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Dù còn nhiều ý kiến tranh 
cãi khác nhau nhưng 

không thể phủ nhận rằng, 
các cuộc thi tài năng nhí 

cùng với định hướng, sự bền 
bỉ hỗ trợ từ gia đình đã rèn 
luyện nên bản lĩnh và góp 
phần đưa các em tỏa sáng 

một cách xứng đáng.

“Thép” đã tôi thế đấy!
Các thí sinh Thần tượng âm nhạc nhí 2016

Chân dung những  
“Chiến binh” nhí

cô bé 13 tuổi Vy Khanh giành ngôi 
Quán quân Bước nhảy hoàn vũ nhí 
(BNHVN) năm 2015 với những bài thi 
ở mặt bằng trình độ vượt hẳn so với tất 
cả các ứng cử viên khác. “chiến binh 
nhí” dày dạn kinh nghiệm này từng sở 
hữu bảng thành tích sáng chói ở các cấp 
độ khác nhau từ HcV aerobic Hội khỏe 
Phù Đổng năm 2008, HcV cúp các 
cLB toàn quốc năm 2013. Bước sang 
năm 2015, Vy Khanh vô địch giải trẻ 
quốc gia, đồng thời giành luôn 4 HcV ở 
các giải toàn quốc bộ môn dancesport... 
Thành tích này xét ra vẫn còn tương đối 

khiêm tốn so với chính chị gái của Vy 
Khanh - Lan Hương - người trở thành 
kiện tướng dancesport khi mới 13 tuổi. 
sau BNHVN, Vy Khanh mạnh dạn thi 
đấu tại singapore và cũng giành HcV. 
BNHVN còn có công tìm ra một quán 
quân rất xuất sắc nữa ngay trong mùa 
đầu tiên tổ chức, đó là cô bé nhỏ nhắn, 
xinh xắn Linh Hoa. Với thế mạnh về 
các bước nhảy nhuần nhuyễn và khả 
năng biểu cảm, diễn xuất nổi bật, Linh 
Hoa hiện sở hữu bộ sưu tập giải thưởng 
phong phú, trong đó có giải Vàng quốc 
gia, giải Vàng tại giải singapore mở 
rộng và HcB duy nhất cho đoàn Việt 
Nam tại giải Thái Lan mở rộng. 

VT
VĐiểM 

NHấN
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Không chỉ nhảy giỏi, cả Vy Khanh, 
Linh Hoa đều là những cô bé đa tài, có 
khả năng ca hát và được đào tạo bài bản 
từ các cLB, được các chuyên gia hướng 
dẫn và đã bộc lộ những triển vọng nhất 
định (Vy Khanh từng đoạt giải Nhì đơn ca 
của TP Hà Nội). Tuy nhiên, để quyết định 
lấn sân ca hát, không chỉ các bé mà bản 
thân gia đình đều phải cân nhắc, chuẩn 
bị kĩ càng bởi đây là lĩnh vực luôn có rất 
nhiều đối thủ nặng kí. sở dĩ những cuộc 
thi ca hát cho trẻ em thành công tại Việt 
Nam bởi nguồn thí sinh tương đối dồi 
dào, nhiều màu sắc. Nếu một lần bước 

vào khu vực hậu trường chuẩn bị cho mỗi 
đêm thi trực tiếp của chương trình Thần 
tượng âm nhạc nhí, hẳn bất cứ ai cũng 
bị ấn tượng bởi các thí sinh nhỏ tuổi hợp 
tác rất ăn ý với ê kíp thực hiện. Vẫn hồn 
nhiên, ngây thơ như lứa tuổi nhưng ở 
các bé có sự tự tin, chủ động trong cách 
chuẩn bị và trình diễn đĩnh đạc như các 
nghệ sĩ chuyên nghiệp. Trong đó, cậu bé 
lai Jayden TJ hiện là nhân tố gây sốt của 
Thần tượng âm nhạc nhí 2016. Với ngoại 
hình khác biệt, phong cách lãng tử, tự tin, 
thu hút, Jayden là luồng gió mới lạ mà 
các sân chơi nhí đang cần. Hơn hết, cậu 
bé sở hữu tài năng đáng nể: không chỉ hát 
hay cả tiếng Việt, tiếng anh mà còn chơi 
thành thạo 14 loại nhạc cụ khác nhau. 

so với các bộ môn trình diễn như 
nhảy múa, ca hát… cơ hội để tay trống 
nhí Trọng Nhân tỏa sáng có thể chưa 
nhiều bằng. Mặc dù vậy, mỗi lần xuất 
hiện, cậu bé đều khiến cả giám khảo lẫn 
khán giả phải sửng sốt, nồng nhiệt tán 
dương và gọi em là thần đồng. Từ cuộc 
thi Nhí tài năng 2014 đến Tìm kiếm tài 
năng Việt Nam 2016, Trọng Nhân đều 
không có đối thủ. Em nổi bật so với các 
bạn đồng trang lứa và lấn át được cả các 
đàn anh, đàn chị bằng những màn trình 
diễn vô cùng cuốn hút. Đỉnh điểm là màn 

Vy Khanh trong chương trình  
Bước nhảy hoàn vũ

Linh Hoa trong chương trình 
Thần tượng âm nhạc nhí

(Xem tiếp trang 8)

HươNG HuyềN - Hải LaM
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VT
VĐiểM 

NHấN

“Thép” đã tôi thế đấy!
(Tiếp theo trang 7 )

đọ sức ngang ngửa giữa cậu bé 9 tuổi 
với tay trống được mệnh danh số 1 Việt 
Nam - Quốc Bình trong đêm chung kết 
cuộc thi. 

khổ luyện Thành Tài
Khi đã chọn thể thao đồng nghĩa với 

việc chọn một con đường nhọc nhằn phải 
khổ luyện mới thành công. chị Thanh 
Hải, mẹ của Vy Khanh tâm sự, nhiều lúc 
thấy con tập vất vả, nguy cơ chấn thương 
thường trực, chị rất xót con. Tuy nhiên, 
niềm đam mê, quyết tâm của Vy Khanh 
đủ lớn để cô bé luôn sẵn sàng cho lịch 
hoạt động được mẹ mô tả là “kinh khủng” 
thường kéo dài đến ít nhất 10 giờ tối mỗi 
ngày. Ngay từ nhỏ, Vy Khanh và chị gái 
đã quen với việc tự lập, biết chuẩn bị chu 
đáo trang phục, đạo cụ biểu diễn, tự chăm 
sóc sức khỏe cho mỗi đợt thi đấu, biểu 
diễn trong và ngoài nước những khi bố 
mẹ không thể theo sát hỗ trợ. Để cân đối 

việc học văn hóa ở trường, quãng thời 
gian nghỉ ngơi, chờ đợi lại trở thành giờ 
ôn luyện bài trên lớp… Không chỉ học 
dancesport, Vy Khanh còn theo học thanh 
nhạc, học làm Mc, diễn xuất… để tự tin 
hơn và hoàn thiện các kĩ năng trình diễn.

cũng được hướng phát triển theo hình 
mẫu nghệ sĩ biểu diễn đa năng nên Linh 
Hoa thường xuyên khiến gia đình phải 
quay cuồng theo lịch hoạt động của cô bé. 
sau khi kết thúc các buổi học văn hóa ở 

trường, toàn bộ thời gian tối sẽ được chia 
sẻ cho việc tập nhảy, học thanh nhạc và 
các môn năng khiếu khác. Nhờ ngoại hình 
dễ thương và thế mạnh về diễn xuất, biểu 
cảm, Linh Hoa còn liên tục nhận được 
nhiều lời mời biểu diễn, tham gia các 
chương trình truyền hình và đóng phim… 
Không thể nói cô bé nhỏ nhắn không có 
lúc mệt mỏi với cường độ làm việc, học 
tập cao như vậy nhưng tố chất nghệ sĩ rất 
rõ ràng khiến Linh Hoa bước vào các hoạt 
động nghệ thuật một cách nhẹ nhàng, tự 
nhiên, như quên hết mệt mỏi mỗi lần lên 
sân khấu.

Khi trả lời phỏng vấn, cả mẹ của Linh 
Hoa lẫn Vy Khanh đều cho rằng, nếu đặt 
mục tiêu giải thưởng thì gia đình hài lòng 
với bảng thành tích quá ấn tượng so với 
tuổi của các con. sở dĩ lịch học vẫn tiếp 
nối, các thử thách, cuộc thi vẫn trở thành 
mục tiêu chinh phục của những tài năng 

Các cuộc thi truyền hình thường đòi 
hỏi kĩ năng tổng hợp, vì thế, bên cạnh 
chuyên môn thật vững trong một bộ 
môn nào đó thì các kĩ năng phụ trợ 
cũng được bồi dưỡng, khuyến khích 
qua đó góp phần hoàn thiện cho thí 
sinh nhí, mang lại cho các  em nhiều 
kiến thức rất cần thiết, bổ ích.

