát Hoa gạo giữa trời tôi 
cũng đồng thời muốn được tôn vinh hình ảnh 
người phụ nữ Việt nam. 

 Trong mắt Bích Hồng, một nghệ sĩ 
và cũng là một bà mẹ của hai thiên thần 
luôn được bạn bè nhìn nhận là thuần hậu, 
hết lòng chăm sóc gia đình, thì có thể hình 
dung về một biểu tượng hình ảnh Phụ nữ 
Việt như thế nào?

Với tôi, hình ảnh phụ nữ Việt giống như 
hình ảnh của mẹ, của thím tôi, đều là những 
người mẹ, người vợ hết lòng chăm lo cho 
chồng con, hi sinh bản thân để gia đình được 
bình yên, con cái trưởng thành, ngoan ngoãn. 
Tôi luôn học hỏi mẹ và thím của mình cách 
chăm con, lo lắng, dạy dỗ con, học cả cách 
chăm lo cho công việc cũng như sức khoẻ 
của chồng bởi anh là người làm việc vất vả 

Ca sĩ Bích Hồng
chăm lo gia đình  

là niềm 
 hạnh phúc

dịp 8/3 Vừa qua, ca sĩ bích hồng pháT 
hành mV hoa gạo giữa trời -  mộT 

sáng Tác của nhạc sĩ Trẻ minh 
phương. Đây là món quà cô dành 

Tặng cho mẹ, cho chính mình Và Tôn 
Vinh phụ nữ ViệT nam luôn hếT lòng Vì 

gia Đình, chồng con. 
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nhất trong gia đình. Tuy nhiên, không vì 
vậy mà tôi lơ là công việc giảng dạy tại 
học viện Âm nhạc Quốc gia Việt nam. Vì 
vậy, mục tiêu trong cuộc sống của tôi là 
luôn phải trọn vẹn cả công việc cơ quan 
lẫn việc chăm sóc gia đình sao cho tốt 
nhất có thể.

 Để đạt được mục tiêu như Bích 
Hồng đề ra thật sự không hề dễ dàng. 
Đến thời điểm này, Bích Hồng nghĩ 
mình đã được bao nhiêu phần trăm vẻ 
đẹp phụ nữ Việt như mẹ, như thím?

nếu đánh giá mẹ và thím là 100% thì 
tôi chắc cũng được 70% rồi (cười). Mà 
70% này với tôi là cả một nỗ lực, và cũng 
là con số quá tốt, đo đếm sự trưởng thành, 
tích lũy kinh nghiệm từ những tấm gương 
mà mình học tập. Bản thân tôi luôn đặt gia 
đình lên hàng đầu, đó là điều khiến cho tôi 
cảm thấy hạnh phúc nhất rồi.

 Nghe chia sẻ thấy Hồng đang 
thuộc tuýp phụ nữ truyền thống trong 
khi bên ngoài lại rất hiện đại. Hồng thấy 
phụ nữ hiện đại có ưu điểm gì trong 
việc cân bằng sự nghiệp và gia đình?

Tôi nghĩ mình là sự pha trộn hài hòa 
giữa tuýp phụ nữ truyền thống và hiện đại. 
Bên ngoài tôi hiện đại nhưng bên trong tôi 
lại rất truyền thống đấy. Theo tôi, phụ nữ 
hiện đại có rất nhiều ưu điểm, đặc biệt là 
sự năng động, nhạy bén và tính độc lập 
cao. Đây là những ưu điểm do xã hội phát 
triển mang lại, phụ nữ hôm nay cũng được 
tạo điều kiện từ xã hội, gia đình để phát 
huy khả năng, cống hiến với công việc, 
góp phần công sức nhỏ cho sự phát triển 
của đất nước. Đó cũng là  niềm hạnh phúc 
và tự hào của phụ nữ thời hiện đại. chính 
việc tạo điều kiện và ủng hộ của gia đình, 
xã hội này mà dù vất vả hơn nhưng phụ 
nữ vẫn làm tốt việc cân bằng giữa gia đình 
và xã hội của mình. 

 Bích Hồng từng nói, bạn luôn 
thấy hài lòng khi lùi một bước để chăm 
lo gia đình, có khi nào Hồng thấy mình 
thiệt thòi không? 

Với tôi, chăm lo cho gia đình là một 
niềm hạnh phúc, tôi không bao giờ nghĩ 
đó là thiệt thòi. có thể bớt một chút sự 
nổi tiếng nhưng bù lại công việc giảng 
dạy của tôi ở trường rất tốt, có những 

học trò giỏi; ở nhà thì được bên chồng 
con nhiều hơn, đồng hành cùng chồng 
chăm sóc con cái và cả trong công việc. 
chồng tôi là người sống rất tình cảm, yêu 
thương gia đình. Với anh, vợ con luôn ở 
vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống. Tôi 
nghĩ, bất kể một phụ nữ nào cũng chẳng 
mong gì hơn thế!

 Có thể thấy, bạn đang có đời sống 
thật êm đềm, viên mãn. Giấc mơ về sự 
thành công trên con đường nghệ thuật 
của Hồng thay đổi thế nào từ thời con 
gái đến thời đã làm mẹ, làm vợ?

Trước đây, khi mới theo học nhạc, tôi 
luôn mơ ước sau này sẽ thật nổi tiếng, 
được đứng trên sân khấu và hát thật 
nhiều. sau này, khi đạt giải Sao Mai 
năm 2011 tôi cũng đi diễn rất nhiều, cảm 
thấy thật hạnh phúc mỗi lần được biểu 
diễn trên sân khấu mà bên dưới đầy ắp 
khán giả. Rồi đến khi lấy chồng, sinh 
con, không có nhiều thời gian đi diễn, tôi 
cũng nhớ sân khấu, nhớ khán giả lắm, 

nhớ cả các ca khúc mình hát nữa. nhưng 
tôi nghĩ, là con người không ai đạt được 
tất cả những điều mình muốn, cần phải 
biết cân bằng mọi thứ sao cho hoà hợp. 
nhiều khi nghĩ lại, tôi cảm thấy mình đã 
được trải qua hết các cung bậc của cuộc 
sống, được học tập theo ước mơ, được 
thăng hoa trên sân khấu, được khán giả 
yêu mến đón nhận và giờ có một cuộc 
sống đủ đầy hạnh phúc cùng chồng con.

 Tuy không ồn ào nhưng mỗi năm 
bạn vẫn đều đặn ra sản phẩm nhạc mới 
thể hiện nỗ lực làm nghề không ngưng 
nghỉ của mình. Vậy, trong năm nay, 
Bích Hồng có kế hoạch nào muốn chia 
sẻ với khán giả?

Tôi luôn muốn sẽ có nhiều sản phẩm âm 
nhạc hơn nữa để gửi đến quý khán giả đã yêu 
mến và ủng hộ mình, vì vậy tôi luôn đau đáu đi 
tìm các ca khúc mới phù hợp như MV Hoa gạo 
giữa trời dịp 8/3 vừa qua, lựa chọn những ca 
khúc quen thuộc để hòa âm, phối khí mới đem 
đến cho khán giả những cảm xúc mới mẻ. dù 
bận rộn nhưng tôi sẽ luôn chú trọng giữ gìn 
và bền bỉ với con đường ca hát của mình. Tôi 
mong luôn được khán giả yêu thương, đồng 
hành bên tôi như những năm tháng qua.

 Cảm ơn Bích Hồng! 
nGọc Mai (Thực hiện)

với bích hồng, dù cô là ai, thành công đến 
đâu đi chăng nữa thì điều đầu tiên cô vẫn 
là một phụ nữ của gia đình, một người mẹ 
của hai thiên thần nhỏ. bích hồng tôn 
sùng vẻ đẹp thuần hậu, sâu lắng của phụ 
nữ việt nam.
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trăn trở 
mùa hạn mặn

“chợ” nước ngọt tưới mát 
ngày nắng hạn

cách đây 4 năm, mùa khô năm 2016, 
ĐBscL trải qua trận hạn mặn lịch sử với 
mức độ thiệt hại chưa từng có trong hơn 
100 năm qua. Gần 1 triệu ha đất sản xuất 
không còn màu của sự sống, gây thiệt hại 
gần 6.000 tỉ đồng, khiến hàng chục ngàn 
người phải li hương tìm kế sinh nhai. năm 
nay, hạn mặn diễn ra gay gắt và nhiều chỉ 
số đã vượt ngưỡng năm 2016. dù đã có 
sự chuẩn bị từ trước nhưng những tác 
động tiêu cực của hạn mặn lại vượt ngoài 
sự tiên lượng của các ngành chức năng 
và người dân. người nông dân một nắng 
hai sương phải oằn mình cứu lấy thành 
quả lao động trên những cánh đồng cháy 
khô gây ấn tượng mạnh với tôi, nếu không 
muốn nói là “ám ảnh”. nhưng khi thực 
hiện loạt bài về đợt thiên tai này, tôi rất 
ấn tượng với sự chủ động ứng phó biến 
đổi khí hậu của bà con nông dân. cụ thể 
là người dân tiến hành cắt vụ, chọn giống 
ngắn ngày, chuyển đổi cây trồng,… để 
sống chung một cách sáng tạo cùng hạn 
mặn nhằm giảm bớt thiệt hại. dù vẫn ở vị 
trí yếu thế trước thiên nhiên nhưng việc 
thoát khỏi thế bị động cho thấy ý chí vượt 
khó bao đời của cư dân nơi đây. Đặc biệt, 
ở những nơi gặp hạn mặn nặng thì xuất 
hiện những “chợ nước ngọt” bất đắc dĩ. 

nơi đây không có hoạt động mua, bán mà 
chỉ là những giọt nước nghĩa tình được 
chắt chiu trao cho nhau hoàn toàn miễn 
phí. sở dĩ gọi là “chợ” cho vui vì mọi người 
tụ tập đợi lấy nước nên trao đổi chuyện 
nhà, chuyện cửa rất vui vẻ. dù nhu cầu 
nước sử dụng rất là cao, trong khi nguồn 
cung có hạn nhưng chính tình làng, nghĩa 
xóm bền chặt nên không bao giờ xảy ra 
chuyện tranh giành. người trẻ sẵn lòng 
nhường người già, người có sức khoẻ kém 
lấy nước trước. Thậm chí, một số người 
có xe chở nước về đến tận nhà cho các 
gia đình khó khăn, không có phương tiện 

vận chuyển. cái nghĩa, cái tình trong lúc 
hoạn nạn thật đáng quý. Vượt lên những 
được - mất, thiệt - hơn ở đời, sự san sẻ 
yêu thương trở thành chỗ dựa vững chắc 
để dân miền Tây thêm rắn rỏi trước thiên 
nhiên khắc nghiệt.

sau loạt tin, bài phát sóng và những 
hình ảnh quá trình thực hiện được tôi đăng 
trên trang cá nhân thì một số khán giả liên 
lạc với tôi ngỏ ý muốn sẻ chia, động viên 
người dân gặp khó khăn. Tôi đã kết nối các 
mạnh thường quân, nhà hảo tâm với ngành 
chức năng, bộ đội biên phòng và người dân. 
ngay sau đó, người dân vùng hạn mặn đã 
nhận được sự hỗ trợ tích cực. nhiều nhất là 
dụng cụ chứa nước và gạo. Tôi rất vui khi 
tác phẩm của mình đã trở thành cầu nối, để 
yêu thương được lan toả. Đó là nguồn động 
viên to lớn giúp người dân bị ảnh hưởng bởi 
hạn mặn thêm vững tin trước khó khăn.

chuyện ít kể về phóng viên 
nông nghiệp 

Địa bàn tác nghiệp của chúng tôi 
thường ở nông thôn, một số nơi chỉ 

bước Vào những Tháng mùa khô, Tình Trạng nước mặn xâm 
nhập sâu ở Đồng bằng sông cửu long (Đbscl) càng khốc liệT. 

Tận mắT chứng kiến nỗi nhọc nhằn của bà con Trong ĐợT Thiên 
Tai này, phóng Viên duy anh (VTV5 - Tây nam bộ) chia sẻ Về kỉ niệm 

Tác nghiệp khó quên của mình.

PV Duy Anh (VTV5 – Tây Nam Bộ)

nHật kí pHóng Viên
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là đường đất cho nên thường thì ekip 
phải lội bộ. Từ huyện này qua huyện 
khác, hoặc tỉnh này qua tỉnh kia rất xa 
nên chúng tôi phải di chuyển liên tục để 
đảm bảo thời gian ghi hình đúng tiến độ. 
chính vì thế, thời gian nghỉ ngơi gần như 
không có. Một ngày làm việc thường kết 
thúc vào lúc chiều muộn. Khi tác nghiệp, 
chúng tôi luôn được các cấp chính quyền 
và người dân hỗ trợ rất nhiều. có hôm 
quay từ sáng sớm đến hơn 12 giờ trưa 
mà ở vùng quê xa xôi không có tiệm cơm 
như ngoài phố. Thấy vậy, người dân nấu 
cơm cho ekip ăn. Trong tình cảnh khó 
khăn như vậy nhưng họ vẫn sẵn lòng sẻ 
chia. Tôi luôn thấy ấm áp vô cùng bởi sự 
hiếu khách và phóng khoáng của người 
miền Tây.

các tin, bài phóng sự về hạn mặn do 
tôi sản xuất, ngoài việc phát trên VTV5 
Tây nam Bộ còn được phát trên các kênh 
khác của VTV. Theo quan điểm cá nhân 
tôi, việc truyền tải thông tin trên các kênh 
VTV nói chung và kênh VTV5 nói riêng 
không có sự khác biệt lớn. ngoại trừ các 
chương trình chuyên sâu về vấn đề dân 
tộc. còn đối với tin, bài thời sự, cái cốt lõi 
là chọn cách chuyển tải thông tin dễ hiểu 
nhất, nhanh, chính xác và trúng điều mà 
người dân quan tâm. dù tác nghiệp ở khu 
vực xa xôi, đường đất, ruộng lúa, kênh 
rạch, trời mưa xối xả hay nắng gay gắt 
giữa đồng ruộng nhưng tôi luôn phải chỉn 
chu khi lên hình. Đây là cách tôn trọng 

khán giả, miễn sao tươm tất mà vẫn giản 

dị là được. 

ĐBscL là vùng kinh tế nông nghiệp 

trọng điểm của quốc gia. Vì vậy, các đề tài 

liên quan đến nông nghiệp có thể nói nơi 

đây là phong phú nhất. ưu thế đó trở thành 

thế mạnh đối với phóng viên thường trú tại 

khu vực này. Đã nói là ưu thế thì phải khai 

thác triệt để nhằm tạo ra bản sắc riêng trong 

từng tác phẩm của mình trên các kênh 

sóng của VTV. Một khía cạnh khác khiến tôi 

gắn bó với mảng nông nghiệp, đó là tôi sinh 

ra và lớn lên ở vùng đất này. cha mẹ tôi 

là nông dân chính gốc. Lớn lên từ tuổi thơ 

nghèo khó, bên cạnh sự yêu thương của 

gia đình, tôi còn nhận được sẻ chia, đùm 

bọc của bà con chòm xóm. cho nên, dù đi 

đâu nhưng tôi vẫn nhớ và biết ơn mảnh đất 

miền Tây. Điều đó giúp tôi càng trân trọng 

và sống phải có trách nhiệm với quê hương 

của mình. Vì lẽ đó, mảng nông nghiệp luôn 

có sức hút đặc biệt đối với tôi từ khi bắt đầu 

làm báo. Với tôi, niềm vui lớn nhất khi làm 

nghề là được đồng hành cùng với nông dân 

để lắng nghe, thấu hiểu, được chuyển tải 

những tâm tư, tình cảm, nỗi trăn trở, hoài 

bão của họ trong hành trình vượt khó vươn 

lên thông qua tác phẩm của mình trên các 

kênh sóng của Đài Truyền hình quốc gia. 

Qua đó, giúp mọi người hiểu hơn về đất và 

con người nơi đây. Tôi tin rằng mọi người 

cũng có cảm nhận như mình: hạnh phúc 

hơn khi thật sự để tâm vào một điều gì đó, 

biết rõ mình đang làm gì. 

Lưu phươnG (Ghi) 

Hạn hán ở các tỉnh miền Tây ngày càng nghiêm trọng

Chợ nước ngọt ngày nắng hạn
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 Chúc mừng ông và Hãng phim 
Giải Phóng đã hoàn thành và cho ra mắt 
bộ phim truyền thuyết đảo xa, một bộ 
phim hoạt hình hiếm hoi về đề tài biển 
đảo. Vậy lí do gì ông vẫn quyết tâm làm? 
Ý tưởng xuất phát từ đâu, thưa ông? 

Kịch bản của bộ phim đã được tôi ấp ủ 
trong suốt 5 - 6 năm. Trong quá trình làm 
phim, việc chỉnh sửa là không thể tránh 
khỏi. dẫu vậy, chúng tôi đã luôn thực hiện 
công việc bằng lòng yêu thích, đam mê 
không ngừng nghỉ. Biển đảo là đề tài rất 
nóng và luôn được tất cả mọi người quan 
tâm. Từ ý tưởng 
của nhà văn Đình 
Kính về Rồng Vàng 
từ chín tầng mây 
hạ xuống thành 
đất Việt và những 
móng rồng chính 
là các hòn đảo, 
tôi đã biên tập và 
chuyển thể sang 
bộ phim hoạt hình 
Truyền thuyết đảo 
xa. Kịch bản văn học có những câu thoại 
rất dài cùng các nhân vật cụ thể như phim 
truyện. Trong khi đó, phim hoạt hình chỉ 
có 12 phút kể chuyện và luôn có tính chất 
ước lệ, khái quát rất cao. Đấy là cái khó 
đặt ra đối với chúng tôi, làm sao phải đưa 
ra cách kể chuyện dễ hiểu nhưng sắc nét 
và thực sự khiến khán giả rung động. Để 
“gỡ” cái khó ấy, tôi đã chọn hình thức làm 

phim hoạt hình cắt giấy ước lệ cho Truyền 
thuyết đảo xa. 

 Đã hơn 40 năm tuổi nghề, tham 
gia làm phim với nhiều chức danh khác 
nhau: họa sĩ diễn xuất, họa sĩ thiết kế 
tạo hình và đạo diễn phim. Ông đã có 
những thành công trong việc làm phim 
hoạt hình. Vậy trong truyền thuyết đảo 
xa lần này, thông điệp ông muốn gửi 
đến cuộc sống là gì? 

“Khi đất nước ta còn ở thuở hồng 
hoang, từ trên cao thẳm tận chín tầng 
mây, có một con Rồng Vàng cưỡi mây 
hạ xuống trần gian. Trời đất bừng sáng. 
Rồng vàng nhẹ nhàng rẽ mây, vươn mình 
nằm xuống, uốn mình thành dải đất hình 
chữ s bên sóng biển dập dìu. những 
chiếc móng rồng rực rỡ co lại hóa thành 
những hòn đảo bao quanh, khẳng định 
một điều chắc chắn, những móng rồng 
đảo xa là cơ thể không thể tách rời của 
Rồng Vàng đất Việt...”. Đó là lời dẫn mở 
đầu cho Truyền thuyết đảo xa - một bộ 
phim toát lên tinh thần yêu nước, tự hào 

nsnD Hà Bắc
đâu chỉ nhận riêng mình

Tôi gặp nsnd hà bắc Vào mộT  ngày cuối Tuần Và nhận Thấy, 
dường như Thời gian Vẫn chưa Thể ĐặT những VếT hằn lên niềm Đam 

mê của ông. Với hoạT hình, Với nghệ ThuậT, nghệ sĩ ấy Vẫn còn 
nhiều say mê Và ThậT nhiều duyên nợ. những ngày Đầu năm 2020 

này, mộT niềm Vui lớn Đã Đến Với người nghệ sĩ già khi ông hồ hởi: 
“Tôi Thấy mình như Được sống lại Thời Tuổi Trẻ…”.

Những hình ảnh trong phim Truyền thuyết đảo xa

Đối tHoại
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dân tộc. câu chuyện này cũng có yếu tố 
linh thiêng, đề cao sức mạnh “đồng bào” 
- sức mạnh của bao thế hệ đã cùng dựng 
xây đất nước. Với thủ pháp nghệ thuật 
của phim cắt giấy vi tính 2d có tính ước lệ 
và khoa trương cao, thông điệp tôi muốn 
gửi gắm trong bộ phim là mỗi người Việt 
luôn tự hào và có trách nhiệm bảo vệ chủ 
quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Để hoàn 
thành bộ phim này, nhóm nghệ sĩ chúng 
tôi đã luôn lao động cật lực, vất vả suốt cả 
năm trời. hi vọng bộ phim sẽ ít nhiều đọng 
lại trong tâm trí của khán giả những cảm 
xúc về tinh thần bảo vệ và xây dựng Tổ 
quốc, cũng là món quà kỉ niệm phim hoạt 
hình Việt nam tròn 60 năm tuổi.

 Nếu nhìn lại một loạt phim hoạt 
hình Việt Nam gần đây, kể cả phim 2D 
hay 3D đều thấy một lượng kiến thức 
dày dặn, được xây dựng trên nền tảng 
những câu chuyện văn hóa dân gian, 
nhân vật lịch sử, câu chuyện lịch sử. 
Tuy nhiên, đâu đó vẫn thiếu góc tiếp 
cận để các đối tượng khán giả thật sự 
đón nhận được thông điệp gửi qua các 
bộ phim hoạt hình. Theo ông nguyên 
nhân do đâu? 

hiện nay, có quá nhiều phương tiện 
và các kênh dành cho thiếu nhi, không 
kể đến youtube, mạng xã hội. Vậy là có 
nhiều phim hoạt hình ý nghĩa của Việt 
nam chưa đến được đúng với thiếu nhi. 
cho dù phim hoạt hình hiện nay dành cho 
tất cả đối tượng khán giả, nhưng chúng 
tôi vẫn đang thiếu và khó khăn trong cách 

tiếp cận này. nhìn vào hoạt động thương 
mại của các bộ phim hoạt hình trên thế 
giới, nhiều bộ phim ra rạp, có các hoạt 
động ăn theo như đồ chơi, tạo hình nhân 
vật. Thế nhưng, ở Việt nam thì vấn đề này 
vẫn chưa được thúc đẩy, phim hoạt hình 
bao nhiêu năm nay vẫn khó có những bứt 
phá về thương mại. nhiều khán giả Việt 
nam khi được hỏi cũng không biết nhiều 
về phim hoạt hình Việt nam. Đáng buồn 
hơn khi họ có một mặc định tiềm ẩn: phim 
hoạt hình Vn chán lắm, dù chưa biết nội 
dung phim thế nào. nên dù có sản xuất 
rất nhiều phim nhưng cũng để cất kho, bởi 
những lí do rất khó nói. 

 Chính thức theo nghề từ năm 
1976, hơn 40 năm gắn bó với hoạt hình 
cùng bao thăng trầm, NSND Hà Bắc 
được coi là người làm “sống” thể loại 
phim hoạt hình, như những cây đa, cây 
đề gạo cội của làng hoạt hình Việt Nam. 
Những dấu mốc nào ông ghi nhớ nhất? 

Tôi tham gia diễn xuất nhiều bộ phim 
hoạt hình (hàng chục bộ phim của nhiều 
tác giả), đoạt nhiều giải cao trong các 
kì liên hoan phim trong nước và quốc 
tế. Là giám khảo Quốc tế ở Liên hoan 
phim (Lhp) hoạt hình lớn: annecy (pháp 
- 1995), Bruxelles (Bỉ - 1996), Mumbai 
(ấn Độ - 2000). Tôi cũng là một trong 
những người làm phim 3d đầu tiên ở 
Việt nam. Tôi đã giành được nhiều giải 
thưởng trong các kì liên hoan phim trong 
nước và quốc tế (Giải Bạc của Ban giám 
khảo Lhp asEan new Media arts 2007, 

1 Bông sen Vàng, 4 Bông sen Bạc, 1 
cánh diều Vàng, 3 cánh diều Bạc, 4 
Giải cá nhân). huy chương vì sự nghiệp 
Điện ảnh Việt nam năm 1998. Vinh danh 
những giá trị đóng góp, tôi được nhà 
nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân 
dân năm 2012.

 Hãy trả tiền để xem nghệ thuật, 
cống hiến không có nghĩa là làm mọi 
thứ miễn phí, ông nghĩ như thế nào về 
vấn đề này? 

ngày còn trẻ tôi cũng nghĩ đơn giản, 
nghệ thuật mà dính đến tiền bạc thì nó 
là nghệ thuật rẻ tiền. Đến giờ mình thấy 
quan điểm ấy cũng chả sai, chỉ là nó 
không hoàn toàn đúng thôi. Bởi về cơ 
bản, để sản sinh ra nghệ thuật, nghệ sĩ 
phải đầu tư không chỉ rất nhiều chất xám, 
mà còn cả tài chính nữa. 

 Ông có thấy những người dấn 
thân cho phim hoạt hình có nhiều thiệt 
thòi hơn so với những lĩnh vực khác 
trong nghệ thuật không? 

Tôi vẫn nói với học trò, khi lao vào lĩnh 
vực này là khổ đấy. cũng như bạn, khi gặp 
tôi là bạn nhìn vào danh hiệu của tôi chứ 
thực ra để hiểu sâu hơn chắc chắn là khó, 
đúng không nào. Đau khổ của một người 
đam mê mà chỉ có mình mới hiểu. nhưng 
tôi và học trò của mình đều xác định rõ chân 
lí ấy nên chúng tôi rất thoải mái. chúng tôi 
cũng có những hạnh phúc lớn lao mà chỉ 
có người làm nghề mới hiểu.

 Cảm ơn NSND Hà Bắc!
hà hươnG (Thực hiện)

Hình ảnh trong phim Truyền thuyết đảo xa
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nHân Vật

nsƯt Hồng Liên 

an yên với âm nhạc 

nữ nghệ Sĩ cô đơn
Là một trong những ca sĩ nổi tiếng trên 

sóng Đài Tiếng nói Việt nam những năm 70-

80 của thế kỉ trước, nsưT hồng Liên được 

khán thính giả khắp nơi yêu mến bởi giọng 

hát dân ca ngọt ngào với cách hát mộc mạc, 

giản dị và trong trẻo. Tên tuổi của bà gắn liền 

với những ca khúc như: Sợi nhớ sợi thương, 

Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, Đóng 

nhanh lúa tốt, Dòng sông và tiếng hát... Bà là 

một trong số ít ca sĩ được phong tặng danh 

hiệu nsưT, dù không được học thanh nhạc 

bài bản. Với nsưT hồng Liên, đó là định 

mệnh. Khi hồng Liên còn bé, cha bà công tác 

ở cục cảnh vệ - Bộ công an. Vào dịp cuối 

tuần, cha thường dẫn cô con gái nhỏ qua 

chiếc cổng đỏ, vào khu nhà sàn của Bác xem 

phim. năm 6 tuổi, bà được gặp Bác, được 

Bác khen hát hay và cho kẹo. Kỉ niệm đó 

in đậm trong tâm trí, khiến bà luôn thôi thúc 

ước mơ trở thành ca sĩ. dù không được học 

hành bài bản, nhưng với may mắn được trời 

mặc dù Đã bước qua Tuổi 60 nhưng nsưT hồng liên Vẫn giữ Được néT 
Đẹp Từ Thời Thanh xuân Với Đôi mắT sâu, To Tròn, Đôi lúc Thoáng 
chúT buồn. có lẽ Đằng sau ánh Đèn sân khấu, sau những Tràng 

pháo Tay của khán giả là những nỗi buồn của người phụ nữ không 
có Được cuộc sống hôn nhân Trọn Vẹn. 

NSƯT Hồng Liên trong liveshow kỉ niệm 40 năm ca hát
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phú cho giọng hát hay cùng với quá trình khổ 
luyện, rèn giũa đã làm nên tên tuổi của nsưT 
hồng Liên. 

sớm chịu cảnh đơn chiếc, lại mang bản 
tính nhạy cảm, yếu đuối của người nghệ sĩ, 
nhưng không vì thế mà nsưT hồng Liên 
chọn lối sống buông trôi, đánh mất bản thân 
trước cám dỗ. Bà luôn nhắc nhở bản thân, đã 
là ca sĩ hãy để công chúng yêu, công chúng 

mến. Là người mẹ, nhất định phải làm gương 
cho con trai. có lẽ chính những nguyên tắc 
sống đó giúp bà vượt qua bao khó khăn, thử 
thách của cuộc sống. Bà kể, ngày mới chia 
tay, cuộc sống gói gọn trong duy nhất chữ 
“buồn”. cũng có lúc nỗi cô đơn xâm chiếm 
khiến bà muốn buông xuôi. “Thế nhưng, khi 
đã bình tĩnh trở lại, tôi không cho phép mình 
gục ngã, tôi phải mạnh mẽ và đứng lên vì 
chính cuộc sống của mình và con trai”, bà 
tâm sự. 

nsưT hồng Liên là một trong những 
giọng ca nhạc cách mạng nổi tiếng được 
đông đảo công chúng yêu mến. sự nghiệp 
ca hát của bà đã kéo dài suốt 40 năm qua 
và ghi dấu ấn với nhiều thế hệ. năm 2018, 
bà đã tổ chức live show âm nhạc kỉ niệm 
40 năm ca hát với nhiều ca khúc gắn liền 
với tên tuổi của mình như: Dòng sông và 
tiếng hát, Sợi nhớ sợi thương, Trường Sơn 
Đông - Trường Sơn Tây… Mặc dù tổ chức 
với quy mô nhỏ gọn và cắt giảm chi phí tối 
đa, nhưng với bà, đây vẫn là đêm nhạc 

trong mơ của một đời ca hát. hiện nay, dù 
đã về hưu khá lâu, nhưng với nsưT hồng 
Liên, thơ và nhạc chính là chỗ dựa tinh 
thần quan trọng, giúp bà có đủ niềm tin, 
sự lạc quan. 

làm từ thiện bằng âm nhạc
Mặc dù không phải là người giàu có, 

nhưng nsưT hồng Liên luôn tâm niệm: 
“Tôi không giàu nhưng vẫn hạnh phúc”. 
Bà cũng thường làm từ thiện trong khả 

năng có thể, bằng phần doanh thu nhỏ 
bé trong những đêm diễn. nhiều người 
cảm thấy rất buồn và hụt hẫng khi về hưu. 
nhưng với nsưT hồng Liên thì khác, bà 
vẫn đi hát và ngâm thơ trong các chương 
trình chào mừng sự kiện nào đó hoặc các 
chương trình từ thiện. những hoạt động 
đó khiến bà cảm thấy vui và may mắn vì 
vẫn còn được đứng trên sân khấu, vẫn 
được mọi người yêu mến và nhớ tới. Bà 
tâm sự, sẽ vẫn tiếp tục mang tiếng hát và 
niềm say mê của mình để phục vụ mọi 
người, phục vụ khán giả. Giờ đây, khán 
giả ít khi gặp nsưT hồng Liên trên các 
sân khấu ca nhạc lớn mà thay vào đó 
là chương trình mang tính chất từ thiện. 
Tuy vậy, đó là một trong những điều mà 
bà cảm thấy vui nhất khi mang tiếng hát 
của mình đến góp vui và xua tan mọi nỗi 
đau thể xác cũng như tinh thần của các 
bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ở các 
bệnh viện trong chương trình Mang âm 
nhạc đến bệnh viện do ca sĩ Thái Thùy 
Linh làm đại sứ. ngoài ra, nsưT hồng 
Liên còn tham gia biểu diễn cho các gia 
đình bị nhiễm chất độc màu da cam, rồi 
hát ở các phòng trà và rất nhiều chương 
trình từ thiện khác. Đó là cách để những 
người nghệ sĩ như bà tìm thấy niềm vui, 
sự an yên khi tuổi già đang cận kề. 

Thu huệ

NSƯT Hồng Liên và MC Phí Linh trong 
chương trình Lời tự sự
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làm đẹp làng Quê
 bằng tranh

Tôi thích cảm giác bình yên ở làng 

quê, nên thường có những ngày cuối tuần 

thả hồn rong chơi vùng ngoại thành. sẽ 

bình yên biết bao khi trên cung đường dạo 

chơi bắt gặp những con đường bích họa, 

rồi cùng bạn bè thỏa thích chụp ảnh.

phong trào làm đẹp làng quê bằng 

bích họa đang lan tỏa nhiều vùng quê. 

nhiều ngôi làng bình yên ngoại thành hà 

nội đã thấm đượm sắc mầu với những 

bức tranh khổ lớn. Mục 

đích của bích họa là 

làm sáng đẹp những 

bức tường khô tróc, 

cũ kĩ. Bích họa vẽ trên 

tường không chỉ làm 

đường làng, ngõ xóm 

có một sắc diện mới 

mà còn giúp người dân 

yêu quê mình hơn. Khi 

đến làng Đông Khê, xã 

Đan phượng (huyện 

Đan phượng), tôi đã 

bất ngờ khi trên tường là hình ảnh mái 

đình, gốc đa, dãy núi, vườn hoa, học sinh 

thong thả đến trường, người lao công dọn 

dẹp đường làng… Thiên nhiên đã hiện 

diện ở đó, hài hòa và được bố trí khoa học 

trên những bức tường dọc đường chính 

của làng. 

có cụ già đem lòng yêu con đường 

mới ấy nên nhất quyết không chịu theo 

con cháu ra trung tâm để ở trên chung cư 

cao tầng. cụ nuôi sáu đứa con. chúng 

từng vịn tay lên những bức tường rêu xám 

của làng để rồi mơ ước, học hành, lớn lên. 

Giờ các em nhỏ cũng nhờ sắc màu của 

tranh trên tường, mà ý nghĩ càng sáng 

trong. Lạ thế, cụ say với kí ức, như thể 

muốn sống mãi với phần kí ức ấy. ngay cả 

những người dân bình thường, hàng ngày 

đi qua đều thấy ấm lòng và an bình, khi 

sắc màu nông thôn không chỉ thay đổi, mà 

tình yêu thiên nhiên, thông điệp về cuộc 

sống xanh đã thay đổi tích cực, gần gũi, 

tự nhiên. 

Ông Bùi Văn nguyên, người làng Đông 

Khê tự hào: “Ở mỗi bức tranh, thông điệp 

bảo vệ môi trường, cuộc sống bình yên 

được khắc họa khá rõ. Thật mừng là giờ 

đây, các em học sinh tản bộ trên đường đi 

học, rạng ngời ngắm tranh. người lớn tuổi 

chúng tôi cũng nhờ tranh mà vui hơn đấy”.

còn anh nguyễn hữu sinh, Bí thư đoàn xã 

Đan phượng, chia sẻ: “Để có được những 

bức tranh này là một nỗ lực lớn của chính 

quyền và người dân. Ban đầu chúng tôi 

không nghĩ là có thể hoàn thành được. 

nhưng những bức tranh đã khoe sắc trên 

tường. chính cách nghĩ và mong muốn 

gần gũi thiên nhiên đã tạo cho những bức 

tường thô nhám có một đời sống khác”. 

thân thương  
bích họa ngoại thành

mộT Trong những néT Đẹp Từ quá Trình xây dựng, góp phần Thay 
Đổi sắc diện làng quê hà nội chính là những con Đường bích 
họa. những néT Vẽ Thanh bình, sắc màu Tươi sáng Đã khiến bao 

bức Tường nở hoa, Tạo nên nhiều bức Tranh làng quê yên ả.

Tranh tường thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên

Tô sắc thắm 
cho bức tường

Văn HóA & giải trí
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Vẻ đẹp của tranh bích họa thôi thúc tôi 

tìm về những làng ngoại thành khác. Tôi 

nhận ra không chỉ ở Đông Khê, mà các 

xã hồng Thái, nam Triều, Đại Thắng… 

(huyện phú Xuyên); xã Tích Giang, phụng 

Thượng… (huyện phúc Thọ) cũng được 

trang hoàng bởi bích họa.

ai đến làng Tạ Xá, xã Đại Thắng 

(phú Xuyên) sẽ bất ngờ bởi cách “phân 

công” nhiệm vụ rất văn hóa nơi đây. Mỗi 

xóm đều xây dựng cổng và được kẻ vẽ 

tên xóm, khẩu hiệu. Ví dụ: cổng xóm đình 

được ghi: XÓM ĐÌNH Xanh - sạch - đẹp; 

XÓM CHÙA đoàn kết - thanh lịch - văn 

minh… Tạ Xá là làng yêu văn nghệ tuồng, 

chèo, cũng là nơi sinh ra không ít người có 

khả năng hội họa. Làng đã phối hợp, cắt 

cử người vẽ tranh tường tạo thêm cảnh 

sắc. Mỗi bức mang một chủ đề khác nhau, 

như: cảnh lễ hội làng truyền thống, cánh 

đồng mẫu lớn, cảnh dọn dẹp đường làng 

ngõ xóm, cảnh mô tả hoạt động sản xuất 

chăn nuôi…

Khi xuôi sông hồng đến làng chử Xá 

thuộc xã Văn Đức (huyện Gia Lâm), tôi 

càng bất ngờ khi nơi đây đã trở thành “làng 

bích họa” với hàng chục bức tranh tường 

đẹp. chử Xá nằm giữa vùng đất bãi rộng, 

màu mỡ, bằng phẳng sông nước hữu tình, 

gọi là bãi Tự nhiên. Từ lâu, chử Xá được 

biết đến là mảnh đất trồng rau, củ quả nổi 

tiếng cung cấp cho thủ đô hà nội và nhiều 

tỉnh xung quanh. Vì là đất rau nên tranh 

cũng tập trung vào đề tài nét đẹp của một 

vùng quê nông nghiệp, mô hình du lịch 

cộng đồng. người vẽ bích họa là các sinh 

viên của trường Đại học sư phạm nghệ 

thuật Trung ương, một trong số đó là con 

em của làng. các bạn hăng say thực hiện 

theo dự án cấp xã, thổi hồn vào từng bức 

vẽ sinh động, ngộ nghĩnh, được người dân 

nhiệt tình ủng hộ. 