Top 7 thí sinh nam của 
Thần tượng âm nhạc nhí



Jayden TJ

Trọng Nhân

nhí này bởi vì theo quan điểm của gia 
đình, đó là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, 
để học hỏi và để biết, dù đã có giải Nhất 
thì vẫn cần liên tục cố gắng chứ không 
được ảo tưởng vào bản thân. Thực tế khi 
thử sức ca hát, Linh Hoa đã không may 
mắn phải dừng chân sớm ngay trong 
liveshow đầu tiên Thần tượng âm nhạc 
nhí do chọn bài chưa phù hợp, không 
kết hợp được thế mạnh nhảy múa. Thất 
bại khiến Linh Hoa khóc nức nở trên sân 
khấu, để lại nhiều nuối tiếc cho khán giả 
nhưng khi nhìn vào cô bé, dù là Giám đốc 
âm nhạc của chương trình hay bất cứ ai 
cũng cảm nhận được sức hút, khả năng 
tỏa sáng trong tương lai không xa theo 
hình ảnh một nghệ sĩ đa năng. 

những hướng đi kháC biệT
cha mẹ Trọng Nhân cho biết, ngay 

từ khi 1 tuổi em đã biết hát theo tiếng 
đàn piano của anh trai. Gia đình em ở thị 
trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn dương, Lâm 
Đồng có mở quán café - bar. Năm 4 tuổi, 
một lần khi nhạc công đi ra ngoài tạm 
nghỉ, cậu bé đã leo lên bộ trống gõ thử. 
Tình cờ bố Trọng Nghĩa nghe thấy con 
cảm nhận được nhịp phách nên hướng 
dẫn con cách chơi. Vì còn quá nhỏ, chưa 
biết chữ nên cậu bé chỉ đánh theo bản 
năng chứ không biết đọc khuông nhạc. 
Hai năm sau, Trọng Nhân được theo học 
một thầy giáo dạy trống ở Đà Lạt. cứ đến 
cuối tuần là em lại đi 30 km đến nhà thầy 
để theo đuổi đam mê của mình. dàn trống 

đã thay đổi cuộc đời của Trọng Nhân. Em 
vốn là cậu bé suy dinh dưỡng, thấp bé và 
nhút nhát, thế nhưng từ ngày tập trống, 
em trở thành con người khác hẳn: khỏe 
mạnh, năng động hơn trước. dù nhận 
được nhiều giải thưởng và sự quan tâm 
của giới truyền thông nhưng Trọng Nhân 
vẫn giữ nguyên nét hồn nhiên của trẻ nhỏ. 

Nhận thấy tài năng đặc biệt của Trọng 
Nhân, ca sĩ Mỹ Linh từng đề nghị gia 
đình cho em ra Hà Nội học, rồi có người 
khuyên cha mẹ nên cho em đến TP.HcM 
học nhạc lí chuyên nghiệp. Thế nhưng, 
gia đình Trọng Nhân thương con còn 
nhỏ nên không dám cho xa nhà quá sớm. 
“cháu đang ở thời điểm hình thành tính 
cách, cho đi xa sớm quá, tôi sợ sau này 
không có cảm giác ấm áp của gia đình, 
đối xử với người khác không có tình 
cảm. Nếu nhà có điều kiện theo sát thì 
chúng tôi sẵn sàng, còn gửi cháu thì 
thôi”, mẹ bé chia sẻ. số tiền thưởng 500 
triệu từ cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt 
Nam được gia đình lập sổ tiết kiệm để 
dành cho em phát triển sau này sau khi 
trích một phần làm từ thiện. Ông Trọng 
Nghĩa, bố của em cũng không muốn con 
mình được gọi là “thần đồng” vì sợ con 
bị ảnh hưởng tâm lí. Hiện nay, cậu bé 
9 tuổi đã quay trở lại cuộc sống thường 
ngày và tiếp tục đam mê với bộ trống ở 
vùng núi rừng mênh mông. Khi em đã 
đủ cứng cáp, gia đình sẽ để em tự chọn 
hướng đi cho mình. 

Với Jayden TJ, dù còn quá sớm để 
nói về thứ hạng tại Thần tượng âm nhạc 
nhí thì những gì “làn gió mới” này mang 
lại cũng đáng để tham khảo, học hỏi. 
Jayden có bố là người singapore, mẹ 
là người Việt. Tuy hiện nay cả gia đình 
đang sống ở New Zealand nhưng cậu bé 
thường xuyên về thăm quê ngoại, thích 
thú thưởng thức những món ăn bà ngoại 
nấu và học tiếng Việt. cuộc sống hạnh 
phúc bên gia đình giúp Jayden thoải mái 
theo đuổi đam mê âm nhạc và hình thành 
tính cách phóng khoáng. Jayden ước mơ 
trở thành đại sứ cho mối quan hệ giữa hai 
nước Việt Nam và New Zealand, đồng 
thời cậu bé cũng mong chính phủ hai 
nước sẽ có những quỹ học bổng hỗ trợ tài 
năng âm nhạc nhí. Những gì Jayden thể 
hiện cho thấy phương pháp giáo dục tích 
cực của cha mẹ em. Một mặt họ hỗ trợ 
con theo đuổi ước mơ, thích nghi với môi 
trường quốc tế, mặt khác, họ cũng không 
quên dạy con biết về cội nguồn, tìm về 
những giá trị văn hóa truyền thống để từ 
đó phát triển toàn diện nhân cách. Niềm 
đam mê âm nhạc, chất nghệ sĩ và những ý 
nguyện hướng về cộng đồng của Jayden 
đã tạo màu sắc mới mẻ cho chương trình 
và thể hiện hình ảnh của người trẻ gốc 
Việt trong thời đại thế giới phẳng. 

HươNG HuyềN - Hải LaM

(Ảnh: Nhân vật và chương trình  
cung cấp)
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Tại sao sáng phương nam lại 
tiếp tục thay đổi khi format từ đầu năm 
2016 đang nhận được nhiều sự ủng hộ 
của khán giả, thưa ông?

ông đinh trần việt:  Sáng phương 
Nam ra đời đã lâu nhưng còn chưa đáp 
ứng được mục tiêu của Đài Truyền hình 
Việt Nam với thị trường miền Nam. 
Từ 1/1/2016, Trung tâm tin tức VTV24 
(VTV24 - PV) đã hỗ trợ, tư vấn cho 
VTV9 thay đổi format. Tuy vậy, đó mới 
chỉ là những đánh giá chủ quan của chúng 
tôi và thay đổi bước đầu trong điều kiện 
về con người, nguồn lực, trang thiết bị 
chưa được hoàn thiện. Đến tháng 4/2016, 
khi VTV24 chính thức sáp nhập với khối 
tin tức của VTV9 thì chúng tôi đã có 
nhiều thay đổi về mô hình, cơ cấu, cách 
thức hoạt động sản xuất tin tức. Format 
mới của Sáng phương Nam dựa vào 
nghiên cứu, phân chia đối tượng khán giả 
nhằm mang lại bản tin có chất lượng cao 
về nội dung lẫn hình thức thể hiện. 

Tiêu chí “Đậm đà bản sắc phương 
Nam” được phát huy như thế nào trong 
sáng phương nam phiên bản mới?

VTV24 sử dụng phương thức đưa tin 
hiện đại, mới mẻ và gắn với những vấn đề 
thiết thực với người dân miền Nam. chẳng 
hạn khi đưa tin thời tiết, chúng tôi sẽ liên hệ 
đến những sự kiện tại nơi họ ở, giao thông, 
đoạn nào dễ ngập, dễ tắc đường. Ngoài ra, 
phần khuyến mãi, tương tác quà tặng của 
Sáng phương Nam được người miền Nam 
yêu thích sẽ được phát triển mạnh. Trước 
đây, các câu hỏi tương tác khá đơn giản. 

sắp tới, chúng tôi đưa nội dung gắn với 
những gì đang diễn ra để cung cấp nhiều 
thông tin cho khán giả hơn. 

Với thời lượng 60 phút, sáng 
phương nam mang đến khối lượng 
thông tin phong phú, đầy đặn về nhiều 
vấn đề. Tuy vậy, không phải ai cũng có 
thời gian theo dõi hết bản tin trong buổi 
sáng bận rộn. Phiên bản mới sẽ khắc 
phục vấn đề này như thế nào?

chương trình sẽ được bố cục lại, phân 
ra những đầu mút giờ chính xác               
(4 đầu mút - mỗi đầu mút 
15 phút) cho khán giả 
tiện theo dõi. Trong 
15 phút lại có nhiều 
mục nhỏ nhưng 
chúng tôi không xé 
quá vụn để khán 
giả thấy chán. Nếu 
khán giả muốn xem 
tin vắn, nóng nhất, 
mới nhất thì xem lúc 6h 
- 6h15, còn các thông tin 
sâu hơn thì bắt đầu lúc bản tin 
chính vào 6h30. Từ 6h45 dành cho các 
sự kiện văn hóa giải trí trong và ngoài 
nước với hình thức khá phong phú vì 
đây là lĩnh vực người miền Nam rất 
thích. Trong suốt chương trình thì 10 - 
15 phút lại nhắc lại các thông tin quan 
trọng đã phát trước đó, đến khi kết thúc 
thì có clip 1 - 1,5 phút, tất cả các nội 
dung đã phát trong chương trình để tạo 
cho khán giả cảm giác thoải mái khi 
tiếp cận bản tin: xem lướt qua, xem kĩ, 
nghe tin hoặc nhìn hình ảnh cũng được.

Vấn đề giọng nói vùng miền luôn 
là tiêu chí được quan tâm của kênh 
VTV9 được duy trì như thế nào trong 
sáng phương nam? 

Trước hết là giọng người dẫn, giọng 
đọc bản tin trên VTV9 được quán triệt 
ngay từ đầu phải là giọng miền Nam. Tuy 
nhiên vẫn có những phóng sự giọng Bắc 
để thay đổi tiết tấu và thu hút thêm sự chú 
ý của khán giả. Đó là những phóng sự 
mang tính điều tra, mang dấu ấn cá nhân 

phóng viên để chính phóng viên đó đọc 
để thể hiện được cảm xúc, dẫn 

dắt câu chuyện nhập tâm 
hơn. Đầu ra của Trung 

tâm tin tức của VTV24 
sẵn sàng cho việc một 
phóng sự được đọc 
bằng hai giọng miền 
hoặc là được biên tập 
lại và dùng từ ngữ, 

thuật ngữ của người địa 
phương. 

Trong lộ trình nâng cấp 
VTV9 thành kênh truyền hình 

quốc gia, riêng ở phần tin tức thì 
chương trình sáng phương nam được 
đầu tư khá mạnh mẽ. Đây có phải là 
trọng trách nặng nề không? 

Việc thay đổi hình ảnh của một kênh 
truyền hình được đánh giá trên tổng thể 
kênh chứ không chỉ một, hai chương 
trình. Vì thế quan trọng là nếu tất cả 
cùng thay đổi thì ngày càng có nhiều 
khán giả lựa chọn VTV9 khi bật tivi. Khi 
xem phim ảnh sẽ biết đến tin tức. Hoặc 
xem tin tức bắt đầu chú ý đến phim ảnh. 

SÁNG PHƯƠNG NAM
thay đổi toàn diện

sau gần hai năm lên sóng, SáNg PhươNg Nam là một trong những “đặc 
sản” của kênh vtv9 thu hút lượng người xem nhất định nhờ liên tục thay 

đổi hình thức thể hiện theo hướng ngày càng hiện đại hơn. từ 1/7/2016, 
chương trình sẽ có cuộc cách mạng toàn Diện hứa hẹn nhiều điều hấp Dẫn, 
bất ngờ với khán giả. ông đinh trần việt, phó giám đốc trung tâm tin tức 
vtv24 kiêm phó giám đốc điều hành kênh truyền hình quốc gia vtv9, đã chia 

sẻ với tcth nhiều thông tin thú vị về sự thay đổi mới mẻ này. 

VT
VĐiểM 

NHấN

Ông Đinh Trần Việt
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Riêng ở mảng tin tức thì chúng tôi đang 
tập trung cho Kết nối miền Tây và Sáng 
phương Nam. 

Khung giờ phát sóng 6h của sáng 
phương nam gặp rất nhiều đối thủ cạnh 
tranh ngay cả trên các kênh sóng của 
VTV. Vậy chương trình phải làm gì để 
thu hút lượng khán giả riêng? 

Đúng là chúng tôi có nhiều khó khăn 
vì gout thưởng thức của khán giả miền 
Nam và miền Bắc hoàn toàn khác nhau. 
Nhưng thị trường rất rộng lớn. dù không 
thể chiếm 100% lượng khán giả xem 
nhưng chúng tôi đổi mới để tăng rating 
tốt hơn hiện nay. Khán giả miền Nam vừa 
dễ tính vừa khó tính. Nếu nắm bắt được 
tâm lí khán giả thì rất thuận lợi cho việc 
phát triển nguồn tin, cách làm mới 
ý tưởng.

sáng phương nam sẽ làm thế nào 
để cân đối giữa lượng thông tin toàn 
quốc và địa phương?

chúng tôi đã tham khảo những 
chương trình tin tức của các đài truyền 
hình địa phương ở miền Nam. Những 
thông tin được khán giả miền Nam quan 
tâm như an ninh trật tự, khuyến mãi, quà 
tặng... sẽ được duy trì trong Sáng phương 
Nam nhưng chúng tôi cân nhắc điều chỉnh 
liều lượng phù hợp với cách thức đưa 
tin của VTV. Những phóng sự sản xuất 
tại miền Bắc, Trung nhưng mang thông 
điệp, giá trị trên toàn quốc thì vẫn xuất 
hiện trên Sáng phương Nam.  Ngoài ra, 
ở phần 15 phút đầu tiên của chương trình 
có kết nối đường dây nóng với người dân 
TP.HcM và khu vực phía Nam. Nguồn 
tin này được người dân cung cấp về 

những câu chuyện rất đời thường của họ 
ở nơi đang sinh sống. Tất nhiên, kênh 
truyền hình quốc gia không giải quyết 
những tin tức nhỏ lẻ nhưng cũng không 
quá vĩ mô.  các phóng viên mảng xã hội 
sẽ phản ánh những vấn đề nổi cộm và đi 
đến tận cùng, đưa ra câu trả lời thỏa đáng 
cho người dân. 

Để thu hút khán giả miền Nam thì 
không chỉ đơn giản là nội dung có gì  
mà còn ở hình thức thể hiện rất quan 
trọng. Với cơ sở vật chất như hiện tại có 
đáp ứng được thay đổi của sáng 
phương nam không?

Việc đầu tư trường quay mới, hiện đại 
ở TP.HcM sẽ được triển khai trong thời 
gian sớm nhất. Tuy nhiên, VTV24 quyết 
định không chờ đợi cơ sở vật chất hoàn 
thành mới đổi mới nên quyết định vẫn 
lên format mới của Sáng phương Nam 
từ giữa năm 2016. Tạm thời ê kíp thực 
hiện bản tin tại trường quay s11 ở Hà 
Nội - Đây là trường quay tin tức hiện đại 
bậc nhất của Đài Truyền hình Việt Nam. 
Hiện nay, các bộ phận đạo diễn trường 
quay, đồ họa…đang làm việc tích cực để 
tạo nên một giao diện hoàn toàn mới mẻ. 
Tuy cùng sử dụng trường quay s11 nhưng 
Sáng phương Nam sẽ khác biệt so với các 
bản tin khác. 

Cám ơn những chia sẻ của ông ! 

Lưu PHươNG (Thực hiện)
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VT
VcHươNG

TRìNH Mới

T rên thực tế, các bản tin thời sự 
của VTV đã luôn bám sát và 
phản ánh toàn diện sự phát triển 
trên mọi lĩnh vực chính trị - kinh 

tế - văn hóa - xã hội của đất nước; làm tốt 
vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối 
với những người làm thời sự của Đài 
Truyền hình Việt Nam trong bối cảnh 
hiện nay là làm sao để các chương trình 
đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu thông tin 
nhanh nhạy, kịp thời, đa dạng và hấp dẫn 
hơn với số đông khán giả? Làm sao để 
không bị tụt hậu và mất thị phần khán giả 
trước sự cạnh tranh của các kênh truyền 
hình trong nước cũng như quốc tế?... Và 
bài toán không ngừng đổi mới, cập nhật 
những cách làm thời sự hiện đại trên thế 
giới đã được đặc biệt chú trọng.

Theo ông Bùi Hồng Phúc, Phó 
Trưởng Ban thời sự, Bản tin 22h30 ra 
đời không nằm ngoài sự thay đổi của 
toàn bộ kênh, áp lực đổi mới các bản 
tin cũng nằm trong dòng thay đổi của 
VTV1. Bản tin 22h30 có thời lượng 
không dài nhưng ê kíp sản xuất phải 
chuẩn bị từ sáng cho những công việc: 
điểm tin, chọn tin, đặt hàng với các 
trung tâm khu vực và cơ quan thường 
trú của VTV ở các nước trên thế giới để 
cập nhật thông tin mới nhất. Hai BTV- 
Mc thời sự đã quen thuộc với khán giả 
VTV là Thu Hà và Việt Hải nhận nhiệm 
vụ luân phiên lên hình, chuyển tải tới 
công chúng bản tin cuối cùng trong 
ngày. Ngoài việc lên hình, họ cũng còn 
tham gia cùng ê kíp tổ chức sản xuất 
cho bản tin.