Ông Trần Xuân Điệu, chủ tịch uBnd xã 

Văn Đức (huyện Gia Lâm), chia sẻ: “các 

bức tranh trong làng thể hiện rõ nét không 

khí sản xuất nông nghiệp, nhiều bức tranh 

về rau, củ, quả rất ngộ và đẹp đang được 

trồng ở đây. do vậy đó cũng là cách để xây 

dựng thương hiệu, nhãn hiệu rau an toàn 

Văn Đức, phát triển vùng sản xuất rau an 

toàn đã có truyền thống nhiều năm qua”.

thôn Quê thêm nhiều 
Sức Sống

Tạo sức sống mới cho những bức 

tường xám, những con ngõ, con phố màu 

rêu là chuyện chẳng mới. nhưng những 

đề án, sự chung tay làm đẹp làng quê 

bằng tranh tường khiến chúng ta vui vì 

con người đã và đang tích cực có những 

hành động bảo vệ môi trường. Gắn bó với 

quê hương, ông Lâm Văn Điện, chủ tịch 

uBnd xã nam Triều (phú Xuyên), tâm 

sự: “Xã nam Triều có nhiều chiếc cổng, 

con ngõ còn nhuốm màu thời gian, tường 

gạch rêu phong. Trong quá trình xây dựng 

nông thôn mới, nâng cao các tiêu chí, 

chúng tôi đã mở rộng các góc “cua” trong 

thôn, xóm... phục vụ nhu cầu đi lại của 

nhân dân. Đường làng, ngõ xóm mở rộng 

được thì cũng sẽ tạo “đất” cho các bức 

tranh tường. hiện nay, ở khu vực trường 

học nằm trên đường chính của xã đã có 

đường tranh và hoa, tạo không gian rất 

đẹp. chúng tôi sẽ từng bước tăng thêm 

diện tích tranh tường thể hiện vẻ đẹp nông 

thôn đang tiếp tục đổi mới”.

Tôi đã đến một số làng bích họa 

trong cả nước và nhận thấy những giá 

trị tuyệt vời khi cảnh quan của nhiều ngôi 

làng được thay đổi. Tranh tường là món 

đồ trang sức tuyệt diệu vùng nông thôn, 

đang làm cả nhiệm vụ lấn rác. Khi có tranh 

tường, người ta cũng ngại ngùng khi bỏ 

rác ra đường. Đây là cách nhắc khéo, 

nhắc bằng nghệ thuật, rằng mỗi người hãy 

chung tay vì môi trường chung của nông 

thôn ngoại thành hà nội. Bích họa đã “nói” 

được rất nhiều và đang ăn sâu vào đời 

sống văn hóa, tinh thần của người dân. 

Bích họa, như những bút tích của tình yêu 

quê, của mùa xuân rộn ràng, thắm đượm.

   diên KhÁnh

ước sao một mai, sẽ nhiều làng nông 
thôn ngoại thành hà nội không chỉ phát 
triển, đô thị hóa, mà hoa vẫn được nở 
trên tường xám, những sinh hoạt văn 
hóa làng, cảnh đẹp quê hương đất nước 
đổi mới sẽ lan sang nhiều làng khác.

Tranh tường làng Đông Khê, xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng) Vẻ đẹp tranh tường Chử Xá.
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sinh ra và lớn lên ở cẩm Thuỷ, 
Thanh hoá, nguyễn Thu huệ - 
cô gái nhỏ con nhà tiểu thương 
ở một huyện miền núi - dành 

tình yêu cho nghệ thuật quý tộc ballet 
đã là một điều khác thường. 12 tuổi, cô 
bé quyết tâm ra hà nội theo học chuyên 
ngành múa ballet tại trường cao đẳng 
Múa Việt nam. Trong những năm trên 
ghế nhà trường, huệ luôn đạt được học 
bổng. năm 2009, khi còn là sinh viên 
năm thứ ba, cô được giao vai diễn nàng 
tiên bé trong vở Don Quichotte và để lại 
dấu ấn đầu tiên trên con đường nghệ 
thuật của mình. Đó là cảm giác hạnh 

phúc vỡ òa, tự hào bởi “cảm thấy sân 
khấu như là của mình, thuộc về mình 
và cuộc sống của mình sẽ gắn liền với 
sân khấu”. Tại cuộc thi Tài năng trẻ hs 
- sV các trường Văn hóa nghệ thuật 
toàn quốc năm 2012, Thu huệ xuất sắc 
giành giải Vàng. cũng trong năm đó, cô 
tốt nghiệp trường cao đẳng Múa Việt 
nam và đầu quân về nhà hát nhạc vũ 
kịch Việt nam. sau vài tháng làm việc 
tại nhà hát, huệ lại được giao vai chính 
trong vở Kẹp hạt dẻ và đảm nhận vị trí 
Thiên nga lớn trong một trích đoạn của 
vở nhạc kịch nổi tiếng Hồ Thiên nga. 
những thành công đó càng tiếp thêm 

động lực cho đam mê với sân khấu 
ballet của huệ càng được thăng hoa. 

phiên bản Hồ Thiên nga năm 2019 của 
nhà hát nhạc vũ kịch Việt nam chính là 
mốc đánh dấu lần đầu vở vũ kịch được 
dàn dựng và trình diễn đủ bốn màn hoàn 
toàn bởi nghệ sĩ Việt. Trước đó, công 
chúng Việt vốn chỉ có thể tiếp cận vở diễn 
thông qua những trích đoạn nhỏ lẻ hoặc 
những lần đoàn ballet nga sang biểu diễn. 
Hồ Thiên nga đã lập kỉ lục mới với bảy đêm 
diễn tại nhà hát Lớn hà nội và một đêm 
diễn ngoài trời tại công viên, được Bộ Vh 
- TT - dL bầu chọn là 1 trong 10 là sự kiện 
văn hoá tiêu biểu năm 2019. Trong vở diễn 

“thiên nga” thu Huệ

vì yêu mà đến 

Được giới chuyên môn Đánh giá là diễn Viên balleT hàng Đầu của ViệT nam 
hiện nay nhưng khi Được Tạp chí Forbes bình chọn là 1 Trong 30 gương mặT 
xuấT sắc năm 2020 Truyền cảm hứng cho cộng Đồng, nguyễn Thu huệ khiêm 
Tốn mỉm cười: TấT cả chỉ là may mắn. ở Tuổi Đời Đẹp nhấT, nàng odeTTe của 

balleT ViệT Đang dồi dào năng lượng Và Đam mê Để Từng ngày cống hiến cho 
bộ môn nghệ ThuậT mà mình Theo Đuổi. 

Văn HóA & giải trí
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Hồ Thiên nga, Thu huệ đảm nhận vai công 
chúa odette, nàng thiên nga trắng. cô cho 
biết, đây là lần đầu tiên cô được diễn vở 
Hồ Thiên nga với đầy đủ 4 màn vừa dài 
vừa rất khó. Vì thế, huệ đã phải dồn toàn 
bộ 100% sức lực để luyện tập, gần như 
không còn thời gian dành cho gia đình hay 
bạn bè. ngày nào cũng tập từ sáng đến 
chiều muộn, tối về lại tranh thủ xem các 
clip của nước ngoài để học hỏi thêm và 
nuôi dưỡng cảm xúc. Với những thể hiện 
xuất sắc của Thu huệ trong vở diễn, các 
nghệ sĩ hàng đầu đều phải công nhận, cô 
là một diễn viên ballet đẳng cấp, là linh hồn 
của vở diễn mà không có ai thay thế được 
trong thời điểm này. Đạo diễn, diễn viên 
múa tại Royal Ballet London (Đoàn ballet 

hoàng gia anh) Lê ngọc Văn, người phụ 
trách đạo diễn, biên đạo múa của vở Hồ 
Thiên nga, cũng thừa nhận: “Thu huệ là 
diễn viên soloist hàng đầu Việt nam”.

Tạp chí Forbes Việt nam vừa vinh 
danh Thu huệ là nhân vật nổi bật ở lĩnh 
vực nghệ thuật sáng tạo trong danh sách 
30 gương mặt dưới 30 tuổi xuất sắc nhất 
Việt nam năm 2020. Trong phần đánh 
giá về Thu huệ, tạp chí Forbes Việt nam 
viết: “Thu huệ là diễn viên ballet Việt nam 
đầu tiên đảm nhận vai chính cả thiên nga 
trắng và thiên nga đen trong vở Hồ Thiên 
nga ở một đêm diễn. phân vai như vậy 

đòi hỏi nghệ sĩ phải có tài năng, sức khỏe 
và sự khổ luyện để đạt tới kĩ thuật mong 
muốn. Đây là một thách thức lớn trong môi 
trường ít có điều kiện biểu diễn, đào tạo 
còn nhiều hạn chế như ở Việt nam. Thiên 
nga trắng và Thiên nga đen là hai nhân vật 
đối ngược trong một vở diễn, trong cùng 
một nhân vật đều được đẩy đến tận cùng 
cao trào của cảm xúc. Đó là biểu tượng 
của cảm xúc xung đột nội tâm dữ dội”.

Quanh năm gắn với sàn tập, khoảng 
thời gian căng thẳng nhất với nữ nghệ 
sĩ trẻ này là 3 tháng trước khi diễn, huệ 
mất ngủ thường xuyên. cũng có lúc vì  
những áp lực sáng tạo và cường độ, thời 
gian luyện tập vất vả, cô phải xỏ đôi chân 
đầy thương tích vào đôi giày mũi cứng để 
bước lên sân khấu, đôi chân lại thêm vài 
vết thương mới. dẫu vậy, đam mê với ánh 

đèn sân khấu, với vai diễn và từng điệu 
múa, với khán giả, huệ lại quên hết mọi 
đau đớn, mệt mỏi. huệ nói: “Đau đớn, vất 
vả cũng cố gắng được, nhưng điều khó 
khăn hơn cả chính là việc vượt qua áp lực 
để chiến thắng bản thân”. cô biết rằng, 
nếu nhụt chí hay tự cho phép mình ngơi 
nghỉ một ngày thì công sức những ngày 
luyện tập dễ bị đổ bể. Mỗi ngày, cô rời nhà 
lúc 8h, bắt đầu tập từ 9h đến 12h, nghỉ 
trưa tại đoàn, rồi lại tập tiếp từ 1h30 đến 
4h30 sau đó nghỉ ăn tối, rồi đi diễn. cô gái 
ấy đã hầu như dành trọn thanh xuân trên 
sàn tập, cho đam mê với nghề múa. Trở về 
nhà lúc đêm muộn, cô vội vàng tẩy trang, 
lướt Facebook dăm ba phút để không bị 
“lạc hậu”, rồi lại chìm vào giấc ngủ, tái tạo 
năng lượng cho một ngày mới như thế. 
Tuổi 20, sớm có những thành công trong 
nghề nghiệp, nhưng khi rời ánh đèn lộng 
lẫy của sân khấu, Thu huệ vẫn là cô gái trẻ 
trung, thích đi chơi cùng bạn bè, thích mua 
sắm và lên Facebook tán gẫu.

những ngày này, Thu huệ  đang cùng 
các đồng nghiệp nhà hát nhạc Vũ Kịch 
Việt nam tập luyện vở ballet Hồ Thiên nga 
chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tại các thành 
phố lớn trên cả nước. Với cô gái trẻ, điều 
này sẽ giúp giấc mơ mang ballet, bộ môn 
“nghệ thuật quý tộc” đến với đông đảo 
công chúng càng thêm nhiều hi vọng. 

Tuệ QuÂn

thu huệ cho rằng, mình đang rất may 
mắn. điều cô mong muốn là được đóng góp 
sức mình cùng nhà hát nhạc vũ kịch việt 
nam mang nghệ thuật ballet đến với đông 
đảo công chúng. vì thế, có khó khăn, thiếu 
thốn thế nào thì chưa bao giờ cô nghĩ  đến 
việc bỏ dở con đường đã đi: “nếu nói dành 
cả đời cho sự nghiệp thì không chắc nhưng 
tôi sẽ dành hết cả tuổi trẻ cho ballet. sau 
này, khi không thể mềm dẻo nữa thì tôi sẽ 
học biên đạo, đi dạy và ... tính tiếp”.
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 Là một nghệ sĩ hát dân ca, anh có 
thể chia sẻ đôi chút về công việc hiện 
tại của mình?

sinh ra và lớn lên trên đất Thái Bình, 
cái nôi của các dòng nghệ thuật dân gian 
và các làn điệu dân ca quen thuộc, ngay từ 
bé tôi đã say mê và yêu thích các chương 
trình đàn hát dân ca qua sóng đài tiếng nói 
và truyền hình. các làn điệu như hát chèo, 
hát xẩm, hát chầu văn ngọt ngào tha thiết 
ngấm vào máu thịt tôi tự lúc nào không 
biết. hiện tại, tôi là nghệ sĩ biểu diễn tự do 
và tham gia các kênh của đài, giảng dạy 
miễn phí các làn điệu dân ca cho các bạn 
trẻ và tham gia các công việc xã hội. 

 Anh theo đuổi hát xẩm từ nhiều 
năm nay, đây vốn là một thể loại âm nhạc 
dân ca không có nhiều khán giả, để gây 
dựng được tên tuổi như ngày hôm nay, 
anh có gặp những khó khăn gì?

có thể nói, hát xẩm là loại hình ca nhạc 
dân gian mang tính chất chuyên nghiệp. 
Mỗi bài hát là một câu chuyện kể, thông 
qua đó là bài học về giá trị đạo đức và 
nhân văn tốt đẹp. nếu trước kia nói đến 
xẩm, người ta nghĩ đến ngay những câu 
hát buồn rầu, nỉ non, thì giờ đây hát xẩm 
đang dần có được chỗ đứng trong lòng 
khán giả. Tôi thấy nhiều bạn trẻ cũng rất 
thích nghe những câu hát xẩm vui tươi, 
hài hước. Tôi bắt đầu hát dân ca từ năm 
2006, có lúc gặp khó khăn gần như không 
thể đi tiếp với đam mê. nhưng tôi thiết 
nghĩ, khi nào còn khán giả, còn người yêu 

nghệ sĩ tô minh Cường

nghệ thuật truyền thống  
luôn có sức sống mãnh liệt

Được biếT Đến Với biệT danh anh xẩm Đường phố, Tô minh cường là số íT 
nghệ sĩ hoạT Động Tự do nhưng luôn miệT mài góp phần Đưa nghệ ThuậT 
Truyền Thống Đến gần hơn Với công chúng bằng con Đường giản dị, 

Thực Tế Và gần gũi nhấT.

Văn HóA & giải trí
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quý, thì tôi còn hát. Được sự mến mộ của 
bà con và phần lớn những người yêu văn 
hoá truyền thống và âm nhạc phố cổ, tôi 
thường tham gia hoạt động âm nhạc vào 
các ngày cuối tuần trên phố đi bộ để giới 
thiệu tới khán giả và khách quốc tế về 
nhạc dân tộc cổ truyền. Điều khó khăn là 
diễn trên phố không có kinh phí và mọi 
hoạt động đều phải tự chi trả nhưng chúng 
tôi luôn cố gắng để làm cho nghệ thuật 
dân gian tiếp tục được gìn giữ.

 Để bảo tồn những giai điệu dân 
ca cổ truyền như xẩm, theo anh những 
nghệ sĩ trẻ sẽ phải làm thế nào?

Để bảo tồn và phát huy những làn điệu 
dân ca nói chung và hát xẩm, chầu văn nói 
riêng, nhiệm vụ mỗi nghệ sĩ là luôn tự vận 
động và sáng tạo không ngừng để mang 
nghệ thuật dân gian tới gần hơn nữa với 
khán giả. Thường xuyên phổ biến, dạy hát 
tới các em còn đang ngồi trên ghế nhà 
trường và những bạn muốn tìm hiểu giá trị 
truyền thống tốt đẹp.

 Anh có thể chia sẻ đôi chút về 
sân khấu khá đặc biệt của chiếu Xẩm 
28 hàng Buồm?

Đối với tôi, sân khấu tại số 28 hàng 
Buồm là mái nhà chung của khán giả yêu 
mến nhạc dân gian, trong đó phần lớn là 
các bạn trẻ. có những buổi tối cuối tuần 
trời mưa, chúng tôi diễn còn khán giả 
đứng vây xung quanh che ô xem chúng tôi 
hát. có lẽ, chính nụ cười của khán giả hoà 
trong những hạt mưa đêm khiến tôi nhận 
ra rằng, âm nhạc dân gian vẫn có sức 
sống, sức lan tỏa bất biến với thời gian.

 Anh còn được biết đến khi xuất 
hiện rất nhiều trên các chương trình 
truyền hình như: S việt nam, giai điệu 
kết nối, cho ngày hoàn hảo, phim tài 
liệu Dân ca… Vì sao anh dành cho VTV 
một tình yêu đặc biệt như vậy?

Không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn trên 
các sân khấu lớn nhỏ mà tôi còn là cộng tác 
viên gắn bó với các chương trình của Đài, 
tôi luôn mong muốn những làn điệu dân 
ca bay xa đến khắp mọi miền đất nước. Ở 
đâu có khán giả là ở đấy có các nghệ sĩ 
như chúng tôi. Tôi luôn cảm ơn VTV đã yêu 

mến dành cho tôi cơ hội để đến 
gần hơn với khán giả, đó là điều 
không gì có thể sánh được. Đối 
với tôi, VTV chính là nhịp cầu 
kết nối giữa của nghệ sĩ và khán 
thính giả cả nước thông qua màn 
ảnh nhỏ. chính VTV đã làm cho 
người nghệ sĩ luôn thăng hoa và 
cố gắng hết mình hơn nữa. 

 Cuộc sống sau chiếu 
xẩm của nghệ sĩ Tô Minh 
Cường có gì đặc biệt?

Khán giả rất đỗi quen thuộc 
hình ảnh nghệ sĩ Tô Minh 
cường với bộ áo nâu, cặp kính 
đen và chiếc áo tơi cùng chiếc 
nón mê. Đó là hình ảnh một anh 

xẩm rất đời, lạc quan tin tưởng. Xin được 
mượn lời thơ của thi sĩ Tản Đà: Anh đây 

chẳng biết nơi nào/Trời xô đất đẩy sinh 

vào nhân gian/Cuộc đời ngơ mắt giang 

san/ Công danh chẳng có xẩm xoan cho 

hào/ Bấy lâu nghe tiếng má đào/ Thề 

rằng chẳng có cô nào cũng xuân. Vào 
những lúc không biểu diễn, tôi lại tham 
gia giảng dạy giới thiệu nghệ thuật dân 
gian tới các trường đại học. Mở lớp dạy 
hát miễn phí cho các bạn trẻ và khán giả 
yêu thích dân ca. 

 Vậy anh có thể bật mí đôi chút  về 
dự án mới trong năm nay?

năm 2017 tôi phát hành một album 

cùng với nsnd Thuý ngần mang tên Vì 

tình em ở nhất tâm với những làn điệu hát 

xẩm và chèo. sắp tới, tôi sẽ cho ra mắt 

MV phim ca nhạc về hát chầu văn, về đề 

tài cội nguồn tiên tổ và về hình ảnh người 

mẹ. Tôi tin rằng, khán giả sẽ đón nhận và 

nghệ thuật dân gian sẽ sống mãi lan toả 

rộng rãi.

 Cảm ơn anh!

Thu huệ (Thực hiện)
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 Là cái cái tên không xa lạ 
với khán giả màn ảnh nhỏ khi 
tham gia khá nhiều bộ phim 
truyền hình, ít ai biết,  trước khi 
khi bén duyên nghiệp diễn, anh 
từng là một người mẫu sáng 
giá của miền Bắc. Anh hãy chia 
sẻ với độc giả về bước ngoặt 
sự nghiệp của mình? 

Bước ngoặt thực sự đến với 
tôi khi tình cờ được giới thiệu vào 
một công ty người mẫu, tham gia 
cuộc thi Siêu mẫu 2011 và giành 
giải Đồng. Từ đó, thỉnh thoảng 
tôi nhận được lời mời chụp ảnh 
thời trang, kế đến là đóng phim. 
Mọi thứ đến với tôi như sự sắp 
đặt của định mệnh, nhưng dù sao 
tôi cũng tự hào vì mình đã luôn 
nỗ lực và cố gắng không ngưng 
nghỉ. Khởi đầu sự nghiệp diễn 
xuất với bộ phim điện ảnh Mùa 

hè lạnh do ngô Quang hải đạo 
diễn, sau đó, tôi bén duyên với 
điện ảnh và gắn bó cho đến tận 
bây giờ.

 Gương mặt lãng tử pha chút 
phong trần, cộng thêm lối diễn 
xuất tưng tửng, chỉ cần nhoẻn 
cười đã ra chất “Sở Khanh”, Hà 
Việt Dũng mặc nhiên bị đóng 
khung vào những vai phản diện, 
lăng nhăng, phụ bạc và thường 
nhận về cái kết “đắng”. Anh nói 
sao về nhận định này? 

Đó là những nhận xét hơi 

phiến diện, gương mặt của tôi 

hợp với nhiều loại vai, nhất là vai 

phản diện nên thường được các 

đạo diễn mời vào dạng vai này. 

Kiểu “sở Khanh” lăng nhăng 

hay ngoại tình cứ tự dưng “vận” 

vào tôi chứ tôi không cố ý đóng 

khung mình với hình ảnh đó. 

dù kinh qua không ít phim điện 

ảnh, song rốt cuộc, người ta vẫn 

không thể nào quên gương mặt 

“đểu đểu” của hà Việt dũng trên 

sóng truyền hình. Lâu dần thành 

quen, bây giờ tôi cũng thấy thú 

vị khi được khán giả đánh giá 

như vậy.

 Đang tham gia một dự 
án mới của hãng phim VFC, 
vậy nhân vật của anh trong bộ 
phim lần này có gì khác so với 
bộ phim mà anh đã đóng? 

hiện tại, tôi đang tham gia bộ 

phim dài tập Người nối nghiệp 

của VFc, nhân vật mà tôi đảm 

nhiệm là một nhân vật rất khác 

biệt và là một thử thách đối với 

bản thân tôi. Để thấy rõ sự khác 

biệt đó như thế nào thì khán giả 

hãy đón xem nhé. 

 Cũng như nhiều mẫu 
nam khác, sau khi gặt hái được 
những thành công trên sàn 
diễn anh đã bén duyên với điện 
ảnh. Vậy theo anh, một diễn 

Hà Việt Dũng

hãy biết ơn cuộc đời
nhận Được khá nhiều ý kiến Về Việc Từ người mẫu chuyển sang 
Đóng phim, hà ViệT dũng chia sẻ: “lợi Thế Về ngoại hình không 

phải là yếu Tố quyếT Định sự Thành công của mộT diễn Viên, Thay 
Vào Đó là diễn xuấT Và khả năng làm Việc của mỗi cá nhân”.

Văn HóA & giải trí
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viên là người mẫu sẽ có lợi thế 
gì so với những bạn diễn khác?

Từ một người mẫu và chuyển 
qua đóng phim tôi cũng có những 
lợi thế nhất định về ngoại hình, 
nhưng là phần nào đó thôi nhé. 
nghệ thuật thứ Bảy không đơn 
giản chỉ có vậy. nó còn là khả năng 
diễn xuất, khả năng “thấm” kịch 
bản, và đôi khi là cái duyên của 
nghề, một tố chất mà không phải 
cứ cố gắng học thì sẽ thành công.

 Tự nhận xét về cuộc đời 
mình, anh sẽ nói gì? Để có được 
một Hà Việt Dũng hôm nay, anh 
biết ơn ai? 

Để có được thành công như 
hôm nay tôi đều ghi nhớ và biết ơn 
rất nhiều người, đặc biệt là người 
thầy đầu tiên của tôi trong lĩnh vực 
điện ảnh - anh ngô Quang hải. 
Trên mỗi chặng đường đi tôi đều 
có những người luôn sẵn sàng 
giúp đỡ và ủng hộ. có những sự 
giúp đỡ diễn ra trong âm thầm 

và lặng lẽ. Vậy cớ sao cứ 

phải đợi đến khi mắt thấy, 

tai nghe rồi chúng ta mới 

biết ơn trong lòng? Bởi vì, 

có những cho đi không bao 

giờ mong chờ đền đáp. có 

những giúp đỡ không bao 

giờ chờ bạn nói cảm ơn. Vì 

vậy, hãy cứ biết ơn cuộc đời 

này và đối đãi tốt với mọi 

người xung quanh. hi vọng, 

ân nhân nghe được những 

lời thầm lặng này từ tôi. 

 Ai rồi cũng có lúc sẽ phải già đi, 
nhất là lĩnh vực nghệ thuật, nó “đào 
thải” khá nhanh. Anh có lo lắng một 
ngày nào đó sẽ bắt đầu lại từ con số 0? 
Và anh có ý định sau này sẽ kinh doanh 
giống như các nghệ sĩ khác? 

Quy luật đào thải của nghề diễn viên 
- nghề luôn luôn sáng tạo không ngừng 
sẽ còn tiếp tục làm nản lòng những ai 
không đủ niềm say mê, không ngừng 
học hỏi và thái độ làm nghề một cách 
chuyên nghiệp. Mỗi lứa tuổi sẽ có một 
dạng vai khác nhau, tôi hi vọng mình 

luôn phù hợp với một 
vai nào đó đúng với 
lứa tuổi của mình. Tôi 
sẽ cố gắng để dù sau 
này có lớn tuổi thì vẫn 
sẽ đảm nhận đc những 
bộ phim hành động 
như diễn viên denzel 
Washington. nhưng 
quan trọng nhất vẫn 
phải luôn giữ được 
ngọn lửa đam mê, nhiệt 

huyết với nghề và luôn trau dồi để 
phù hợp với xu hướng của mọi thời 
đại. Tôi nhận thấy, thế mạnh của 
sự nổi tiếng cũng như lượng người 
hâm mộ đã giúp nhiều nghệ sĩ có 
lượng khách hàng đông đảo ngay 
từ giai đoạn đầu khởi nghiệp. Tuy 
nhiên, những điểm cộng có được ở 
khâu marketing này không thể quyết 
định cho việc tồn tại lâu dài, ăn nên 
làm ra cho các nghệ sĩ làm doanh 
nhân. Khi bước ra thương trường, 
các nghệ sĩ cũng phải chịu điều tiết 
của quy luật thị trường, chưa kể chịu 
những cạnh tranh khắc nghiệt của 
“thương trường”, nên không ít người 
đã bị đuối. Vì đặc thù nghề nghiệp 
hay di chuyển, tính cách lại luôn lãng 
mạn, thiếu tính chuyên nghiệp trong 
điều hành…, thời gian qua khá nhiều 
nghệ sĩ kinh doanh đã thất bại. nên 
tôi chưa nghĩ tới vấn đề này. 

 Xin cảm ơn anh! 
Văn hươnG (Thực hiện)
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 Sau một thời gian dài vắng bóng 
màn ảnh nhỏ, đầu năm 2018, chị trở lại 
với các dự án liên tiếp. Nhưng trong thời 
gian qua, chị lại khá im hơi lặng tiếng, kể 
cả trong Sinh tử, chị cũng chỉ lướt qua với 
một vai diễn nhỏ. Vì sao vậy?

Tôi đã dành thời gian khá dài cho 
việc chăm sóc các con và công việc kinh 

doanh nên việc đóng phim cũng bị ngưng 
trệ phần nào. Vừa rồi, tôi tham gia một 
vai diễn trong phim Sinh tử, vai diễn tuy 
không dài nhưng lại khá quan trọng trong 
một phần của phim. Với tôi, vai dài hay vai 
ngắn cũng không quan trọng bằng việc 
được sống, được thể hiện, được nhập vai 
vào nhân vật.

 Cho đến giờ, 
mặc dù chị đã tham 
gia khá nhiều vai diễn 
nhưng vai nữ cảnh 
sát hình sự Thu Hiền 
vẫn in đậm trong tâm 

trí khán giả nhất. Đó có phải là cái bóng 
quá lớn đối với chị?

nói đến vai diễn này, tôi luôn cảm thấy 
vui, hạnh phúc và rất đỗi tự hào vì đã góp 
phần xây dựng thành công hình tượng nữ 
cảnh sát hình sự Việt nam. Tôi đã được 
sống cùng với vai diễn đó trong suốt 20 
năm qua bằng tình yêu thương mến mộ 

của khán giả. cuộc đời dù có nhiều đổi 

thay, biết bao thăng trầm tìm đến nhưng 

tôi vẫn vững bước bởi những nguồn động 

viên sâu sắc của khán giả. Đó không phải 

áp lực hay cái bóng quá lớn để ảnh hưởng 

đến những vai diễn khác, bởi khi tình yêu 

thương sẵn có thì sẽ còn được đón nhận 

ở rất nhiều vai diễn khác. Đôi khi, một diễn 

viên được “chết” ở một vai nào đó thì cũng 

là điều quá may mắn và hạnh phúc bởi 

không phải ai cũng nhận được điều tuyệt 

vời đến vậy .
 Truyền hình giờ đây có phải là 

một cuộc dạo chơi đối với chị?

NSƯt Hoa thúy
đi tìm một vai Diễn  

nhiều màu sắc
không còn xuấT hiện nhiều Trên màn ảnh nhỏ, giờ Đây, khán giả Thấy nữ diễn 
Viên hoa Thúy ThoắT ẩn, ThoắT hiện Với mộT Vài Vai diễn nhỏ. nhiều người cho 

rằng, chị chỉ còn xem Truyền hình là mộT cuộc dạo chơi. Thế nhưng, Theo 
hoa Thúy Tâm sự, chị Vẫn Đang Tiếp Tục Đi Tìm mộT Vai diễn hay, mộT cuộc Đời 

sâu sắc Với nhiều Trải nghiệm, nhiều màu sắc Và nhiều Thăng Trầm.

Văn HóA & giải trí
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câu hỏi này bắt tôi phải tĩnh lại để suy 
nghĩ về chính bản thân khi đối diện với 
niềm đam mê nghệ thuật trong thời khắc 
quá bận rộn của cuộc đời... dạo chơi ư? 
nghe có vẻ rất xa xỉ. Thật lòng, tôi luôn 
chờ đợi một vai diễn hay để tôi được thỏa 
sức thể hiện như chính cuộc đời mình.

 Phần lớn các diễn viên kịch đều 
phải làm thêm nghề tay trái để duy trì 
niềm đam mê nghệ thuật của mình, còn 
chị thì sao?

Trước kia, tôi từng sống bằng nghề của 
mình, từ lồng tiếng, đóng phim, diễn kịch 
tại nhà hát và chạy show khắp nơi… Việc 
làm thêm nghề khác là phục vụ mục đích 
trau dồi thêm năng lực bản thân trong lĩnh 
vực kinh doanh. Khi là mẹ của một cô con 
gái thì mọi suy nghĩ cần mềm mại và nhẹ 
nhàng hơn, đến khi có thêm hai cậu con 
trai thì ý nghĩ phải khẳng định bản thân, 
khẳng định năng lực và bản lĩnh sinh tồn 
vô cùng mạnh mẽ. Tôi muốn các con mình 
hiểu thế nào là trách nhiệm với gia đình, 
bạn bè, xã hội thông qua lao động và giá 
trị của đồng tiền. 

 Giờ đây, người ta nhắc nhiều 
đến chị trong vai trò của một bà mẹ 3 
con, gánh vác nhiều trọng trách của 
gia đình. Chị có thể chia sẻ đôi chút về 
cuộc sống hiện tại của mình?

Với quỹ thời gian quá eo hẹp, tôi đã phải 
tính toán thay đổi mọi lối sinh hoạt trong gia 

đình bằng cách bắt các con trưởng thành 
sớm hơn, có trách nhiệm hơn. các con 
phải dậy nấu ăn và làm việc nhà cùng mẹ 
từ 5h30 sáng. các con phải tự biết làm mọi 
việc phục vụ bản thân kể cả mẹ phải đi công 
tác hay khi mẹ bị ốm. Tôi muốn các con học 
được cách sinh tồn và các kĩ năng rèn luyện 
sức khoẻ. các con hiểu mẹ chúng khá vất 
vả nên không dám đòi hỏi nhiều. Đôi khi, 
cảm giác không vượt qua nổi cơn mệt mỏi 
và áp lực cuộc sống khiến tôi chỉ muốn nuôi 
con bằng chính đồng lương của mình. Đến 
giờ, mẹ con tôi đã vượt qua những ngày 
tháng khó khăn và tôi tự hào mình là một 
bà mẹ hạnh phúc.

 Chị sắp xếp thời gian như thế nào 
để chăm sóc 3 con của mình?

Từ 5h đến 8h sáng là thời gian tôi dành 
cho các con. chiều khi tan học, mẹ sẽ cố 
gắng về đón các con nhưng nếu không kịp 
thì tôi phải huy động chị gái, hàng xóm, xe 
ôm hoặc phải nhờ đến nhân viên. hai cậu 
nhóc lớp 3 và lớp 4 đã được huấn luyện 
về việc giặt giũ, cơm nước nên sẽ ổn khi 
mẹ về muộn. Khi tôi đi làm về thì các bạn 
ấy đã xong cả việc học hành nên mẹ con 
có thể chơi các trò chơi, đọc truyện, hát 
hò và cho con ngủ. Tôi thường thức khuya 
làm việc và cũng để có nhiều thời gian bên 
các con hơn.

 Gần đây, chị có tham gia vở kịch 
ngược chiều gió có nội dung xoay 

quanh mâu thuẫn và khoảng cách 
của các thế hệ trong gia đình. Nhìn từ 
cuộc sống của mình, chị có thấy khó 
khăn khi đến gần các con đang độ tuổi 
trưởng thành?

hoa Thuý có một cô con gái 22 tuổi 
vô cùng xinh đẹp và thông minh. Bạn ấy 
là một cô gái bản lĩnh với những ước 
mơ về một gia đình hạnh phúc, những 
kế hoạch và mục tiêu cuộc sống khá rõ 
ràng. Tôi là một bà mẹ từng vụng dại 
nên nhiều khi con gái còn làm cho mẹ 
yên tâm hơn. con gái tôi từng nói đùa: 
“có đời thủa nhà ai, con phải lo cho mẹ 
nhiều thế! Lẽ ra mẹ phải là người lo lắng 
cho con chứ!”. Thực ra, với con cái, tôi 
luôn là người bạn với một tinh thần đồng 
hành, chia sẻ, lắng nghe. Tôi tôn trọng 

các con, không áp đặt, đến gần các con 
như những người bạn để chúng được 
gần gũi và yêu thương nhiều hơn.

 Chị có thể chia sẻ một vài kế 
hoạch đối với phim truyền hình sắp tới 
của mình?

nghệ sĩ thường khó chủ động trong 
kế hoạch hay dự án mới vì còn phải 
phụ thuộc vào lời mời của đạo diễn. 
hiện nay, tôi đang tham gia bộ phim 
dài tập Người nối nghiệp của đạo diễn 
Mai hồng phong. Trong phim, tôi thủ 
vai phó chánh án. hi vọng, khán giả 
sẽ ủng hộ tích cực bộ phim và vai diễn 
của hoa Thúy.

an Khê (Thực hiện)

Hoa Thúy cùng hai con trai
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những người thầm lặng 

của nghệ thuật 

Soạn giả cải lương
Một trong những người đứng sau tấm 

màn nhung để tạo nên thành công của các 

vở diễn cải lương là soạn giả. Với bộ môn 

nghệ thuật tổng hợp 

ca, diễn thì soạn giả 

đóng vai trò vô cùng 

quan trọng khi vừa 

cấu tứ câu chuyện 

hấp dẫn, vừa phải 

chắc tay trong các 

nhịp phách cũng như 

có sự tài hoa ở câu 

từ. các soạn giả cải 

lương được công 

chúng gọi bằng cái tên thân thương là 

“thầy tuồng”, quyết định sự thành bại của 

vở diễn chỉ sau đạo diễn. 

soạn giả Tô Thiên Kiều sinh năm 1973 

tại cái nôi đờn ca tài tử ở cần Đước, tỉnh 

Long an. cha và chú của chị đều là soạn 

giả cải lương nổi tiếng một vùng. Đối với 

khán giả, Tô Thiên Kiều là cái tên lạ lẫm 

nhưng những người làm nghề thì đều 

biết đến chị qua các tác phẩm như: Sầu 

mộng (Vũ Linh, ngọc huyền); Niềm thương 

nỗi nhớ (Lệ Thủy, Minh Vương, Vũ Luân, 

Thanh ngân); Ngỡ ngàng (Thanh ngân, 

Kiều Long, Lệ Thủy); Lối về (Thoại Miêu, 

Vũ Luân); Dốc đời (Lê Tứ, Minh Vương); 

Mẹ tôi (Vũ Linh, chí Linh, phương hồng 

Thủy, Thoại Mỹ)... Khi cải lương thịnh 

hành với hình thức truyền hình thực tế, Tô 

Thiên Kiều được nhiều chương trình nhờ 

cậy khi dựng kịch bản mới. 

công việc của soạn giả vô cùng vất vả, 

tốn nhiều chất xám, thời gian. Đầu óc lúc 

nào cũng phải suy nghĩ về đường dây câu 

chuyện, còn phải phân thân thành nhiều 

nhân vật để khắc họa lời thoại, tính cách, 

tâm lí phù hợp. “Mỗi khi tôi viết, thức trắng 

đêm rất là thường. Tôi không suy nghĩ cho 

cuộc đời của mình, mà suy nghĩ cho biết 

bao nhiêu mảnh đời, người ác, người hiền, 

người giàu, người nghèo… trong một kịch 

bản”, Tô Thiên Kiều tâm sự về công việc 

dễ bào mòn sức khỏe và nhan sắc của 

mình. Vì thế, phần lớn các soạn giả cải 

lương đều là nam giới. Tô Thiên Kiều là 

nữ soạn giả hiếm hoi hiện nay. công việc 

vất vả là vậy nhưng với tình yêu nghề nên 

Tô Thiên Kiều không ngại khó. chị luôn vui 

sống tích cực, tiếp thu khiến thức mới để 

làm giàu cho những trang viết của mình. 

mĩ nhân đóng thế 
phi ngọc Ánh sở hữu vóc dáng xinh 

đẹp, khuôn mặt ưa nhìn nên được ưu ái 

gọi là “mĩ nhân đóng thế”. Xuất thân là võ 

sư Vovinam, năm 2007 cô có duyên với 

màn ảnh qua phim Sát thủ. Không chỉ là 

người đóng thế, giấu mặt trong các khuôn 

hình, cô gái sinh năm 1987 này còn trở 

thành diễn viên chuyên nghiệp qua các bộ 

phim: Hương cỏ dại, Cầu vồng đơn sắc, 

Vườn đời, Vật chứng mong manh, Đại gia 

không chồng, Vết dầu loang... năm 2016, 

phi ngọc Ánh được tặng giải thưởng Nữ 

Để Tạo nên mộT Tác phẩm Thành công, phía sau ánh hào quang có 
rấT nhiều công Việc Thầm lặng. dù không Được nhiều người biếT Đến 
Và không íT áp lực khi làm nghề nhưng mỗi người Đều cống hiến hếT 

lòng cho môn nghệ ThuậT mà mình yêu mến. 