Luồng gió mới cho 
Bản tin Thời sự 22h30

nằm trong lộ trình đổi mới và 
hiện đại hóa của đài truyền 

hình việt nam, thời gian gần 
đây, các chuyên mục, bản tin 

thời sự trên vtv1 đã có rất 
nhiều thay đổi ấn tượng với 
khán giả. mới đây nhất, một 

phiên bản hoàn toàn mới của 
bản tin 23h đã nhanh chóng thu 

hút sự quan tâm theo Dõi của 
khán giả.

BTV Thu Hà trong Bản tin 22h30
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Là người “mở hàng” cho Bản tin 
22h30, BTV Việt Hải chia sẻ về chuyện 
hậu trường lên sóng bản tin đầu tiên: 
“chúng tôi chuẩn bị cho bản tin mới 
khá kĩ lưỡng. Từ chọn lọc, thể hiện nội 
dung đến thể hiện trên trường quay... 
tìm cách chuyển tải ngắn gọn và dễ hiểu 
nhất tới khán giả. chúng tôi chuẩn bị 
bản tin từ trước đó 1 tháng và 1 tuần 
trước khi lên sóng chính thức, các ê kíp 
liên tục chạy bản demo theo nội dung 
hàng ngày. Nhờ vậy, ngày đầu lên sóng, 
ê kíp đã làm khá tốt và bản tin lên sóng 
rất thành công”.

Để thu hút sự quan tâm của khán giả 
ngay từ những bản tin đầu tiên của phiên 
bản mới, ê kíp sản xuất đặc biệt chú trọng 
khâu lựa chọn tin tức. Theo nhà báo Thu 
Hà - trưởng phòng Chào buổi sáng - đơn 
vị chịu trách nhiệm sản xuất bản tin thì: 
“Với Bản tin 22h30, chúng tôi có hai tiêu 
chí lựa chọn tin tức: thứ nhất, những tin 
chính trong ngày phải cập nhật cho đến 
phút lên sóng lúc nửa đêm. Thứ hai, tin 
tức vừa thời sự nhưng không mang lại sự 
căng thẳng, ngược lại rất nhẹ nhàng, thú 
vị, cho cảm giác thư giãn, bổ sung kiến 
thức, phù hợp với khán giả sau một ngày 
lao động căng thẳng”.

Hướng đến những cách nhìn mới để 
khán giả tiếp cận sâu hơn và nắm bắt 
thông tin tốt hơn, Bản tin 22h30 có những 
yêu cầu khác biệt về cách thể hiện nên hai 
người dẫn chương trình Việt Hải và Thu 
Hà đứng trước áp lực phải tìm ra cách 
dẫn phù hợp, khác với cách thể hiện tin 
tức thường ngày nhưng vẫn luôn giữ tinh 
thần khách quan với tin 
tức. Tuy nhiên, cả hai 
đều rất hào hứng khi 
được làm mới mình, 
được tiếp cận với khán 
giả một cách gần gũi, 
linh hoạt hơn với tiết 
tấu nhanh và đem đến 
những thông tin thiết 
thực với đời sống. chỉ 
có hai người dẫn luân 
phiên lên hình, khối lượng công việc lớn 
cũng là một thử thách nhưng với họ, khó 
khăn chính là cơ hội. 

Bản tin thời sự 22h30 còn là bản tin 
đầu tiên của VTV có phần điểm mạng xã 
hội. Trong phần cuối của bản tin đề cập 

đến những tin tức, hình ảnh đang được 
lan truyền nhiều nhất trên mạng xã hội 
trong ngày. Nội dung mới này đã được 
những người thực hiện cân nhắc khá kĩ 
lưỡng với mong muốn chuyển tải đến 

khán giả những thông 
tin đa dạng cũng như 
đồng hành cùng với sự 
phát triển của mạng xã 
hội hiện nay. chương 
trình không chỉ điểm 
báo mà điểm lại báo 
mạng, điểm lại dư luận 
trên mạng xã hội bởi 
mọi vấn đề của đời 
sống xã hội luôn được 

thảo luận rất đa chiều trên các trang mạng 
xã hội. Bản tin cuối ngày sẽ tổng hợp lại 
những xu hướng, vấn đề, luồng ý kiến 
khác nhau, ngoài ra còn có cả những hình 
ảnh, video được lan truyền nhanh nhất 
trên mạng xã hội trong một ngày. 

Việc điểm tin nóng trên mạng xã hội 
là một điều khá mới mẻ, lần đầu tiên có 
trong một bản tin thời sự VTV, nhưng 
người làm cũng có cái khó riêng bởi 
không phải tin “hot” nào cũng có thể đưa 
lên sóng. Thông tin từ mạng xã hội không 
phải lúc nào cũng chính xác và luôn mang 
theo rất nhiều quan điểm khác nhau, thậm 
chí tranh luận trái chiều đến gay gắt, do 
vậy, BTV phải là “bộ lọc” để có một sản 
phẩm hoàn chỉnh. Đúng như dự kiến của 
ê kíp sản xuất, khi lên sóng, phần điểm 
mạng xã hội đã được nhiều khán giả khen 
ngợi. Trong những thư khán giả gửi về, 
ê kíp đã nhận được lời động viên rất lớn: 
«Tôi đã thấy luồng gió mới!”.

Với thông tin cập nhật, hấp dẫn, khán 
giả truyền hình không nên bỏ lỡ bản tin 
22h30 hàng ngày trên VTV1. 

THao GiaNG 
Ảnh: Hải HưNG

Bản tin 22h30 lên sóng trực tiếp 
nên việc cập nhật những tin tức 
mới nhất, xảy ra ngay tại thời 
điểm đó là ưu tiên hàng đầu. Tuy 
nhiên, bên cạnh đó, bản tin 
cũng lựa chọn những thông tin 
thú vị, đa chiều, tạo cảm hứng 
cho người xem trong khoảng thời 
gian 15 phút cuối ngày.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng và BTV Thu Hà trao đổi 
trước giờ lên sóng trực tiếp Bản Tin 22h30
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VT
VcHươNG

TRìNH Mới

từ ngày 26/5, loạt phim việt mới 
đến với khán giả kênh vtv9 vào 
lúc 20h05 từ thứ hai đến thứ sáu 
hàng tuần nhằm tăng thêm lựa 

chọn cho khán giả vào khung 
giờ vàng. 

Kể từ ngày đầu phát sóng, mảng 
phim truyện Việt Nam vẫn 
luôn nhận được sự quan tâm 
đặc biệt của khán giả kênh 

VTV9. Từ ngày 1/1/2016, VTV9 chính 
thức trở thành kênh truyền hình Quốc gia 
với sự đầu tư mạnh mẽ về kĩ thuật, các 
bộ phim Việt càng được chú trọng nhằm 
mang lại những tác phẩm chất lượng 
phục vụ khán giả. Hiện nay, mỗi ngày 
trên VTV9 có tám khung phim, trong đó 
hai khung phim Việt được đặc biệt quan 

tâm. Khung phim 20h05 được lựa chọn 
nội dung, đạo diễn, diễn viên và những 
câu chuyện phù hợp với khán giả khu 
vực Nam Bộ. 

Theo nghiên cứu, thời điểm 20h05 
hiện nay phần lớn các kênh tổng hợp đều 
phát game show hoặc phim nước ngoài. 
do đó, khung phim Việt trên VTV9 giúp 
khán giả có thêm lựa chọn vào buổi tối 
để có thể xem được những bộ phim yêu 
thích. Ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng 
Ban thư kí biên tập, Đài THVN cho 
biết: “Năm bộ phim sẽ phát sóng vào 
khung giờ 20h05 trên VTV9 trong năm 
2016 được Đài Truyền hình Việt Nam 
đặt hàng và mua bản quyền trong vòng 
hai năm trở lại đây. cách phát phim trên 
VTV9: một phim/tuần liên tục từ thứ Hai 
đến thứ sáu khác với cách phát trên các 
kênh VTV1 và VTV3 là hai phim/tuần. 

Đây có thể là thuận lợi mà cũng có thể 
là thử thách lớn. Nhưng hi vọng khung 
giờ này sẽ đáp ứng được thói quen xem 
phim của đối tượng khán giả xem VTV9 
chủ yếu ở vùng Nam Trung Bộ, Đông 
Nam Bộ và đồng bằng sông cửu Long”. 

Trong năm bộ phim trên, có bốn 
phim do VTV9 trực tiếp đặt hàng, tham 
gia cùng với nhà sản xuất từ những 
khâu đầu như kịch bản đề cương, kịch 
bản chi tiết đến giám sát sản xuất, duyệt 
thành phẩm. các bộ phim đạt chất 
lượng cao về nội dung, nghệ thuật, kĩ 
thuật với dàn diễn viên nổi tiếng, ê kíp 
làm phim chuyên nghiệp. Qua những 
câu chuyện phản ánh đời sống, văn hóa, 
xã hội, các bộ phim hi vọng mang lại 
cho khán giả những cảm xúc thông qua 
thông điệp của từng bộ phim. 

L.P

Trả giá (30 tập, đạo diễn 
Nhâm Minh Hiền, phát sóng 
26/5/2016): Lí tưởng sống 
của tuổi trẻ, những mảng 
sáng của thanh niên hiện đại 
với những hoạt động xã hội, 
đoàn thể. diễn viên: NsưT 
Phạm cường, Nhã Phương, Quốc Trường, Thùy Trang
nhân Tình lạC lối (28 tập, đạo diễn Lê Bảo Trung, 
phát sóng 7/7): cái giá của những tham vọng vô độ khiến 
con người ta trôi vào vòng xoáy mà chính họ cũng không 
cưỡng lại được để quay về với bản ngã tốt đẹp ban đầu. 
diễn viên: chi Bảo, Ninh dương Lan Ngọc, 
Huỳnh Đông…
lấp lánh mưa bay (36 tập, đạo diễn Võ Việt Hùng phát 
sóng16/8): Lối sống lệch lạc, quen hưởng thụ của một bộ 
phận con nhà giàu trong xã hội hiện đại. diễn viên: cao 
Thùy dương, Lâm Minh Thắng, Huệ Minh…
đánh Tráo số phận (34 tập, đạo diễn Trần chí Thành, 
phát sóng: 5/10); sự phân thân của một nhân vật mang hai 

số phận, ý nghĩa nhân văn cao cả của giới dục trong nhà 
trường và gia đình đối với con trẻ. diễn viên: Nhung Kate, 
Kim Phượng, Lan Phương, Như yến, Trương Nam Thành…
định mệnh Tương phùng (33 tập, đạo diễn Đặng Minh 
Quang, phát sóng 22/11): cuộc phiêu lưu của dục vọng con 
người trong một xã hội bất trắc bao trùm bóng dáng mafia. 

diễn viên: Thành Đạt, 
Đặng Thu Thảo, Huỳnh 
Đông, Trung dũng…

VTV9 ra mắt 
Giờ PHiM ViệT Mới

5 bộ phim sẽ lên sóng 

Trả giá

Đánh tráo số phận

Nhân tình lạc lối

Lấp lánh mưa bay

Định mệnh trùng phùng
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VTRuyềN HìNH

Đó Đây

Hội nghị cấp cao Báo chí châu Á lần thứ 13 (aMs 13) do 
Viện Phát triển Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái 
Bình dương (aiBd) và Bộ Khoa học, công nghệ thông 

tin và Kế hoạch tương lai Hàn Quốc (MsiP) tổ chức đã diễn ra tại 
incheon, Hàn Quốc cuối tháng 5 vừa qua. Tại Hội nghị lần này, 
giải thưởng truyền hình thế giới (World Television awards) cũng 
đã được trao cho các tác phẩm truyền hình xuất sắc nhất thuộc các 
tổ chức thành viên aiBd.  Phim Tài liệu Đường về nhà của hai tác 
giả Vương Ngọc Bích và Phan Thanh Phương - Ban Truyền hình 
Đối ngoại -  Đài THVN đã vinh dự đoạt giải Nhì. Tác phẩm này 
cũng đã từng đoạt giải Vàng và giải Bạc trong LHTHTQ 2015.

P.V

sau gần 5 tháng phát động, lễ trao 
giải thưởng toàn quốc về thông 
tin đối ngoại lần thứ 2 đã được 

tổ chức tại Trường quay s15, Đài 
THVN chiều 28/5/2016. Theo đó, tác 
phẩm đoạt Giải nhì thuộc về chương 
trình Ngày trở về: Tiếng gọi quê hương 
của nhóm tác giả Ban Truyền hình Đối 
ngoại; Giải Ba được trao cho tác phẩm 
cũng thuộc Ban Truyền hình Đối ngoại, 
đó là chương trình Talk Vietnam: Thế 
hệ người Mỹ gốc Việt đầu tiên, trở về 
và bước tiếp. Ngoài ra, Ban tổ chức đã 
trao 03 giải Khuyến khích cho các tác 
phẩm: Hồ Chí Minh - Bài ca tự do của 
nhóm tác giả thuộc Ban Thanh Thiếu 
niên, Những đứa con của cuộc chiến và 
Gala Những người ở lại thuộc Ban 
Truyền hình Đối ngoại.

P.V

Đường về nhà giành giải nhì Tại  
giải Thưởng Truyền hình Thế giới

vTv bội Thu giải Thưởng Toàn quốC về Thông Tin đối ngoại lần Thứ 2

T hời gian qua, dự án VTV đặc biệt tiếp tục nhận 
được nhiều ý tưởng, đề tài đăng kí từ các đơn vị 
sản xuất trong Đài. Nhiều ý tưởng, đề tài hay, độc 

đáo thuộc các thể loại khác nhau đã được Hội đồng lựa 
chọn đưa vào danh sách để triển khai nghiên cứu, khảo 
sát và sản xuất. các đề tài được duyệt đưa vào sản xuất 
bao gồm: Tiềm năng con người - Ban Khoa giáo sản xuất 
(dự kiến phát sóng tháng 6/2016); Những người ở lại 
lòng đất - Ban Thanh thiếu niên (dự kiến phát sóng 
tháng 7/2016); Đường tới trường - Trung tâm sản xuất 
các chương trình Giáo dục (dự kiến phát sóng tháng 
8/2016) và Những cuộc đời bị đánh cắp (Trung tâm Tin 
tức VTV24). các đề tài được duyệt nghiên cứu, khảo sát 
(được cấp kinh phí nghiên cứu từ VTV Đặc biệt) gồm: 
Đêm trắng - Ban Thời sự kết hợp Ban Thanh thiếu niên; 
Các nhà cách mạng vĩ đại của Cách mạng tháng 10 
Nga; Người tù An Nam ở Guyanne - Ban Truyền hình 
Đối ngoại; Côn Đảo - Huyền thoại tình yêu - Trung tâm 
THVN tại TPHcM; Da cam - Góc nhìn thẳng - Ban 
Truyền hình Đối ngoại; Series “Nguồn gốc bất ổn Trung 
Đông” - Phòng Quốc tế, Ban Thời sự và Vấn nạn ung 
thư (Trung tâm Tin tức VTV24).

P.V

vTv đặC biệT sẽ sản xuấT nhiều  
Chương Trình độC đáo

PTGĐ Nguyễn Thị Thu Hiền (thứ ba từ phải sang) cùng các tác giả đoạt giải của Ban 
Truyền hình đối ngoại

Hậu trường làm phim  
Đường về nhà
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Với chủ đề Những trang nhật kí, 
chương trình Giai điệu tự hào 
2016 được ghi hình tại trường 

quay s14 trong gần 6h đồng hồ với sự 
tham gia của nhiều ca sĩ, nhạc sĩ có tên 
tuổi. chương trình là cụm chủ đề gồm ca 
khúc được chọn ra từ những trang nhật kí 
qua các thời kì của nghệ sĩ, nhạc sĩ và 
những người đã sống trong ngày tháng 

chiến tranh. Hội đồng bình luận của Giai 
điệu tự hào số 2 có sự góp mặt nhiều nhạc sĩ cao niên như: Hồng Đăng, Thụy 
Kha, Trương Ngọc Ninh… Tuy tuổi cao, sức yếu nhưng nhạc sĩ Hồng Đăng có 
mặt ở trường quay từ sớm và hào hứng lắng nghe các tiết mục biểu diễn và 
tham gia bình luận. Tuy nhiên, vì lí do sức khỏe, nhạc sĩ Hồng Đăng đã 
không tham gia trọn vẹn được chương trình và phải rời trường quay sớm hơn 
dự định. do đó, ông cũng không xuất hiện bình luận trong phần cuối của 
chương trình như dự kiến. 