Soạn giả Tô Thiên Kiều 
tham gia chương trình 
Mảnh ghép hoàn hảo VTV9

Tô Thiên Kiều diễn cải lương

Văn HóA & giải trí
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diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á 

tại lễ trao giải ở hàn Quốc. ngoài ra, cô 

còn đoạt giải nhất cuộc thi Người đẹp Hoa 

anh đào 2009. cô đã từng gặp nhiều tai 

nạn nhớ đời trong lúc đóng phim. Đặc biệt 

nhất là lần bị lột da tay khi đu dây từ đỉnh 

núi có độ cao 15m xuống trong một bộ 

phim của Đức sản xuất ở Việt nam. dù 

đã dán băng keo bảo hộ cẩn thận nhưng 

độ ma sát quá lớn khiến toàn bộ da tay 

của cô bị tróc, chảy máu, đau buốt đến tận 

xương. 

Vì những thử thách khắc nghiệt của 

nghề nên diễn viên đóng thế trong giới 

không nhiều. Khi thực hiện các cảnh quay 

nhảy từ tòa nhà cao, bệ đỡ chỉ có 3 - 4 tấm 

nệm cùng thùng giấy, chứ không được nệm 

hơi rộng lớn để đề phòng gió thổi chệch ra 

ngoài. Tuy làm công việc khó khăn nhưng ít 

được mua bảo hiểm, cũng không có chăm 

sóc y tế cẩn thận và mức bồi thường khi 

xảy ra tai nạn cũng không nhiều, mức thù 

lao, đãi ngộ chưa tương xứng. phi ngọc 

Ánh tiết lộ, thù lao từ sáng đến chiều của cô 

chỉ là 350 ngàn đồng, trong khi mức ở Thái 

Lan là 200 đô la Mỹ. Từ đó, cô đã có cơ hội 

làm phim ở nước ngoài và nhận được thù 

lao tương xứng. nữ diễn viên đã đóng 5 

phim của hollywood và được chăm sóc chu 

đáo với bốn trợ lí. 

nghề đóng thế nhiều nguy hiểm nên 

phần lớn chỉ đến năm 40 – 45 tuổi thì phải 

giải nghệ. Tuy vậy, trong thời gian còn có thể 

cống hiến tuổi thanh xuân và sức trẻ cho 

nghệ thuật, phi ngọc Ánh mong muốn công 

việc được đãi ngộ tốt để yên tâm làm nghề, 

đồng thời tìm kiếm được lớp đàn em kế cận. 

thiết kế poSter
poster là ấn phẩm để chuyển tải thông 

điệp qua hình ảnh, từ ngữ. Với những tác 

phẩm nghệ thuật như phim điện ảnh, phim 

truyền hình, phim trực tuyến hay MV thì 

poster cũng chiếm một vị trí quan trọng 

trong quá trình quảng bá. Một poster ấn 

tượng sẽ tạo sự tò mò cho khán giả để tìm 

xem tác phẩm. những năm gần đây, đầu 

tư cho poster của tác phẩm mới luôn được 

các nghệ sĩ quan tâm. Và nhà thiết kế trẻ 

Đinh Thiên phú là người được nhiều nghệ 

sĩ Việt đặt niềm tin cho những đứa con 

cưng. ngoài ra, Đinh Thiên phú còn lọt 

top 18 cuộc thi thiết kế quốc phục cho hoa 

hậu hoàn vũ Việt với tác phẩm Mùa gặt. 

Đinh Thiên phú vốn theo học ngành 

Thiết kế nội thất tại trường Đh công 

nghệ Tp.hcM nhưng lại đam mê thiết 

kế poster quảng cáo. anh tự mày mò tìm 

hiểu, sáng tạo từ những sản phẩm đơn 

giản đến phức tạp. hiện nay, anh sở hữu 

hơn 1.000 tác phẩm của nhiều nghệ sĩ 

nổi tiếng trong làng giải trí Việt như: phim 

trực tuyến Bố già (Trấn Thành), MV Em 

gì ơi, Sóng gió (Jack và K – icM), Truyền 

thái y (ngô Kiến huy), Anh ơi ở lại , Đóa 

hoa hồng (chi pu), Màu nước mắt, Canh 

ba (nguyễn Trần Trung Quân), dự án Lệ 

Quyên show (Lệ Quyên)…

nhiều người nghĩ rằng, thiết kế poster 

dễ dàng, vừa làm vừa chơi để sáng tạo 

nhưng với người nghiêm túc như anh thì 

áp lực vô cùng: “Để mỗi tác phẩm có nét 

riêng, không ai giống ai thì không dưng 

trong đầu mình có sẵn ý tưởng. Tôi luôn 

dành nhiều thời gian tham khảo các xu 

hướng mới nhất về phong cách, màu 

sắc… để tạo ra những tác phẩm cho 

riêng mình. Bên cạnh những yếu tố về xu 

hướng, khi sáng tạo tác phẩm cho từng 

nghệ sĩ, tôi phải chú ý lắng nghe xem họ 

thích gì, muốn gì và cần gì. Mỗi ca sĩ là 

một cá tính riêng nên ngoài sáng tạo của 

riêng mình, điều tôi chú ý là làm thế nào 

để đưa cá tính của nghệ sĩ đó vào trong 

chính poster của họ”. Với yêu cầu cao của 

các nghệ sĩ, nhiều poster phải sửa đi sửa 

lại hàng chục lần. Thay vì bực bội, anh vui 

vẻ lắng nghe ý kiến của khách hàng để 

hoàn thành sản phẩm ưng ý nhất vì anh 

quan niệm, khách hàng vui, hài lòng thì tác 

phẩm của mình mới có giá trị.

hải LaM

Mỹ nhân đóng thế Phi Ngọc Ánh

Đinh Thiên Phú và ca sĩ Lệ Quyên
bên sản phẩm thuộc dự án Lệ Quyên show
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Lí giải sự thành công 

của pixar

yếu tố đầu tiên có thể kể đến, 
đó là ý tưởng nguyên bản luôn 
mang đậm tính cá nhân. chẳng 
thế mà, Ed catmull, cha đẻ của 

hãng pixar từng tiết lộ: “Không như nhiều 

hãng phim khác, chúng tôi không bao giờ 

mua kịch bản hay ý tưởng phim từ bên 

ngoài. Tất cả các câu chuyện, thế giới và 

các nhân vật được đều được sáng tạo bởi 

hội nghệ sĩ của chúng tôi”. nguyên bản 

và độc đáo luôn là niềm tự hào của đội 

ngũ tại xưởng phim hoạt hình hàng đầu 

hollywood này. Đơn cử như Finding Nemo 

(Đi tìm Nemo) - một trong những sản 

phẩm thành công nhất của pixar, ý tưởng 

bắt đầu từ một kí ức tuổi thơ của đạo diễn 

andrew stanton. Khi ngắm nhìn những bể 

cá trong phòng khám răng, stanton tưởng 

tượng đó là những chú cá của đại dương 

đang muốn tìm đường về nhà. Ý tưởng 

này ban đầu bị đánh giá là “quá kì quặc” so 

với thể loại hoạt hình. nhưng rồi, sự mới 

mẻ, độc đáo mà thẳm sâu bên trong vẫn 

là những thông điệp gần gũi của bộ phim 

đã chinh phục được khán giả.

hoạt hình là thể loại thường nhắm đến 

đối tượng khán giả nhí và gia đình. Đơn 

giản, dễ hiểu là yếu tố tiên quyết để phim 

hoạt hình truyền tải được thông điệp tới trẻ 

nhỏ. nhưng với pixar thì không chỉ có vậy, 

các bộ phim của hãng luôn sở hữu những 

tầng ý nghĩa sâu sắc hơn, khiến không 

chỉ trẻ em mà khán giả trưởng thành cũng 

“mê mệt”. các bạn nhỏ sẽ dễ dàng bị thu 

hút bởi các siêu năng lực vui nhộn trong 

The Incredibles nhưng chính các bậc cha 

mẹ mới là người thấu hiểu và đồng cảm 

hơn ai hết các giá trị về tình thân và trách 

nhiệm gia đình được cài cắm trong bộ 

phim. Trong bất cứ bộ phim nào của pixar, 

cảm xúc luôn là chất liệu cốt lõi. Giám đốc 

sáng tạo của pixar, John Lasseter từng 

nói: “phim của chúng ta phải bắt nguồn từ 

con tim. nó không chỉ là giải trí. nó là việc 

kể những câu chuyện mà khán giả kết nối 

được với cảm xúc”. Đã có bao nhiêu khán 

giả mềm tim khi chứng kiến WaLL-E dùng 

mọi cách lấy lòng cô robot Eve rồi lại rơi 

chiến Thắng Trong hạng mục phim hoạT hình hay nhấT Tại oscar lần 
Thứ 92, mộT lần nữa pixar Đã chứng minh Đẳng cấp của mình qua năm 

Tháng Và người hâm mộ Vẫn chưa khi nào Thấy hãng hoạT hình Tài 
danh này suy giảm phong Độ. Tại sao Vậy?

Finding nemo (Đi tìm nemo) - một trong 
những sản phẩm thành công nhất của Pixar

Văn HóA & giải trí
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nước mắt khi cả hai đoàn tụ sau biến cố 
chia cách? có lẽ, cảm xúc là cây cầu ngắn 
nhất nối giữa pixar và trái tim khán giả.

Một trong những quan điểm tối quan 
trọng trong phát triển của pixar là những 
sản phẩm vĩ đại đòi hỏi thời gian thai 
nghén lâu hơn nhiều người nghĩ. các ý 
tưởng dù nguyên sơ hay rực rỡ đều mới 
chỉ là những viên ngọc thô, cần thời gian 
dài để mài giũa tới lúc hoàn hảo. các dự 
án thành công bậc nhất của pixar là minh 
chứng sống động nhất cho quan điểm này. 
Toy Story (Câu chuyện đồ chơi) - bộ phim 
mang tính biểu tượng của pixar được bắt 
nguồn từ phim ngắn Tin Toy ra mắt năm 
1988, khi đó, pixar mới chỉ là một bộ phận 
của Lucasfilm. Mất tới 7 năm, đạo diễn 
John Lasseter mới hoàn thành việc đưa ý 

tưởng hoài niệm về những món đồ chơi cũ 
lên màn ảnh rộng. chặng đường dài đầy 
gian nan nhưng trái ngọt cuối cùng xứng 
đáng với mọi công sức đã bỏ ra. sự ra 
đời của Toy Story cũng đánh dấu một diện 
mạo khác của pixar.

sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến yếu 
tố tạo hình nhân vật sáng tạo vượt khuôn 
khổ trong các bộ phim của hãng pixar. sức 
sáng tạo vượt ngoài mọi khuôn khổ, định 
kiến là giá trị cốt lõi trong chuỗi thành công 
của pixar. Với bộ phim mới nhất Onward – 
Truy tìm phép thuật, các nhà làm phim của 
“xưởng sáng tạo” cũng khiến nó không trở 
thành ngoại lệ. hãng pixar từng dẫn dắt 
khán giả tới thế giới trong lòng đại dương, 
vào vũ trụ và quay ngược dòng thời gian. 
Giờ đây, họ đưa khán giả khám phá thế 

giới ma thuật ngay trong lòng thế giới hiện 

đại. Với các bộ phim giả tưởng, bối cảnh 

và nhân vật bộ phim thường thuộc về thế 

giới cổ đại xa xưa ở vùng đất đẹp lãng mạn 

nào đó. ngoài ra, tạo hình các nhân vật yêu 

tinh, kì lân và muôn vàn sinh vật huyền thoại 

tưởng quen thuộc sẽ được “định nghĩa” lại 

theo một cách hoàn toàn mới lạ. Trong thế 

giới vừa gần gũi vừa kì ảo này, hai nhân vật 

chính ian và Barley là hai chú yêu tinh tuổi 

teen với đời sống cảm xúc và cả những mâu 

thuẫn nội tâm hết sức con người. sự pha 

trộn hài hòa giữa tạo hình có phần kì quái 

với cảm giác thân thuộc, yếu tố hài hước 

đan xen các khoảnh khắc xúc động là trải 

nghiệm mới mẻ đột phá với khán giả. “Mọi 

thứ xuất hiện trên màn ảnh rộng của Onward 

– Truy tìm phép thuật phải mang lại cho 

người xem cảm giác quen thuộc về một thế 

giới hiện đại. Tuy nhiên, trong những phân 

cảnh không có sự hiện diện của các nhân 

vật, chúng tôi có thể giới thiệu với khán giả 

những thứ kì quặc hơn, một ngôi nhà hình 

nấm chẳng hạn” - Thiết kế sản xuất noah 

Klocek của bộ phim chia sẻ.

 có thể thấy suốt 40 năm lịch sử của 

mình, pixar đã từng bước bằng chính nỗ 

lực và tâm huyết, đã trở thành một cái tên 

bảo chứng đủ để khán giả toàn cầu đặt 

niềm tin vào bất kì dự án mới nào của 

xưởng phim đình đám này. 

anh Thư

Bộ phim mới nhất onward – Truy tìm phép thuật
Các bạn nhỏ sẽ dễ dàng bị thu hút bởi 

các siêu năng lực vui nhộn trong The incredibles 

Toy story (câu chuyện đồ chơi) - bộ phim mang tính biểu tượng của Pixar
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của các thần tượng

yG, sM và Jyp Entertainment vốn 
được xem là 3 ông lớn thống trị 
Kpop khi sở hữu hàng loạt các 
nhóm nhạc đình đám như: Big 

Bang, EXo, snsd, 2nE1, 2pM… ai muốn 
trở thành thần tượng, muốn nổi tiếng đều 
cần phải nhờ đến bàn tay “phù phép” của 3 
ông lớn này. nếu xuất thân từ những công 
ty nhỏ, các nghệ sĩ cũng có rất ít cơ hội 
để phát triển. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay 
đổi cùng với thành công như vũ bão của 
BTs, nhóm nhạc thuộc quyền quản lí của 
một công ty tầm trung, thậm chí còn đang 
đứng trước nguy cơ đóng cửa. Không cần 
đến công nghệ lăng xê, con cưng nhà Big 
hit đã tự xây dựng cộng đồng người hâm 
mộ trung thành ở khắp nơi trên thế giới 
nhờ chăm chỉ kết nối, giao lưu trên các 
nền tảng trực tuyến. “Ở thời đại 4.0 như 
hiện nay, chỉ cần bạn giỏi là tự khắc sẽ 
được nhiều người biết đến”, một chuyên 
gia trong ngành nhận định.

yubi, cựu thành viên của nhóm nhạc 
đình đám Wonder Girls vừa tuyên bố 
thành lập công ty riêng sau khi rời khỏi Jyp 
vào đầu năm 2020. Ra mắt với tư cách là 
thành viên của Wonder Girls từ năm 2007, 
các cô gái nhà Jyp được xem như những 
người mở đường giúp làn sóng Kpop lan 
rộng ra thế giới với hàng loạt bản hit như: 
Tell Me, So Hot, Nobody… sự nghiệp của 
Wonder Girls chững lại sau khi hoạt động 
tại Mỹ và chính thức thông báo tan rã vào 
năm 2017. yubin tiếp tục tái kí hợp đồng 

với Jyp và hoạt động với tư cách ca sĩ độc 
lập. Với việc thành lập công ty riêng, nữ ca 
sĩ hi vọng mình sẽ tạo ra những bước đột 
phá mới. “Tôi sẽ khám phá và thử nghiệm 
nhiều hơn những khía cạnh của bản thân 
để mang đến cho khán giả nhiều điều tuyệt 
vời hơn nữa”, cô chia sẻ trên instargram. 

Trước đó, vào cuối tháng 9 năm ngoái 
“quái vật nhạc số” Baek yerin cũng đã chia 
tay Jyp sau 12 năm gắn bó để thành lập 
hãng đĩa riêng Blue Vynil. cuối tháng 1 
vừa qua, Baek yerin phát hành album đầu 
tiên sau khi “ra riêng” mang tên Everyday 
Latter I Sent You. dù có đến 17/18 ca khúc 
bằng tiếng anh nhưng album vẫn được 
khán giả đón nhận nồng nhiệt. Đặc biệt 
hơn nữa, ca khúc chủ đề Square trở thành 

 sự pháT Triển mạnh mẽ của các nền Tảng Trực Tuyến giúp cho 
các nghệ sĩ có Thể dễ dàng giao lưu Với người hâm mộ khắp nơi 
Trên Thế giới. họ không quá cần Đến sự Trợ giúp của các công 

Ty quản lí Để Tiêu Thụ album hay quảng bá Tên Tuổi. Đó là lí do 
khiến ngày càng nhiều Thần Tượng nói lời chia Tay Với công Ty 

chủ quản Để hoạT Động Độc lập.

Yubin vừa thành lập công ty riêng 
sau khi rời JYP vào đầu năm 2020

Quái vật nhạc số Baek Yerin chỉ mới 22 tuổi
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bài hát bằng tiếng anh đầu tiên đứng đầu 
tất cả các bảng xếp hạng nhạc số ở hàn 
Quốc khi vừa ra mắt. Baek yeri đã đạt 
được thành tích này bằng chính sức mạnh 
của âm nhạc, thực lực của bản thân mà 
không cần nhờ đến sự tác động của Jyp. 

Tương tự như vậy, các nghệ sĩ từng 
thuộc quyền quản lí của sM và yG cũng 
đang có những khởi đầu thuận lợi khi rời 
khỏi công ty. Đầu năm 2019, psy tác giả 
của ca khúc huyền thoại Gangnam Style 
đã chấm dứt hợp đồng với yG sau 8 năm 
gắn bó để mở công ty riêng p nation. 
chỉ sau hơn 1 năm hoạt động, p nation 
đã trở thành một trong những doanh 
nghiệp ăn nên làm ra của Kpop khi thu 
nạp được những cái tên cực kì hot như: 
rapper Jessi, ca sĩ huyn a, dawn và crus. 
Tháng 11/2019 cL - nữ rapper tài năng, cá 
tính, cựu trưởng nhóm nhạc 2nE1 cũng 
đã rời yG để hoạt động độc lập. Ra mắt 
từ năm 2009, nhóm nhạc nữ 4 thành viên 
2En1 đã thu hút mọi sự chú ý bởi phong 
cách hiphop độc lạ, chưa từng có ở Kpop. 
nhóm nhanh chóng bước lên đỉnh vinh 
quang với một loạt ca khúc được yêu 
thích như: I don’t care, Fire… Không chỉ 
nổi tiếng với tư cách thành viên 2nE1, cL 
còn đạt được những thành tựu không nhỏ 

trong sự nghiệp solo. Một tháng sau khi 
rời yG, nữ rapper đình đám đã cho ra mắt 
album In The Name Of Love bao gồm 6 ca 
khúc được chính cL sáng tác trong suốt 3 
năm sau khi 2En1 tan rã. 

sự ra đời rầm rộ của các chương trình 
thử giọng trên truyền 
hình cũng đã làm 
giảm bớt đi quyền 
lực của các công ty 
quản lí. nếu thành 
công ở các chương 
trình này các thí 
sinh có thể ra mắt 
như một thần tượng 
mà không cần trải 
qua quá trình làm 
thực tập sinh. Bước 
ra từ chương trình 
Produce 101 mùa 2, 
Kang daniel sở hữu 
một lượng người 
hâm mộ đông đảo. 
sau khi nhóm nhạc thử nghiệm Wanna one 
tan rã, Kang daniel cũng rời công ty quản lí 
LM Enertainment và thành lập KonnEcT 
Entertainment để tự do theo đuổi đam mê 
nghệ thuật. Rapper Bewhy cũng thành lập 
công ty dejavu Group vào năm 2017 ngay 

sau khi trở thành Quán quân của  Show Me 
The Money mùa 5 do Mnet tổ chức. Rapper 
Exclusive cũng đã ra mắt hãng thu âm riêng 
yng & Rich Records vào năm ngoái sau khi 
nổi tiếng thông qua chương trình Show Me 
the Money. 

“Tất cả mọi thứ đều 
cần đến tiền, từ thuê 
người, thuê xe và chi 
trả các hoá đơn”, một 
nhân viên của công ty 
giải trí hns cảnh báo: 
“Vì vậy bạn cần đủ độ 
nổi tiếng, cũng như đủ 
tài chính để chiêu mộ 
được những nhân viên 
giỏi. chi phí để duy trì 
một công ty rất lớn, đó 
là lí do mà không nhiều 
nghệ sĩ dám đứng ra 
thành lập công ty riêng. 
nhưng bù lại, khi làm 

chủ bạn không cần phải chia sẻ thu nhập 
của mình cho công ty quản lí, tự do phát 
triển sự nghiệp theo mong muốn của bản 
thân. Đây có lẽ là điều hấp dẫn nhất với 
các ngôi sao”. 

TRúc chi 
(Theo koreajoongangdaily)

Psy đang rất thành công với 
công ty riêng thành lập năm 2019

CL đang thoải mái đi theo con đường riêng 
của mình sau một thời gian dài bị YG kìm hãm

Kang Daniel tuyên bố thành lập công ty sau 
thời gian dài kiện tụng với LM Entertainment

có rất nhiều lí do để các thần tượng 
rời công ty chủ quản để thành lập 
công ty riêng, nhưng tựu chung lại 
là vì họ cảm thấy đã đủ khả năng để 
tự lập. tuy nhiên, kinh doanh không 
ưu ái bạn vì bạn là nghệ sĩ. các thần 
tượng cần phải trang bị cho mình 
các kĩ năng: quản lý, biểu diễn, sáng 
tác, sản xuất hoặc ít nhất cũng 
phải tham gia thêm nhiều lĩnh vực 
khác nữa để đảm bảo nguồn thu 
nhập đủ để trang trải, nếu giai đoạn 
nổi tiếng trôi qua.



38

HỆ CAO ĐẲNG
1. ngành/nghề và chỉ tiêu
a)  Báo chí (Báo chí truyền hình; Báo chí  
    đa phương tiện): Mã ngành: 6320103, chỉ tiêu: 60
b) Truyền thông đa phương tiện:   
 Mã ngành: 6320106, chỉ tiêu: 25
c) Quay phim (Quay phim truyền hình):  
    Mã ngành: 6210232, chỉ tiêu: 50
d) Công nghệ điện ảnh-truyền hình:  
    Mã ngành; 6210309, chỉ tiêu: 25
e) Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông:  
    Mã ngành: 6510312, chỉ tiêu: 30
f) Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử:   
   Mã ngành: 6510303, chỉ tiêu: 20
g) Tin học ứng dụng (Công nghệ sản xuất phim  
   hoạt hình): Mã ngành: 6480205, chỉ tiêu: 25
h) Đồ họa đa phương tiện:  
    Mã ngành: 6480108, chỉ tiêu: 25
i) Tiếng Anh:  Mã ngành: 6220206, chỉ tiêu: 15
2. đối tượng dự tuyển
  - học sinh tốt nghiệp ThpT hoặc tương đương;
3. hồ sơ đăng ký dự tuyển:
   + Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh 
tốt nghiệp ThpT năm 2020 (Bản gốc) hoặc bản sao công 
chứng bằng tốt nghiệp ThpT đối với thí sinh tốt nghiệp 
ThpT từ năm 2019 trở về trước.
+ Đăng ký dự tuyển trên Website theo địa chỉ http:// ctv.vtv.
vn hoặc trên trang Fanpage trường.
4.  thời gian xét tuyển:
      - Đợt 1: nhận hồ sơ từ 1/3 đến 6/9/2020
      - Đợt 2: nhận hồ sơ từ 7/9 đến 30/11/2020

trƯỜng CAo ĐẲng truyền HìnH 
tuyển sinh năm 2020

TrườNG CAO ĐẲNG TruyềN HìNH là TrườNG CAO ĐẲNG CôNG lập, Cơ sở ĐàO TạO  
duy NHấT CủA Đài TruyềN HìNH ViỆT NAm (VTV). Năm 2020, TrườNG TuyểN siNH Cả HAi HỆ 

CAO ĐẲNG Và TruNG Cấp Với CáC NGàNH/NGHề sAu:

HỆ TruNG Cấp
1. ngành và chỉ tiêu
a) Truyền thông đa phương tiện: Mã ngành: 5320106, chỉ tiêu: 30
b) Quay phim (Quay phim và Nhiếp ảnh): Mã ngành: 5210232, chỉ tiêu: 50
c) Diễn viên kịch- điện ảnh (Diễn viên-Dẫn chương trình):  
    Mã ngành: 5210211, chỉ tiêu: 30
d) Công nghệ điện ảnh - truyền hình (Sản xuất chương trình  
    truyền hình): Mã ngành: 5210309, chỉ tiêu: 30
e) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông(Sửa chữa điện tử):  
    Mã ngành: 5510312, chỉ tiêu: 35
f) Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Sửa chữa điện, điện lạnh):  
   Mã ngành: 5510303, chỉ tiêu: 40
g) Tin học ứng dụng: Mã ngành: 5480205, chỉ tiêu: 45
2. đối tượng dự tuyển
học sinh tốt nghiệp Thcs:
 + học nghề (Không phải đóng học phí)
 + học văn hóa: (Đóng học phí theo quy định của sở Giáo dục và Đào tạo  
    hà nội)
 3. hồ sơ dự tuyển:
+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp Thcs năm 
2020 (Bản gốc) hoặc bản gốc bằng tốt nghiệp Thcs đối với thí sinh tốt nghiệp 
Thcs từ năm 2019 trở về trước.
 + học bạ Thcs ( Gốc + bản sao công chứng)
 + Giấy khai sinh (sao công chứng)
 4. hình thức xét tuyển
 - Xét học bạ Thcs: Lớp 9
 5.  thời gian xét tuyển 
- Đợt 1: nhận hồ sơ từ ngày 1/4 đến ngày 19/7/2020. 
- Đợt 2: nhận hồ sơ từ 27/7 đến 23/8/2020. 
- Đợt 3: nhận hồ sơ từ 25/8 đến 8/9/2020. 

ĐỊA Điểm NỘp HỒ sơ  
phòng Đào tạo - Trường cao đẳng Truyền hình 

số 137 Trần phú - thị trấn Thường Tín - huyện Thường Tín - hà nội
Điện thoại: 024 33 853 048      Website: http://ctv.vtv.vn  

hotline: 0976368298; 0384368686; 0987753717
Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường, qua bưu điện hoặc đăng kí trực tuyến trên website, fanpage của trường.

Ưu tiên những thí sinh nộp trước và trực tiếp tại trường.   
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Văn HóA & giải trí

the Man Standing Next (người 
kế tiếp) bộ phim của đạo diễn 
Woo Min ho do nam diễn viên 
Lee Byung hun đóng vai chính, 

đang tiến dần đến câu lạc bộ 10 triệu vé 

thì bỗng nhiên phải dừng bước trước sự 

bùng phát của đại dịch. Ra rạp vào ngày 

24/1 The Man Standing Next tái hiện lại 

câu chuyện có thật, thời điểm 40 ngày 

trước khi diễn ra vụ ám sát Tổng thống 

park chung hee vào ngày 26/10/1979. 

Lee Byung hun vào vai Giám đốc cơ quan 

tình báo trung ương, người thân cận nhất 

đồng thời cũng là thủ phạm ám sát tổng 

thống. nhận được vô số lời khen ngợi của 

khán giả và giới chuyên môn nên không có 

gì bất ngờ khi chỉ trong 4 ngày công chiếu 

đầu tiên, bộ phim đã thu hút được 2,8 triệu 

khán giả tới rạp. Bước sang đầu tháng 

3, mọi hi vọng gần như bị dập tắt. Virus 

corona lây lan nhanh chóng, Tổng thống 

yêu cầu người dân tránh tụ tập ở những 

nơi đông người. số lượng khán giả đến 

rạp trong tháng 2 chỉ còn 7,35 triệu người, 

giảm rất mạnh so với 22,5 triệu người vào 

năm ngoái. 

dù đã nỗ lực trụ rạp nhưng tác phẩm 

trở lại của Lee Byung hun cũng đành phải 

rút lui khi chưa đạt được tới điểm hoà vốn 

là 5 triệu vé. Không chỉ The Man Standing 

Thị Trường Điện ảnh hàn quốc Đang Đà Tăng Trưởng VượT bậc Thì Đại 
dịch coVid - 19 bấT ngờ ập Tới khiến cho các hoạT Động gần như 

Đóng băng. doanh Thu xuống Thấp Đến mức kỉ lục, nhiều bộ phim bom 
Tấn phải lùi ngày ra rạp. Tuy nhiên, Điều khiến các nhà sản xuấT lo 

lắng là khả năng hồi phục của Thị Trường khi Đại dịch Được Đẩy lùi.

?thị trường điện ảnh 
về đâu sau đại dịch

Phun thuốc khử trùng ở các rạp chiếu phim

peninsular liệu có thể giúp hồi sinh phòng vé 
sau khi dịch bệnh bị đẩy lùi
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Next mà nhiều bộ phim khác nữa cũng 

biến mất một cách lặng lẽ.  Gần 50 bộ phim 

trong nước và quốc tế dự định ra rạp trong 

tháng 2 – 3 đều phải rời lịch, bao gồm cả 

những bom tấn như: phiên bản đen trắng 

của Parasite (Kí sinh trùng), Time To Hunt 

(Giờ đi săn), No Time to Die (Không phải 

lúc chết), The informer (Kẻ chỉ điểm) và  

Mulan (hoa Mộc Lan) của Walt distney. 

các nhà sản xuất đang cầu nguyện cho 

đại dịch nhanh chóng qua đi. nhưng liệu 

sau cơn mưa trời có sáng? Giới chuyên 

môn nhận định, không có gì để lạc quan. 

“Kì nghỉ hè bị rút ngắn kèm theo đó là Thế 

vận hội mùa hè Tokyo diễn ra vào cuối 

tháng 7 tới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả 

năng bán vé”, một người trong ngành cho 

biết. Mùa hè vốn là mùa sôi động nhất 

trong năm của các rạp chiếu, hầu hết các 

bom tấn đều ra mắt trong khoảng thời gian 

này. Tuy nhiên năm nay, thời gian nghỉ 

hè bị rút ngắn lại ít nhất 1 tháng do các 

trường học phải đóng cửa trong thời gian 

dịch bệnh hoành hành. Thế vận hội mùa 

hè lại càng khiến cho tình hình trở nên 

khó khăn hơn. Theo kinh nghiệm của các 

nhà phát hành, mỗi khi diễn ra thế vận hội, 

khán giả thường có xu hướng ở nhà xem 

ti vi, lượng vé bán ra vì thế cũng giảm đi 

đáng kể. “năm nay chắc chắn sẽ càng ảm 

đạm hơn khi khán giả vẫn đang bị ám ảnh 

bởi đại dịch”, đại diện của cGV nhận định. 

các nhà sản xuất cũng đã lên lịch cho tác 

phẩm của mình ra rạp vào khoảng thời 

gian từ tháng 5 đến tháng 7. Tuy nhiên, có 

thực hiện được đúng kế hoạch hay không 

còn phụ thuộc vào khả năng đối phó với 

dịch bệnh. cJ EnM dự định sẽ phát hành 

bộ phim Dambo với sự tham gia của nữ 

diễn viên Kim yun Jin vào tháng 4 và Dogul 

với sự góp mặt của nam diễn viên Lee Je 

hoon vào tháng 5 nhưng kế hoạch này đã 

bị huỷ bỏ. hai bom tấn của cJ trong năm 

2020 là seobok với sự tham gia của Gong 

yoo và park Bo Gum dự định ra mắt vào 

tháng 7 và bộ phim âm nhạc Hero (anh 

hùng), do sung Wha và Kim Go Eun đóng 

chính sẽ ra mắt vào tháng 8. “Tuy nhiên, 

đến giờ vẫn chưa có gì là chắc chắn”, đại 

diện cJ EnM nhấn mạnh. 

Việc hàng loạt các bộ phim xếp hàng 

chờ ra rạp sau khi dịch bệnh qua đi cũng 

có thể dẫn đến nguy cơ không có thời gian 

để quảng bá. “Thông thường, các nhà sản 

xuất có khoảng 1 - 2 tháng để quảng bá 

sản phẩm trước khi phát hành. nhưng hiện 

nay họ đang ở trong tình thế không biết khi 

nào mới có thể ra rạp và cũng không còn 

đủ thời gian để quảng bá. Điều này cũng 

ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng bán 

vé”, nhà phê bình Kim hyung oh phân tích. 

Theo ông, các nhà phát hành cần tung 

ra những bộ phim thật sự chất lượng, có 

sự góp mặt của các ngôi sao bảo chứng 

phòng vé thì mới đủ sức kéo khán giả trở lại 

rạp sau khi dịch bệnh được đẩy lùi.

next Entertainment World tuyên bố sẽ 

phát hành Peninsula (Bán đảo) phần 2 

của bom tấn Train to Busan (chuyến tàu 

tới Busan) trong mùa hè này. Bộ phim lấy 

bối cảnh 4 năm sau đại dịch zombie. Toàn 

bộ bán đảo Triều Tiên trở nên hoang tàn 

vì zombie xâm chiếm. Tuy nhiên, nơi đó 

vẫn còn sót lại một nhóm người, liều mình 

ẩn nấp chống chọi với hiểm nguy. Merry 

christmas cũng lên lịch ra mắt Lightning 

Ship (con tàu ánh sáng) với sự góp mặt 

của song Jong Ki và Kim Tae Ri vào tháng 

8 tới. Đây là bộ phim thuộc thể loại khoa 

học viễn tưởng đầu tiên của hàn Quốc, 

lấy bối cảnh vũ trụ với sự dẫn dắt của đạo 

diễn bậc thầy Jo sung hee. Trong phim, 

song Joong Ki sẽ vào vai phi công Tae ho, 

người luôn lâm vào cảnh nghèo khó mặc 

dù sẵn sàng làm bất cứ điều gì để kiếm 

tiền. Kim Tae Ri vào vai sun Jang, người 

dẫn dắt Lightning ship với tinh thần mạnh 

mẽ, quyết liệt. Theo nhận định của một 

chuyên gia trong ngành điện ảnh: “sau 

khi chiến đấu với dịch bệnh, trận chiến 

tiếp theo là cạnh tranh về mặt nội dung để 

giành lại khán giả”. 

 Bảo anh (Theo Yoonhap News)

The Man standing next âm thầm rời rạp 
khi chưa đạt điểm hoà vốn vì Covid-19

Màn song kiếm hợp bích của Park Bo Gum và 
Gong Yoo liệu có đủ sức kéo khán giả tới rạp
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quibi được hình thành từ năm 
2018 bởi “người khổng lồ” 
Jeffrey Katzenberg. Ông được 
biết đến là chủ tịch của Walt 

disney studio từ 1984 đến 1994 - thời 
kì phục hưng làm nên những tác phẩm 
hoạt hình xuất sắc nhất trong lịch sử 
như The Little Mermaid (nàng tiên cá), 
Beauty and the Beast (người đẹp và Quái 
thú), The Lion King (Vua sư tử)… Jeffrey 
Katzenberg sau khi rời disney đã là người 
đồng sáng lập, điều hành xưởng phim  
hoạt hình dreamWorks để tiếp tục cho ra 
đời những siêu phẩm như Shrek (chằn 
tinh), Kungfu Panda (Kungfu Gấu trúc). 
Một nhân vật khác đứng sau Quibi là cEo 
Meg Whitman – người từng là chủ tịch 

kiêm cEo của eBay, một trong 
những phụ nữ giàu có và quyền 
lực bậc nhất trong thế giới công 
nghệ. Với hai tên tuổi lừng lẫy 
như vậy, Quibi đã nhanh chóng 
kêu gọi được khoản đầu tư 
khổng lồ lên tới hơn 1 tỉ usd 
trong năm 2018 từ những tập 
đoàn giải trí, hãng phim lớn 
nhất thế giới. con số này không 
ngừng tăng lên để rót vào cho 
kế hoạch sản xuất nội dung vô cùng đồ 
sộ mà Quibi đang ráo riết thực hiện, nhằm 
tạo nên phương thức giải trí mới mẻ cho 
người sử dụng điện thoại thông minh. cụ 
thể, Quibi sẽ cung cấp các video có thời 
lượng ngắn khoảng dưới 10 phút trên điện 

thoại. Thay vì được xem miễn phí như 

thông lệ, người dùng phải trả khoản phí 

5 usd/tháng (có quảng cáo) hoặc 8 usd/

tháng (không có quảng cáo). Khi quyết 

định “chống lại cả thế giới”, thách thức thói 

quen thưởng thức giải trí miễn phí, những 

nhà sáng lập Quibi đã chuẩn bị sẵn sàng 

để bước vào cuộc chơi lớn.

ước tính trong năm đầu ra mắt, Quibi 

sẽ trình làng khoảng 175 chương trình 

hoàn toàn mới (tương đương 8.500 tập), 

trong số đó có ít nhất 50 chương trình sẽ 

được tung ra ngay trong ngày đầu tiên ra 

mắt ứng dụng (ngày 6/4). Thay vì các tập 

có thời lượng khoảng 30 – 90 phút thông 

thường, mỗi tập chương trình ở Quibi chỉ 

Chương trình hẹn hò trên Quibi

Chương trình Chrissy’s Court

Đầu Tháng 4 này, dịch Vụ cung cấp Video mới quibi chính Thức Trình 
làng, Đánh dấu mộT cách Thức sản xuấT nội dung cũng như hình 
Thức Trải nghiệm hoàn Toàn mới. Tân binh quibi Đã chuẩn bị sẵn 

sàng cho cuộc “Tổng Tấn công” bằng sự hậu Thuẫn của dàn sao 
khổng lồ, như Thể càn quéT cả làng giải Trí của nước mỹ.

Chiến dịch “săn sao” 

của quibi

Văn HóA & giải trí
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dưới 10 phút nhưng được xây dựng thành 
một tổng thể với nội dung hấp dẫn, gắn 
kết ở nhiều lĩnh vực đa dạng, từ phim 
truyện chính kịch, hài kịch, truyền hình 
thực tế, game show, thi tài, phim tài liệu, 
hoạt hình, các bản tin… Quibi muốn biến 
thói quen xem video theo kiểu giải trí nhất 
thời, có khi vô thưởng vô phạt xem không 
có mục đích của người dùng điện thoại 
thành những phút giây thưởng thức có 
giá trị thực sự, nơi họ có thể gặp cả dàn 
sao hùng hậu của làng giải trí thế giới. Một 
số chương trình nổi bật sẽ sớm đến với 
khán giả qua Quibi, có thể kể tới Chrissy’s 

Court – một dạng truyền hình thực tế mô 
phỏng việc xử án của siêu mẫu chrissy 
Teigen; chương trình dành cho phái mạnh 
đam mê tốc độ do ngôi sao hàng đầu xứ 

sở sương mù idris Elba cầm trịch; loạt 
phim kinh dị được viết kịch bản, sáng 
tạo bởi nhà làm phim lừng danh steven 
spielberg; phim tài liệu thực tế về nam 
diễn viên thần tượng Zac Efron; chương 
trình từ thiện của Jennifer Lopez, cùng các 
loạt phim hấp dẫn do sophie Turner hay 
Liam hemsworth thủ vai chính… Trong kế 
hoạch phát triển của Quibi, các ngôi sao 
lớn như: Tom cruise, dwayne Johnson, 
Mc James corden, anh em đạo diễn nhà 
Russo nhà Kardashian… cũng bị cuốn hút 
vào việc hợp tác với dịch vụ này bởi thời 
lượng ngắn của mỗi tập thực sự là thách 
thức nhưng cũng rất kích thích khả năng 

sáng tạo. nhìn chung, những gì đang là 

thị hiếu của khán giả đều có thể tìm thấy 

ở kho nội dung được đầu tư sản xuất với 

kinh phí lên tới con số tỉ đô của Quibi. 