T.H   
Ảnh : Hải HưNG

vì sao nhạC sĩ hồng đăng không Tham dự 
Trọn vẹn giai Điệu tự hào tháng 6

Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) đã trở 
thành đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng 
copa america centenario 2016 tại Việt 

Nam. Theo đó, VTVcab sẽ tường thuật trực tiếp toàn 
bộ 32 trận đấu tại giải đấu danh giá có lịch sử lâu 
đời nhất thế giới này từ ngày 4/6 - 27/6/2016. 
VTVcab là đơn vị đầu tiên sở hữu bản quyền phát 
sóng copa america centenario 2016 tại Việt Nam.

VTVcab hân hạnh đưa giải đấu đặc biệt này đến 
với người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn và đầy đủ nhất 
với việc tường thuật trực tiếp toàn bộ 32 trận đấu, các 
chương trình tổng hợp trên hệ thống kênh Thể thao TV, 
Bóng đá TV, Thể thao TV Hd, Bóng đá TV Hd, Thể 
thao Tin tức Hd. Ngoài ra, còn các chương trình đồng 
hành được đầu tư sản xuất mới như: Gương mặt Copa 
và Hành trình Copa. 

VăN QuâN

vTvCab pháT sóng Chính ThứC 
Copa ameriCa CenTenario 2016

VT
VTRuyềN HìNH

Đó Đây

Trong mùa thứ hai Nhân tố bí ẩn, những thí sinh bị loại trong vòng Tranh đấu và 
Lộ diện vẫn có cơ hội được “hồi sinh” để trở lại trong vòng Liveshow – chặng 
đua khắc nghiệt. Đêm thi đấu đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày 12/6 tới dành 

riêng cho 10 thí sinh có video clip nhận được bình chọn cao nhất trên các kênh mà Ban 
tổ chức công bố để giành chiếc vé vớt duy nhất. Như vậy, với sự đổi mới này, một số 
trường hợp bị loại gây tiếc nuối cho khán giả như: nhóm nhạc năng động, trẻ trung 
F.o.E hay các cô gái xinh đẹp của nhóm cánh diều… vẫn tràn đầy hi vọng sẽ lách qua 
cánh cửa hẹp. Nhiều ý kiến cho rằng, tuy thuộc diện vớt nhưng không thể xem nhẹ các 
ứng cử viên tiềm năng này.

H.H

Cơ hội Từ Cánh Cửa hẹp 

Nhạc sĩ Hồng Đăng (đeo kính) trong 
Chương trình Giai điệu tự hào

Nhóm F.O.E

Ngày 3/6 vừa qua, tại Hà Nội, Trung 
tâm Tin tức VTV24 – Đài THVN đã 
kí thỏa thuận hợp tác truyền thông 

về an toàn thực phẩm trong chuyên mục “Nói 
không với thực phẩm bẩn” với Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn, giai đoạn 
2016 – 2020.

Thỏa thuận hợp tác được kí kết với mục 
đích tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Nông 
Nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) 
và Đài THVN nhằm phục vụ công tác truyền 
thông về an toàn thực phẩm (aTTP) trong 
lĩnh vực nông nghiệp đạt hiệu quả thiết thực. 
Với thỏa thuận hợp tác này, hai bên sẽ cùng 
có trách nhiệm phối hợp để thông tin kịp thời 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 
về đảm bảo vệ sinh, aTTP, bên cạnh việc phản 
ánh các nội dung khác liên quan đến aTTP 
trong lĩnh vực nông nghiệp. cụ thể, Bộ NN 
& PTNT sẽ làm đầu mối chủ động cung cấp 
thông tin kịp thời về chủ trương và hoạt động 

của Bộ cho Trung tâm Tin tức VTV24 phục 
vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền theo các 
nội dung phối hợp trong chuyên mục “Nói 
không với thực phẩm bẩn” của Trung tâm Tin 
tức VTV24; tạo điều kiện thuận lợi cho phóng 
viên VTV24 tham dự các hội nghị, hội thảo, 
nắm tình hình hoạt động của Bộ trong lĩnh vực 
vệ sinh aTTP để đưa tin, sản xuất phóng sự… 
Trung tâm Tin tức VTV24 sẽ có nhiệm vụ xây 
dựng kế hoạch tuyên truyền theo nội dung phối 
hợp đã được hai bên thống nhất, tạo điều kiện 
chuyển tải các thông tin về aTTP do Bộ NN & 
PTNT cung cấp trên chuyên mục “Nói không 
với thực phẩm bẩn”

PV

vTv24 hợp TáC Tuyên Truyền với bộ nn & pTnT
về an Toàn ThựC phẩm
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VT
VĐối 

THoại
 Đi nhiều là chuyện đương nhiên với 

người cầm máy thực sự yêu thích công 
việc. Vậy, những chuyến công tác của 
anh thường chiếm bao nhiêu thời gian?

Nghề phóng viên luôn gắn liền với 
những chuyến đi. Nhất là tuổi trẻ có sức 
khoẻ và có đam mê thì càng muốn chứng 
tỏ và nắm bắt cơ hội để được đi, được trải 
nghiệm, làm điều gì đó bằng chính khả 
năng và trình độ của bản thân. dải đất 
hình chữ s này đẹp lắm! Mỗi vùng đất 
đều có những điều cần khám phá. Được 
hiểu thêm nét văn hoá của các địa phương, 
được đắm mình trước thiên nhiên tươi đẹp 
là niềm mơ ước của nhiều người, không 
loại trừ những phóng viên như chúng tôi. 

Thời còn chưa lập gia đình, tôi luôn 
trong trạng thái sẵn sàng “hành quân”. Ở 
cơ quan để sẵn cái balo và vài bộ quần 
áo. Xong một chương trình dài, về đến cơ 

quan nhận lịch khác, lại đi. anh em nói 
vui, ăn cơm tỉnh nhiều hơn cơm Hà Nội. 
Đến bây giờ, tuy đã có gia đình nhưng 
tôi vẫn còn đầy nhiệt huyết, đam mê, Tuy 
tần suất giảm nhiều và khó thống kê được 
chính xác khoảng thời gian đi công tác 
trong tháng, trong năm nhưng tôi vẫn luôn 
tìm cơ hội để được cầm máy và được đi. 
Nói chung, nghề nào cũng có cái vất vả 
riêng, nhưng với anh em quay phim, đằng 
sau những khuôn hình được lên sóng là cả 
niềm đam mê cùng với mồ hôi, nước mắt 
và có cả máu.

 Nghề quay phim truyền hình 
không chỉ bôn ba nhiều mà còn được 
tiếp xúc với nhiều người, nhiều điều mới 
lạ, vất vả nhưng cũng để lại rất nhiều kỉ 
niệm. Có kỉ niệm nào khiến anh nhớ mãi 
không quên?

Quay PHiM

người ta nói, quay phim là 
một nghề rất “kì lạ”! người 
quay phim vừa phải nắm bắt 

được các kiến thức của một 
kĩ sư về máy móc, kĩ thuật, vừa 

phải có tâm hồn của nghệ sĩ 
đích thực. họ phải tự mình gia 

công những khuôn hình từ lúc 
lên ý tưởng đến khi có được 

những thước phim đẹp như 
mong muốn. chia sẻ của nhà 

báo nguyễn hoàng lâm, trưởng 
phòng quay phim và đạo Diễn - 

ban khoa giáo sẽ giúp khán giả 
hiểu hơn về hậu trường  

ít biết của nghề quay phim 
truyền hình.

là một nghề “kì lạ”!

(Xem tiếp trang 18)
yếN TRaNG
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VĐối

THoại

Quay PHiM
là một nghề...

(Tiếp theo trang 17)

Trong khoảng thời gian làm việc đã 
qua, tôi đã thấm, trải được rất nhiều những 
cung bậc cảm xúc của người làm nghề 
truyền hình. Kỉ niệm rất nhiều nhưng để 
ấn tượng thì đó là những chuyến tham gia 
làm  phim tài liệu khoa học. Đây là thể 
loại phim cần phải có sự đam mê, lì lợm. 
Đôi lúc còn phải nhẫn nhịn để vượt qua 
chính mình vì luôn luôn phải đối đầu với 
thời tiết, thiên nhiên, động vật hoang dã, 
hoặc những bất trắc luôn rình rập. 

có lần, tôi cùng đạo diễn Xuân Long 
làm phim về hệ sinh thái, động - thực vật 

tại vườn quốc gia u Minh Thượng. Đây là 
khu vực rừng ngập mặn, khi quay cò thì 
cần phải tiếp cận tổ để quay cò mới nở. 
Ghe không vào sâu được bên trong, máy 
đứng từ ngoài thì không thể quay được 
nên hai anh em phải cho máy quay vào 
túi nilon buộc chặt, đội lên đầu lội vào 
trong, nước ngập ngang bụng và không 
biết những hiểm hoạ gì ở dưới mặt nước, 
chúng tôi mò mẫm từng bước nhỏ một… 
Thật may, cuối cùng vẫn tiếp cận và hoàn 
thành được cảnh đó. 