Kể cả những lĩnh vực còn gây tranh cãi, 

nhạy cảm như hẹn hò đồng tính, chương 

trình cho người chuyển giới. công nghệ 

Turnstyle của Quibi còn cho phép người 

sử dụng điện thoại xem chương trình theo 

chiều dọc và chiều ngang màn hình với 

những cảm nhận hoàn toàn khác biệt về 

không gian, về góc quay. 

những gì Quibi đang đi (trong đó có 

việc đổ rất nhiều tiền để chiêu dụ người 

nổi tiếng) khiến người ta nhớ về cách 

thức hBo tạo nên sự khác biệt, bước 

đột phá vào truyền hình truyền thống hay 

cách netflix thay đổi cả thế giới khi làm 

trực tuyến. Quibi nhắm thẳng vào thế hệ 

người dùng điện thoại thông minh không 

ngừng tăng lên, không ngừng nâng quỹ 

thời gian cho việc sử dụng thiết bị này 

để xem các video. nhưng giữa rất nhiều 

sự lựa chọn hấp dẫn đang khiến hầu bao 

của khán giả bị bòn rút liên tục từ netflix, 

disney+, apple TV+… liệu họ có sẵn 

sàng trả thêm vài usd mỗi tháng để xem 

Quibi? Với bề dày kinh nghiệm hoạt động 

hơn 40 năm, những thành tựu mang tính 

bước ngoặt cho điện ảnh thế giới của nhà 

sáng lập Jeffrey Katzenberg kết hợp cùng 

bộ não lãnh đạo thiên tài từ bà trùm Meg 

Whitman, Quibi đang đứng trước cơ hội 

thành công rất lớn. sự góp sức của đông 

đảo những tên tuổi có sức ảnh hưởng bậc 

nhất trong làng giải trí sẽ càng khiến cho 

Quibi thêm đáng gờm. Kể cả trong những 

ngày đầu trình làng, Quibi chưa đạt được 

kết quả như mong đợi thì tính về lâu dài, 

thưởng thức những video có chất lượng 

nội dung cao vẫn sẽ là một nhu cầu rất 

lớn của người sử dụng điện thoại.

 Tuấn phonG 

(Theo The Verge và The New York Times)

Jennifer Lopez trong chương trình mang nội dung từ thiện của Quibi

Jeffrey Katzenberg và Meg Whitman - những nhà sáng lập và điều hành Quibi
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sự phát triển của không gian 

mạng cùng với cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư đã và đang 

mang lại những lợi ích vô cùng 

to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng 

như làm thay đổi nhận thức, hành vi và 

lối sống của con người. song, bên cạnh 

những lợi ích mang lại, không gian mạng 

cũng đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức, tác 

động trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc 

gia và trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi 

ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Đó 

chính là các cuộc tấn công mạng ngày càng 

gia tăng với động cơ chính trị vào hệ thống 

thông tin trọng yếu của các nước, gây thiệt 

hại nghiêm trọng về kinh tế, quốc phòng và 

an ninh. Tội phạm mạng ngày càng nguy 

hiểm với nhiều thủ đoạn tinh vi, kĩ thuật 

cao, sử dụng các loại mã độc ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo để tấn công, xâm nhập. 

Không gian mạng 

đang trở thành môi 

trường thuận lợi để 

các cá nhân, tổ chức 

khủng bố lợi dụng để 

tuyển mộ lực lượng, 

gây quỹ, truyền bá tư 

tưởng chống đối cực 

đoan, kích động hận 

thù và bạo lực.

Với ngành báo 

chí, truyền thông, nhìn lại trong quá khứ, 

đã từng xảy ra những vụ tấn công mạng 

khá nguy hiểm như: báo Vietnamnet bị 

hacker tấn công dos nhiều lần (2011), 

hàng loạt tờ báo điện tử lớn gồm dantri, 

Tuoitre, Vietnamnet tiếp tục bị tấn công 

dos diện rộng năm 2013… Vài năm gần 

đây, tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu 

dừng lại: báo Đời sống pháp luật bị hacker 

tấn công (2016), báo điện tử Kinh tế nông 

thôn bị hacker tấn công (2018), hay hacker 

tấn công mạng thông tin của Ban Tuyên 

giáo Trung ương (2019)… 

Trên thế giới, tội phạm hacker cũng 

từng tấn công nhiều cơ quan truyền 

thông, thông tấn hàng đầu như: năm 

2008, cnn từng bị một nhóm hacker tự 

xưng là hackcnn “dội bom” vào hệ thống 

máy tính của toàn hãng. năm 2013, đồng 

loạt các trang tin tức nổi tiếng của Mỹ bị 

nhóm sEa (syrian Electronic army) tấn 

công thông qua outbrain - thành phần gợi 

ý nội dung cần đọc. Vào thời điểm đó, cả 

báo The Washington post và cnn đều xác 

nhận họ đã bị ảnh hưởng bởi một cuộc tấn 

truyền thông báo chí 
với công tác bảo đảm an toàn, 

an ninh mạng
bước Vào kỉ nguyên 4.0, chưa bao giờ Việc Đảm bảo an Toàn, an ninh 
mạng lại Trở Thành Vấn Đề cấp bách như hiện nay Với mọi quốc gia, 

bao gồm cả ViệT nam. 

An ninh, an toàn thông tin là một trong những vấn đề cấp thiết của báo chí trong kỉ nguyên 4.0

Hacker có thể gây hậu quả nghiêm trọng  
với nền kinh tế và an ninh quốc gia

Hồ sơ truyền HìnH
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công mạng của nhóm sEa thực hiện dựa 

trên một thành phần trên website được 

cung cấp bởi hãng thứ ba. Khi ấy, độc giả 

của Washington post và trang web cnn 

đều bị chuyển hướng đến đến trang web 

của sEa. ngay sau đó, mọi nỗ lực phục 

hồi đã nhanh chóng diễn ra và các trang 

web đi vào hoạt động bình thường.

Tất cả những sự cố này cho thấy, các 

cơ quan truyền thông, báo chí là đích 

ngắm của tin tặc. Đơn giản là bởi các cơ 

quan báo chí và truyền thông là một trong 

những nơi luôn có nhiều thông tin cập nhật 

nhất. Với hàng chục triệu độc giả tiếp cận 

hàng ngày với các luồng thông tin khác 

nhau, các kênh báo chí, truyền thông là 

nơi dễ dàng nhất để tin tặc tấn công nhằm 

xuyên tạc nội dung hay phát tán các thông 

tin vi phạm pháp luật. Tương tự, với số 

lượng độc giả lớn truy cập cũng như mức 

độ tin cậy cao, các kênh báo chí, truyền 

thông cũng có thể là kênh phát tán mã độc 

tốt nhất, nhanh nhất của tin tặc.

Việt nam nằm trong nhóm các quốc 

gia có tốc độ phát triển internet nhanh 

nhất thế giới, không gian mạng ở nước 

ta cũng xuất hiện nhiều nguy cơ, thách 

thức lớn tác động đến an ninh quốc gia 

và trật tự an toàn xã hội, như: các thế lực 

thù địch, phản động tăng cường sử dụng 

không gian mạng để phá hoại tư tưởng, 

phá hoại nội bộ, thực hiện âm mưu “diễn 

biến hòa bình”, gây mâu thuẫn dân tộc, 

kích động biểu tình, bạo loạn nhằm 

chuyển hóa thể chế chính trị tại Việt nam; 

vấn nạn tin giả, thông tin sai sự thật, tin 

xấu, độc, làm tổn hại đến quyền và lợi ích 

hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đang 

diễn ra nghiêm trọng. Trên thực tế, Việt 

nam nằm trong Top 3 Đông nam Á bị tấn 

công mạng nhiều nhất.

Trước yêu cầu phải bảo vệ quyền, lợi 

ích và an ninh quốc gia trên không gian 

mạng, đến nay có khoảng gần 140 quốc 

gia, trong đó có gần 100 nước đang phát 

triển đã ban hành Luật an ninh mạng. Đáp 

ứng yêu cầu thực tiễn trên, Luật an ninh 

mạng của Việt nam đã được Quốc hội 

khóa XiV thông qua tại Kì họp thứ 5, với 

tỉ lệ 86.86%, gồm 7 chương, 43 điều, quy 

định những nội dung cơ bản về bảo vệ an 

ninh mạng đối với hệ thống thông tin an 

ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lí hành vi 

xâm phạm an ninh mạng; triển 

khai hoạt động bảo vệ an ninh 

mạng và quy định trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân... 

ngày nay, báo chí ngày càng 

áp dụng nhiều công nghệ khác 

nhau. Việc phụ thuộc công nghệ 

sẽ đi kèm với yêu cầu cần bảo 

đảm an toàn thông tin. Việc đảm 

bảo an ninh, an toàn thông tin 

cần song hành với quá trình chuyển đổi số 

trong các cơ quan báo chí truyền thông. 

các công cụ truyền thông của báo chí là 

cách giúp người dùng internet tiếp cận 

thông tin nhanh nhất và rộng nhất. do đó, 

báo chí, truyền thông cần truyền đi các 

thông điệp nhằm tuyên truyền, phổ biến, 

nâng cao nhận thức về an toàn thông tin. 

Tuy vậy, có một điều khá đáng tiếc là hiện 

nay chỉ có khoảng 20% các tin tức, thông 

tin đề cập tới việc hướng dẫn, khuyến nghị 

cụ thể, hỗ trợ người sử dụng internet an 

toàn hơn. Một số khuyến nghị được đưa 

ra góp phần bảo đảm an toàn, an ninh 

mạng trong báo chí truyền thông có thể kể 

đến như: thiết lập đầu mối với cục an 

toàn thông tin để nhận các thông tin mới 

nhất, cập nhật nhất; xác minh thông tin, 

số liệu, cảnh báo… trước khi cung cấp 

thông tin diện rộng; tăng cường bảo đảm 

an toàn thông tin cho các hệ thống hỗ trợ 

báo chí và khả năng tự bảo đảm an toàn 

thông tin cho đội ngũ phóng viên, biên 

tập viên; tăng cường các bài báo, thông 

tin về các biện pháp phòng chống hơn là 

các bài viết nêu sự vụ…

diệp chi

Theo ước tính của Công ty bảo mật 
Kaspersky, tổng thiệt hại cho các vụ 
tấn công mạng toàn cầu được ước tính 
là hơn 2.100 tỉ USD chỉ trong năm 
2019. Chưa bao giờ, việc đảm bảo an 
toàn, an ninh mạng lại trở thành vấn đề 
cấp bách như hiện nay với mọi quốc 
gia. Trong 6 tháng đầu năm 2019, 
Đông Nam Á đã ghi nhận 14 triệu hành 
vi tấn công mạng các loại. 

Báo chí là đích ngắm của nhiều tin tặc Nhiều cơ quan truyền thông lớn như CNN cũng từng bị hacker tấn công

An ninh, an toàn thông tin là một 
trong những vấn đề cấp thiết của 
báo chí trong kỉ nguyên 4.0
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hấp Dẫn, kịch tính 
với luật chơi mới

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 
đã có những thay đổi hấp dẫn về luật 
chơi mới. cụ thể, ở phần thi Khởi động, 
các nhà leo núi trải qua số câu hỏi không 
giới hạn trong một phút, thay vì 12 thử 
thách như những năm trước. Luật chơi 
này khá giống với phần thi Khởi động 
của năm thứ 6, chỉ khác là không có luật 
dừng chơi nếu không trả lời đúng 5 câu 
liên tiếp, đồng thời cũng từng được áp 
dụng trong chung kết năm thứ 11. cùng 
với đó, phần Về đích năm nay khác so 

với những mùa trước, gồm có 3 gói: 10, 
20 và 30 điểm. số điểm của gói câu hỏi 
là điểm thưởng cho mỗi câu trả lời đúng, 
thí sinh được quyền tạo ra gói câu hỏi 
bất kì. Trong đó, thời gian suy nghĩ và 
trả lời của câu 10 điểm là 10 giây, câu 20 
điểm là 15 giây, câu 30 điểm là 20 giây. 
Thí sinh phải lựa chọn 3 câu hỏi ở bất 
kì loại nào. Việc lựa chọn này được tiến 
hành ngay sau khi hiện các loại câu hỏi 
trên màn hình. Ở mỗi câu hỏi, thí sinh 
có thể đưa ra nhiều phương án trả lời, 
nhưng chỉ phương án cuối cùng trong 
thời gian cho phép mới được tính là câu 

trả lời của thí sinh đó. Mỗi thí sinh được 
đặt ngôi sao hi vọng một lần trong lượt 
lựa chọn câu hỏi của mình, trả lời đúng 
câu hỏi có ngôi sao hi vọng được gấp 
đôi số điểm của câu hỏi đó, trả lời sai sẽ 
bị trừ số điểm của câu hỏi. phần thi Vượt 
chướng ngại vật và Tăng tốc không có 
sự thay đổi so với những năm trước đây.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đưa 
ra luật chơi cụ thể đối với câu hỏi phụ. 
Theo đó, có tối đa 3 câu hỏi phụ. Thí sinh 
thi theo hình thức đấu loại trực tiếp: khi 
một thí sinh trả lời đúng thì thí sinh đó 
ngay lập tức giành chiến thắng. Ở mỗi 

Đường lên đỉnh olympia năm thứ 20

chờ đợi sự bứt phá
Đường lên Đỉnh olympia năm Thứ 20 Đã Đi Được nửa chặng Đường Với 
những Thay Đổi hấp dẫn Về luậT chơi mới. hai nhà leo núi Đầu Tiên của 

Trận chung kếT năm Đã lộ diện. Điểm chung của hai nhà leo núi này là họ 
Đã lập những kỉ lục ấn Tượng Trong lịch sử 20 năm của chương Trình. 
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câu hỏi phụ, một thí sinh chỉ được trả lời 
một lần duy nhất. nếu sau 3 câu hỏi vẫn 
không tìm ra người chiến thắng, chương 
trình sẽ tổ chức bốc thăm để chọn thí 
sinh chiến thắng. Rõ ràng, với luật chơi 
mới, hành trình năm 20 đã, đang và sẽ 
thêm phần kịch tính khi sự cạnh tranh 
giữa các thí sinh được đẩy lên cao hơn. 

hai nhà leo núi đầu tiên 
của trận chung kết năm
sau 8 năm, Đường lên đỉnh Olympia 

đã có một thí sinh nữ xuất sắc giành được 
vé vào chung kết. Đó là nguyễn Thị Thu 
hằng (học sinh Trường ThpT Kim sơn 
a, ninh Bình), người giành vòng nguyệt 
quế trong cuộc thi quý i của Đường lên 
đỉnh Olympia năm thứ 20. Thu hằng lên 
ngôi Quán quân đầy thuyết phục bởi sự 
thông minh, sắc sảo cũng như bản lĩnh 
thi đấu kiên cường tiềm ẩn bên trong 
ngoại hình nhỏ nhắn. Tại cuộc thi tuần 
diễn ra vào tháng 11/2019, thí sinh này 
vượt qua 3 nam sinh, giành được vòng 
nguyệt quế với 350 điểm. Điều đặc biệt, 
đây là điểm số cao nhất mà một thí sinh 
nữ tham gia Đường lên đỉnh Olympia 
giành được trong suốt 20 năm qua. 

Được biết, Thu hằng sinh ra trong 
gia đình có mẹ là giáo viên, bố là thợ 
sửa máy và một cô em gái đang học lớp 
7. hằng luôn được bố mẹ định hướng 
và giúp đỡ trong học tập, đặc biệt không 
đặt nặng thành tích. những lúc rảnh rỗi, 
cô thường học chơi đàn organ và guitar 
qua mạng internet. Thu hằng cũng lập 
kênh youTube riêng để ghi lại những 
khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống 
hàng ngày. Ở lớp, Thu hằng giữ chức vụ 
Bí thư đoàn. Là người khá ít nói, hằng 

không thích bàn luận chuyện phiếm và 
ít khi bộc lộ cảm xúc. Điều này khác với 
hình ảnh của cô gái trong vòng chung 
kết của cuộc thi quý. “sau khi chương 
trình lên sóng, em cũng hơi ngại một 
chút về biểu cảm lúc cuối trận. Lúc lội 
ngược dòng thành công, em mừng quá, 
cộng thêm việc thấy các cổ động viên 
trên khán đài thì cảm xúc thực sự bùng 
nổ” – hằng chia sẻ. Để chuẩn bị cho 
cuộc thi chung kết sắp tới, Thu hằng 
đang cố gắng củng cố kiến thức, tham 
gia các cuộc thi khác nhau để mở rộng 
hiểu biết. Đặc biệt, em luôn giữ đầu óc 
tỉnh táo và tinh thần thoải mái nhất để 
tham gia cuộc thi chung kết năm. 

Thí sinh thứ hai có mặt trong trận 
chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 
thứ 20 là Vũ Quốc anh, học sinh trường 
ThpT ngô Gia Tự, Đắk Lắk. sở hữu vẻ 
ngoài điển trai, Quốc anh có thế mạnh ở 
những câu hỏi logic, tính toán. 

nhắc đến anh chàng này, khán giả 
không thể quên những thành tích nổi 
bật của Quốc anh trong cuộc thi tuần. 
Quốc anh đã thể hiện sự nổi trội khi đạt 
90 điểm cho phần thi Khởi động. sau 
đó, chàng trai này liên tục giữ phong 
độ để kết thúc cuộc thi với số điểm 
cao ngất ngưởng 385. Trở lại cuộc 
thi tháng, Quốc anh tiếp tục gây bất 
ngờ khi giành trọn 80 điểm cho phần 
thi Vượt chướng ngại vật ngay khi vừa 
bắt đầu phần thi. Em đã không kìm nén 
được nước mắt xúc động sau khi “liều” 
nhấn chuông trả lời từ khóa phần thi 
Vượt chướng ngại vật khi Mc chưa đọc 
xong câu hỏi đầu tiên. Đáp án chính 
xác đã giúp Quốc anh lập kỉ lục trả lời 

ô chữ từ khóa nhanh nhất Olympia mùa 
này. Kết thúc với vị trí nhất tháng 1 quý 
2, chàng trai Tây nguyên ghi tên vào 
vòng thi quý với 295 điểm. Ở trận quý 
ii, Vũ Quốc anh đã đạt tổng cộng 300 
điểm và giành vòng nguyệt quế của 
chương trình. Vũ Quốc anh chính là 
nhà leo núi thứ 2 góp mặt trong trận 
chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 
thứ 20. hạnh phúc khi giành được vé 
chung kết năm và mang cầu truyền 
hình trực tiếp về với Đắk Lắk, Vũ Quốc 
anh đã bật khóc. Em cho biết, bản thân 
không phải là người yếu đuối nhưng 
đây là tình huống đặc biệt.  

Vũ Quốc anh là học sinh thứ 3 của 
tỉnh Đắk Lắk lọt vào trận chung kết năm 
của Đường lên đỉnh Olympia và là học 
sinh đầu tiên của một trường ThpT 
không chuyên trên địa bàn tỉnh đạt thành 
tích này. năm ngoái thí sinh Đoàn nam 
Thắng đến từ ThpT chuyên nguyễn du 
đã có vinh dự này với thành tích học tập 
nổi bật không kém. năm 2016, phan 
Tiến Tùng, cũng là cựu học sinh ThpT 
chuyên nguyễn du, đã từng lọt vào trận 
đấu cuối cùng. Thành tích của Vũ Quốc 
anh và các thí sinh đàn anh trước đó 
đã, đang và sẽ trở thành nguồn động 
viên tinh thần to lớn, cổ vũ thầy cô giáo 
và các em học sinh trên địa bàn tỉnh nói 
chung và các địa bàn khó khăn vươn lên 
trong dạy, học. Đồng thời, thành tích của 
các em cũng khẳng định, khoảng cách 
về giáo dục giữa các địa phương, các 
hình thức đào tạo giờ đây đã không còn 
quá chênh lệch.

ĐứC Lê
ảnh: Hải Hưng

Nguyễn Thị Thu Hằng nhận giải Nhất tháng Vũ Quốc Anh giành chiến thắng trong cuộc thi quý
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 Trên các bản tin thời sự VTV1 
hay chương trình cafe sáng vtv3 
mới đây, khán giả được theo chân 
ekip tới Kamchatka - cực Đông của 
nước Nga -một vùng đất với nhiều 
điều chưa được khám phá. Hẳn là 
ekip đã có một chuyến đi thú vị và 
cũng đầy mạo hiểm, thưa chị? 

Thực sự, đây là chuyến đi vô cùng 
đáng nhớ của ekip chúng tôi! cá nhân 
tôi đã ấp ủ mơ ước đến Kamchatka từ 
rất lâu, từ khi lần đầu tiên nhìn thấy 
hình ảnh bức tượng con gấu khổng 
lồ với dòng chữ Nước Nga bắt đầu từ 
đây. chuyến đi lần này của chúng tôi 
là một may mắn, nếu không muốn nói 
là có duyên. Vài ba tháng trước đó, tôi 
đã chủ động liên hệ với một số đồng 

nghiệp nga ở Viễn Đông, liên hệ với 
cả chính quyền vùng Kamchatka để 
chuẩn bị cho chuyến công tác này. Rất 
may mắn, sau đó chúng tôi lại được 
hãng tin Kamchaka mời tham gia vào 
press-tour cùng với gần 10 nhà báo 
nga và 1 phóng viên Trung Quốc. Một 
trong những điều bắt buộc phải quen 
ngay là thời gian. Bán đảo Kamchatka 
cách Thủ đô Matxcơva đến 9h bay và 9 
múi giờ, gần như là giữa ngày và đêm. 
chúng tôi vừa đến nơi là đi làm luôn. 
Thời tiết trên bán đảo rất lạnh, luôn có 
gió, nên cảm giác -230c hay -250c ở 
Kamchatka buốt lạnh hơn ở Matxcơva 
rất nhiều. Điều này chúng tôi được các 
đồng nghiệp nga nhắc nhở không chỉ 
một lần. hầu hết hoạt động của chúng 

tôi là ở ngoài trời nên phụ thuộc hoàn 
toàn vào thời tiết. ngay như chuyến bay 
trực thăng qua núi lửa đã phải thay đổi 
so với lịch trình ban đầu do có thông 
tin về bão tuyết. chưa kể, một đôi lần 
chúng tôi gặp sự cố kĩ thuật do máy 
quay ngoài trời lạnh, phải nhờ đến cả 
thiết bị của các bạn ở Đài nTV của nga. 

 Xem phóng sự kamchatka - nơi 
nước nga bắt đầu trong chương trình 
cuộc sống thường ngày, tôi cũng 
như không ít khán giả được biết đến 
vùng đất đầy hoang sơ với núi lửa 

bay Trên Trực Thăng băng qua 
những ngọn núi lửa phủ Đầy 
TuyếT Đang hoạT Động, chiêm 
ngưỡng cảnh Tượng kì Vĩ Và 

ngoạn mục như Trong những 
bộ phim Về sức mạnh của Thiên 
nhiên ở Vùng ĐấT hoang sơ có 

Tới 300 núi lửa là ấn Tượng 
mạnh nhấT của ekip phóng 

Viên VTV Thường Trú Tại nga khi 
Đến bán Đảo kamchaTka. 

phóng Viên nhậT linh chia sẻ 
Thêm Về chuyện hậu Trường 

Tác nghiệp ở nơi núi lửa Được 
coi là... nhà này. 

tác nghiệp ở nơi 
“núi lửa là... nhà”

   phóng viên nhật Linh

Bán đảo Kamchatka 
có tới 300 núi lửa

PV Nhật Linh  đứng dẫn hiện trường trong thời tiết âm 23 0C 
bên cạnh chiếc trực thăng vừa chở cô đến Kamchatka

pHíA sAu màn HìnH
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đang phun, động đất thường xuyên 
và thiên nhiên thì kì thú. Nhưng thật 
tiếc là thời lượng của phóng sự quá 
ngắn, Nhật Linh có thể chia sẻ thêm 
về những trải nghiệm của mình? 

núi lửa, suối nóng và tuyết trắng – 
đúng là có rất nhiều điều khiến tôi ấn 
tượng về vùng đất này và rất muốn chia 
sẻ với khán giả VTV qua những phóng 
sự truyền hình mà trong khung thời 
lượng hạn chế buộc tôi phải lựa chọn 

hình ảnh và thông tin phù hợp. ấn tượng 
mạnh nhất, không chỉ với tôi và quay 
phim Khắc Long đâu, mà với chính các 
phóng viên nga khi được hỏi cũng vậy, 
là trải nghiệm trên chuyến trực thăng đi 
qua những ngọn núi lửa phủ đầy tuyết 
đang hoạt động. Khi bay qua khu vực 
này, chúng tôi ngửi được cả mùi khói 
thoát ra từ lòng núi lửa. cảnh tượng 
kì vĩ và ngoạn mục như trong những 
bộ phim về sức mạnh của thiên nhiên. 
dưới chân núi lửa là những suối nước 
nóng với nhiệt độ 35 - 40oc ngay giữa 
mùa đông. Kamchatka được mệnh danh 
là vùng đất của núi lửa và những mạch 
nước nóng phun từ lòng đất là vì vậy. 
Trên bán đảo Kamchatka có đến 300 
núi lửa, trong số này có 29 núi lửa vẫn 
đang hoạt động. có núi lửa mà người 
dân Kamchatka vẫn gọi là núi lửa nhà, 
vì chỉ cần mở cửa sổ ra là nhìn thấy.

 Có một điều ngạc nhiên là 
người dân ở nơi này hiểu rất rõ về 
Việt Nam, trong khi ít có người Việt 
Nam đặt chân tới đây?

Đây quả thực là điều rất bất ngờ đối 
với tôi. hoá ra người dân ở bán đảo 
Kamchatka biết nhiều về chúng ta hơn 
những gì chúng ta biết về họ. Tôi mang 
theo mấy gói chè và cafe Việt nam, 
những tưởng để quảng bá với các đồng 
nghiệp ở Kamchatka. Thế nhưng sau 
đó, tôi lại ngồi nghe các bạn kể say sưa 
về những chuyến đi đến Việt nam, về cả 
cách nấu phở và thái hành như thế nào 
mới đúng (cười). Và phóng sự Chuyện 
Việt Nam ở bán đảo Kamchatka hoàn 
toàn nằm ngoài dự kiến của chúng tôi. 
Mỗi năm có khoảng 3 - 4 nghìn người 
dân Kamchatka du lịch đến Việt nam, 
trong khi số người Việt nam đến đây 
chỉ tính trên đầu ngón tay. Khách du lịch 
châu Á đến Kamchatka chủ yếu là từ 
Trung Quốc, nhật Bản và hàn Quốc vì 

khoảng cách địa lí khá gần. Một điểm 
đáng chú ý là ở đây giá cả khá đắt đỏ, từ 
phương tiện đi lại đến ăn ở, chi phí sinh 
hoạt nói chung là đắt hơn cả Matxcơva. 
ước tính, mỗi du khách chi phí ít nhất 
cho một chuyến đi Kamchatka 5 - 7 ngày 
khoảng 300 nghìn rub, gần 4.500usd. 
Không hề rẻ - đối với cả người nga, 
bởi tuyến bay nội địa từ Matxcơva – 
Kamchatka là chặng đường dài nhất và 
giá vé thường là cao nhất.

 Trong chuyến đi này, ekip đã 
thực hiện được bao nhiêu phóng sự 
và có điều gì còn luyến tiếc không?

hiện chúng tôi mới có 3 phóng sự 
về Kamchatka lên sóng: Về hành trình 
vượt hàng nghìn km của những chú chó 
kéo xe trượt tuyết, về câu chuyện Việt 
nam ở Kamchatka, về những ấn tượng 
đầu tiên ở vùng đất được biết đến với 
tên gọi Nơi nước Nga bắt đầu. Vẫn còn 
những phóng sự khác đang được hoàn 
thiện. Thường thì sau mỗi chuyến công 
tác trở về, tôi luôn có cảm giác giá như 
vì những điều chưa kịp làm hay chưa 
làm được. nhưng Kamchatka để lại cho 
tôi nhiều luyến tiếc hơn, bởi tôi biết cơ 
hội trở lại đây lần thứ 2 không dễ. Một 
điều quan trọng với tôi trong chuyến đi 
này là tôi học hỏi được nhiều điều từ 
những đồng nghiệp nga khi nhìn các 
bạn tác nghiệp và khi xem các phóng 
sự của họ được phát sóng trên truyền 
hình nga. 

 Cảm ơn Nhật Linh!
tHAo giAng (Thực hiện)

“Kamchatka từng là ước mơ của 
tôi, và chắc chắn đây là một trong 
những chuyến tác nghiệp ấn tượng 
nhất của tôi trên hành trình ở 
nước nga. nếu có cơ hội tôi rất 
muốn được quay trở lại. vì tôi vẫn 
còn những điều luyến tiếc và như lời 
nhắn nhủ đầy cám dỗ lúc chia tay 
của một đồng nghiệp: hãy nhớ, còn 
một Kamchatka mùa hè khác với 
mùa đông”- pv nhật linh. 

Một ngôi nhà phủ đầy tuyết trắng 
như trong chuyện cổ tích

Tượng gấu- một biểu tượng 
nổi tiếng ở bán đảo 
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Đạo diễn Đoàn Hồng Lê

thông điệp về 
tình yêu thương

 Chị có thể chia sẻ về Hội nghị 
truyền hình công thế giới mà bộ phim 
tài liệu Người mẹ chuẩn bị tham dự?

Vào tháng 9 tới, phim tài liệu Người 
mẹ sẽ được chiếu ở inpuT - hội nghị 
Truyền hình công thế giới tổ chức tại 
thành phố postdam, Đức. Đây là hội 
nghị thường niên của các đài truyền hình 
trên khắp thế giới, quy tụ các nhà sản 
xuất, các đạo diễn, chiếu các chương 
trình truyền hình được yêu thích.

 Chị đã và đang chuẩn bị những 
gì để mang tác phẩm của mình đến 
với Hội nghị lần này? 

phim tài liệu Người mẹ kể một trang sử 
về những ngày cuối cùng của cuộc chiến Việt 
nam tác động như thế nào đến cuộc đời một 
thân phận nhỏ bé bình thường như người mẹ 
Việt nam và đứa con lai Mỹ. Về mặt nghề 
nghiệp, cũng là dịp để thảo luận về cách làm 
phim dựng lại lịch sử, cách sử dụng tư liệu, 
cách tái tạo âm thanh cho những đoạn phim 
tư liệu không có âm thanh gốc.

 Điều gì khiến chị quyết định 
thực hiện bộ phim tài liệu người mẹ?

Khi đọc được những bài báo viết về 
cô Đẹp - nhân vật chính của phim, người 
đã bỏ cả cuộc đời tìm kiếm đứa con gái 
mình gửi đi trong chiến dịch Babylift 
năm 1975, và nhất là sau khi tiếp xúc 
với cô, tôi xúc động vì nỗi đau mà cô 
đã chịu đựng trong nhiều năm qua, và 
vì sự chân thật, giản dị nhưng mạnh 
mẽ của một người phụ nữ miền nam 

bình thường. Lúc đầu chúng tôi quyết 
định sẽ làm một bộ phim về thân phận 
một bà mẹ trong chiến tranh, như hạt 
bụi bị cuốn đi trong cơn lốc của lịch sử. 
sau khi quay xong, cô Đẹp báo tin rằng 
cô đã tìm được người con gái, vậy là 
chúng tôi tiếp tục quay quá trình họ gặp 
lại nhau, và cuối cùng đã hoàn thành bộ 
phim có thời lượng 45 phút này.

 Chị có thể chia sẻ về những thủ 
pháp nghệ thuật đã sử dụng để khắc 
hoạ nên câu chuyện đầy tính nhân 
văn này?

chiến tranh kết thúc đã 45 năm, 
kể về nỗi đau, về tình mẫu tử, về hi 

vọng tìm con không bao giờ tắt đó như 
thế nào khi mọi việc đã qua hết? Với 
ekip dựng phim và hoà âm nhiều kinh 
nghiệm, chúng tôi quyết định dựng 
lại một giai đoạn lịch sử bi hùng của 
những ngày tháng 4/1975 ở sài Gòn, 
và dày công sưu tầm các tư liệu lịch 
sử với âm thanh gốc của các sự kiện 
lớn… chúng tôi cũng tìm cách tái tạo 

người mẹ, bộ phim Tài liệu của 
Đạo diễn Đoàn hồng lê Đã 

chính Thức Được mời Tham gia 
hội nghị Truyền hình công Thế 

giới Vào Tháng 9 Tới. pháT 
sóng Vào dịp TếT Vừa qua Trên 

kênh VTV1 Và VTV8, bộ phim 
khiến người xem xúc Động khi 
khắc họa hành Trình Tìm con 

hơn 40 năm qua của bà nguyễn 
Thị Đẹp. cuộc Trò chuyện Với 
Đạo diễn Đoàn hồng lê dưới 

Đây sẽ giúp Độc giả TcTh hiểu 
Thêm Về bộ phim này.

Đạo diễn Đoàn Hồng Lê

Khoảnh khắc xúc động khi bà Đẹp gặp lại con gái

pHíA sAu màn HìnH
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âm thanh cho những đoạn phim về một 
sài Gòn li loạn những ngày đó. Và tất 
cả những sự kiện này đều phải gắn 
chặt với kí ức của người mẹ - nhân vật 
chính, để tăng tính cá nhân cho lịch sử. 
Với tôi, lịch sử chỉ có ý nghĩa khi được 
kể thông qua những trải nghiệm riêng 
tư nhất của con người.

 Bộ phim này khá là đặc biệt khi 
chỉ có mỗi bà Nguyễn Thị Đẹp là ở 
Việt Nam còn các nhân vật khác đều 
ở nước ngoài. Chị và ekip đã kết nối 
với họ như thế nào?

Làm phim khi 5 trong số 6 nhân vật 
đều ở Mỹ mà ngân sách không cho phép 
sang đó để quay là một thử thách lớn. 
Tuy nhiên, chúng tôi đã nghĩ cách để 
phỏng vấn các nhân vật qua video call, 
và ngoài việc dùng phần mềm ghi màn 
hình, chúng tôi nhờ nhân vật đặt một 
chiếc điện thoại trước mặt họ để quay 
như khuôn hình phỏng vấn, để đảm bảo 
chất lượng hình và tiếng. ngoài ra, các 
video tư liệu gia đình, ảnh và ảnh chụp 
màn hình họ cung cấp đã giúp chúng 
tôi xây dựng câu chuyện mà không cần 
phải quay trực tiếp. Đây là giải pháp tốt 
nhất phù hợp với hoàn cảnh này.

 Cảm xúc của chị trong quá trình 
thực hiện bộ phim này như thế nào?

Trong hơn 20 năm tôi làm nghề, cô 
Đẹp là một trong những nhân vật đặc biệt 
nhất. Là người sinh ra và lớn lên ở sài 
Gòn, được thụ hưởng nền giáo dục miền 
nam xưa, cô luôn khiến tôi kính trọng, 
quý mến vì sự chân thành, tự trọng, hiểu 
chuyện và ý nhị. sau lần gặp đầu tiên 
khi đi khảo sát cho bộ phim, cô và tôi đã 

trở thành hai người bạn, nhờ vậy giữa 
chúng tôi đã hình thành sự tin cậy, đồng 
cảm, giúp tôi có được những cảnh quay 
và phỏng vấn đạt đến sự chân thực. 

 Thông điệp mà chị muốn truyền 
tải khi thực hiện bộ phim này là gì ạ?

Đây trước hết là bộ phim về tình 
mẫu tử, một tình cảm cơ bản nhất của 
con người. phim cũng là thông điệp về 
tình yêu thương, sự tử tế, tình người ấm 
áp giữa những người hoàn toàn xa lạ, 
một mối dây kết nối các cá nhân tưởng 
mong manh nhưng hoá ra lại bền chặt, 
một thế giới mênh mông bỗng chốc gần 
gũi lại, vì họ đều có một điểm chung: 
tình yêu con người. 

 Từ ba tôi và bây giờ là người 
mẹ, dường như chị đang khai thác 
một góc nhìn khác của chiến tranh 
thể hiện qua nỗi đau và sự mất mát 
của những người phụ nữ?

Tôi sinh ra một năm trước khi chiến 
tranh kết thúc, không hề biết gì về chiến 
tranh, vì vậy đối với tôi, lịch sử luôn 
mang tính cá nhân. Lịch sử của những 
điều to tát vĩ đại mà sách giáo khoa 
thường nhắc đến chỉ là một nửa của lịch 
sử, nửa còn lại chính là những gì in dấu 

lên số phận con người. Mỗi con người 
đi qua một thời đại đều mang trong 
mình một câu chuyện phản chiếu tinh 
thần của thời đại đó. người làm phim kể 
lại câu chuyện của họ chính là ghi chép 
lại một mảnh khuất của lịch sử.

 Hơn 20 năm trong nghề với 
nhiều câu chuyện, nhiều tác phẩm 
chạm đến trái tim khán giả, điều 
khiến chị hạnh phúc nhất khi theo 
đuổi công việc này là gì?

Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không 
phải là bước lên sân khấu nhận giải 
thưởng hay được vinh danh ở một liên 
hoan phim nào đó, bởi vì giây phút ấy 
ngắn ngủi lắm. Tôi hạnh phúc ngay lúc 
nghe được một câu chuyện khiến mình 
sởn gai ốc vì tưởng tượng làm phim sẽ 
hay đến thế nào; hoặc quay được một 
đoạn phim hay và mơ mộng sẽ dựng 
đoạn phim đó như thế nào, hoặc lúc 
rời bàn dựng sau một ngày vật lộn với 
một phân đoạn khó nhưng cuối cùng đã 
dựng ra được ý; và tôi còn thấy hạnh 
phúc ngay cả lúc học hỏi được điều gì 
đó mới mẻ thú vị từ các đồng nghiệp. 