Hay chuyến đi tiếp cận nhân vật nhiễm 
HiV. Tôi theo bạn tình nguyện vào nhà, 
xe phải dừng ở rất xa. Đó là khu xóm 
liều, toàn con nghiện tụ tập. Mình tôi vào 

quay, nhưng vác máy quay to rất lộ liễu, 
không an toàn. Tôi quyết định cởi trần, 
lấy áo bọc máy quay, ngồi sau xe máy và 
đi vào, trên đoạn đường ngoằn ngoèo ấy, 
bao nhiêu con mắt nhìn mình như vật thể 
lạ xuất hiện. sau khi tiếp xúc và ghi hình 
nhân vật thành công, quay ra được đến xe, 
đúng là thở phào nhẹ nhõm. còn rất rất 
nhiều kỉ niệm khác nữa không thể kể hết. 

 mỗi người quay phim lại có một 
cách xử lí hình ảnh, một cách kể chuyện 
khác nhau mang thương hiệu của riêng 
mình. Với anh, đó là gì vậy?

Đúng, mỗi quay phim đều có các cách 
quay khác nhau nhưng mục đích chung là 
đạt được hiệu quả, yêu cầu của tác phẩm. 
Vẫn các cỡ cảnh, chiếu sáng, tái tạo không 
gian, màu sắc đó, làm thế nào để chuyển 
tải được ý đồ câu chuyện? Quan niệm hình 

ảnh của tôi cũng sẽ giống như mọi đồng 
nghiệp khác, nhưng khi xử lí hiện trường 
thì không ai giống ai. cảm xúc với từng 
cảnh quay rất quan trọng và trường học 
không thể dạy điều đó. Một cảnh cần có 
cảm xúc hội tụ rất nhiều yếu tố. Ngoài tầm 
hiểu biết vốn sống, sức khỏe, thiên thời, 
địa lợi, khoảnh khắc... Riêng tôi sẽ thêm 
cả trái tim của người cầm máy nữa.

 Thông thường, để hoàn thành một 
tác phẩm, người quay phim cần phải 
phối hợp với các đồng nghiệp khác trong 
ê kíp như thế nào?

Để có được một tác phẩm hoàn chỉnh, 
phần lớn người quay phim chỉ tham gia ở 
khâu tiền kì. Trong ê kíp sản xuất, chúng 
tôi cần bàn bạc với biên tập hoặc đạo diễn 
(nếu có) về câu chuyện sẽ kể là gì, cách 
thể hiện ra sao? Phải hiểu được toàn bộ 
kịch bản ý đồ để khi thực hiện đi vào đúng 
trọng tâm, tránh lan man, mất sức. Đi 
quay phải có kịch bản, đó chính là “pháp 
lệnh”. Giai đoạn hậu kì, quay phim tham 

gia được thì càng tốt. Họ sẽ giúp chọn 
được những cảnh ưng ý và đúng ý đồ 
cảm xúc. Đó cũng là một khâu quan trọng 
trong tác phẩm.

 Từ thực tế làm nghề có thể thấy, 
để trở thành quay phim truyền hình 
không phải là quá khó, nhưng để có 
thể “bắt” và “chộp” được những khuôn 
hình đẹp thì cũng cần phải mất rất nhiều 
công sức? 

Hoàng Lâm (bìa trái) trao đổi với ê kíp CT Giao lưu Việt Nhật

Trên đường quay núi lửa Tây Nguyên

Ghi hình CT Nhà sáng chế tại Lâm Đồng



19

Với tôi, quay phim truyền hình không 
phải khó mà cũng chẳng phải dễ. Vấn 
đề ở đây vẫn là yếu tố con người. Để có 
được một cảnh quay ưng ý, phải đầu tư rất 
nhiều thời gian và công sức, nếu cần chộp 
được khoảnh khắc thì yếu tố nắm bắt được 
tình huống là rất quan trọng. Tôi vẫn nhớ 
khi ngồi trên lớp, thầy giáo tôi - NsưT 
Trần Trung Nhàn nói: “các cậu ngoài việc 
giỏi về nghề ra thì phải học cả tâm lí nữa. 
Nắm bắt được tình huống, phán đoán được 
diễn tiến của câu chuyện, điều gì sẽ xảy 
ra tiếp theo để đón đầu, tránh bỏ lỡ bởi cơ 
hội sẽ không diễn ra lần nữa để cho mình 
làm lại”. Đó là điều chúng tôi vẫn luôn 

ghi nhớ và làm theo. chẳng hạn, khi quay 
chim ó biển. chúng lượn rất lâu trên trời, 
xác định đối tượng đã khó, còn phải biết 
được đến lúc nào nó sẽ lao xuống, với vận 
tốc rất nhanh như vậy cần phải sử dựng 
cỡ cảnh gì, ống kính bao nhiêu? Khi bắt 
được mồi chúng sẽ đỗ ở đâu để ăn? Tất cả 
đều phải dự đoán trước để có được hình 
ảnh chân thực nhất về quy trình săn mồi 
của nó.

 Bên cạnh việc chuyển thể từng 
dòng kịch bản thành những thước 
phim sinh động, người quay phim 
truyền hình thường phải bê vác máy 
quay. hiểu nôm na, họ vừa phải lao 
động trí óc, vừa phải lao động chân 

tay. Khi mới vào nghề, nó có khiến anh 
chạnh lòng không?

Khi mới vào nghề, được cầm máy 
quay là vinh dự của một người quay phim. 
Lúc học trong trường thì đào tạo quay 
phim điện ảnh, thiết bị ghi hình cồng 
kềnh và ê kíp rất lớn, nhưng khi tiếp xúc 
với môi trường truyền hình thì mọi thứ 
rút ngắn và giản thiểu khá nhiều. Tuy là 
phóng viên quay phim, nhưng chúng tôi 
vẫn phải mang vác cả máy, chân, đèn, âm 
thanh... có những lần quay đoàn phượt 
chèo thuyền đổ thác ở datala, cả một cung 
đường khó vẫn phải vác chân để có những 
hình ảnh ưng ý, không bị rung. 

Quay phim vừa lao động chân tay vừa 
lao động trí óc, điều này đúng bởi như đã 
nói, môi trường Điện ảnh và Truyền hình 
rất khác nhau. Khi ra hiện trường, người 
quay phim tham gia rất nhiều công đoạn 
để chuyển tải được ý đồ của biên tập. 
chúng tôi vừa phải dàn dựng cảnh quay, 
vừa bố trí xem nhân vật sẽ xuất hiện ở chỗ 
nào trong hình, cần thêm hay bỏ đi cái 
gì… Nói dễ hiểu là quay phim phải làm 
luôn cả việc của đạo diễn hiện trường, hoạ 
sĩ thể hiện. Đến tận bây giờ, khi đi quay 
tôi vẫn làm như thế… nhưng không thấy 
chạnh lòng vì luôn nghĩ đó là nghiệp rồi.

 Phần lớn các quay phim truyền 
hình tại Việt Nam hiện nay đều được đào 

tạo theo chương trình của trường SKĐa. 
Điều đó ảnh hưởng như thế nào tới tác 
phẩm? Bản thân anh đã làm gì để bù đắp 
những thiếu hụt đó?

Như đã nói ở trên, từ thời điểm chúng 
tôi học trở về trước chỉ có quay phim điện 
ảnh. còn thời gian gần đây, một số trường 
đã có khoa truyền hình, đào tạo đạo diễn, 
biên tập viên, quay phim, kĩ thuật... phù 
hợp với nhu cầu của các đài truyền hình.

Với những gì chúng tôi được học, theo 
lí thuyết, một tác phẩm điện ảnh cần có sự 
đóng góp của rất nhiều các khâu. chúng 
tôi phải cùng đạo diễn đi chọn cảnh quay, 
chọn thời điểm phù hợp, bàn bạc với hoạ 

sĩ; chọn diễn viên, trang phục sao cho 
phù hợp; ánh sáng sẽ xử lí ra sao, cần bao 
nhiêu đèn, thiết bị gì để đáp ứng được một 
cảnh quay... Học là vậy, còn thực tế với 
tác phẩm truyền hình đâu có đủ thời gian 
và kinh phí đầu tư như vậy cho một sản 
phẩm. Nhưng chúng tôi cũng không coi đó 
là khó khăn. Hiểu rõ mục đích của công 
việc nên chúng tôi luôn lấy những kiến 
thức đã học vận dụng hài hoà với những gì 
mình đang có để tạo nên những sản phẩm 
truyền hình có được sức sống và đạt được 
tầm nghệ thuật. 