 Sắp tới, khán giả sẽ tiếp tục 
được thưởng thức những tác phẩm 
nào của chị?

Lịch sử Việt nam cận đại với những 
cái mốc 45 – 54 - 75 là kho báu vô tận 
cho các nhà làm phim. các thế hệ chứng 
nhân của những cái mốc này đang biến 
mất dần cùng với những kí ức của thời 
đại họ, tôi mong muốn ghi chép và giữ 
gìn lại những kí ức ấy.

 Xin cảm ơn chị!
 tHu trAng (Thực hiện).

Hình ảnh các em bé trên chuyến bay trong chiến dịch Babylift năm 1975 Bà Đẹp sau hơn 40 năm miệt mài tìm con

chiến tranh đã lùi xa nhưng với 
những người phụ nữ đã đi qua 
chiến tranh bằng bi kịch cuộc 
đời mình thì đó vẫn mãi là nỗi 
ám ảnh.
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 Hành trình tác nghiệp một mình 
quả thực rất ấn tượng, đạo diễn có thể 
bật mí đôi chút?

Đây là chuyến công tác đầu tiên của 
tôi trong năm 2020, nhân dịp tôi đi tập 
huấn quay phim và chụp ảnh cho một tổ 
chức phi chính phủ tại Quảng Bình. Được 
sự đồng ý và tạo điều kiện của lãnh đạo 
phòng và Ban, tôi cũng sắp xếp và mang 
phương tiện ghi hình để tác nghiệp sau 
chuyến tập huấn. Vì đi một mình nên tôi 
quyết định chọn các phương tiện cơ bản 
đủ để ghi hình như máy ảnh có thể ghi 
hình chất lượng 4k, ronins, ống kính tele 
hiện đại nhất hiện nay có thể ghi hình 
được các chương trình thế giới động vật, 
Flycam, và các loại thiết bị chiếu sáng, thu 
thanh gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo sản 
xuất. Một mình một ngựa, tôi đã có hơn 
10 ngày rong ruổi tại Quảng Bình. Với 
đề cương Khi đàn voọc trở về đã vạch 
sẵn, được sự đồng thuận giúp đỡ của 
các anh chị em tại Quảng Bình nên việc 
tác nghiệp của tôi cũng thuận lợi nhưng 

không tránh được sự vất vả bởi, vừa lái 
xe, khuân thiết bị tác nghiệp, vừa kết nối 
cơ sở rồi nhân vật ghi hình... Tôi được sự 
hỗ trợ nhiệt tình của gia đình anh nguyễn 
Thanh Tú và nhóm cộng đồng tại xã Thạch 
hoá - Tuyên hoá - Quảng Bình. sau 10 
ngày tôi cũng đã ghi hình được toàn bộ 
chất liệu như mong muốn đề ra trong đề 
cương kịch bản. Điều đặc biệt, đây cũng là 
lần đầu tiên tôi ghi hình về loại linh trưởng 
quý hiếm mà thuận lợi như vậy. ngay ngày 
đầu tiên đã gặp được một đàn 10 con voọc 
nhảy nhót trước nắng, chúng thân thiện 
như chính con người nơi đây vậy.

 Không giống như các phim 
tài liệu làm về voọc trước đây, 
chuyên sâu giới thiệu về đặc tính 
loài, lần này nhân vật chính lại là 
về con người không quản vất vả, 
cất công bảo vệ đàn voọc đen má 
trắng - loài linh trưởng quý hiếm 
có trong sách đỏ, chắc hẳn đạo 
diễn đã khai thác được nhiều câu 
chuyện rất thú vị?

 Đúng là những phim trước của 
tôi đa số là phim khoa học chuyên 

sâu về tập tính của loài, nhưng ở đề 
tài này tôi muốn kể câu chuyện về thế 
giới một cách mềm mại hơn. Bên cạnh 
những thông tin khoa học về loài và 
tập tính loài, tôi sẽ kể cho khán giả câu 
chuyện độc - lạ về một người luôn miệt 
mài vì sự tồn tại của loài voọc. anh là 
nguyên Thanh Tú, gần 10 năm nay, 
người đàn ông nhỏ bé này “ăn cơm nhà 
vác tù và hàng tổng”, tận tâm, làm tất 
cả vì sự bình yên của đàn voọc. cách 
anh đi vận động người già cũng như 

Làm phim 
“Khi đàn voọc trở về”

Đạo diễn Tài Văn - ban khoa giáo - Đài ThVn Vừa có chuyến Tác 
nghiệp khá Đặc biệT, mộT mình lái xe Từ hà nội Vào quảng bình, 
Vừa là Tác giả kịch bản Vừa Đạo diễn kiêm quay phim cho bộ 

phim Tài liệu khoa học khi Đàn Voọc Trở Về.

Voọc đen má trắng ở Quảng Bình - loài đang nằm trong sách Đỏ Đạo diễn Tài Văn quay phim tại Quảng Bình

Hệ thống thiết bị mà đạo diễn Tài Văn  
một mình vận hành

pHíA sAu màn HìnH
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người trẻ thật ân cần, đặc biệt là vận 
động những người thợ săn kì cựu như 
anh nguyễn Văn hồng từng mỗi năm 
bắn, bắt vài trăm con voọc nhưng giờ 
trở thành cánh tay phải của anh Tú, 
cùng đứng ra bảo vệ đàn voọc. anh 
liên tục gọi điện cho người dân để hỏi 

thông tin khu vực nào có đàn voọc 
xuất hiện để  tôi đến quay. anh chia 
sẻ, người dân nơi đây rất nghèo, và 
luôn canh tác ven khu vực gần có đàn 
voọc sinh sống, kiếm ăn nên anh đã 
nhiều năm vận động và tuyên truyền họ 
bảo vệ chúng. Mỗi lần họ gọi điện báo 
cho anh về thông tin của đàn voọc thì 
anh sẽ gửi họ 20 nghìn tiền mua thẻ 
điện thoại nên mọi người rất nhiệt tình. 
chính vì có vệ tinh như vậy nên tổ tự 
quản của anh Tú đã nhiều lần khoá xe 
của người lạ đến săn bắt các loài thú ở 
trong khu vực này rồi báo lên các cấp 
chính quyền xử lí.

 Hành trình đi rừng tìm kiếm quay 
được hình ảnh sinh động của đàn 
voọc của bạn đã diễn ra như thế nào? 
Có vất vả như những lần đi “săn” 
trước đây không?

Khác với những chuyến đi rừng trước 
kia thường kéo dài và phải ăn rừng, ngủ 
rừng, dịp này nhờ có công bảo vệ đàn 
voọc của tổ tự nguyện của anh Tú nên 
tôi khá nhàn. có thể nói là nhàn hạ nhất 
trong các đợt ghi hình loài linh trưởng quý 
hiếm này vì vị trí có đàn xuất hiện đều 
được báo thông tin trước khi đến quay. 
có lúc đang quay ở khu vực này lại được 
báo là ở khu vực khác có đàn voọc xuất 
hiện. nhưng bằng kinh nghiệm quay các 
loài linh trưởng trước kia nên tôi luôn kiên 
trì quan sát và quay đủ các hoạt động của 
chúng trước khi di chuyển đến khu vực 
khác. hoặc tôi hỏi xem đàn kia có gì đặc 
biệt thì mới di chuyển. Để có thể ghi hình 
đầy đủ được quá trình sinh trưởng và 
tập tính của loài linh trưởng hay một loài 
động vật như các phim nước ngoài mình 
vẫn xem thì ít nhất cũng phải mất một đến 
vài năm, nên tôi còn trở lại nơi đây để ghi 
hình những lần sau nữa.

 Lần này, chỉ có một mình bạn 
độc lập tác chiến, kiêm nhiệm tất tật 
các khâu tổ chức sản xuất, đạo diễn, 
kịch bản và quay phim như vậy, bạn đã 
xoay sở ra sao?

Mặc dù có một mình trong công tác 
chuyến này nhưng tôi có kinh nghiệm 
làm tổ chức sản xuất cho rất nhiều các 
đoàn làm phim khác. cũng may mắn, 
lần này tôi có anh Tú luôn sát cánh 
bê vác giúp chiếc chân máy nặng hơn 
10kg, còn lại các phương tiện máy móc 
thì tôi cho vào ba lô và gùi theo. các 
địa điểm ghi hình đều được chọn trước 
bởi vệ tinh của anh Tú. Từ nơi ở, tôi di 
chuyển bằng ô tô và trung chuyển đồ 
đến nơi tập kết, sau đó tiếp tục bằng 
xe máy và đi bộ đến các khu vực cần 
ghi hình.

 Hẳn đây là một kỉ niệm rất đáng 
nhớ của Tài Văn? Bạn đã bao giờ có 
chuyến tác nghiệp nào “độc hành” 
như vậy chưa?

Tác nghiệp độc hành thì năm trước tôi 
cũng có đi Mèo Vạc 3 lần để ghi hình cho 
phim tài liệu Huyền thoại Khâu Vai. Mỗi 
chuyến đi là một kỉ niệm khác nhau. Trong 
tương lai chắc tôi sẽ thực hiện nhiều 
chuyến đi như thế này hơn nữa, nếu như 
điều kiện kinh tế cho phép (cười).

 Cảm ơn Tài Văn!
mAi CHi (Thực hiện)

Voọc đen má trắng ở Quảng Bình -  
loài đang nằm trong sách Đỏ

Anh Nguyễn Thanh Tú- người đã hơn 10 năm 
bảo vệ đàn voọc 

Đi tìm dấu đàn voọc 
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giám khảo thân thiện
Trong năm thứ hai của nhiệm kì hoa 

hậu Việt nam, Trần Tiểu Vy ngày càng 
hoàn thiện hơn về sắc vóc, phong thái. 
dù còn ở lứa tuổi đôi mươi nhưng cô 
luôn nhận được nhiều thiện cảm và sự tin 
tưởng của công chúng khi ngồi ghế giám 
khảo của nhiều cuộc thi sắc đẹp. Lần 
đầu tiên đến với chương trình Siêu mẫu 
nhí, vị giám khảo trẻ nhất này đã mang 
lại nhiều bất ngờ và mới mẻ cho chương 
trình. Tiểu Vy và ekip có mặt đúng giờ, 
phong cách làm việc chuyên nghiệp 
trong buổi ghi hình tại trường quay s8 
của Trung tâm ThVn tại Tp.hcM. dù 
sau buổi ghi hình còn phải tham gia một 
sự kiện với thời gian khá sít sao nhưng 
Tiểu Vy luôn giữ tinh thần vui vẻ hợp tác 
với ekip để hoàn thành tiến độ công việc 
thật nhanh. Khi kết thúc chương trình, 
Tiểu Vy thân thiện nán lại chụp ảnh cùng 
các em nhỏ, lưu lại hình ảnh đẹp với các 
khán giả có mặt tại trường quay. 

hoa hậu Tiểu Vy đã tạo được phong 
cách riêng biệt khi ngồi cạnh hai giám 
khảo quen thuộc của chương trình là đạo 
diễn thời trang hưng phúc và diễn viên 
Vân Trang. Vì có khoảng cách tuổi tác 
gần với thí sinh nhất nên cách giao lưu, 
trò chuyện của Tiểu Vy với các em nhỏ 
rất chân thật, vui vẻ. cô được khen ngợi 
là giám khảo gần gũi khi đưa ra nhiều 

nhận xét tích cực và hữu ích cho các thí 
sinh. người đẹp tiết lộ, sự dễ thương 
của các em khiến cô có dịp vui cười hồn 
nhiên như trở về tuổi thơ. nhóm thực 
hiện chương trình luôn hỗ trợ Tiểu Vy 
tích cực. Trước khi bắt đầu, mọi người 
tóm tắt cho cô các phần thi, độ khó của 
từng phần. Giám khảo khách mời được 
tự do nhận xét phần thi của thí sinh theo 
suy nghĩ, cảm nhận của bản thân mà 
không phải theo định hướng của chương 

trình. do đó, cô rất thoải mái khi ngồi 
trên ghế nóng. hoa hậu Tiểu Vy cho biết, 
các thí sinh tham gia Siêu mẫu nhí với 
tinh thần vui chơi là chính, chưa ý thức 
nhiều về chuyện cạnh tranh, ganh đua 
nên mình cố gắng lựa lời cổ vũ, khuyến 
khích để các em thấy vui vì đã cố gắng 
rất nhiều để có mặt trong chương trình. 

hoa hậu Việt nam 2018 cũng thể 
hiện sự ngưỡng mộ khi xem các em nhỏ 
trình diễn vì lúc bé cô không có được sự 

Hoa hậu trần tiểu Vy  

sẽ gây bất ngờ
hoa hậu ViệT nam 2018 Trần Tiểu 

Vy gây bấT ngờ khi lần Đầu 
Tiên ngồi ghế giám khảo 

chương Trình siêu mẫu nhí 2020 
(VTV9). không chỉ Vui Vẻ, Thân 
Thiện, cô còn Thị phạm Trình 
diễn Thời Trang Và Trổ Tài ca 

háT cùng các em nhỏ. 
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tự tin như vậy. Ba thí sinh không phải 
là người mẫu nhí chuyên nghiệp nhưng 
có cách trình diễn, thể hiện tài năng, 
cá tính như người làm việc nghệ thuật 
từ rất lâu. Khi nghe các bé thể hiện tài 
năng ca hát, Tiểu Vy thuộc lời rất nhiều 
bài và vui vẻ hát theo. nhờ sự ủng hộ 
của hai giám khảo, thí sinh và khán 
giả tại trường quay mà hoa hậu đã vui 
vẻ hát song ca bài hát Con yêu mẹ để 
động viên tinh thần thí sinh. cô cho biết, 
hồi nhỏ mình là người rụt rè nên dù có 
giọng hát tạm ổn cũng không dám thể 
hiện. Với tâm hồn tươi trẻ và tràn đầy 
năng lượng, Tiểu Vy dễ dàng gắn kết 
với các em nhỏ khi tự tin lên sân khấu 
thị phạm trình diễn với những thử thách 
của chương trình. Trước đây, Tiểu Vy 
đã từng diễn tại asian Kids Fashion 
Week 2019 và có cơ hội tiếp xúc với các 
người mẫu nhí nên phần nào dễ dàng 
tương tác và hướng dẫn cho các em. 
cô chia sẻ: “Tôi thấy các em không chỉ 
là những tài năng trẻ tuổi mà tinh thần 
làm việc cũng vô cùng chuyên nghiệp. 
Được ngồi ghế giám khảo tại chương 
trình này, tôi không chỉ coi mình là một 
người đi trước chỉ dẫn cũng như chấm 

điểm cho các em mà còn được giải 
phóng nguồn năng lượng trẻ trung cũng 
như học hỏi được phần nào thần thái 
của các bé”.

thử Sức với Diễn xuất
Đăng quang hoa hậu Việt nam khi 

mới 18 tuổi nhưng Trần Tiểu Vy chiếm 
nhiều tình cảm của công chúng với hình 

ảnh năng động, giản dị. cô gây bất ngờ 

khi bật mí hồi nhỏ mình thường chơi 

các trò bắn bi, đập hình… của con trai 

chứ không mê các đồ chơi nữ tính như 

búp bê, nhảy dây… “Trang phục của tôi 

phần lớn là do mẹ chuẩn bị, mẹ có gu 

thời trang cũng khá trẻ trung. cũng như 

các bà mẹ có con gái, mẹ tôi thường 

mua cho tôi những chiếc áo đầm điệu 

đà nhưng tôi chỉ mặc trong những dịp 

đặc biệt như sinh nhật, đi lễ hay đám 

cưới. Bình thường, tôi chỉ thích mặc áo 

thun rộng hoặc lửng với quần. Trang 

phục của tôi rất phong cách, cá tính. Từ 

khi đăng quang hoa hậu Việt nam, tôi 

cũng không thay đổi nhiều. Trong các 

sự kiện tôi mới mặc váy đầm, còn đời 

thường vẫn như trước. chỉ khác là gọn 

gàng và chỉnh tề hơn khi ra đường”. 

Tuy không thích phong cách tiểu thư 

nhưng Tiểu Vy ý thức trách nhiệm về 

hình ảnh hoa hậu khi xuất hiện trước 

công chúng. cô ưu tiên chọn trang phục 

tha thướt nhưng vẫn thể hiện được cá 

tính hiện đại, mạnh mẽ. người đẹp luôn 

trao đổi kĩ lưỡng với các nhà thiết kế, 

chuyên gia phong cách về quan điểm, 

suy nghĩ, mong muốn định hình phong 

cách thời trang của mình. nhà thiết kế 

nào cũng mong muốn người mặc trang 

phục của họ sẽ nói lên quan điểm thời 

trang của mình nhưng nếu có sự giao 

hòa giữa đôi bên thì sẽ tạo được hiệu 

quả hình ảnh, truyền thông tốt nhất.

cuộc thi hoa hậu Việt nam đã bắt 

đầu hành trình tìm kiếm chủ nhân mới 

nên Tiểu Vy cũng lên kế hoạch cho bản 

thân. cô đang hoàn thành các nhiệm vụ 

trên cương vị hoa hậu trước khi trao lại 

vương miện cho người kế nhiệm. Kế 

hoạch dài hơi tiếp theo của người đẹp 

là tìm hiểu, rèn luyện thêm về khả năng 

diễn xuất để tấn công vào làng giải trí. 

sắp tới cô sẽ gây bất ngờ khi xuất hiện 

trong một MV đầu tư kĩ lưỡng.

LƯu pHƯơng
ảnh: Tân Lê, Minh Kha

Hoa hậu Trần Tiểu Vy trổ tài ca hát trong chương trình siêu mẫu nhí
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ngọc Xuyên

người 
“thay thế” 

sáng giá

 Vai diễn của bạn đóng vai trò thế 
nào trong phim phượng khấu?

Tôi vào vai an duyên, con gái của một 
quan Đại thần trong triều nguyễn. phần 
đầu tiên hầu như chỉ kể về tiểu sử của an 
duyên trước khi vào cung, gia đình trải 
qua biến cố lớn, cha bị buộc tội oan. sang 
đến phần thứ hai mới miêu tả quá trình 
an duyên ở trong cung sau khi kết hôn 
với thái tử hồng nhậm. Khi hồng nhậm 
lên ngôi lấy hiệu là Tự Đức phong cho 
an duyên thành hoàng hậu Lệ Thiên anh. 
Lúc đó cô ấy bắt đầu lật lại vụ án xưa để 
minh oan cho cha mình. 

 Cơ duyên nào đã đưa Ngọc 
Xuyên đến với vai diễn An Duyên?

Đạo diễn huỳnh Tuấn anh nói rằng, 
anh ấy thấy ngoại hình của tôi phù hợp 
với nhân vật an duyên nên đã gọi điện 
mời tôi đến thử vai. Ban đầu tôi cũng 
rất bất ngờ, không nghĩ rằng mình sẽ 
được lựa chọn vào một vai quan trọng 
như thế. Tôi còn nhớ mình đã hỏi đạo 
diễn rằng: “anh có giao nhầm vai cho em 
không” (cười).

 Là một tên tuổi còn khá mới, 
được lựa chọn tham gia một dự án 
nhận được sự quan tâm lớn của truyền 
thông lẫn khán giả, bạn có cảm thấy 
áp lực?

Thay Thế diễm my Vào Vai hoàng hậu lệ Thiên anh, Vợ Vua Tự Đức, 
con dâu Vua Thiệu Trị Trong bộ phim cung Đấu Đầu Tiên của ViệT 
nam - phượng khấu, ngọc xuyên nhận Được rấT nhiều lời khen 

ngợi của khán giả. nữ diễn Viên 9x ghi Điểm Với gương mặT sang 
Trọng, dáng Vẻ hiền dịu Đoan chính cùng diễn xuấT Đầy cảm xúc. 
bên cạnh phượng khấu, hiện Tại ngọc xuyên cũng Đang gây Được 

sự chú ý khi Đảm nhiệm Vai Trò mc Trong chương Trình trai Đẹp 
vào bếp pháT sóng Trên kênh VTV9.

pHíA sAu màn HìnH
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phải nói là rất áp lực vì vai diễn này 
ban đầu được giao cho chị diễm My, một 
người dày dạn kinh nghiệm hơn, hiệu 
ứng truyền thông cũng tốt hơn tôi. nhưng 
may mắn là ngay cảnh quay đầu tiên tôi 
đã được đạo diễn huỳnh Tuấn anh dành 
cho nhiều lời khen ngợi, động viên, nên 
cảm thấy tự tin lên rất nhiều. cho đến 
bây giờ, khi bộ phim ra mắt, phản hồi của 
khán giả vượt ngoài sự mong đợi. Thật 
sự tôi đang rất hạnh phúc. 

 phượng khấu quy tụ toàn những 
diễn viên gạo cội, khi làm việc chung với 
những người luôn coi “sân khấu là thánh 
đường” như thế có làm khó cho một diễn 
viên trẻ như Ngọc Xuyên không?

Tôi coi đó là cơ hội quý giá với một 
diễn viên còn non về cả tuổi đời và tuổi 

nghề như mình. Làm việc với các cô chú 
buộc tôi phải nghiêm túc hơn, chỉn chu 
hơn. Tôi đã học hỏi đươc rất nhiều không 
chỉ về kĩ năng, kinh nghiệm diễn xuất mà 
còn về cách sống với nghề, cách các cô 
chú ứng xử với mọi người trong ekip, rất 
chân tình, giản dị. 

 Bạn có thể chia sẻ để khán giả 
hiểu thêm về mình?

sau khi tốt nghiệp trường sân khấu 
Điện ảnh, tôi đầu quân về sân khấu kịch 
idecaf, môi trường ở đây không quá khắt 
khe nhưng đủ để rèn luyện cho tôi lòng 
yêu nghề và bản lĩnh cần có khi tham gia 
các dự án bên ngoài như đóng phim hay 

tham gia game show. Tính tình tôi cũng 
khá vui vẻ, dễ chịu, dễ dàng thân thiết với 
tất cả mọi người nên ít bị ghét (cười).

 Được mệnh danh là “mĩ nhân 
làng hài” nhưng theo bạn thì những 
vai diễn như thế nào mới có thể giúp 
mình phát huy được hết khả năng?

Tôi thường hay diễn những vai hài, 
khi tham gia game show cũng thể hiện 
những khía cạnh hài hước của bản thân, 
nhưng tôi không nghĩ đó là thế mạnh của 
mình. Tôi tự tin rằng, mình sẽ diễn tốt hơn 
ở những vai nặng về tâm lí. Khi còn học 
ở trường, tôi rất hay được giao những vai 
như thế và luôn cảm thấy diễn rất “đã”. 
Tôi mong mình sẽ có cơ hội thử sức ở 
những vai thật cá tính hay có tâm lí phức 
tạp, nếu là vai phản diện thì càng tốt.

 Với trai đẹp vào bếp, có phải 
là lần đầu tiên bạn thử sức dẫn 
chương trình?

Đây đúng là lần đầu tiên tôi thử sức 
với vai trò mới mẻ này, dù còn rất nhiều 
bỡ ngỡ nhưng vì chương trình khá là nhẹ 
nhàng, vui nhộn, phù hợp với tính cách 
nên tôi cũng nhanh chóng bắt nhịp được. 

 Bạn có thể bật mí một vài kỉ niệm 
đáng nhớ khi tham gia chương trình này?

Vì đây là lần đầu tiên làm Mc nên tôi 
chưa thật sự chuyên nghiệp, nhiều khi 

còn quên mất vai trò của mình. Mỗi khi 
gặp khách mời là anh chị thân quen trong 
nghề, tôi thường hay nói những câu quá 
lố, thậm chí lôi cả tật xấu của họ ra chọc 
ghẹo, giống như thường hay đùa với nhau 
hàng ngày. Thế rồi sực nhớ ra là mình 
đang ghi hình, hại mọi người phải quay đi 
quay lại. hay những lần gặp những người 
chơi không biết nấu ăn, nhưng Mc vẫn 
phải nếm thử tất cả những món ăn đó, vừa 
ăn vừa tấm tắc khen và làm biểu cảm như 
đang thích thú lắm, nhưng trong lòng chỉ 
mong cảnh quay nhanh kết thúc (cười). 

 Đối với bạn, dẫn chương trình chỉ 
giống như một cuộc dạo chơi thoáng 
qua hay sẽ nghiêm túc với nó?

Tôi luôn muốn thử thách bản thân ở 
nhiều lĩnh vực khác nhau, nếu có duyên 
thì sẽ gắn bó lâu dài. dẫn chương trình là 
một nghề khó, đòi hỏi phải có kiến thức sâu 
rộng, khả năng ứng biến nhanh nhạy, đặc 
biệt là phải hoạt ngôn. Tôi vốn không giỏi 
ăn nói, không giỏi dùng từ nên thường làm 
mất nhiều thời gian của ekip. nhưng dù sao 
đây cũng mới là chương trình đầu tiên. Tôi 
nghĩ mình cần phải học hỏi và trau dồi thêm 
nhiều kĩ năng cũng như cần thêm những 
cơ hội để rèn giũa bản thân.

 Cảm ơn bạn!
 tHu trAng (Thực hiện)

Ngọc Xuyên trong phim phượng Khấu

ở thời điểm hiện nay ai cũng có 
thể trở thành diễn viên, thậm chí 
nhiều dự án lựa chọn diễn viên 
không căn cứ vào khả năng diễn 
xuất. đó là cái khó cho những 
diễn viên được đào tạo bài bản 
như chúng tôi vì bị đặt vào môi 
trường cạnh tranh quá lớn. theo 
quan điểm của cá nhân tôi, may 
mắn chiếm tới 60 - 70% yếu tố 
quyết định thành công”, diễn viên 
ngọc xuyên.
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t rong vai trò là một trong những 
hóa trang của đoàn làm phim 
Sinh tử, Vương hương anh là 
người được cử đi cùng ekip 

sang Lào. Đạo diễn, nsưT Mai hiền đã 
không ngần ngại nhờ chị vào vai một 
phụ nữ người Việt sống ở Lào, bởi anh 
biết, Vương hương anh có vốn hiểu biết 
về diễn xuất. Lời đề nghị của đạo diễn 
ban đầu khiến chị ngần ngại, thậm chí là 
hơi sợ. Đúng là chị tốt nghiệp ngành 
diễn viên Điện ảnh, trường sân khấu - 
Điện ảnh, đúng là chị từng tham gia 
đóng phim nhưng chuyện đó đã qua khá 
lâu rồi. Khi đọc kịch bản, cảm nhận về 
nhân vật này vô cùng thú vị. Theo dự 
kiến, ekip chỉ có khoảng gần 1 tháng để 
hoàn thành những cảnh quay ở đất 
nước Triệu Voi, trong đó, có rất nhiều 
cảnh khó, đuổi bắt, chạy đường rừng, 
bơi sông… ngoài nể lời đạo 
diễn, muốn cùng hỗ trợ các đồng 
nghiệp và cũng để kịp tiến độ của 
đoàn làm phim thì chị cũng muốn 
thử tìm lại cảm giác về nghề 
diễn, vì thế chị nhận lời: “Tôi 
cũng nhớ nghề, được đóng vai 
cũng thấy khoái”.

Tuy vậy, nghệ sĩ Vương 
hương anh biết, chị đang tự làm 
khó bản thân. sang Lào, chị mới 
cầm kịch bản học lời thoại và chị 

Vương Hương Anh

nghệ sĩ “hai trong một” 
của màn ảnh

xem phim Sinh tử, nếu không Để ý Đến dòng generic cuối phim, íT ai biếT nghệ sĩ 
Vương hương anh làm nghề hóa Trang. công Việc lặng lẽ, Thầm lặng sau mỗi 
Thước phim, mỗi nhân VậT xưa nay Vẫn Vậy. khi nhân VậT chị hóa Thân gây ấn 
Tượng, nhiều người mới chợT nhận ra, có mộT diễn Viên Thực sự Trong nghệ sĩ 

hóa Trang Vương hương anh. 

Vương Hương Anh thời trẻ

pHíA sAu màn HìnH
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phải cố gắng nhiều. 14 phân đoạn là con 
số chị phải hoàn thành, trang phục đã 
mượn xong, nhưng điều khó nhất là phải 
phối hợp với bạn diễn cho những cảnh 
quay tâm lí. “Tôi nhớ nhất cảnh chia tay 
hoàng, biết cậu ấy bị đưa đi thủ tiêu mà 
không nói ra bằng lời được. Tâm trạng 
rất đau lòng, bất lực”, chị kể lại. Đặc biệt 
là cảnh bị tra tấn, phải tập trung cao độ. 
Đã lâu không đóng phim, trong khi thời 
gian chuẩn bị cho vai diễn lại gấp gáp 
nên nghệ sĩ Vương hương anh cũng còn 
chưa thực sự hài lòng khi xem lại. Gần 1 
tháng ở Lào, trong cả hai vai - diễn viên 
và hóa trang cho đoàn làm phim Sinh tử, 
chị có đôi chút vất vả hơn. Để đảm bảo 
công việc thuận lợi, ban ngày 
chị vừa chu toàn vai trò người 
hóa trang, ban đêm khi mọi 
người có thể làm việc khác 
hay nghỉ ngơi, chị lại tranh thủ 
học thoại. “người ta bảo “văn 
ôn, võ luyện” mà tôi bỏ nghề 
20 năm nay, nên diễn lại cũng 
mất thời gian đầu tư hơn cho 
vai của mình”, chị nói. 

nhắc lại câu chuyện rời 
khỏi nghề diễn viên mấy chục 
năm trước, nghệ sĩ Vương hương anh có 
chút nuối tiếc. nhiều lí do dẫn đến bước 
chuyển lớn đó, trong đó có cả những lo 
toan, bộn bề của việc gia đình. Vốn ngày 
bé, chị thường theo mẹ - đạo diễn Trọng 
Liên rong ruổi cùng đoàn phim, vì thế mà 
yêu thích và chọn thi ngạch diễn viên. 
Vương hương anh học khoa diễn viên 
– Điện ảnh khóa iii, trường sân khấu - 
Điện ảnh, cùng với các nghệ sĩ: chiều 
Xuân, Giang còi, yến chi, Bùi Thạc 
chuyên… Ra trường, chị có nhiều năm 
theo mẹ trong vai trò trợ lí đạo diễn đoàn 
phim. sau một thời gian làm trợ lí, năm 
1994  chị chính thức vào biên chế của 
Trung tâm sản xuất phim truyền hình- 
VFc với chức danh nghề hóa trang. “Đó 
vẫn là công việc liên quan đến phim ảnh, 
tuy không phải là diễn viên nhưng tôi vẫn 
rất thích”, chị Vương anh chia sẻ. chị 
thấy nhớ nghề diễn. những lúc đạo diễn, 
tổ chức sản xuất nhờ chị “nói giúp” cho 
những vai nhỏ, chỉ lướt qua màn hình 
trong một cảnh quay ngắn, chị vẫn làm, 

chỉ là chị không theo đến cùng nghề 
diễn viên. 

Mấy chục năm gắn với nghề hóa 
trang, nghệ sĩ Vương hương anh 
cũng phải tự học hỏi, trau dồi nghiệp 
vụ liên tục. Thời sinh viên, môn học 
hóa trang cũng phần nào được chị 
áp dụng trong cho công việc hiện tại: 
“hồi mới theo nghề, tôi cắp tráp theo 
chị nguyệt - một người làm nghề hóa 
trang lâu năm ở Đài ThVn, rồi sau 
đó được trải qua những lớp học hóa 
trang từ các chuyên gia hàn Quốc, 
nhật Bản do Đài tổ chức. Tôi cứ tích 
lũy dần để ngày càng làm tốt hơn”. 

nghề hóa trang, theo chị, có những niềm 
vui đặc biệt riêng. Đó không phải là kiểu 
hóa trang thông thường như trang điểm 
cô dâu, làm đẹp, trình diễn mà là những kĩ 
thuật “biến” diễn viên thành nhân vật. có 
khi là làm già, xấu đi; có khi là làm trẻ lại 
hay tạo những vết sẹo, vết thương… cho 
đúng với tạo hình nhân vật trong kịch bản.

công nghệ làm phim truyền hình đã 
có nhiều biến chuyển, thay đổi mạnh mẽ 
trong thời gian qua. Điều đó kéo theo 
những mắt xích, vị trí trong đoàn làm 
phim cũng phải cùng chuyển động, thích 
ứng để tạo nên một sản phẩm phim tốt 
nhất, thống nhất. Ý thức điều đó, hóa 
trang Vương hương anh cũng nỗ lực 
học hỏi, tìm tòi những cách làm mới, 
những vật liệu mới trong tạo hình hóa 
trang. chị cho biết, nếu ngày xưa, “mốt” 
là đánh dày phấn lên, trang điểm kĩ, đậm, 
mắt đen môi đỏ thì bây giờ các nhân vật 
hóa trang chú trọng phải gần gũi với thực 
tế cuộc sống, phải thật tự nhiên. Kĩ thuật 
quay 4K mà cứ áp dụng cách hóa trang 

như ngày xưa thì hỏng ngay. nghệ sĩ 
Vương hương anh chia sẻ: “công nghệ 
thay đổi khá nhanh theo từng thời kì, vừa 
học xong công nghệ hd đã thấy chuyển 
sang công nghệ quay 4K, chúng tôi phải 
nắm bắt rất nhanh thời cuộc và phải tìm 
hiểu thêm qua tài liệu, qua phim ảnh, qua 
những đàn anh đàn chị đi trước”. Thực 
tế, công nghệ hóa trang làm phim ở Việt 
nam còn thiếu thốn, nhiều vật liệu tốt 
không có mà người làm hóa trang phải 
đặt hàng một thời gian lâu từ nước ngoài 
về hoặc tự sáng tạo ra. người hóa trang 
luôn phải “túc trực” bên cạnh diễn viên 
trước, trong và sau mỗi cảnh quay để kịp 
thời xử lí những sự cố, kiểm tra xem có 
bị thay đổi gì không. 

nghệ sĩ Vương hương anh đã bước 
sang tuổi 54. chị cười vang khi nói về 
những bức ảnh thời con gái: “hồi đó tôi 
gọn gàng, xinh đẹp thì mới dám đi làm 
diễn viên. có thể, nếu theo nghề diễn 
viên, tôi sẽ chăm chút, giữ gìn hình thể 
hơn. nhưng nghề chọn người mà, tôi 
cũng vui vẻ với lựa chọn hiện tại”. năm 
sau, chị sẽ về hưu theo đúng chế độ, 
nhưng với chị, ngày nào vẫn còn trên 
phim trường, ngày đó vẫn gắn bó và cố 
gắng làm tốt nhất. Bởi đoàn làm phim, 
những bối cảnh, đồng nghiệp ở VFc đã 
và sẽ luôn là những nơi, những người 
chị gắn bó và yêu quý trong suốt mấy 
chục năm qua. 

   tHụC miên

Vương Hương Anh trong phim sinh tử

Cùng các bạn học Khóa 3, 
    trường Sân khấu Điện ảnh
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một trải nghiệm thú vị
 pv: Từ diễn viên tại Nhà hát 

kịch Hà Nội đến diễn viên truyền 
hình rồi bây giờ là ca sĩ trong trời 
sinh một cặp, có vẻ như bạn là 
người thích mạo hiểm với các vai 
trò trong nghệ thuật? 

- tiến lộc: Là một diễn viên tham 
gia chương trình Trời sinh một cặp 
trong vai trò một thí sinh đi thi hát 
thì Tiến Lộc không bao giờ cho rằng 
đây là mạo hiểm. Bởi đơn giản với 
Tiến Lộc, đây là một sân chơi dành 
cho những người làm nghệ thuật mà 
không phải là ca sĩ chuyên nghiệp. 
Đây cũng là một trải nghiệm thú vị và 
hơn cả là mình được thử thách chính 
bản thân trong một lĩnh vực mới.

 Cơ duyên nào khiến Tiến Lộc 
quyết định tham gia chương trình 
trời sinh một cặp? Kỉ niệm của 

anh với HLV Dương Hoàng Yến cùng 
các thành viên của đội?

- nói đến cơ duyên tham gia TsMc 
thì Tiến Lộc cũng phải chia sẻ rất thật 
rằng ở cuộc sống đời thường, Tiến 
Lộc vốn dĩ là một người rất thích hát. 
Vui hát, buồn hát, làm bất cứ việc gì 
cũng có thể hát như một hình thức 
khích lệ tinh thần. Biết được điều này 
nên Thanh hương - một người đồng 
nghiệp, một người em của Tiến Lộc 
trong nhà hát kịch hà nội và cũng là thí 
sinh đã đạt giải Quán quân trong mùa 
3 của chương trình đã gợi ý cho Tiến 
Lộc tham gia. 

Kỉ niệm với hLV dương hoàng yến 
thì phải nhắc ngay tới vòng thi chọn đội. 
Đó chính là khoảnh khắc sau khi Tiến 
Lộc hoàn thành xong phần thi của mình 
thì đã được yến lên tận sân khấu, “ôm” 
và giành về đội của mình. Tiến Lộc đã 

tiến Lộc
làm  

nghệ thuật  
để mưu sinh

Tiến lộc Từng là nghệ sĩ gây xôn xao dư luận khi Được chọn Vào Vai 
Vai lý công uẩn Trong bộ phim Đường Tới Thành Thăng long. anh sở 
hữu mộT số lượng Vai diễn Đáng ghen Tị Trong các phim: chuyện cổ 

Tích ngày mưa, miền quê Thức Tỉnh, kháT Vọng xanh, Tên sáT nhân có Tài 
mở khóa, nhà có nhiều cửa sổ, Về nhà Đi con... Và bây giờ là Vai Trò ca 

sĩ Trong Trời sinh mộT cặp Trên sóng VTV3.

Tiến Lộc và Dương Hoàng Yến

pHíA sAu màn HìnH
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xem nhiều chương trình, đã chứng kiến 
nhiều tình huống tương tự nhưng đến 
lúc mình được cảm nhận giây phút ấy 
thực sự bất ngờ và xúc động không lời 
nào tả nổi. Đội dương hoàng yến là 
đội tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Đẹp 
và tài năng, trừ tôi. Mọi người rất vui 
vẻ, đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ nhau 
trong mọi tiết mục. Một trong số đó phải 
nhắc tới phần thi của nhâm phương 
nam. cả đội lên hỗ trợ. Và chắc hẳn 
xem xong thì khán giả sẽ hiểu được vì 
sao đây là kỉ niệm khó quên nhất của 
Tiến Lộc với các thành viên trong đội 
của mình.

 Tiến Lộc ấp ủ những chiến lược gì 
để có tiến sâu hơn trong chương trình?

- Đứng trên sân khấu và diễn là nghề 
của Tiến Lộc. Mình có thể tự tin đứng 
trước hàng trăm, hàng nghìn khán giả 
để diễn kịch, đóng phim nhưng cứ hễ 
hát trước đám đông là hồi hộp, run rẩy 
đến nỗi không lấy nổi hơi. chính vì vậy, 
tham gia chương trình, Tiến Lộc muốn 
được thử thách bản thân, vượt qua 
chính mình. chỉ cần làm được điều đó 
là Tiến Lộc đã thấy hạnh phúc lắm rồi 

nên cũng chưa có hoạch định 
cũng như chiến lược gì để có 
thể tiến sâu hơn trong chương 
trình. cứ cháy hết mình đã, rồi 
kết quả sẽ được giám khảo và 
khán giả quyết định. 

Diễn xuất 
vẫn là thế mạnh
 Một lúc với nhiều vai 

trò như vậy đồng nghĩa với 
việc bạn sẽ phải đối mặt với 
dư luận, có khen – chê. Tiến 
Lộc sẽ phải đối mặt như thế 
nào với lời khen chê đó? 

- Bất kì ai làm nghệ thuật 
cũng đồng nghĩa với việc phải 
đối mặt với dư luận khen chê 
chứ không riêng gì Tiến Lộc. 
Khen thì chắc chắn ai cũng vui. 
Và chê thì sẽ buồn tuỳ mức độ. 
nhưng quan trọng nhất là bản 
thân mình phải có được những 

cảm nhận và suy nghĩ tích cực để có 
thể hoàn thiện mình tốt nhất.

 Với cảm nhận riêng, Tiến Lộc 
thấy vai trò nào là thế mạnh của 
mình? Bạn có nghĩ mình cần đột phá 
về hình ảnh để có thể tiến sâu hơn 
trong nghệ thuật? 

- Thật ra, Tiến Lộc chưa bao giờ 
nghĩ mình là một người nổi tiếng, chỉ 
đơn giản là một người bình thường, làm 

nghệ thuật để mưu sinh thôi. Đối với 
Tiến Lộc thì vai trò là một diễn viên sân 
khấu kịch nói vẫn là thế mạnh và công 
việc chính. Tiến Lộc vẫn đang cố gắng 
làm tốt nhất những gì có thể trong lĩnh 
vực nghệ thuật mà mình đang theo đuổi 
chứ cũng chưa hề nghĩ đến đột phá về 
hình ảnh để có thể tiến sâu hơn vào 
showbiz. Và như Tiến Lộc đã chia sẻ, 
ca hát là một niềm đam mê nên biết 
đâu đó, nếu duyên tới mà được khán 
giả đón nhận thì Tiến Lộc vẫn có thể lấn 
sang ca hát (cười). 

 Tiến Lộc có thể bật mí về 
“người nâng khăn sửa túi” cho bạn 
trong thời gian vừa qua? Bạn có bao 
giờ định hướng cho con sau này sẽ 
theo con đường nghệ thuật không?

- Vợ Tiến Lộc tên là hồng nga, kém 
Lộc 6 tuổi. hiện vợ Lộc đang phải chấp 
nhận hi sinh bản thân, hi sinh công việc 
của mình để ở nhà chăm con và lo cho 
gia đình vì con trai của Tiến Lộc mới 
được hơn 5 tháng. Trong mắt Tiến Lộc, 
vợ mình xinh, yêu chồng con, nấu ăn 
siêu ngon. nói thật là Tiến Lộc chưa 
bao giờ có ý định hướng cho con theo 
nghệ thuật. Tiến Lộc muốn để con tự do 
phát triển và làm những điều con thích.

 Cảm ơn bạn!
LH (Thực hiện)

Tiến Lộc và Dương Hoàng Yến trong CT Trời sinh một cặp

Đội của HLV Dương Hoàng Yến
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đ ạt giải thưởng cao trong một 
cuộc thi tìm kiếm gương mặt 
trẻ nổi bật từ năm 15 tuổi, 
nhưng có vẻ như tên tuổi của 

Kiều My không bật lên nhanh chóng. 
ngoài một số hoạt động nghệ thuật nho 
nhỏ, My tiếp tục tập trung cho việc học 
tập và luyện tập chuyên ngành của 
mình, ít tham gia các hoạt động lớn. 
sinh năm 1996, cô gái xinh đẹp ngày 
nào giờ đã là một diễn viên, một doanh 
nhân trẻ. Tốt nghiệp chuyên ngành Đạo 
diễn sự kiện tại trường Đại học Văn hóa, 
Kiều My bén duyên với màn ảnh qua 
nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền 
hình. Tuổi mới lớn, My đã từng mơ ước 
trở thành một ca sĩ. có tố chất hát hay, 
khả năng trình diễn nhưng rồi mong ước 
thời trẻ con đó không trở thành hiện 
thực. cô rẽ ngang làm phim một cách 
tình cờ rồi cứ thế gắn bó đến tận bây 
giờ. My kể, lần đầu tiên được VFc mời 
đi đóng phim là năm cô học lớp 12. Vì lo 
chuyện học hành, thi đại học nên cô đã 
từ chối. Gần một năm sau đó, đạo diễn 
Vũ Trường Khoa mời cô tham gia thử vai 
trong phim Hôn nhân trong ngõ hẹp. 
Kiều My nhận lời và đó là một quyết định 
đã thay đổi hoàn toàn con đường sự 
nghiệp của cô. Bởi cũng từ đó, mỗi năm 
Kiều My lại tham gia một dự án phim 
truyền hình từ  Zippo, mù tạt và em; Cả 
một đời ân oán đến Cô gái nhà người ta. 

 nếu trong phim Cô gái nhà người ta, 
Kiều My vào vai Trâm, một cô gái trẻ dễ 
bị dụ dỗ thì trong phim Đừng bắt em phải 
quên, nhân vật cùng tên với cô lại rất 
đáng yêu, hơi điệu đà và tốt tính. ngay 
khi đọc kịch bản phim Cô gái nhà người 
ta, Kiều My đã biết rằng nhân vật Trâm sẽ 
gây bức xúc cho khán giả và vì thế cô đã 
chuẩn bị tinh thần “nhận gạch đá”.  Vì thế, 
khi nhiều người mắng chửi nhân vật Trâm 
trên fanpage của phim, My không còn quá 
ảnh hưởng, thậm chí cô còn thấy yên tâm 
vì mình đã tròn vai. sang đến phim Đừng 
bắt em phải quên, Kiều My cho biết, nhân 
vật cũng tên My, là tuyến nhân vật vui 

vẻ, làm giảm không khí căng thẳng trong 
câu chuyện chính của phim. Vai diễn khá 
đáng yêu, nhân vật ở độ tuổi sinh viên 
mà Kiều My đã trải qua, diễn biến tâm lí 
không có nhiều phức tạp nên không làm 
khó cô. Được biết, việc tuyển chọn diễn 
viên vào vai My từng có một số lựa chọn 
khác nhưng sau nhiều cân nhắc, đạo diễn 
Vũ Minh Trí vẫn lựa chọn Kiều My cho vai 
diễn này. sau một thời gian quay, cái gật 
đầu và lời nhận xét: “Em vào vai My rất 
đáng yêu” của vị đạo diễn này càng tiếp 
thêm động lực để Kiều My tự tin hóa thân 
vào nhân vật. “nếu Trâm bị ghét, bị ném 
đá thì My dễ thương chắc sẽ khiến khán 
giả yêu mến hơn”, Kiều My chia sẻ.

Với khuôn mặt khá tròn, khi lên hình 
thì lại càng “tròn” hơn nên cũng có ý kiến 
khán giả chê Kiều My. “Bố mẹ tôi khi xem 
phim cũng bảo trông tôi béo quá mà. Tôi 
không cảm thấy buồn vì điều đó”, Kiều 
My chia sẻ. Tuy không “ăn hình” nhưng 
ở ngoài đời Kiều My được nhiều người 
nhận xét là trông ưa nhìn, xinh đẹp hơn 
trên phim. Với tính cách vui vẻ, trên 
Facebook cá nhân, Kiều My luôn có 
những lời chia sẻ hài hước. cô cho biết, 
vì biết có nhiều người theo dõi Facebook 
của mình nên cô mong muốn tạo được 
niềm vui, sự thoải mái cho mọi người 
đến “nhà”.

Là một diễn viên tay ngang nhưng 
khi vừa chạm ngõ điện ảnh, Kiều My đã 

kiều my
nghề chọn mình  

nên càng phải yêu
là cái Tên có Tầm ảnh hưởng Trong giới Trẻ nên khi kiều my xuấT hiện Trên màn 
ảnh, lượng người hâm mộ cô lại càng Đông.  sau mộT loạT phim Truyền hình 

như: hôn nhân trong ngõ hẹp; Zippo, mù tạt và em; cả một Đời ân oán… Thì cô 
gái nhà người ta Và Đừng bắt em phải quên Tiếp Tục mang Đến những ấn Tượng 

riêng Về nữ diễn Viên xinh Đẹp này. 

Kiều My cùng các diễn viên trẻ trong phim 
Đừng bắt em phải quên

pHíA sAu màn HìnH
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nhận được giải thưởng ngôi sao xanh 
hạng mục diễn viên truyền hình triển 
vọng của năm cho vai diễn đầu tay trong 
phim Hôn nhân trong ngõ hẹp. sau đó, 
cô tham gia đóng phim phim liên tục, 
dù chỉ là những vai phụ nhưng Kiều My 
không quan tâm đến điều đó. Với cô, 
một diễn viên trẻ có được những vai 
diễn mình yêu thích là vui rồi, ngắn dài 
không quan trọng. Khi nhận lời là phải 
làm tốt nhất có thể và thà một vai phụ 
làm tốt còn hơn một vai vai chính không 
có điểm nhấn, không ấn tượng. cô cũng 
kì vọng sẽ có một vai chính trong tương 
lai, trong thời gian chờ cơ hội đến, cô sẽ 
vui vẻ và cố gắng tận dụng từng cơ hội 
nhỏ để đóng phim.

chọn theo đuổi nghề diễn viên, Kiều 
My cũng xác định phải kiên trì, chăm 
chỉ học hỏi, quan sát thêm những đồng 
nghiệp đi trước để trau dồi nghề nghiệp. 
hiện tại, nữ diễn viên 9x đang theo đuổi 
lĩnh vực kinh doanh. Đây cũng là công 
việc truyền thống của gia đình cô nhiều 
năm nay. cô là cEo của một nhãn hàng 
mĩ phẩm. Kiều 
My cho biết, nghề 
diễn là đam mê 
nhưng kinh doanh 
cũng là niềm yêu 
thích không kém. 
hai công việc này 
sẽ song hành và 
chiếm trọn thời 
gian của cô lúc 
này. cô chia sẻ, 
sau dự án Đừng 
bắt em phải quên, 
cô dự định sẽ cắt 
mái tóc dài đã gắn 
bó với cô nhiều 
năm nay. Kiều My 
hi vọng, sự thay 
đổi này sẽ kéo theo những thay đổi tích 
cực khác trong công việc, chẳng hạn một 
vai diễn cá tính, khác biệt trên phim ảnh. 
Khi đến với công việc diễn xuất và nhận 
được những thành quả nhất định, Kiều 
My nghĩ rằng, nghề chọn mình. cô vẫn 
sẽ luôn tự tin và nỗ lực để khẳng định lựa 
chọn đó là đúng.  

tuệ Quân
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 Có vẻ như nhắc đến Nhâm 

Phương Nam, rất nhiều người nhớ đến 

những dấu ấn cùng thành công của anh 

trong các show thời trang đình đám 

với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Quan sát 

những chương trình mà làm bạn tham 

gia làm người mẫu luôn thấy màu sắc 

riêng biệt, đó có phải gu riêng của bạn?

Tôi được khán giả biết đến là một 

người mẫu trẻ, đặc biệt từ sau cuộc thi 

Hot Face Vietnam 2017. Rất tình cờ, tôi 
đến với nghề này là do bạn mình “rủ rê” 
tham gia Vietnam Fashion Week 2016. 
Lúc đó, tôi đang trong hoàn cảnh khó 
khăn chồng chất vì mình mới vào nghề, 
nhưng tôi luôn quyết tâm và cố gắng từng 
ngày nên may mắn là có được những 
thành công nhất định như bây giờ. Tôi 
luôn tự nhủ, đó chỉ là những thành công 
bước đầu thôi, cuộc sống còn nhiều điều 
khó khăn phía trước

 Vậy từ nhỏ, Phương Nam đã có 

ước mơ làm người mẫu, ca sĩ, diễn viên?

ước mơ từ nhỏ của tôi là được 

trở thành ca sĩ, diễn viên hoặc Mc 

nên ít ai nghĩ rằng tôi lại bén duyên 

với nghề người mẫu. nhưng vào nghề 

rồi mới thấy, ở những lĩnh vực này có 

rất nhiều sự tương đồng, đó là thuyết 

phục, chiếm tình yêu của khán giả từ 

khả năng diễn xuất của bản thân mình.

nhâm phương nam
đã sẵn sàng cho nghệ thuật

sở hữu chiều cao nổi Trội Và gương mặT sáng, Được biếT Đến Với Vai Trò 
người mẫu ảnh Tại hà nội, Thời gian gần Đây, nhâm phương nam nam Tiến 
Và Thử sức làm ca sĩ, diễn Viên, Tham gia nhiều game show. Đặc biệT, Trong 

trời Sinh một cặp Thuộc Đội của hlV dương hoàng yến, anh sẽ là ẩn số 
lớn cho các Đối Thủ.

pHíA sAu màn HìnH
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 Chắc khi đến với nghề người 
mẫu, bạn đã gặp không ít khó khăn 
và thách thức?

nghề người mẫu tương đối khắc 
nghiệt, áp lực và cạnh tranh khiến tôi 
gặp rất nhiều trở ngại trong công việc. 
Không chỉ vậy, tôi còn vấp phải sự 
phản đối của gia đình, cha mẹ không 
hài lòng khi con trai quyết định theo 
nghề người mẫu. Không muốn bó 
buộc ở một nghề, tôi quyết định thử 

sức mình ở các cuộc thi mới lạ. Đặc 
biệt là những cuộc thi uy tín của VTV 
như: Sự lựa chọn của trái tim, The 
Face, Quý ông đại chiến hay Hot Face 
Vietnam 2017…

 Cơ duyên nào mà anh tham gia 
chương trình trời sinh một cặp phát 
sóng trên VTV3? Kỉ niệm của anh 
với HLV Dương Hoàng Yến cùng các 
thành viên của đội?

như tôi đã chia sẻ, các cuộc thi trên 
sóng chương trình VTV đều là những 
cuộc thi uy tín và thu hút rất nhiều 
người tham gia. Tôi tham gia chương 
trình vì muốn thử sức bản thân mình 
nhiều hơn nữa và rất may mắn là được 
chị dương hoàng yến lựa chọn về đội 
của chị. dương hoàng yến rất chu 
toàn trong mọi việc, dù đây là lần đầu 
chị thử sức ở vai trò hLV, tôi cần học 
hỏi chị rất nhiều trong cuộc thi này.

 Nhâm Phương Nam đã hoạch 
định cũng như ấp ủ những chiến 
lược gì để có tiến sâu hơn trong 
chương trình?

Tất nhiên là tôi đã có chiến lược cụ 
thể rồi, nhưng tôi sẽ giấu kín “vũ khí 

bí mật” này của mình để chiến 
đấu cho các vòng sắp tới. Tôi 
mong rằng với sự nỗ lực của 
mình sẽ nhận được sự ủng hộ 
từ khán giả.

 Là người nổi tiếng của 
showbiz, đồng nghĩa với đó 
là anh sẽ phải đối mặt với dư 

luận, có khen – chê. Sự nổi tiếng và 
được cả nước biết tới có ý nghĩa 
như thế nào đối với anh?

Trước khi bước chân vào con 
đường nghệ thuật, tôi cũng đã suy 
nghĩ kĩ về vấn đề này rồi. Thật ra thì 
dù có là người nổi tiếng hay không 
thì cũng sẽ gặp những chuyện khen 
chê, nên tôi cứ tập trung vào những gì 
mình làm thôi, sẽ tiếp thu và khắc phục 
những hạn chế của bản thân. còn việc 
nổi tiếng được cả nước biết tới có ý 
nghĩa tích cực đối với bản thân tôi, 
càng được nhiều người biết có nghĩa 
thành quả lao động của mình đã được 
công nhận.

 Hình ảnh Nhâm Phương Nam 
ở ngoài đời có khác nhiều Nhâm 
Phương Nam khi làm nghệ thuật?

nam khi ở trên sân khấu với nam 
bên ngoài không khác gì mấy, vì tôi 
muốn mọi người hiểu rõ được tính 
cách con người mình một cách chân 
thật nên không có gì khác nhau cả. 

 Gần đây trên mạng xã hội đang 
xôn xao việc Nhâm Phương Nam 

chỉnh sửa và phẫu thuật thẩm mĩ. 
Anh nói sao về vấn đề này?

Tôi đã từng sửa mũi và làm răng 
để phục vụ công việc. năm thứ hai đại 
học, nam bị ngã và gãy hết răng cửa 
nên buộc phải can thiệp dao kéo do ảnh 
hưởng tới thẩm mĩ. ngoài ra, tôi thấy 
khá buồn khi  mọi người vào bình luận 
rằng mình đập hết đi xây lại, họ chưa 
gặp mình ngoài đời thì sao biết được.

 Bận rộn như thế thì anh bố 
trí thời gian ra sao để dành cho gia 
đình và bạn bè? Tiêu chí người bạn 
đời của Nam là gì? 

Tôi luôn tranh thủ những ngày 
nghỉ lễ hoặc những ngày không có 
lịch trình diễn để dành cho gia đình 
và bạn bè của mình. Thu nhập mà tôi 
kiếm được gọi là đủ ăn đủ tiêu chứ 
chưa phải dư dả gì. Trong tương lai, 
tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để phát 
triển sự nghiệp người mẫu, diễn viên 
chuyên nghiệp. Về bạn đời thì tôi 
không có tiêu chí nào cụ thể cả, cứ 
hợp nhau thì yêu thôi. 

 Không biết, sau trời sinh một 
cặp năm 2020, kế hoạch sắp tới của 
anh là gì?

Kế hoạch hiện của nam là phải 
chiến đấu hết mình trong cuộc thi Trời 
sinh một cặp trước đã rồi sẽ có những 
dự án thú vị ở nửa cuối năm nay.

 Chúc bạn thành công!
Văn HƯơng (Thực hiện)

Nhâm Phương Nam và HLV Dương Hoàng Yến trong CT Trời sinh một cặp
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Elisabeth moss

Không ngừng 
thử thách 
chính mình

chiều cao khiêm Tốn, 
Vóc dáng bình 

Thường, nhan sắc 
không mấy nổi bậT lại 

Đã xấp xỉ Tứ Tuần 
nhưng elisabeTh moss 
Được Truyền Thông ưu 

ái Tôn Vinh là nữ 
hoàng phim Truyền 

hình nhờ Vào bề dày 
Thành Tích Đáng nể 

Trong hàng loạT Tác 
phẩm cùng khả năng 
hóa Thân xuấT Thần.
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Với hai tượng Vàng Emmy, hai 
Quả cầu Vàng cùng rất nhiều 
đề cử diễn xuất, Elisabeth 
Moss là một trong những nữ 

diễn viên truyền hình giàu thành tích nhất 
trong khoảng một thập kỉ qua. nếu như 
series phim Mad Men (Kẻ điên) được tôn 
vinh một cách xứng đáng hơn trong suốt 
những năm lên sóng (2007 – 2015) thì có 
lẽ chuỗi giải thưởng dành cho Elisabeth 
Moss còn được nối dài hơn nữa. “cơn 
khát tượng Vàng” phải đợi tới năm 2017 
mới được giải tỏa khi Elisabeth Moss 
chiến thắng một cách áp đảo, vượt trội so 

với các nữ đồng nghiệp bằng vai diễn 
June osborne trong series phim truyền 
hình gây xôn xao dư luận The Handmaid’s 
Tale (chuyện người hầu gái). Giới nghệ 
sĩ thường tin vào những bước ngoặt 
mang tính định mệnh, phim The 
Handmaid’s Tale là dấu mốc để đời như 
thế với Elisabeth Moss. Từ vai nữ chính 
trong phim, khả năng diễn xuất tâm lí, 
diễn xuất bằng ánh mắt, cử động gương 
mặt vốn đã được ngợi ca bấy lâu của 
Elisabeth Moss càng ngày càng trở nên 
điêu luyện. Vầng trán rộng, bướng bỉnh 
tưởng như là bất lợi khiến gương mặt nữ 
diễn viên trở nên thiếu sự mềm mại, 
quyến rũ thì nay lại trở thành điểm nhấn 

đặc biệt ấn tượng khi nhắc đến “nữ 
hoàng truyền hình”. Báo giới bình luận 
rằng, cách mà Elisabeth Moss biểu cảm 
qua việc nhướn mày, đưa mắt còn hiệu 
quả hơn việc thoại liên tục nhiều câu của 
các diễn viên khác. 

Với The Handmaid’s Tale, chưa khi 
nào câu chuyện về thân phận phụ nữ, 
về trào lưu nữ quyền lại được khai thác 
một cách phức tạp đến như vậy trên màn 
ảnh nhỏ. Từ chỗ là những nạn nhân, nô lệ 
của một chế độ độc tài coi phụ nữ chỉ là 
“máy đẻ” để duy trì nòi giống theo những 
cách thức tàn nhẫn, các nhân vật của The 
Handmaid’s Tale, với người dẫn đầu June 
osborne do Elisabeth Moss thể hiện, đã 
có những bước đi không ngờ trên con 
đường tìm kiếm tự do. dù  mùa 2 và 3 
không tạo nên sự đột phá, bùng nổ cũng 
như không giành nhiều giải thưởng như 
mùa đầu tiên nhưng The Handmaid’s Tale 
đã làm khá tốt việc phát triển dài kì nội 
dung phim, vượt xa khuôn khổ ban đầu 
của tiểu thuyết gốc – điều mà một số series 
phim đình đám như Game of Thrones (Trò 
chơi vương quyền), Big Little Lies (những 
lời nói dối nhỏ to) không thể thực hiện 
được. The Handmaid’s Tales còn là cánh 
cửa mở ra những khám phá mới mẻ cho 
Elisabeth Moss. cô đã dũng cảm bước 
ra vùng an toàn của một diễn viên sáng 

giá để thử thách bản thân khi làm nhà sản 
xuất. Bước qua mùa thứ tư (dự kiến ra 
mắt vào cuối năm 2020), Elisabeth Moss 
còn lần đầu đảm nhận cương vị đạo diễn. 
những ai từng xem The Handmaid’s Tale 
đều cảm nhận được đây là bộ phim cực 
“nặng”, hết sức công phu trong từng cảnh 
quay để chuyển tải được tuyến nội dung 
phức tạp, cộng với rất nhiều ẩn dụ trong 
mỗi khung hình, cách sắp đặt đạo cụ, màu 
sắc. Bởi thế,khi chia sẻ về trọng trách mới, 
Elisabeth Moss đã nhắn nhủ khán giả 
chúc cô may mắn để có thể hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, để không khiến tập phim trở nên 
non nớt, chệch tông so với một chỉnh thể 
vốn được kì công kiến tạo.

Không ít ngôi sao truyền hình cảm 
thấy chật vật khi bước qua làm phim điện 
ảnh. nhưng đó không phải trường hợp 
của Elisabeth Moss. dù chưa có những 
vai ẵm giải như ở màn ảnh nhỏ, nữ diễn 
viên vẫn rất chăm chỉ làm việc, với danh 
sách vai lớn, nhỏ dài dằng dặc. Từ The 
Handmaid’s Tale, khả năng diễn xuất đa 
chiều của Elisabeth Moss được thể hiện 
tốt đến nỗi, từ đây, cô trở thành sự lựa 
chọn yêu thích của các vai diễn kinh dị, 
tâm lí giật gân như Us (chúng ta) và 
mới đây nhất là The Invisible Man (Kẻ vô 
hình). Được thực hiện với kinh phí 7 triệu 
usd, The Invisible Man đang trên đường 
trở thành một trong những tác phẩm thu 
lời lớn nhất năm 2020, ngoài ra, phim còn 
nhiều tiềm năng “có cửa” trên đường đua 
giải thưởng nhờ sự hóa thân gây sởn gai 
ốc của Elisabeth Moss. 

Thành công không từ trên trời rơi 
xuống, cũng không thể chỉ trông chờ vào 
may mắn. Để chạm tới hào quang như 
hiện nay, một nữ diễn viên có ngoại hình 
khiêm tốn như Elisabeth Moss phải nỗ 
lực rất nhiều bằng thực lực, bằng sự trau 
dồi không ngừng cho từng vai diễn. cô 
từng tập chơi nhạc cụ, tập hát vài tháng 
trời đã vào một nữ ca sĩ thật thuyết phục 
trong phim và sắp tới sẽ nhập vai trong 
bộ phim mới về đề tài bóng đá mang tên 
Next Goal Wins (nhiệm vụ kế tiếp).

   tHùy An

Elisabeth Moss giữ vai chính 
trong phim The handmaid’s Tale

Với hai tượng Vàng Emmy
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những nẻo đường thăng trầm 
của victoria’s secret

trong thời gian tới, hai đạo diễn 
Matt Tyrnauer và pete Berg sẽ 
sử dụng những chất liệu quý 
giá nhất của đế chế thời trang 

đồ lót đình đám hàng đầu thế giới 
Victoria’s secret để xây dựng nên bộ 
phim tài liệu The Rise and Fall of 
Victoria’s Secret (Những giai đoạn thăng 
trầm của Victoria’s Secret). Matt 
Tyrnauer là tác giả từng ghi dấu thành 
công ở bộ phim tài liệu có đề tài tương 
tự Valentino: The Last Emperor 
(Valentino: Đế chế cuối cùng) sẽ là 
người chỉ đạo chính của bộ phim, bên 
cạnh một số tên tuổi như: pete Berg, 
Matthew Goldberg, Brandon carroll, 
Elizabeth Rogers… Bộ phim tài liệu bao 
gồm ba phần này là sản phẩm phối hợp 
sản xuất giữa hãng Film 45 và altimeter.

kề Từ khi xuấT hiện Thông Tin chính Thức Về Việc chương Trình diễn nội y Đình 
Đám hàng Đầu Thế giới victoria’S Secret sẽ dừng pháT sóng Trên Truyền hình Từ 

năm 2020, các nhà làm phim liên Tục “Đứng ngồi không yên” Với Đề Tài Về 
victoria’S Secret. Và bộ phim Tài liệu sắp ra mắT Tới Đây Với Tên gọi the riSe and 
Fall oF victoria’S Secret là mộT Trong những Tác phẩm Điển hình nhấT Về quá 

Trình hình Thành Và pháT Triển Đầy Thăng Trầm của victoria’S Secret.

Phim tài liệu The Rise and Fall of Victoria’s secret

Một cửa hàng của Victoria’s Secret
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series The Rise and Fall of Victoria’s 
Secret sẽ giống như một thước phim 
quay chậm về những ngày hoàng kim 
của thương hiệu thời trang đồ lót hàng 
đầu thế giới cho đến khi lâm vào khủng 
hoảng. Gia vị được nêm nếm trong bộ 
phim là những khía cạnh tích cực và tiêu 
cực mà Victoria’s secret đã đem đến cho 
ngành thời trang đồ lót nói riêng và thời 
trang toàn cầu nói chung, đồng thời khám 
phá mối liên hệ giữa thời trang và văn 
hóa khi một thương hiệu đồ lót trở thành 
đại diện cho một chủ nghĩa văn hóa. 

Từ một nhãn hiệu đồ lót nhỏ bán hàng 
trên mạng, Vicroria’s secret đã gây dựng 
nên hệ thống cửa hàng bán lẻ đồ sộ trên 
khắp toàn cầu, những show diễn thời 
trang với sự tham gia của những người 

mẫu gợi cảm, nóng bỏng nhất hành tinh. 
Tên gọi của Victoria’s Secret được nhà 
sáng lập Roy Raymond lựa chọn kết 
hợp từ cái tên “Victoria” để tôn vinh sự 
thanh nhã và đứng đắn của những quý 
bà, quý cô trong thời đại Victoria, thời đại 
thịnh vượng của các nhà buôn tơ lụa; và 
“secret” ý muốn nói đến bí mật đằng sau 
những bộ trang phục của nữ giới. sàn 
diễn đầu tiên của Victoria’s secret được 
đặt tại khách sạn plaza, new york vào 
tháng 8/1995 với quy mô còn khá nhỏ. 
Tuy nhiên, show diễn vẫn nhanh chóng 
tạo ra hiệu ứng lan rộng trong giới đam 
mê thời trang. Kể từ năm 1999, Victoria’s 
Secret Show chính thức được phát sóng 
trên truyền hình. ngày nay, Victoria’s 
Secret Show nổi tiếng khắp thế giới với 
dàn người mẫu nóng bỏng và những đôi 
cánh thiên thần lung linh. cho đến trước 
năm 2020, các show diễn hàng năm đều 
thu hút hàng triệu khán giả truyền hình 

cũng như giới mộ điệu thời trang. Với 
chi phí trung bình cho mỗi show diễn 
khoảng 12 triệu usd, sự hoành tráng 
của Victoria’s Secret Show không thua 
kém bất kì tuần lễ thời trang danh tiếng 
nào trên thế giới. Đến với show diễn này, 
khán giả không chỉ có cơ hội được ngắm 
những chân dài nội y nóng bỏng nhất 
thế giới bước đi trên sàn catwalk hoành 
tráng, mà còn được đắm mình trong bữa 
tiệc âm nhạc với những tên tuổi lớn, được 
nhiều khán giả yêu mến.

Trong lịch sử hơn 20 năm của mình, 
Victoria’s secret từng đi qua thời kì 
hoàng kim trên truyền hình khi thu hút 
tới 12 triệu người xem qua màn ảnh nhỏ 
kênh aBc vào năm 2001; được đánh giá 
là chương trình truyền hình thành công 
rực rỡ về mặt thương mại. những năm 
gần đây, tỉ lệ người xem Victoria’s Secret 
Show có dấu hiệu giảm sút mạnh. Rating 
chương trình năm 2018 được cho là tụt 
dốc thảm hại, khi chỉ thu hút được 3,3 
triệu khán giả, sụt giảm nhiều so với con 
số 9,7 triệu năm 2013, đồng thời chỉ đạt 
0,9% lượng khán giả trong đối tượng từ 
18 đến 49 tuổi. Đây cũng là nguyên nhân 
khiến cổ phiếu của L Brands đã giảm tới 
38% năm 2018. Không chỉ trở nên kém 
sức hút trên truyền hình, Victoria’s Secret 
Show còn liên tục gặp phải những sự cố 
xui xẻo liên quan đến sắc tộc và chính trị 
trong vài năm gần đây. Điển hình, năm 
2017, khi chương trình lần đầu tiên tổ 
chức ở Thượng hải, Trung Quốc, có sáu 
người đẹp không thể biểu diễn vì bị cho 
là vi phạm phong tục văn hóa, chính trị 
nước này. năm 2018, Ed Razek - giám 
đốc tiếp thị của hãng - có phát ngôn được 
cho là coi thường người mẫu ngoại cỡ 

và chuyển giới khi trả lời phỏng vấn tạp 
chí Vogue. Khi được hỏi vì sao không mời 
người mẫu chuyển giới trình diễn, ông trả 
lời: “Tôi nghĩ không nên. Victoria’s Secret 
là chương trình dành cho những gì kì 
ảo, quyến rũ và lung linh nhất”. sau phát 
ngôn này, hãng L Brands bị chỉ trích dữ 
dội, thậm chí còn bị kêu gọi tẩy chay đến 
mức cEo của hãng - bà Jan singer phải 
thôi việc sau gần hai năm gắn bó vì không 
chịu nổi áp lực.

Tháng 5/2019, Les Wexler - Tổng 
giám đốc điều hành của L Brands (công 
ty mẹ của Victoria’s secret) chính thức 
tuyên bố Victoria’s Secret sẽ ngưng phát 
sóng trên truyền hình bắt đầu từ năm 
2020. ngay sau tuyên bố này, đã xuất 
hiện không ít lời đồn đoán về tương lai 
của show diễn nội y. Một số cho rằng, 
nhiều khả năng Victoria’s Secret Show sẽ 
phải nhường chỗ cho một phiên bản hoàn 
toàn mới. Tuy vậy, Les Wexler đã trấn an 
những người hâm mộ của chương trình 
rằng, công ty chỉ dự định tập trung phát 
triển những nội dung hấp dẫn, linh hoạt, 
tổ chức những sự kiện thực sự thu hút 
khách hàng theo cách mới mẻ hơn trong 
thời đại kĩ thuật số. Theo đại diện của 
hãng, các sự kiện của Victoria’s Secret 
sẽ phát triển trên các nền tảng trực tuyến. 
Kể từ năm 2018, Victoria’s Secret Show 
đã có những bước đi thử nghiệm đầu tiên 
bằng việc live-streaming trên ứng dụng 
aBc app, trên youTubeTV và hulu Live, 
mặc dù mức độ thành công vẫn còn khá 
khiêm tốn.

Trở lại với series tài liệu The Rise and 
Fall of Victoria’s Secret, Berg và Tyrnauer 
dự định sẽ khám phá và đưa lên màn 
ảnh những bí  mật vì sao thương hiệu 
thời trang mang tính biểu tượng của thế 
giới lại có thể ảnh hưởng đến nền văn 
hóa toàn cầu to lớn đến thế. Berg đã làm 
nhiều bộ phim tài liệu tương tự và đã 
khá thành công như: The Keepers, Buzz, 
Rihanna: Volume 1,  QB1: Beyond the 
Lights, cộng với bàn tay nhào nặn đầy tài 
ba của Matt Tyrnauer được cho là  sẽ thổi 
một làn gió mới vào tác phẩm tài liệu hấp 
dẫn về ngành thời trang thế giới.

Diệp CHi

Đạo diễn Matt Tyrnauer 

Ông Les Wexler - TGĐ của L Brands 
(công ti mẹ của Victoria’s Secret)



tHông tin

đường sắt chính thức quản vận tải qua mạng, 
điều phương tiện online

đây là phần mềm được Tổng công 
ty kết hợp với đối tác xây dựng để 
triển khai công tác quản trị qua 

mạng trong quản lý vận dụng đầu máy, toa 
xe, quản lý vận tải hàng hóa và công tác 
điều hành chạy tàu. các tác nghiệp ghi 
chép và trao đổi thông tin bằng điện thoại 
giữa các bộ phận liên quan trong công tác 
điều hành tổ chức chạy tàu và sản xuất 
kinh doanh vận tải được thay thế bằng 
việc nhập dữ liệu và trao đổi thông tin trên 
hệ thống. các dữ liệu được ghi nhận trên 
hệ thống có tác dụng làm bằng chứng như 
các mẫu giấy tờ ghi chép trên giấy trong 
quy trình tác nghiệp thủ công hệ thống 
này số hóa được toàn bộ quá trình vận tải, 
bao gồm chuẩn hóa các mẫu biểu báo 
cáo, thống kê, giúp người điều hành quản 
trị tốt hơn; giúp giảm chi phí, giảm lao 
động thủ công.

hệ thống hiển thị chi tiết trạng thái 
tức thời của đoàn tàu, của toa xe trên 

toàn mạng lưới đường sắt Việt nam; 
thống kê lịch sử vị trí, lịch sử di chuyển 
của toa xe trong mọi thời điểm trong quá 
khứ và dự kiến 24 giờ tiếp theo. các ga 
xếp hàng hóa gì, đi đâu hoặc đang dỡ 
hàng gì, còn chờ dỡ bao nhiêu toa xe, 
người gửi hàng là ai, gửi đến đâu đều 
được cập nhật. Từ đó, có thể tra cứu dễ 
dàng vị trí hàng hóa vận chuyển trên 
đường, dự kiến thời gian đến ga đến để 
thông tin đến khách hàng, chủ động 
trong kế hoạch dỡ hàng. Theo dõi được 
trạng thái kĩ thuật toa xe, đầu máy để 
quản trị về bảo dưỡng định kỳ

Ông phan Quốc anh - phó TGĐ 
Tổng công ty ĐsVn cho biết: để triển 
khai hệ thống trên toàn mạng lưới 

đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Vn 
đã ban hành quy định về nhiệm vụ, trách 
nhiệm các chức danh, bộ phận tham gia 
sử dụng phần mềm này. Trong đó, có 
quy định cụ thể các chức danh trực tiếp 
nhập số liệu như nhân viên kiểm đếm 
toa xe, nhân viên trực ban ga, nhân viên 
điều độ tuyến, nhân viên hóa vận, nhân 
viên điều độ hóa vận, công nhân khám 
chữa toa xe; Mỗi chức danh đều có quy 
trình riêng về nhập số liệu cho từng tác 
nghiệp đối với các chuyến tàu đi, đến 
trong ngày. cùng đó là quy định trách 
nhiệm kiểm tra xác nhận thành phần 
đoàn tàu, thời điểm đón, tiễn đoàn tàu 
đối với các chức danh liên quan.

                                                                                                          p.V

ngành Đường sắT chính Thức Triển khai áp dụng phần mềm hệ 
Thống quản Trị Vận Tải hàng hóa Trên các Tuyến Đường sắT 
quốc gia sau mộT Thời gian Thử nghiệm, hoàn Thiện hệ Thống

điều chỉnh Kế hoạch chạy tàu 
một số tuyến tàu phía bắc

Do ảnh hưởng của dịch vivid 19, 
lượng hành khách đi tàu hỏa giảm 
mạnh, công ty cp Vận tải đường 

sắt hà nội đã điều chỉnh kế hoạch chạy tàu 
khách kể từ ngày 16/03/2020 cho phù hợp 
với hành khách và tình hình thực tế:

1. tuyến hà nội – hải phòng: 
Tạm dừng chạy đôi tàu hp1/Lp2,  

chạy đôi tàu Lp7/hp2 các ngày thứ 6 và 
chủ nhật hàng tuần.

  Lp7 chạy tại hà nội lúc 18h15 đến 
hải phòng lúc 20h55

  hp2 chạy tại hải phòng lúc 18h40 
đến hà nội lúc 21h06 

2. tuyến hà nội – Quán triều: 
Thường xuyên chạy đôi tàu QT1/QT2 

các ngày chủ nhật hàng tuần. 
QT1 chạy tại hà nội lúc 16h20 đến 

Quán Triều lúc 18h30

QT2 chạy tại Quán Triều lúc 5h40 đến 

hà nội 7h55

3. tuyến hà nôi – đồng đăng

Thường xuyên chạy đôi tàu ĐĐ5/ĐĐ6 

các ngày chủ nhật hàng tuần. 

ĐĐ5 chạy tại hà nội lúc 7h05 đến 

Đồng Đăng lúc 11h40

ĐĐ6 chạy tại Đồng Đăng lúc 15h10 

đến hà nội lúc 19h45

4. tuyến hà nội – hạ long:

Thường xuyên chạy đôi tàu 51501/51502 

các ngày chủ nhật hàng tuần. 

51501 chạy tại yên Viên lúc 4h55 đến 

hạ Long lúc 11h45

51502 chạy tại hạ Long lúc 13h45 đến 

yên Viên lúc 20h31

công ty cp Vận tải đường sắt hà nội 

hoàn trả toàn bộ tiền vé (không thu phí trả 

vé) đối với hành khách đã mua vé tàu 

hp1/Lp2, Lp7/hp2, QT1/QT2, ĐĐ5/ĐĐ6, 

51501/51502 trong những ngày tạm dừng 

chạy tàu. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý 

khách vui lòng liên hệ Tổng đài Bán vé & 

CSKH 1900.0109, hotline 0912.010.056, 

website: www.vantaiduongsathanoi.vn

http://www.vantaiduongsathanoi.vn/


quận hải an tích cực 
phòng chống dịch CoViD-19

cùng với cả nước, 
Quận hải an thành 
phố hải phòng chung 

tay phòng chống dịch viêm 
đường hô hấp cấp do chủng 
mới của virus corona gây ra 
(nay gọi là coVid-19), các cấp 
lãnh đạo cùng các ngành liên 
quan trên địa bàn đồng loạt 
thực hiện các công việc trong 
chị thỉ số 25 của Ban Thường 
vụ Thành uỷ về tăng cường 
các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh covid-19.

 Trong đó, Quận xây dựng 
kịch bản ở cấp quận, cấp 
phường trong trường hợp có 
người đi từ vùng dịch về và 
trường hợp dịch lây lan cho 
người dân tại địa bàn với phương 
châm 4 tại chỗ, không để xảy ra 
tình huống bất ngờ, bị động; yêu 
cầu xây dựng các nhiệm vụ cụ 
thể, chi tiết theo đúng chỉ đạo của 
Thường trực Thành uỷ, uỷ ban 
nhân dân thành phố; tiếp tục 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
phòng chống dịch bệnh covid-
19 tới cộng đồng, người dân 
địa phương và các chi bộ, tổ 
dân phố.  

 ngoài ra, Quận cũng có 
Đề nghị cấp ủy chính quyền 
địa phương, Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt nam các cấp và 
đoàn thể vận động tuyên 
truyền nhân dân giảm quy mô 
việc cưới, việc tang, tập trung 
đông người... Trong đó sẽ luôn 
sẵn sàng các điều kiện, trang 
thiết bị, phương án phòng 
chống dịch trong tình hình mới. 
Đồng thời, Quận ủy, ủy ban 
nhân dân quận hải an cũng 

yêu cầu các đồng chí Bí thư 
Đảng ủy, chủ tịch uBnd các 
phường phải chịu trách nhiệm 
trước Bí thư Quận ủy về công 
tác phòng chống dịch trên địa 
bàn; khẩn trương triển khai Kế 
hoạch quán triệt, tuyên truyền 
các chủ trương, lãnh đạo, chỉ 
đạo mới của thành phố và 
quận về phòng chống dịch 
covid-19 tới cán bộ chủ chốt 
phường, tổ trưởng các tổ dân 
phố trên địa bàn quận.

Trong những ngày vừa 
qua, công tác phòng, chống 
dịch bệnh covid-19 trên địa 
bàn quận đã được các cấp, 
các ngành triển khai đồng bộ 
với những biện pháp tích cực, 
quyết liệt, hiệu quả ở tất cả các 
khâu, đem lại kết quả bước 
đầu, củng cố được niềm tin 
cho nhân dân trong quận. Tuy 
nhiên, trước những diễn biến 
mới về tình hình dịch bệnh 
covid-19 trên thế giới, nhất là 
những ngày gần đây tình hình 
dịch bệnh đã có những dấu 
hiệu khó lường, khi xuất hiện 

nhiều hơn các ca bệnh và 
bệnh nhân tử vong bên ngoài 
Trung Quốc, như ở các nước: 
hàn Quốc, nhật Bản, italy, 
iran… có ảnh hưởng trực tiếp 
tới công tác phòng, chống dịch 
tại nước ta.

Để tiếp tục chủ động hơn 
nữa trong công tác phòng, 
chống dịch bệnh covid-19, 
quận tiếp tục tập trung thực 
hiện việc rà soát và tiếp cận 
đối với tất cả những người 
nước ngoài có mặt tại địa 
phương; nhất là những người 
cư trú, hoặc đi qua từ vùng có 
dịch; Khẩn trương thống kê, rà 
soát lại những người Việt nam 
có quan hệ với người nước 
ngoài đi qua vùng dịch và tổng 
hợp danh sách báo cáo Ủy 
ban nhân dân quận; phòng y 
tế chủ trì, phối hợp công an 
quận, Trung tâm y tế quận rà 
soát các trường hợp đi về từ 
vùng có dịch trong thời gian 
dưới 14 ngày kể từ ngày nhập 
cảnh vào Việt nam; đồng thời 
tổng hợp danh sách, báo cáo 

Ủy ban nhân dân quận để đề 
nghị Ủy ban nhân dân thành 
phố đưa vào khu cách ly y tế 
tập trung của thành phố theo 
đúng chỉ đạo của thành phố; 
Trung tâm y tế quận chủ động 
đảm bảo sẵn sàng thuốc men, 
cơ sở vật chất, vật tư thiết yếu 
theo quy định của ngành y tế; 
có phương án cụ thể bố trí 
phương tiện để phục vụ công 
tác phòng, chống dịch bệnh 
covid-19 của quận khi có yêu 
cầu; Tiếp tục thực hiện tốt 
công tác tuyên truyền, xây 
dựng chuyên mục phát thanh, 
tăng thời lượng phát thanh 
hàng ngày và chỉ đạo Đài 
truyền thanh các phường hàng 
ngày thực hiện nghiêm túc chế 
độ tiếp âm, phát sóng về tình 
hình và các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh để nhân dân 
biết cách phòng ngừa; công 
an quận, công an các phường 
chủ trì, tích cực rà soát, nắm 
chắc tình hình người nước 
ngoài đang làm ăn, sinh sống, 
đi lại… trên địa bàn quận; hàng 
ngày tổng hợp, báo cáo kết 
quả về Ủy ban nhân dân quận; 
các thành viên Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh covid-
19 chủ động nắm chắc tình 
hình dịch bệnh và thực hiện 
các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh, báo cáo kết quả 
hàng ngày về Ủy ban nhân dân 
quận. Tổ ứng trực thường 
xuyên tổ chức ứng trực theo 
chế độ 24/24 giờ trong ngày; 
tiếp nhận và xử lý mọi thông tin 
có liên quan đến dịch bệnh.

TRần TRunG

Lãnh đạo Quận ủy, ủy ban nhân dân quận chủ trì 
các cuộc họp phòng chống dịch COVID-19

tHông tin
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XEm & suy ngẫm

s aRs-coV-2 gây ra dịch bệnh 
coVid-19 với sức ảnh 
hưởng khủng khiếp đã trở 
thành từ khóa nóng nhất toàn 

cầu suốt thời gian qua. Việt nam cũng 
chịu ảnh hưởng nặng nề trên nhiều 
phương diện. Đó là cũng là một phần lí 
do Đài ThVn thực hiện một chương 
trình nhìn lại, phân tích toàn bộ diễn 
biến của đại dịch coVid-19, nhằm có 

được phương án ứng phó hiệu quả. 
chương trình do Ban Thời sự sản xuất 
với tên gọi 100 ngày chống COVID-19 
lên sóng ngày 15/3. chương trình đã 
theo sát diễn biến của dịch bệnh, xoáy 
sâu vào những vấn đề nổi bật như: Thời 
điểm vàng chống dịch - cả hệ thống 
chính trị vào cuộc; coVid-19 đã lan ra 
toàn thế giới như thế nào; coVid-19 
thay đổi thế giới và con người như thế 
nào; chuyện gì sẽ xảy ra và hành động 
của chúng ta, trách nhiệm cộng đồng; 

Thông điệp không hoảng loạn, thích 
ứng với hoàn cảnh mới. Ở mỗi phần, 
khán giả đã có cơ hội tiếp cận những 
góc nhìn nhiều chiều về công cuộc 
chống dịch không chỉ ở Việt nam mà 
còn ở nhiều quốc gia trên thế giới.

chia sẻ về chương trình này, nhà 
báo Thu hằng, Ban Thời sự, Đài ThVn 
cho biết: “Ban đầu, chương trình dự định 

được sản xuất trong một trường quay 
lớn, với nhiều góc máy, có trang thiết 
bị đủ để thực hiện một chương trình 
tương đối hoành tráng. Tuy nhiên, tình 
hình diễn biến dịch có nhiều phức tạp 
nên chúng tôi quyết định thay đổi, một 
phần chương trình được ghi hình trước 
và phần lớn còn lại  được làm trực tiếp. 
Vì dịch bệnh thay đổi liên tục, chúng tôi 
phải luôn bám sát diễn biến của dịch”. 
Bên cạnh nội dung lên sóng trực tiếp từ 
trường quay, một số chất liệu được ekip 
gấp rút ghi hình ngay trước giờ lên sóng. 
Kịch bản của chương trình cũng thường 
xuyên được đội ngũ sản xuất cập nhật 
theo diễn biến của dịch coVid-19.

Với sự tham gia của nhiều chuyên 
gia, các phóng viên thường trú, Đài 
ThVn tại châu Âu và Trung Đông, 100 
ngày chống dịch COVID-19 không đơn 

100 ngày chống dịch Covid-19

cái nhìn toàn cảnh  
và những thông điệp ý nghĩa

mộT chương Trình Đầy Đầy ắp Thông Tin Và mang nhiều Thông Điệp quan 
Trọng, hữu ích Trong bối cảnh Đại dịch cướp Đi sinh mạng của hàng 
ngàn người Đang bùng pháT Trên Toàn cầu, Đúng Vào mốc 100 ngày 

chống dịch coVid - 19 Được những người làm Thời sự Đài ThVn chuyển 
Tải Tới khán giả cả nước. 

BTV Hoàng Dương và Ngọc Bích đeo khẩu trang 
dẫn chương trình tại sân bay Nội Bài

BTV Hoàng Dương và Ngọc Bích

Hậu trường ghi hình tại VTV
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thuần là một chương trình tổng hợp mà 
qua những phần nội dung cụ thể đều 
mang đến một thông điệp dành cho khán 
giả. Với sự lăn xả của phóng viên VTV tại 
những vùng tâm dịch, chương trình đã 
mang đến những hình ảnh, câu chuyện 
chưa từng được công bố và cũng rất ít 
người được tiếp cận với những nhân vật 
như trong phóng sự của VTV. BTV Kim 
Xuân, Ban Thời sự chia sẻ: “có lẽ, chỉ 
có truyền hình Việt nam được phép thực 
hiện những điều đó cũng như được tiếp 
cận những vấn đề như vậy”.

Từ khi coVid-19 bùng phát thì hình 
ảnh những phóng viên thời sự VTV xuất 
hiện với chiếc khẩu trang bịt mặt đã trở 
nên quen thuộc. Trong chương trình 
100 ngày chống dịch COVID-19, khán 
giả đã rất ấn tượng với hai BTV- Mc 
ngọc Bích và Tuấn dương khi mở đầu 
chương trình dài hơn 1 tiếng đồng hồ 
với khẩu trang kín mặt, đứng dẫn hiện 
trường tại sân bay nội Bài. hình ảnh 
này rất có ý nghĩa, tác động đến ý thức 
người dân - thực hiện nghiêm yêu cầu 
của Thủ tướng chính phủ - bắt đầu từ 
ngày 16/3/2020, bắt buộc phải đeo khẩu 
trang tại các nơi công cộng có tập trung 
đông người (siêu thị, sân bay, nhà ga, 
bến xe, trên các phương tiện giao thông 
công cộng...).

Trong chương trình, một nội dung 
được những người làm thời sự VTV 
dành thời lượng khá dài đó là cách mà 
mọi người ứng xử khi coVid-19 hoành 
hành, một mặt lan tỏa những điều tốt đẹp 
và mặt khác lại bộc lộ những điều xấu 
xa. những hình ảnh đẹp về hàng trăm 

cá nhân, doanh nghiệp đã mua, may 
khẩu trang để phát cho người nghèo 
đã tạo nên sức mạnh cộng đồng vô 
cùng mạnh mẽ và tích cực. hay những 
người của công chúng về từ vùng dịch 
tự giác hợp tác với ngành y tế, đi cách 
li để giữ gìn sức khỏe cho cộng đồng. 
Bên cạnh đó lại có những trường hợp 
trốn cách li, để dịch bệnh lây lan, khó 
kiểm soát hay như tình trạng tung tin 
giả gây hoang mang, kì thị người mắc 
bệnh... phóng viên phan hằng và quay 
phim Văn Khương của Ban Thời sự đã 
tìm đến gia đình có em bé nhỏ tuổi nhất 
mắc coVid-19 ở sơn Lôi - Vĩnh phúc 
để thực hiện phóng sự. chị nguyễn Thị 
hương - mẹ của bệnh nhân - đã không 
giấu được nỗi niềm khi nhớ lại quãng 
thời gian khó khăn của mình khi  khắp 
làng bàn tán, người trong gia đình chị đi 
ra ngoài bị xa lánh... những hình ảnh kì 
thị người châu Á ở nhiều nước trên thế 
giới cho thấy một thực tế đáng buồn về 
tình trạng phân biệt chủng tộc trong thời 
dịch. phóng sự Xâm phạm đời tư - hệ 
lụy từ dịch COVID-19 tại Hàn Quốc cho 
thấy việc bới móc đời tư, phán xét, chế 
giễu trên không gian mạng đối với những 
người bị bệnh gây hậu quả nghiêm trọng 
như thế nào, có những người không chịu 
được áp lực đã phải tự tử. Một khảo sát 
hàng ngàn người của đại học Quốc gia 
seoul cho thấy, phần lớn sợ bị chỉ trích 
hơn là bị nhiễm vi rút coVid-19 dẫn đến 
tình trạng nhiều người giấu bệnh, không 
khai báo với cơ quan chức năng... “Virus 
kì thị”, “virus tin giả” được cho rằng còn 
lây lan nhanh hơn cả virus corona, khi 

xem lại toàn bộ bức tranh tổng thể 100 
ngày chống dịch COVID-19 mới thấy 
rằng, người dân cần sáng suốt và cập 
nhật thông tin từ các nguồn chính thống, 
đáng tin cậy, không chia sẻ những thông 
tin chưa được kiểm trứng trên mạng xã 
hội, bình tĩnh ứng phó với dịch bệnh, 
thay vì hoảng sợ không cần thiết.

phần nội dung khá dài cuối chương 
trình dành để nói về những vấn đề mà 

người dân đang rất quan tâm, đó là 
việc ứng phó của thế giới và Việt nam 
để đẩy lùi dịch bệnh, làm sao để vượt 
qua khó khăn một cách chủ động và 
tích cực... những thông tin của phóng 
viên VTV từ châu Âu, từ Trung Đông 
đã cho thấy những biện pháp tích cực 
mà các quốc gia hai khu vực này đang 
ráo riết thực hiện nhằm hạn chế sự lây 
lan. Và, ở Việt nam, chương trình cho 
biết, tại tất cả các cuộc họp Ban chỉ 
đạo quốc gia về dịch bệnh coVid-19, 
Thủ tướng chính phủ nguyễn Xuân 
phúc luôn nhấn mạnh tất cả các cấp - 
ngành và địa phương không được chủ 
quan trong công tác phòng chống dịch 
bệnh. phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
cũng cho rằng, điều quan trọng nhất là 
phải tiếp tục kiên trì các nguyên tắc cơ 
bản của chống dịch đó là: ngăn chặn 
- phát hiện - cách li - khoanh vùng và 
dập dịch. 

Kết chương trình là câu chuyện của 
cặp vợ chồng Việt nam đang học tại Đại 
học Vũ hán an toàn trở về Việt nam từ 
tâm dịch và người vợ đã sinh em bé “mẹ 
tròn con vuông” như hứa hẹn về những 
tín hiệu vui - một cái kết đầy hi vọng mà 
những người làm chương trình gửi tới 
khán giả. 

mAi CHi

Ekip phóng viên Thời sự VTV tác nghiệp tại sân bay Vân Đồn

Phóng viên Thái Bình tác nghiệp tại Trung Quốc
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\ thứ tư - 01/04
Talk vietnam
phim hQ: công lý - Tập  12/25
phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  33/46
Ký sự: hai đất nước, một trái tim - Tập 20/20: 
Đối tác chiến lược Việt nam – Liên bang nga
phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  34/46
Talk vietnam
sự kiện và bình luận
chuyển động 24h
phim hQ: công lý - Tập  13/25
24h công nghệ
phim tài liệu 
Việt nam hôm nay
chuyển động 24h
Đối diện
phim Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 17/42
Thế giới hôm nay
Vấn đề hôm nay
phim tài liệu 

phim tài liệu 
phim hQ: công lý - Tập  13/25
phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  34/46
nẻo về nguồn cội
phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  35/46
Quốc hội với cử tri
cửa sổ asean
chuyển động 24h
phim hQ: công lý - tập  14/25
học và làm theo Bác
Việt nam hôm nay
chuyển động 24h
Vì an ninh tổ quốc
câu chuyện văn hóa
phim Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 18/42
Thế giới hôm nay
Vấn đề hôm nay
Việc tử tế

dân tộc và phát triển
phim hQ: công lý - tập  14/25
phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  35/46
nẻo về nguồn cội
phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  36/46
Xây dựng Đảng
nông thôn mới
chuyển động 24h
phim hQ:công lý - Tập  15/25
Không gian văn hóa nghệ thuật
người quê
Việt nam hôm nay

01:10
02:10
03:10
07:30

08:05
09:15
10:25
11:15
13:10
15:00
15:30
17:30
18:30
20:10
21:00
22:00
22:15
22:35

01:10
02:10
03:10
07:30
08:05
09:15
10:25
11:15
13:10
15:45
17:30
18:30
20:10
22:35
21:00
22:00
22:15
22:35

01:10
02:10
03:10
07:30
08:05
09:15
10:25
11:15
13:10
15:00
15:40
17:30

chuyển động 24h
phim tài liệu 
Bình luận thể thao
phim Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 19/42
Thế giới hôm nay
Vấn đề hôm nay
Giai điệu kết nối

phim tài liệu 
phim hQ: công lý - Tập  15/25
phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  36/46
nhịp sống đô thị
Khoảnh khắc
Văn học nghệ thuật
Môi trường
Tạp chí kinh tế cuối tuần
sự kiện và bình luận
Không gian văn hóa nghệ thuật
chuyển động 24h
phim hQ: công lý - Tập  16/25
hộp thư truyền hình 
dân tộc và phát triển
Văn hoá cand
Việt nam hôm nay
chuyển động 24h
Việc tử tế 
phim tài liệu 
Văn học nghệ thuật

Môi trường
phim hQ: công lý - Tập  16/25
phim tài liệu 
Báo chí toàn cảnh
Giai điệu kết nối
sống mới
nhịp sống ô tô
Toàn cảnh thế giới
chìa khoá thành công
chuyển động 24h
phim hQ: công lý - Tập  17/25
Không gian văn hóa nghệ thuật
Văn hoá QĐnd
Việt nam hôm nay
chuyển động 24h
Truyền hình quân đội
Giấc mơ Việt nam
hành trình di sản
MV+ 

chìa khoá thành công
phim hQ: công lý - Tập  17/25
không gian văn hóa nghệ thuật
nẻo về nguồn cội

18:30
20:10
22:35
21:00
22:00
22:15
22:35

01:10
02:10
03:10
07:00
07:20
07:30
08:05
08:30
09:15
09:45
11:15
13:10
15:00
15:30
16:15
17:30
18:30
20:10
21:30
22:00

01:10
02:10
03:10
07:00
07:30
08:05
08:50
09:15
09:45
11:15
13:10
15:00
16:15
17:30
18:30
20:10
20:40
22:15
22:45

01:10
02:10
03:10
07:30

phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  37/46
chìa khoá thành công
Toàn cảnh thế giới
chuyển động 24h
phim hQ: công lý - Tập  18/25
nhịp sống ô tô
phim tài liệu 
Việt nam hôm nay
chuyển động 24h
Quốc hội với cử tri
phim tài liệu 
phim Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 20/42
Thế giới hôm nay
Vấn đề hôm nay
cửa sổ asEan

Không gian văn hóa nghệ thuật
phim hQ: công lý - Tập  18/25
phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  37/46
nẻo về nguồn cội
phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  38/46
Không gian văn hóa nghệ thuật
câu chuyện văn hóa
chuyển động 24h
phim hQ: công lý - Tập  19/25
hộp thư truyền hình 
phim tài liệu 
Việt nam hôm nay
chuyển động 24h
Đảng trong cuộc sống hôm nay
phim tài liệu 
phim Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 21/42
Thế giới hôm nay
Vấn đề hôm nay
24h công nghệ

Talk vietnam
phim hQ: công lý - Tập  19/25
phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  38/46
Ký sự:
phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  39/46
Talk vietnam
sự kiện và bình luận
chuyển động 24h
phim hQ: công lý - Tập  20/25
24h công nghệ
phim tài liệu 
Việt nam hôm nay
chuyển động 24h
Đối diện
phim Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 22/42
Thế giới hôm nay
Vấn đề hôm nay
phim tài liệu 

08:05
09:15
10:25
11:15
13:10
15:00
15:30
17:30
18:30
20:10
20:30
21:00
22:00
22:15
22:35

01:10
02:10
03:10
07:30
08:05
09:15
10:25
11:15
13:10
15:00
15:30
17:30
18:30
20:10
20:30
21:00
22:00
22:15
22:35

01:10
02:10
03:10
07:30
08:05
09:15
10:25
11:15
13:10
15:00
15:30
17:30
18:30
20:10
21:00
22:00
22:15
22:35

thứ năm - 02/04

thứ bảy - 04/04

thứ ba - 07/04

thứ tư - 08/04

chủ nhật - 05/04

thứ hai - 06/04

thứ Sáu - 03/04
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phim tài liệu 
phim hQ: công lý - Tập  20/25
phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  39/46
nẻo về nguồn cội
phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  40/46
Quốc hội với cử tri
cửa sổ asean
chuyển động 24h
phim hQ: công lý - Tập  21/25
học và làm theo Bác
Việt nam hôm nay
chuyển động 24h
Vì an ninh tổ quốc
câu chuyện văn hóa
phim Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 23/42
Thế giới hôm nay
Vấn đề hôm nay
Việc tử tế

dân tộc và phát triển
phim hQ: công lý - Tập  21/25
phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  40/46
nẻo về nguồn cội
phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  41/46
Xây dựng Đảng
nông thôn mới
chuyển động 24h
phim hQ: công lý - Tập  22/25
Không gian văn hóa nghệ thuật
người quê
Việt nam hôm nay
chuyển động 24h
phim tài liệu 
Bình luận thể thao
phim Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 24/42
Thế giới hôm nay
Vấn đề hôm nay
Giai điệu kết nối

phim tài liệu 
phim hQ: công lý - Tập  22/25
phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  41/46
nhịp sống đô thị
Khoảnh khắc
Văn học nghệ thuật
Môi trường
Tạp chí kinh tế cuối tuần
sự kiện và bình luận
Không gian văn hóa nghệ thuật
chuyển động 24h
phim hQ: công lý - Tập  23/25

01:10
02:10
03:10
07:30
08:05
09:15
10:25
11:15
13:10
15:45
17:30
18:30
20:10
20:40
21:00
22:00
22:15
22:35

01:10
02:10
03:10
07:30
08:05
09:15
10:25
11:15
13:10
15:00
15:40
17:30
18:30
20:10
20:40
21:00
22:00
22:15
22:35

01:10
02:10
03:10
07:20
07:30
08:05
08:30
08:50
09:15
09:45
11:15
13:10

hộp thư truyền hình 
dân tộc và phát triển
Văn hoá cand
Việt nam hôm nay
chuyển động 24h
Việc tử tế 
phim tài liệu 
Văn học nghệ thuật
Môi trường

phim hQ: công lý - Tập  23/25
phim tài liệu 
Báo chí toàn cảnh
Giai điệu kết nối
sống mới
nhịp sống ô tô
Toàn cảnh thế giới
chìa khoá thành công
chuyển động 24h
phim hQ: công lý - Tập  24/25
Không gian văn hóa nghệ thuật
Văn hoá QĐnd
Việt nam hôm nay
chuyển động 24h
Truyền hình quân đội
Giấc mơ Việt nam
hành trình di sản
MV+ 

chìa khoá thành công
phim hQ: công lý - Tập  24/25
không gian văn hóa nghệ thuật
nẻo về nguồn cội
phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  42/46
chìa khoá thành công
Toàn cảnh thế giới
chuyển động 24h
phim hQ: công lý - Tập  25/25
nhịp sống ô tô
phim tài liệu 
Việt nam hôm nay
chuyển động 24h
Quốc hội với cử tri
phim tài liệu 
phim Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 25/42
Thế giới hôm nay
Vấn đề hôm nay
cửa sổ asEan

Không gian văn hóa nghệ thuật
phim hQ: công lý - Tập  25/25

15:00
15:30
16:15
17:30
18:30
20:10
21:30
22:00
01:10

02:10
03:10
07:00
07:30
08:05
08:50
09:15
10:25
11:15
13:10
15:00 
16:15
17:30
18:30
20:10
20:35
22:15
22:45

01:10
02:10
03:10
07:30
08:05
09:15 
10:25
11:15
13:10
15:00
15:30
17:30
18:30
20:10
20:30
21:00
22:00
22:15
22:35

01:10
02:10

phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  42/46
nẻo về nguồn cội
phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  43/46
Không gian văn hóa nghệ thuật
câu chuyện văn hóa
chuyển động 24h
phim hQ:
hộp thư truyền hình 
phim tài liệu 
Việt nam hôm nay
chuyển động 24h
Đảng trong cuộc sống hôm nay
phim tài liệu 
phim Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 26/42
Thế giới hôm nay
Vấn đề hôm nay
24h công nghệ

Talk vietnam
phim hQ:
phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  43/46
Ký sự:
phim Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  44/46
Talk vietnam
sự kiện và bình luận
chuyển động 24h
phim hQ:
24h công nghệ
phim tài liệu 
Việt nam hôm nay
chuyển động 24h
Đối diện
phim Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 27/42
Thế giới hôm nay
Vấn đề hôm nay
phim tài liệu 

03:10
07:30
08:05
09:15 
10:25
11:15
13:10
15:00
15:30
17:30
18:30
20:10
20:30
21:00
22:00
22:15
22:35

01:10
02:10
03:10
07:30
08:05
09:15 
10:25
11:15
13:10
15:00
15:30
17:30
18:30
20:10
21:00
22:00
22:15
22:35

thứ năm - 09/04

chủ nhật - 12/04

thứ tư - 15/04 

thứ hai - 13/04 

thứ ba - 14/04

thứ Sáu - 10/04 

thứ bảy - 11/04

http://www.vtvgo.vn/
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\ thứ tư - 01/04
nút bấm
Giải mã cuộc sống:
Mộ đá bí ẩn ở Bắc Giang (Tập 2)
Gia đình 4.0
Visa toàn cầu
Kỹ năng tham gia giao thông
Khám phá thế giới: những kĩ thuật 
không tưởng – tập 4 : sân bay Kansai 
Bạn của nhà nông 
phim Vn: Máy bay ký sự - tập  9/22
Bạn của nhà nông 
phóng sự 
360 độ nhật Bản
Bạn của nhà nông 
phát triển bền vững:
Quản lý tài nguyên đất
chuyển động 24 giờ
phim TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  62
phim ngắn 
Vì sức khỏe người Việt
hành trình khám phá: hành trình ngược đời 
ở con cuông
Khám phá thế giới: 
những con vật là ngôi sao điện ảnh

những mảng màu cuộc sống
Gia đình 4.0
sắc màu các dân tộc
cơ thể bạn nói gì ?
Khám phá thế giới: 
những kĩ thuật không tưởng – tập 5
Bạn của nhà nông 
phim Vn: Máy bay ký sự - tập  10/22
Bạn của nhà nông 
phóng sự 
an ninh và cuộc sống
Bạn của nhà nông 
pháp luật và cuộc sống
chuyển động 24 giờ
phim TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  63
phim ngắn 
Khám phá thế giới:
chuột chũi đồng cỏ châu  phi

những mảng màu cuộc sống
Vì sức khỏe người Việt
360 độ nhật Bản
Khám phá
Khám phá thế giới: những kĩ thuật không 
tưởng – Tập 6 : máy bay airbus

06:30
06:45

08:00
08:30
09:00
09:30

10:30 
11:30
13:30
14:00
15:00
16:15
16:45
18:00
18:30
19:00
19:50
21:10
21:45

23:00

06:30
08:00
08:30
09:00
09:30

10:30
11:30
14:00
15:00
16:15
16:45
18:00
18:30
19:00
19:50
23:00

06:30
08:00
08:30
09:00
09:30

Bạn của nhà nông 
phim Vn: Máy bay ký sự - tập  11/22
phim tài liệu: 
Khám phá chư yang sin- phần 4
Bạn của nhà nông 
phóng sự 
KhGGd quốc phòng
Bạn của nhà nông 
cơ thể bạn nói gì ?
chuyển động 24 giờ
phim TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  64
phim ngắn 
công nghệ 360
Khám phá thế giới 

Đi đâu ? ăn gì ?
hãy chia sẻ cùng chúng tôi: 
những hậu quả khi điều trị sai cách 
phổi tắc nghẽn mạn tính
chuyến xe buýt kỳ thú 
an ninh và cuộc sống
Kinh doanh và pháp luật: Quản lý 
hàng hóa nhập khẩu qua thương mại điện tử
Khám phá thế giới 
Giấc mơ hoa: hoa loa kèn
phim Vn: Máy bay ký sự - tập  12/22
Đi đâu ? ăn gì ?
Bạn của nhà nông 
phóng sự 
phụ nữ là để yêu thương:
Bản lĩnh phụ nữ
Bạn của nhà nông 
sống khỏe mỗi ngày 
chuyển động 24 giờ
phim TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  65
phim ngắn 
Thay đổi cuộc sống: 
nhân vật Lưu Thị huyền
khám phá
Khám phá thế giới 

Xem và nghĩ: chuồn chuồn kim
sống khỏe mỗi ngày 
hành trình khám phá:
hành trình ngược đời ở con cuông
Đi tìm đồng đội
cơ thể bạn nói gì ?
sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt:
Điều trị khi chớm viêm xoang
phim Vn: Máy bay ký sự - tập  13/22
phim tài liệu 

10:30
11:30
13:30

14:00
15:00
16:15
16:45
18:00
18:30
19:00
19:50
21:45
23:00

06:30
06:45

08:00
08:30
09:00

09:30
11:10
11:30
13:30
14:00
15:00
16:15

16:45
18:00
18:30
19:00
19:50
21:10

21:40
23:00

06:30
06:45
07:15
08:00
08:30
09:00
09:30

11:30
13:30

Kinh doanh và pháp luật: Quản lý 
hàng hóa nhập khẩu qua thương mại điện tử
Kiến thức cộng đồng
Góc nhìn môi trường
chuyển động 24 giờ
phim TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  66
phim ngắn 
Vì sức khỏe người Việt
Khám phá thế giới 

phát triển bền vững: 
Quản lý tài nguyên đất_số 03
phụ nữ là để yêu thương
Kinh doanh và pháp luật:Quản lý 
hàng hóa nhập khẩu qua thương mại điện tử
Bạn của nhà nông 
sắc màu các dân tộc
phim Vn: Máy bay ký sự - tập  14/22
hãy chia sẻ cùng chúng tôi:
những hậu quả khi điều trị sai cách phổi tắc 
nghẽn mạn tính
Bây giờ, ở đây
Đi tìm đồng đội
phóng sự 
Visa toàn cầu
Bạn của nhà nông 
chuyển động 24 giờ
phim TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  67
phim ngắn 
phim tài liệu 
công nghệ 360
Khám phá thế giới 

công nghệ 360
Giải mã cuộc sống :
Mộ đá bí ẩn ở Bắc Giang (Tập 2)
KhGd quốc phòng
Bạn của nhà nông 
sắc màu các dân tộc
phim Vn: Máy bay ký sự - tập  15/22
sống khỏe mỗi ngày 
an ninh và cuộc sống
Bạn của nhà nông 
phóng sự 
sắc màu các dân tộc
Bạn của nhà nông 
chuyển động 24 giờ
phim TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  68
phim ngắn 
sạch hay bẩn
nút bấm

14:00

16:15
16:45
18:30
19:00
19:50
21:10
23:00

06:30

08:00
08:30

10:30
11:00
11:30
12:15

13:00
14:00
15:00
16:15
16:45
18:30
19:00
19:50
21:20
22:40
23:00

06:30
08:00

08:30
10:30
11:00
11:30
12:15
13:00
14:00
15:00
16:15
16:45
18:30
19:00
19:50
21:15
22:40

thứ Sáu - 03/04

thứ năm - 02/04

chủ nhật - 05/04

thứ ba - 07/04

thứ hai - 06/04

thứ bảy - 04/04
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Khám phá thế giới 

nút bấm
Gia đình 4.0
Visa toàn cầu
Bạn của nhà nông 
sắc màu các dân tộc
phim Vn: Máy bay ký sự - tập  16/22
phụ nữ là để yêu thương
phóng sự 
Bạn của nhà nông 
phóng sự 
360 độ nhật Bản
Bạn của nhà nông 
chuyển động 24 giờ
phim TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  69
phim ngắn 
Vì sức khỏe người Việt
Khám phá
Khám phá thế giới 

những mảng màu cuộc sống
Gia đình 4.0
sắc màu các dân tộc
Bạn của nhà nông 
sắc màu các dân tộc
phim Vn: Máy bay ký sự - tập  17/22
sống khỏe mỗi ngày 
Bạn của nhà nông 
phóng sự 
an ninh và cuộc sống
Bạn của nhà nông 
chuyển động 24 giờ
phim TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  70
phim ngắn 
chất lượng cuộc sống
phát triển bền vững
Khám phá thế giới 

những mảng màu cuộc sống
Gia đình 4.0
sắc màu các dân tộc
Bạn của nhà nông 
sắc màu các dân tộc
phim Vn: Máy bay ký sự - tập  17/22
sống khỏe mỗi ngày 
Bạn của nhà nông 
phóng sự 
an ninh và cuộc sống

23:00

06:30
08:00
08:30
10:30
11:00
11:30
12:15
13:00
14:00
15:00
16:15
16:45
18:30
19:00
19:50
21:10
22:40
23:00

06:30
08:00
08:30
10:30
11:00
11:30
12:15
14:00
15:00
16:15
16:45
18:30
19:00
19:50
20:30
22:40
23:00

06:30
08:00
08:30
10:30
11:00
11:30
12:15
14:00
15:00
16:15

Bạn của nhà nông 
chuyển động 24 giờ
phim TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  70
phim ngắn 
chất lượng cuộc sống
phát triển bền vững
Khám phá thế giới 

Đi đâu ? ăn gì ?
chuyến xe buýt kỳ thú:
Miền xanh Kon Tum
an ninh và cuộc sống
an sinh xã hội
phim Vn: Máy bay ký sự - tập  19/22
Visa toàn cầu
Bạn của nhà nông 
phóng sự 
phụ nữ là để yêu thương
Bạn của nhà nông 
chuyển động 24 giờ
phim TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  72
phim ngắn 
sống khỏe mỗi ngày 
Thay đổi cuộc sống
công nghệ 360
Khám phá thế giới 

Xem và nghĩ
Đi đâu ? ăn gì ?
Đi tìm đồng đội
phim Vn: Máy bay ký sự - tập  20/22
chất lượng cuộc sống
pháp luật và cuộc sống
Kinh doanh và pháp luật
phóng sự 
Kiến thức cộng đồng
Góc nhìn môi trường
chuyển động 24 giờ
phim TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  73
phim ngắn 
phụ nữ là để yêu thương
Vì sức khỏe người Việt
Khám phá
Khám phá thế giới 

phát triển bền vững:
phụ nữ là để yêu thương
Kinh doanh và pháp luật:
Bạn của nhà nông 

16:45
18:30
19:00
19:50
20:30
22:40
23:00

06:30
08:00
08:30

11:00
11:30
12:15
14:00
15:00
16:15
16:45
18:30
19:00
19:50
20:30
21:10
22:40
23:00

06:30
08:00
08:30
11:30
12:15
13:00
14:00
15:00
16:15
16:45
18:30
19:00
19:50
20:30
21:10
22:40
23:00

06:30
08:00
08:30
10:30

sắc màu các dân tộc
phim Vn: Máy bay ký sự - tập  21/22
hãy chia sẻ cùng chúng tôi:
Bây giờ, ở đây
Đi tìm đồng đội
phóng sự 
Visa toàn cầu
Bạn của nhà nông 
chuyển động 24 giờ
phim TQ:
phim ngắn 
phim tài liệu 
công nghệ 360
Khám phá thế giới 

công nghệ 360
Giải mã cuộc sống
KhGd quốc phòng
Bạn của nhà nông 
sắc màu các dân tộc
phim Vn: Máy bay ký sự - tập  22/22
sống khỏe mỗi ngày 
an ninh và cuộc sống
Bạn của nhà nông 
phóng sự 
sắc màu các dân tộc
Bạn của nhà nông 
chuyển động 24 giờ
phim TQ:
phim ngắn 
sạch hay bẩn
nút bấm
Khám phá thế giới 

nút bấm
Gia đình 4.0
Visa toàn cầu
Bạn của nhà nông 
sắc màu các dân tộc
phim Vn:
phụ nữ là để yêu thương
phóng sự 
Bạn của nhà nông 
phóng sự 
360 độ nhật Bản
Bạn của nhà nông 
chuyển động 24 giờ
phim TQ:
phim ngắn 
Vì sức khỏe người Việt
Khám phá
Khám phá thế giới 

11:00
11:30
12:15
13:00
14:00
15:00
16:15
16:45
18:30
19:00
19:50
21:20
22:40
23:00

06:30
08:00
08:30
10:30
11:00
11:30
12:15
13:00
14:00
15:00
16:15
16:45
18:30
19:00
19:50
21:15
22:40
23:00

06:30
08:00
08:30
10:30
11:00
11:30
12:15
13:00
14:00
15:00
16:15
16:45
18:30
19:00
19:50
21:10 
22:40
23:00

thứ tư  - 08/04

thứ bảy - 11/04

chủ nhật - 12/04

thứ tư - 15/04

thứ ba - 14/04

thứ hai - 13/04

thứ năm - 09/04

thứ Sáu - 10/04

http://www.vtvgo.vn/
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chọn đâu cho đúng

cà phê sáng

phiM Vn: cả một đời ân oán - Tập  56/72

ai là triệu phú

phiM hQ: hoán đổi số phận - Tập 62

phiM hQ: Để âm nhạc cất lời - Tập 2

phiM TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 713

Vì bạn xứng đáng

Ẩm thực kỳ thú

phiM hQ: Tình yêu diệu kỳ - Tập  10/24

phiM hQ: ngược dòng - Tập 34

Gà đẻ trứng vàng

Góc phố muôn màu

phiM Vn: nhà trọ BaLanha - Tập 8/30

phiM hQ: Muôn kiểu nàng dâu - Tập 63

chuyện đêm muộn

Vì bạn xứng đáng

cà phê sáng

phiM Vn: cả một đời ân oán - Tập  57/72

Vui - khoẻ - có ích

phiM hQ: hoán đổi số phận - Tập 63

phiM hQ: Để âm nhạc cất lời - Tập 3

phiM TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 714

Vượt thành chiến

người phụ nữ hạnh phúc

phiM hQ: Tình yêu diệu kỳ - Tập  11/24

phiM hQ: ngược dòng - Tập 35

Kèo này ai thắng

Góc phố muôn màu

phiM Vn: nhà trọ BaLanha - Tập 9/30

phiM hQ: Muôn kiểu nàng dâu - Tập 64

chuyện đêm muộn

Gà đẻ trứng vàng

cà phê sáng

phiM Vn: cả một đời ân oán - Tập  58/72

Đường lên đỉnh olympia

phiM hQ: hoán đổi số phận - Tập 64

phiM hQ: Để âm nhạc cất lời - Tập 4

phiM TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 715

Thiếu niên nói

phiM hQ: Tình yêu diệu kỳ - Tập  12/24

06:00

07:00

09:00

10:00

11:20

12:00

13:45

14:40

15:30

17:20

18:10

20:30

21:20

21:30

22:30

23:20

06:00

07:00

09:00

10:00

11:20

12:00

13:45

14:40

15:30

17:20

18:10

20:30

21:20

21:30

22:30

23:20

06:00

07:00

09:00

10:00

11:20

12:00

13:45

14:40

17:20

phiM hQ: ngược dòng - Tập 36

chiến sĩ 2020

Góc phố muôn màu

phiM Vn: nhà trọ BaLanha - Tập 10/30

phiM hQ: Muôn kiểu nàng dâu - Tập 65

chuyện đêm muộn

Kèo này ai thắng

cà phê sáng

Vui - khoẻ - có ích

chiến sĩ 2020

Gặp gỡ đông tây

nét xanh trong kiến trúc nay

Quả cầu bí ẩn

Đại náo thư viện chiến

hãy chọn giá đúng

phiM Vn: nước mắt loài cỏ dại - Tập 39/40

Tiền khéo tiền khôn

sắc màu thời đại

phiM hQ: Tình yêu diệu kỳ - Tập  13/24

phiM hQ: ngược dòng - Tập 37

Vượt thành chiến

Làm giàu không khó

Trời sinh một cặp

người phụ nữ hạnh phúc

chuyện đêm muộn

Vui - khoẻ - có ích

cà phê sáng

sức nước ngàn năm

Không giới hạn - sasuke Việt nam

Không gian xanh

100 triệu 1 phút

Giác quan thứ 6

Đường lên đỉnh olympia

phiM Vn: nước mắt loài cỏ dại - Tập  40/40

Ẩm thực kỳ thú

Vì bạn xứng đáng

phiM hQ: Tình yêu diệu kỳ - Tập  14/24

phiM hQ: ngược dòng - Tập 38

chọn ngay đi

Làm giàu không khó

Thiếu niên nói

Lời tự sự

18:10

20:30

21:20

21:30

22:30

23:20

06:00

07:00

08:00

08:50

10:00

10:45

11:00

12:00

13:00

14:00

15:10

17:00

17:20

18:10

20:00

21:00

21:10

23:00

23:40

06:00

07:00

09:00

10:00

10:45

11:00

12:00

13:00

14:00

15:10

16:10

17:20

18:10

20:00

21:00

21:10

23:00

Vui - khoẻ - có ích

cà phê sáng

nét xanh trong kiến trúc nay

phiM Vn: cả một đời ân oán - Tập 59/72

hãy chọn giá đúng

phiM hQ: hoán đổi số phận - Tập 65

phiM hQ: Để âm nhạc cất lời - Tập 5

phiM TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 716

Trời sinh một cặp

Vui - khoẻ - có ích

phiM hQ: Tình yêu diệu kỳ - Tập 15/24

phiM hQ: ngược dòng - Tập 39

chọn đâu cho đúng

Góc phố muôn màu

phiM Vn: Tình yêu và tham vọng - Tập 5/56

phiM hQ: Muôn kiểu nàng dâu - Tập 66

chuyện đêm muộn

Ẩm thực kỳ thú

cà phê sáng

phiM Vn: cả một đời ân oán - Tập 60/72

chiến sĩ 2020

phiM hQ: hoán đổi số phận - Tập 66

phiM hQ: Để âm nhạc cất lời - Tập 6

phiM TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 717

chọn ngay đi

100 triệu 1 phút

phiM hQ: Tình yêu diệu kỳ - Tập 16/24

phiM hQ: ngược dòng - Tập 40

ai là triệu phú

Góc phố muôn màu

phiM Vn: Tình yêu và tham vọng - Tập 6/56

phiM hQ: Muôn kiểu nàng dâu - Tập 67

chuyện đêm muộn

chọn đâu cho đúng

cà phê sáng

phiM Vn: cả một đời ân oán - Tập 61/72

ai là triệu phú

phiM hQ: hoán đổi số phận - Tập 67

phiM hQ: Để âm nhạc cất lời - Tập 7

phiM TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 718

Vì bạn xứng đáng

06:00

07:00

08:50

09:00

10:00

11:20

12:00

13:45

14:40

15:30

17:20

18:10

20:30

21:20

21:30

22:30

23:20

06:00

07:00

09:00

10:00

11:20

12:00

13:45

14:40

15:40

17:20

18:10

20:30

21:20

21:30

22:30

23:20

06:00

07:00

09:00

10:00

11:20

12:00

13:45

14:40

thứ tư - 01/04

thứ năm - 02/04

thứ tư - 08/04

thứ ba - 07/04

thứ hai - 06/04

thứ sáu - 03/04

thứ bảy - 04/04

chủ nhật - 05/04
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Ẩm thực kỳ thú

phiM hQ: Tình yêu diệu kỳ - Tập  17/24

phiM hQ: ngược dòng - Tập 41

Gà đẻ trứng vàng

Góc phố muôn màu

phiM Vn: nhà trọ BaLanha - Tập 11/30

phiM hQ: Muôn kiểu nàng dâu - Tập 68

chuyện đêm muộn

Vì bạn xứng đáng

cà phê sáng

phiM Vn: cả một đời ân oán - Tập  62/72

Vui - khoẻ - có ích

phiM hQ: hoán đổi số phận - Tập 68

phiM hQ: Để âm nhạc cất lời - Tập 8

phiM TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 719

Vượt thành chiến

người phụ nữ hạnh phúc

phiM hQ: Tình yêu diệu kỳ - Tập  18/24

phiM hQ: ngược dòng - Tập 42

Kèo này ai thắng

Góc phố muôn màu

phiM Vn: nhà trọ BaLanha - Tập 12/30

phiM hQ: Muôn kiểu nàng dâu - Tập 69

chuyện đêm muộn

Gà đẻ trứng vàng

cà phê sáng

phiM Vn: cả một đời ân oán - Tập  63/72

Đường lên đỉnh olympia

phiM hQ: hoán đổi số phận - Tập 69

phiM hQ: Để âm nhạc cất lời - Tập 9

phiM TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 720

Thiếu niên nói

phiM hQ: Tình yêu diệu kỳ - Tập  19/24

phiM hQ: ngược dòng - Tập 43

chiến sĩ 2020

Góc phố muôn màu

phiM Vn: nhà trọ BaLanha - Tập 13/30

phiM hQ: Muôn kiểu nàng dâu - Tập 70

chuyện đêm muộn

Kèo này ai thắng

cà phê sáng

Vui - khoẻ - có ích

chiến sĩ 2020

Gặp gỡ đông tây

nét xanh trong kiến trúc nay

Quả cầu bí ẩn

Đại náo thư viện chiến

hãy chọn giá đúng

phiM Vn

Tiền khéo tiền khôn

sắc màu thời đại

phiM hQ: Tình yêu diệu kỳ - Tập  20/24

phiM hQ: ngược dòng - Tập 44

Vượt thành chiến

Làm giàu không khó

Trời sinh một cặp

người phụ nữ hạnh phúc

chuyện đêm muộn

Vui - khoẻ - có ích

cà phê sáng

sức nước ngàn năm

Không giới hạn - sasuke Việt nam

Không gian xanh

100 triệu 1 phút

Giác quan thứ 6

Đường lên đỉnh olympia

phiM Vn

Ẩm thực kỳ thú

Vì bạn xứng đáng

phiM hQ: Tình yêu diệu kỳ - Tập  21/24

phiM hQ: ngược dòng - Tập 45

chọn ngay đi

Làm giàu không khó

Thiếu niên nói

Lời tự sự

Vui - khoẻ - có ích

cà phê sáng

nét xanh trong kiến trúc nay

phiM Vn: cả một đời ân oán - Tập  64/72

hãy chọn giá đúng

phiM hQ: hoán đổi số phận - Tập 70

phiM hQ: Để âm nhạc cất lời - Tập 10

phiM TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 721

Trời sinh một cặp

15:30

17:20

18:10

20:30

21:20

21:30

22:30

23:20

06:00

07:00

09:00

10:00

11:20

12:00

13:45

14:40

15:30

17:20

18:10

20:30

21:20

21:30

22:30

23:20

06:00

07:00

09:00

10:00

11:20

12:00

13:45

14:40

17:20

18:10

20:30

21:20

21:30

22:30

23:20

06:00

07:00

08:00

08:50

10:00

10:45

11:00

12:00

13:00

14:00

15:10

17:00

17:20

18:10

20:00

21:00

21:10

23:00

23:40

06:00

07:00

09:00

10:00

10:45

11:00

12:00

13:00

14:00

15:10

16:10

17:20

18:10

20:00

21:00

21:10

23:00

06:00

07:00

08:50

09:00

10:00

11:20

12:00

13:45

14:40

Vui - khoẻ - có ích

phiM hQ: Tình yêu diệu kỳ - Tập  20/24

phiM hQ: ngược dòng - Tập 44

chọn đâu cho đúng

Góc phố muôn màu

phiM Vn: Tình yêu và tham vọng - Tập 7/56

phiM hQ: Muôn kiểu nàng dâu - Tập 71

chuyện đêm muộn

Ẩm thực kỳ thú

cà phê sáng

phiM Vn: cả một đời ân oán - Tập  65/72

chiến sĩ 2020

phiM hQ: hoán đổi số phận - Tập 71

phiM hQ: Để âm nhạc cất lời - Tập 11

phiM TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 722

chọn ngay đi

100 triệu 1 phút

phiM hQ: Tình yêu diệu kỳ - Tập  21/24

phiM hQ: ngược dòng - Tập 45

ai là triệu phú

Góc phố muôn màu

phiM Vn: Tình yêu và tham vọng - Tập 8/56

phiM hQ: Muôn kiểu nàng dâu - Tập 72

chuyện đêm muộn

chọn đâu cho đúng

cà phê sáng

phiM Vn: cả một đời ân oán - Tập  66/72

ai là triệu phú

phiM hQ: hoán đổi số phận - Tập 72

phiM hQ: Để âm nhạc cất lời - Tập 12

phiM TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 723

Vì bạn xứng đáng

Ẩm thực kỳ thú

phiM hQ: Tình yêu diệu kỳ - Tập  22/24

phiM hQ: ngược dòng - Tập 46

Gà đẻ trứng vàng

Góc phố muôn màu

phiM Vn: nhà trọ BaLanha - Tập 14/30

phiM hQ: Muôn kiểu nàng dâu - Tập 73

chuyện đêm muộn

15:30

17:20

18:10

20:30

21:20

21:30

22:30

23:20

06:00

07:00

09:00

10:00

11:20

12:00

13:45

14:40

15:40

17:20

18:10

20:30

21:20

21:30

22:30

23:20

06:00

07:00

09:00

10:00

11:20

12:00

13:45

14:40

15:30

17:20

18:10

20:30

21:20

21:30

22:30

23:20

thứ năm - 09/04

thứ bảy - 11/04

thứ hai - 13/04

thứ ba - 14/04

thứ tư - 15/04

chủ nhật - 12/04

thứ Sáu - 10/04

http://www.vtvgo.vn/
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khánh hòa

bắc giang

(từ ngày 01/04 đến ngày 15/04/2020 )

lịch phát sóng các đài địa phương

hải Dương

i. buổi 0h00 
Từ 1- 6: phim TQ: sau ánh hào quang
Từ 6- 15/4: phim hQ: hạnh phúc trời ban
ii- buổi 2h00
Từ 1 -11/4: phim Vn: Muôn mặt cuộc đời
Từ 12- 15/4: phim Vn: Đặc vụ Ma cao
iii- buổi 4h30
Từ 1- 5/4: phim hQ: Biệt đội số 38
Từ 5- 15/4: phim hQ: Thần tượng mất tích
iv- buổi 7h00 
Từ 1 -12/4: phim Vn: Muôn mặt cuộc đời
Từ 13- 15/4: phim Vn: Đặc vụ Ma cao
v- buổi 11h00
Từ 1- 8/4: phim hQ: Thần tượng mất tích
Từ 9- 15/4: phim hQ: chỉ vì yêu em

vi- buổi 12h00
phim TQ: Lệ cơ truyện
vii. buổi 12h50 
Từ 1- 6/4: phim Vn: Một thời ngang dọc
Từ 7- 15/4: phim Vn: Bến nước 13
viii. buổi 14h00 
Từ 1- 13/4: phim TQ: Lời nói dối chân thật
Từ 14- 15/4: phim truyện: Tạm biệt Mr Black
viii. buổi 17h20
phim TQ: cung bậc tình yêu
ix. buổi 20h10 
Từ 1- 12/4: phim TQ: Lời nói dối chân thật
Từ 13- 15/4: phim truyện: Tạm biệt Mr Black
x- buổi 21h00
phim Vn: Tội ác không dung thứ

i.buổi Sáng (6h45’)                 

phim Vn: Trả em kiếp này

ii.buổi Sáng (9h00’)   

Từ ngày 1-10/4

phim singapore: nữ hoàng báo thù

Từ ngày 11-15/4

phim hQ: Âm mưu gia tộc

iii.buổi trưa (11h45’).

* Thứ hai, ba, tư, năm, sáu 

phim TQ: Giai thoại nàng Tây Thi

(Phát lại vào 22h45)

iv.buổi trưa (13h45’).  

phim Vn: Bản năng thép

v.buổi chiều (16h30’)  

phim ĐL: Mùa hoa mẫu đơn   

 vi.buổi tối (20h45’).

phim Vn: Một nửa nanh cọp

vii.buổi tối ( 22h45’).

*Thứ hai, ba, tư, năm, sáu  

phim TQ: Giai thoại nàng Tây Thi

buổi Sáng (7h00). 
phim hQ: người yêu tuyệt vời
buổi trưa (11h15)
(Phát lại vào 7h00 ngày hôm sau) 
phim hQ: người yêu tuyệt vời
buổi chiều (14h30)
Từ 1 - 10/4
phim hQ: con đường sóng gió
Từ 11 - 15/4
phim TQ: Vẫn cứ thích em
buổi chiều tối (17h00)
phim canada: Thám tử doyle 
buổi chiều tối (17h50).
Từ 1- 14/4
phim Vn: Bản năng thép
Ngày 15/4
phim Vn: hoa hồng thép
buổi tối (20h40)
(Phát lại vào 14h30 ngày hôm sau)
Từ 1 - 9/4
phim hQ: con đường sóng gió
Từ 10 - 15/4
phim TQ: Vẫn cứ thích em
cuối ngày (23h15)
(Phát lại vào 17h00 ngày hôm sau)
phim canada: Thám tử doyle

80



81



8282

trƯớC giỜ gHi HìnH

s au Sao Mai (2015) và Sing 
my Song (2016) đến nay, 
gần như mỗi năm hồng 
ngọc chỉ ra một hoặc hai 

sản phẩm âm nhạc. có lẽ bởi, cô 

không phải là người chạy theo số 

đông mà thích thể hiện cá tính của 

mình qua những sản phẩm độc, lạ. 

cũng vì thế hồng ngọc rất tự chủ 

trong âm nhạc và không bị xao động 

bởi thị trường. Trong hai năm vừa 

qua, hồng ngọc đã để lại dấu ấn đậm 

nét trong vai trò là sáng tác và nhà 

sản xuất âm nhạc.

hồng ngọc chia sẻ, việc chuyển 

qua sản xuất âm nhạc đã giúp cô thu 

hoạch thêm nhiều kinh nghiệm, các mối 

quan hệ và định hình được hướng đi 

cho bản thân và các nghệ sĩ đang cùng 

làm việc. hiện tại, hồng ngọc vừa là 

ca sĩ vừa là nhà sản xuất âm nhạc trẻ. 

Tự nhận là “lính mới” và còn non nớt 

trong vai trò nhà sản xuất, nhưng cô 

luôn có lối làm việc rất chuyên nghiệp. 

Theo hồng ngọc, để làm nhà sản xuất 

âm nhạc cần tư duy quan sát, điều phối 

công việc hợp lí. Quan sát để biết dòng 

Ca sĩ Hồng ngọc

trên sân Khấu  
tôi là một người Khác

không chỉ Được biếT Đến Với ngôi Vị quán quân giải sao mai 2015 dòng nhạc 
nhẹ, mà hồng ngọc còn gây ấn Tượng khi lấn sân sang mảng sáng Tác ca 

khúc. Với những dự án âm nhạc Đã Thành công, hồng ngọc Đang hướng Tới 
hình ảnh mộT nhạc sĩ sáng Tác - mộT nhà sản xuấT âm nhạc cá Tính. 
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chảy âm nhạc đang theo hướng nào, 
định hướng dòng nhạc cho nghệ sĩ, 
làm sao giúp nghệ sĩ tới gần với khán 
giả mà vẫn giữ được màu sắc, cá tính 
âm nhạc của mình. Điều phối các mục 
liên quan đến âm nhạc để cho ra một 
sản phẩm âm nhạc hoàn thiện. chính 
nhờ tư duy này đã khiến hồng ngọc có 
được sự tin tưởng của nhiều ca sĩ trẻ. 
những dự án mà cô đã thực hiện như: 
Thương, Mong manh cánh tàn - ca sĩ 
Đinh hiền anh; Ngũ hành, Cô gái đại 
dương, Ngai vàng tình yêu - ca sĩ nhật 
huyền; Sai một li - Trần ngọc Ánh; Tết 
ơi con muốn về nhà - hồng duyên…

sau khi tham gia Sing my Song, 
hồng ngọc khám phá thêm khả năng 
sáng tác ca khúc, một lĩnh vực khác 
mà chính cô cũng cảm thấy bất ngờ về 
bản thân mình. Tuy vốn liếng sáng tác 
của hồng ngọc chưa nhiều nhưng với 
một người mới bắt đầu viết từ 2016, thì 
số lượng tác phẩm cũng như sản phẩm 
âm nhạc do cô trực tiếp sản xuất khá 
đa dạng về thể loại và số lượng. hồng 
ngọc phân chia thiên hướng sáng tác 
thành hai loại, một là phục vụ đối tác, 
hai là phục vụ bản thân. Tuỳ theo mục 
đích sử dụng, hoặc cảm xúc bản thân, 
hồng ngọc sẽ sáng tác và sử dụng các 
ca khúc cho hợp lí. Đa số các sáng tác 
của hồng ngọc viết về người phụ nữ 
hiện đại, có chính kiến, quyến rũ và tự 
tin, dám nói lên tiếng nói của mình như 

Sen, Lẳng lơ, Why Not, Nàng Rắn... và 
mới đây nhất là ca khúc Bắn trúng tim 
em được huy chương Vàng Liên hoan 
ban nhạc toàn quốc 2019.

hồng ngọc là một trong số ít những 
nghệ sĩ có được thành công sau khi 
bước ra từ các cuộc thi âm nhạc trên 
sóng truyền hình. cô nhận định, đó là 
môi trường khá tốt cho những người 
làm nghệ thuật tiếp cận khán giả gần 
hơn. Tuy nhiên, bí quyết để có được 
những bước đi dài đó là sau khi kết 
thúc cuộc chơi cần có ngay định 
hướng, chiến lược cho con đường 
phát triển để tận dụng được sức nóng 
từ các game show. chính vì vậy, việc 
hoạch định chiến lược truyền thông và 
định hình hình ảnh nghệ sĩ qua các sản 

phẩm chất lượng có giá trị là điều hồng 
ngọc luôn chú trọng. nếu gặp hồng 
ngọc khi không lên sân khấu, khán giả 
sẽ khó lòng nhận ra bởi phong cách 
thời trang đơn giản và lối trang điểm 
tự nhiên. nhưng khi bước lên sân khấu 
hoặc được mời xuất hiện trong bất cứ 
chương trình truyền hình nào, hồng 
ngọc có sự thay đổi khó tin. sẽ luôn 
là hình ảnh ca sĩ hồng ngọc với phong 
cách quyến rũ, cá tính và rất chuyên 
nghiệp trong trang phục, trang điểm. 
hồng ngọc luôn tin rằng, cùng với sản 
phẩm âm nhạc, việc đầu tư nghiêm túc 
hình ảnh sẽ mang lại những hiệu quả 
bất ngờ. 

có thể nói, với tài năng và cá tính 
âm nhạc khác biệt, hoàng hồng ngọc 
đang có những bước tiến vững chắc 
trên con đường âm nhạc. cô liên tiếp 
gặt hái được nhiều thành tích đáng 
tự hào điều mà không ít nghệ sĩ trẻ 
mơ ước. 

  tHu Huệ
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Hoa hậu ngọc Hân   

đàn ông 
xây nhà, 

đàn bà 
xây tổ ấm

tán gẫu
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 Nhìn lại chặng đường 10 năm 
đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Ngọc 
Hân tự hào nhất về điều gì?

 có lẽ đó là khối lượng kiến thức, 
kinh nghiệm đồ sộ mà ngôi vị hoa hậu 
mang lại trong suốt hành trình 10 năm 
qua. Tôi luôn nói đùa rằng, đây là “khoá 
học” rất dài và thực sự quý giá mà không 
phải cô gái nào cũng có cơ hội được trải 
nghiệm. Tôi tin rằng, đây là bước đệm 
vững chắc để mình có thể tự tin bước đi 
trên con đường sau này. Đương nhiên, 
quá trình học hỏi, trau dồi kĩ năng, kiến 
thức vẫn còn tiếp tục kéo dài và tôi luôn 
cảm ơn bước đệm đầu tiên ấy đã cho tôi 
sự tự tin, độc lập. 

  Gần đây, báo chí đăng tải nhiều 
hình ảnh về chồng sắp cưới của Ngọc 
Hân. Không lựa chọn hình mẫu đại 
gia như công thức thường thấy của 
các hoa hậu, với Ngọc Hân, điều gì là 
quan trọng nhất khi tìm một người để 
kết hôn?

Đối với tôi, khi lựa chọn một người để 
để đồng hành với mình trong cuộc đời thì 
quan trọng nhất là sự đồng cảm, tôn trọng 
lẫn nhau và cùng có chung định hướng 
cho tương lai. Bản thân ngọc hân là một 
người rất lạc quan vui vẻ, chính vì vậy, tôi 
chọn người đồng hành luôn mang lại cho 
tôi tiếng cười, sự thoải mái trong cuộc 
sống. Đó cũng phải là người có cùng một 
nền tảng văn hoá tri thức bởi tôi dễ cảm 
thấy hoà hợp với một người như thế. 

 Ngọc Hân có thể bật mí đôi chút 
về mối tình của mình mà lâu nay bạn 
rất kín tiếng?

Tôi và ông xã tương lai đã biết nhau 
từ năm 2011 nên thời gian chơi và tìm 
hiểu nhau rất lâu. Bản thân tôi không 
thích nói quá nhiều về chuyện riêng tư, 
nên ít khi chia sẻ. Và có lẽ cũng không 
phải bật mí thêm nữa, bởi những thông 
tin về chồng sắp cưới của ngọc hân 
cũng khá nhiều, hầu hết được khai thác 
từ trang cá nhân và bạn bè (cười). 

 Để xây đắp cho tổ ấm sắp tới của 
mình, Ngọc Hân đã chuẩn bị ra sao? 

Rất khác với cuộc sống khi còn độc 
thân và sống cùng bố mẹ, tôi phải chuẩn 
bị khá nhiều thứ trước khi bước vào cuộc 

sống hôn nhân. Trong số đó là những 
trải nghiệm mới rất thú vị như quan tâm 
nhiều hơn đến chuyện bếp núc, tìm hiểu 
về các thiết bị nhà bếp, sưu tầm các 
công thức món ăn và thử nấu cho người 
thân. Một minh chứng là bạn có thể thấy 
ngọc hân ở những trang diễn đàn bếp 
núc nhiều hơn trước đây (cười).

 Với một người chuẩn bị lập gia 
đình như Ngọc Hân, việc nấu ăn ngon 
có phải là điều quan trọng và cần 
hoàn thiện?

như các cụ vẫn nói: “Đàn ông xây 
nhà, đàn bà xây tổ ấm”, tôi nghĩ rằng 
không chỉ đến khi lập gia đình thì phụ 
nữ mới cần biết nấu nướng. Tôi luôn tin, 
nếu phụ nữ biết nấu ăn sẽ tạo cho mình 
một tính cách độc lập. Trước đây, tôi rất 
thích nấu ăn, tuy nhiên do công việc bận 
rộn nên không có nhiều thời gian. hiện 

tại, tôi bắt đầu ưu tiên dành nhiều thời 
gian để vào bếp và cũng khá tự tin vào 
khả năng nấu nướng của mình bởi biết 
ăn ngon thì phải biết nấu đồ ăn ngon. 

 Ngọc Hân có thể chia sẻ đôi chút 
về khoảng thời gian thư giãn nhất 
trong ngày?

Khoảng thời gian buổi sáng ngủ dậy 
có thể ăn sáng, uống một tách trà, đọc 
thông tin trên báo chí, hoặc cũng có thể 
là một buổi tối sau khi kết thúc công việc 
của một ngày thoải mái ngồi lướt mạng, 
xem ti vi…

 Ngọc Hân hiện đang sở hữu một 
thương hiệu áo dài mang tên mình 
và thương hiệu ấy bắt đầu được mọi 
người biết đến nhiều hơn. Để có được 
như ngày hôm nay, Hân đã phải trải 
qua những thất bại gì?

Trước khi làm thương hiệu áo dài 
riêng, tôi đã từng mở thương hiệu đồ vest 
theo hình thức nhượng quyền. Lúc đó 
nhiều người nói rằng ngọc hân học thiết 
kế, lại là một hoa hậu sao không làm cái gì 
đó riêng cho mình mà lại đi làm thuê như 
vậy. nhưng tôi nghĩ rằng, nếu mình không 
bắt đầu từ những việc nhỏ để tích lũy kinh 
nghiệm thì rất khó để thành công. Bản 
thân tôi đã từng trải qua thất bại khi kinh 
doanh thời trang nữ cùng với một người 
bạn. Đó là một trong bài học kinh nghiệm 
rất đắt giá, giúp cho tôi những kĩ năng xây 
dựng thương hiệu, quản lí nhân viên, quản 
lí thương hiệu khi bắt tay vào gây dựng áo 
dài ngọc hân. hiện tại áo dài ngọc hân 
đang phát triển rất tốt với hệ thống cửa 
hàng ở hà nội và Tp hcM. 

 Cảm ơn bạn!
tHu Huệ (Thực hiện)

10 năm sau ngày giành Vương miện hoa hậu ViệT nam 2010, ngọc 
hân chuẩn bị lên xe hoa xây dựng cho mình mộT Tổ ấm riêng. mặc 
dù có Đôi chúT buồn do phải Tạm hoãn Đám cưới Vì dịch coVid - 19 
nhưng hoa hậu ngọc hân cho rằng, quyếT Định của mình là Đúng 
Vì cả cô Và chồng sắp cưới Đều không muốn khách mời phải rơi 

Vào Tình huống khó xử. Trên chặng Đường 10 năm Từ khi Trở 
Thành hoa hậu, ngọc hân Vẫn luôn Được yêu mến nhờ sự Thân 

Thiện, lối sống giản dị, không ồn ào, Tai Tiếng của mình. cô Đã có 
những chia sẻ Thú Vị cùng Độc giả TcTh.
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tHỜi trAng

garden by night là mộT Thế giới nửa Thực, nửa ảo, bí ẩn Và ma mị. bsT 
mang Đến cho các Tín Đồ Thời Trang những hình ảnh Đẹp nhấT của Tự 

nhiên Vào lúc nửa Đêm. Thời khắc mà mọi VậT dường như Đang nín Thở, 
Đang ngừng lại, cảm nhận Về sự yên Tĩnh giữa Thiên nhiên Trong VắT, 

giữa hơi Thở khe khẽ của làn gió Đêm. 

sắc đen 
huyền bí
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bsT sử dụng tông màu đen huyền, chất liệu vải nhung và tafta đã 
được nTK vận dụng tối đa để thể hiện rõ ý đồ sáng tác. Mở ra bối 
cảnh là một khu vườn cỏ cây, hoa lá ẩn trong những mảng sáng tối 
va đập vào nhau trong đêm khuya thật tĩnh.  Khu vườn đêm chỉ một 

màu đen huyền dường như càng nổi bật hơn qua những màu sắc, chất 
liệu, họa tiết hoa lá cỏ âm bản mang hơi thở của xu hướng thời đại. cùng 
những khối khoa hồng được nTK tạo hình và đan xếp khếch trương đầy 
ngẫu hứng.

AnH tHƯ

Fashion designer: Huyen Nhung Nguyen

photographer: Leon Lê Minh
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s uốt dải đất hình chữ s này, hầu 
như vùng miền, làng quê nào 
cũng có một cây gạo đâu đó 
quanh làng, thường ở đầu làng 

hoặc chơ vơ giữa đồng. hoa gạo còn có 
những cái tên thật mĩ miều như hoa pơ 
lang, hoa mộc miên - cái tên chỉ thoáng 
nghe qua thôi cũng đủ để bạn tưởng 
tượng đến những áng văn thơ, những lời 
hát say đắm lòng người. Mùa này, đi dọc 
bờ đê sông hồng từ làng gốm Bát Tràng 
đến hưng yên mùa này, bạn sẽ gặp nhiều 
gốc gạo hoa cũng rất đẹp. hoặc theo triền 
đê từ ngã tư Vác đến Ba Thá, bạn sẽ gặp 
nhiều gốc gạo dọc bờ sông Đáy đẹp đến 
nao lòng. sinh ra và lớn lên ở đồng 
bằng Bắc bộ, tuổi thơ tôi gắn liền với 
cây gạo đầu làng. Lớn lên, có điều kiện 
đi dọc dài đất nước, vào mỗi độ tháng 
Ba, vô tình qua một khúc sông, một 
cổng làng hay mái đình nào đó, tôi lại 
được trở lại tuổi thơ mình khi bắt gặp 
một vùng trời rực rỡ của hoa gạo. 

Vào mùa hoa, những thân cây gạo 
khô khốc khẳng khiu đã trút sạch lá để 

nhường chỗ cho những chùm hoa khoe 
sắc, nở bung những cánh đỏ rực. hoa 
gạo hé nụ vào những ngày cuối tháng 
hai, rồi đến tháng Ba lấm tấm hoa đỏ, 
đến tháng Tư thì rộn ràng khoe sắc rực 
rỡ, nở bung 5 cánh đỏ rực đất trời. Loài 
hoa gạo mộc mạc, giản dị và hòa mình 
cùng thiên nhiên hoang dã khiến các 
phượt thủ ngẩn ngơ, xao xuyến. hương 
hoa dịu dàng, thanh thoát theo những 
ngọn gió tỏa đi muôn nơi. Thật lạ, từng 
bông hoa gạo nhỏ khi lìa cành vẫn giữ 
trọn vẹn cánh hoa, lung linh sắc thắm. 
cây gạo ít khi mọc nhiều thành hàng, mà 

chỉ đơn độc đứng lặng lẽ giữa đất trời.
cứ vào mỗi độ hoa gạo bung cánh, 

nhóm bạn thân chúng tôi lại hò nhau lên 
đường. chúng tôi đã thuộc nằm lòng 
những địa chỉ có hoa gạo đẹp. Gần hà 
nội thì không thể không kể đến chùa 
hương, chùa Thầy, khu vực núi Trầm 
(chương Mỹ), Bắc Giang. Xa hơn là 
ngược Tây Bắc. ai đã từng đi qua Mường 
Giàng – trung tâm huyện lị của Quỳnh 
nhai, tỉnh sơn La, cứ vào độ tháng Ba 
sẽ không thể không choáng ngợp bởi 
hoa gạo bung nở khắp núi đồi. Với một 
cung đường quanh co, men theo những 

sườn núi hoang sơ, xanh thẳm của 
miền đất Tây Bắc cùng dòng sông Đà 
hùng vĩ, kiêu sa với màu nước xanh 
biếc bỗng ngập tràn màu đỏ hiện ra 
trước mắt khiến cho ai nấy đều cảm 
thấy vô cùng thích thú. Bạn hãy thử 
tưởng tượng một khung cảnh bao la 
phía trước, ở đó những gốc gạo cổ 
thụ đã bung nở hoa đỏ, bên cạnh là 
nhà sàn của người Thái, có trẻ con, 
người lớn đang quây quần sinh hoạt, 

theo tiếng gọi... mộc miên

có những loài hoa gợi 
Thương, gợi nhớ, gợi Về biếT 

bao kỉ niệm Thân Thương gắn 
liền Với quê hương, xứ sở. hoa 

gạo (mộc miên) là mộT loài 
hoa như Thế. mỗi Độ Tháng ba 
Về, bao người lại chộn rộn, 
xuyến xao lên Đường Đi Theo 

sắc Đỏ của hoa gạo Để Tìm Về 
những miền kí ức...
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vui chơi. Từ bản này sang bản khác, đâu 
đâu bạn cũng sẽ thấy sắc hoa ấy. Vì vậy, 
có thể lí giải tại sao mộc miên lại có sức 
cuốn hút, mê hoặc lòng người đến thế!

Khi những lớp mưa bụi tháng 3 trải 
dài khắp triền đê cũng là thời điểm cây 
hoa gạo cổ thụ bên cánh đồng xã yên 
dũng - Bắc Giang bắt đầu chớm nở. cây 
hoa gạo này được mệnh danh là đẹp 
nhất miền Bắc. Đặc biệt vì nó có cành 
khẳng khiu, dáng như cây bonsai, hậu 
cảnh có núi, có triền đê và điểm thêm 
những người dân chăn thả trâu bò. Trong 
không gian đồng quê thanh bình, yên ả, 
cây gạo rực rỡ như bó đuốc sừng sững 
một góc trời thu hút không ít du khách 
thập phương về đây chiêm ngưỡng. cây 
gạo này thuộc địa phận thôn Đông Loan, 
xã Lãng sơn, huyện yên dũng, tỉnh Bắc 
Giang, cách Trung tâm Tp Bắc Giang 12 
- 18 km. hoa gạo thường nở vào cuối 
tháng Ba, đầu tháng Tư. Vào những 
ngày này, nơi đây lại tấp nập người đến 
chiêm ngưỡng, chụp ảnh. các dịch vụ 
cho thuê phụ kiện (xe đạp, xe trâu, trâu, 
bò hay áo dài, áo mớ ba mớ bảy)... để 
chụp ảnh cũng nở rộ. anh Trần Gia (chủ 
nhiệm cLB nhiếp ảnh trẻ hà nội) cho 
biết: “Mình về Bắc Giang chụp cây hoa 
gạo này từ năm 2017, lúc gần như chưa 

có ai làm dịch vụ, chỉ lác đác 1 - 2 người 
yêu nghệ thuật, nghệ sĩ về đây sáng tác. 
sau đó những tấm hình về cây hoa này 
lan toả trên mạng xã hội rất nhiều nên 
nhiều người tìm đến. năm 2018 còn ít, 
năm 2019 thì nhiều hơn và năm nay 
2020 thì đông kỉ lục”. Vào dịp cuối tuần, 
thứ Bảy, chủ nhật, hàng trăm du khách 
trong và ngoài tỉnh đổ về thưởng ngoạn, 
chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây. du khách 
thường đi theo gia đình, người thân để 

chụp ảnh làm kỉ niệm. do có không gian 
rộng, thoáng đãng nên nhiều người còn 
tổ chức cắm trại, vui chơi.

ngược vào miền nam, du khách đến 
Tây ninh trong những ngày cuối tháng 
Ba, đầu tháng Tư đừng bỏ qua núi Bà 
Đen, một địa chỉ có mộc miên tuyệt đẹp. 
du khách hẳn sẽ ngỡ ngàng trước mùa 
hoa gạo rực rỡ giữa núi non hùng vĩ 
trên cung đường Đá Trắng, khiến bạn 
ngẩn ngơ trước phong cảnh hữu tình, 
thơ mộng và nhiều huyền thoại tại vùng 
đất Tây ninh. hoa gạo ở núi Bà Đen 
còn là nét chấm phá đỏ rực cho núi non 
hùng vĩ, nóc nhà Đông nam bộ. Bạn sẽ 
trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Đó 
là hành trình leo núi cheo leo, đầy thử 
thách với độ cao hơn 700 m của vách 
núi dựng đứng không ít khó khăn, hồi 
hộp. Và rồi lại vỡ òa, thảng thốt khi bắt 
gặp món quà tuyệt vời của thiên nhiên 
- sắc hoa gạo lung linh, huyền ảo khiến 
bạn chìm vào đắm say mà quên đi hết 
mệt mỏi.

Mộc miên gợi thương, gợi nhớ luôn 
là loài hoa cuốn hút, gọi mời những 
bước chân phượt thủ mỗi độ cuối xuân, 
đầu hè.

mAi CHi
ảnh: Quốc Hương
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