 Cảm ơn anh!

yếN TRaNG  
(Thực hiện)

“Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi nói với cậu bạn lúc đó đang là sinh 
viên  Trường ĐH SKĐA, chuyên ngành Đạo diễn: Mày dạy để tao thi nhé! 
Khoảng thời gian đó, chúng tôi hay đi với nhau và tôi thường tham gia phụ 
bạn làm bài tập. Thế là tôi thi SKĐA mà chẳng hề đắn đo và đỗ. Tốt nghiệp, 
tôi về công tác tại Ban Khoa giáo từ đó đến nay. Năm 2001, khi đang là cộng 
tác viên với Phòng Du lịch, tôi đã có giải Bạc tại LHTHTQ với phim chuyện 
cỏ tế. Có lẽ đó là động lực và cũng là cái duyên để tôi đến với truyền hình.” 

Tác nghiệp tại rừng ngập mặn U Minh Thượng
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Từ trái sang: diễn viên Mạnh Trường, Lã Thanh Huyền, Hồng Đăng, Minh Hương, Trọng Nhân

VT
VTRaNG

Bìa

1.Zipppo, mù tạt và em chọn chủ 
đề có sức hấp dẫn bền lâu và có 
sự thu hút với mọi đối tượng 

khán giả. Đó là chủ đề về tình yêu tuổi 
trẻ với những nông nổi, sai lầm, sự tha 
thứ và hàn gắn. Bên cạnh đó, mạch tình 
cảm gia đình, tình bạn và những con 
đường lập nghiệp nhiều khó khăn và thử 
thách tạo nên màu sắc phong phú cho 
bộ phim. 

Đặc biệt, với hệ thống nhân vật được 
xây dựng sắc nét về mặt xuất thân, tính 
cách và sự đan chặt trong mối quan hệ 
của các tuyến nhân vật qua nhiều thời kì, 

câu chuyện tạo nên một bầu không khí 
thân thuộc, hiện đại của nhiều bạn trẻ, 
để họ soi mình trong đó. Mỗi khán giả 
đều có thể rút ra những bài học của riêng 
mình để có những cách ứng xử và lựa 
chọn tốt hơn cho gia đình. Bởi ai cũng đã 
có một tuổi trẻ như thế, sống và yêu hết 
mình trong tình yêu, tình bạn, những rung 
động đầu đời, những bồng bột, đam mê, 
khát khao của tuổi trẻ và những sắc màu 
của cuộc sống hiện đại... 

Phim có cốt truyện không mới nhưng 
hứa hẹn hấp dẫn người xem bằng sự chân 
thực, gần gũi của các nhân vật. các nhân 

zippo,mù TạT và em
Giá trị đích thực của 
tình bạn, tình yêu

với Dàn Diễn viên nổi trội về sắc 
vóc và Diễn xuất, câu chuyện 
thú vị, bối cảnh lãng mạn và 
nhiều cảnh quay đẹp, đầy chất 
thơ, ZiPPo mù TạT Và em - bộ phim 
phát sóng 21h10 thứ tư, năm trên 
vtv3 từ ngày 30/6 tới hứa hẹn sẽ 
mang đến sức hấp Dẫn đặc biệt 
với khán giả màn ảnh nhỏ. 



21

Diễn viên Nhã Phương là một trong những gương mặt phía Nam tham gia bộ phim

vật từ đầu đến cuối phim đã sống, đã yêu 
và trưởng thành để nhận ra giá trị đích 
thực của cuộc sống và tình yêu. Đây cũng 
là con đường mà mỗi người, nhất là các 
bạn trẻ đang trải qua. 

2. Phim đánh dấu sự hội ngộ của 
nhiều gương mặt nghệ sĩ đã làm 
nên sức hút của Tình yêu không 

hẹn trước, đó là cặp đôi đạo diễn Trọng 
Trinh - Bùi Tiến Huy và các diễn viên: 
Lã Thanh Huyền, Minh Hương, Việt 
anh… Lã Thanh Huyền chia sẻ, cô rất 
hào hứng được có mặt trong một bộ phim 
Zippo, mù tạt và em. dù ngoài đời đã lập 
gia đình, có hai con nhưng trong phim 
này, Huyền sẽ hóa thân thành một cô gái 
trẻ cực kì cá tính, lạnh lùng và sống rất 
thực tế. Vai diễn này sẽ là một bước đột 
phá trong sự nghiệp diễn xuất của cô, trái 
ngược hoàn toàn hình ảnh hiền lành, dịu 
dàng vốn đã đóng khung bấy lâu nay. 
Đây là một thử thách không hề dễ dàng, 
đòi hỏi phải hiểu và có sự cảm nhận để 
tạo ra một nhân vật sinh động và không 
nhàm chán. 

Nữ Mc xinh đẹp Thanh Vân Hugo trở 
lại màn ảnh sau vai diễn cách đây 
5 năm trong Hoa nở trái mùa. Nói về vai 
diễn trong phim mới Zippo, mù tạt và em, 
Thanh Vân khá háo hức vì đây là lần đầu 
tiên trong sự nghiệp diễn xuất cô được 
đảm nhận một vai diễn phản diện: một 
cô gái giỏi giang, xinh đẹp nhưng ích kỉ 
và mải mê với một tình yêu đơn phương. 
“Vai Mai hoàn toàn khác với những vai 
diễn trước đây của mình và đó sẽ là một 
hình ảnh mới mẻ của Vân trong lĩnh vực 
phim ảnh”. 

các diễn viên Mạnh Trường, Hồng 
Đăng tiếp tục sở trường hóa thân thành 
những anh chàng hấp dẫn của Zippo, 
mù tạt và em. Trong phim, họ là đôi bạn 
thân và cũng là tình địch của nhau. Ngoài 
ra, phim có sự góp mặt của hai gương 
mặt phía Nam là Nhã Phương và Trọng 
Nhân. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ gạo cội 
như Trọng Trinh, Quế Hằng, Viết Liên, 
Nguyệt Hằng... đã làm điểm tựa vững 
chắc cho các diễn viên trẻ và tạo nên sự 
đồng đều, hài hòa trong diễn xuất.

3.Khán giả yêu mến bộ đôi đạo 
diễn Trọng Trinh và Bùi Tiến 
Huy hẳn còn nhớ bộ phim từng 

đạt rating cao ở thời điểm phát sóng Cầu 
vồng tình yêu, Tình yêu không hẹn trước 
của họ. Zippo, mù tạt và em là sự phối 
hợp lần thứ ba giữa NsưT Trọng Trinh - 
một người dạn dày kinh nghiệm trong cả 
tuổi đời và tuổi nghề với sức trẻ, sự mới 
mẻ, sáng tạo trong cách nhìn, cách làm 
phim và khả năng tiếp cận công nghệ 
mới của đạo diễn trẻ Bùi Tiến Huy. 
NsưT Trọng Trinh tự tin chia sẻ: “sự hỗ 
trợ, hiểu ý nhau của chúng tôi sẽ tiếp tục 
tạo ra một sản phẩm hấp dẫn, bùng nổ 
trên màn ảnh nhỏ”. 

4. Lí giải về tên phim, đạo diễn 
Trọng Trinh cho biết: “Zippo, mù 
tạt là hai đạo cụ có liên quan đến 

những kỉ niệm đáng nhớ của nhân vật 
chính, ẩn đằng sau là câu chuyện rất đặc 
biệt của bộ phim. Đây cũng là những 
điểm nhấn quan trọng của bộ phim”. câu 
chuyện phim được chia thành hai thời kì, 
trước và sau khi các nhân vật đi du học, 
vì thế, cùng một nhân vật nhưng có hai 

diễn viên đảm nhận. Lí giải về việc lựa 
chọn đông đảo các diễn viên trẻ đẹp cho 
bộ phim, NsưT Trọng Trinh cho biết: 
“Ban đầu chúng tôi cũng cân nhắc việc 
để diễn viên đóng cả hai thời kì, tuy 
nhiên, ngoài diễn xuất thì thần thái, sự 
tươi trẻ, hồn nhiên lúc trẻ là điều khó đòi 
hỏi được. chúng tôi phải chọn đi chọn lại 
hàng tuần để tìm ra dàn diễn viên ưng ý, 
đó là một trong những thành công của 
đoàn làm phim”.  Điều thú vị là, ngoài 
đời, các diễn viên Lã Thanh Huyền, 
Minh Hương, Thanh Vân, Hồng Đăng, 
Mạnh Trường đều chơi thân với nhau nên 
khi đóng phim chung họ nhanh chóng 
hiểu ý nhau, nhập vai nhanh, diễn xuất 
cũng rất tự nhiên, hồn nhiên, trong trẻo 
như hiện thân cuộc sống thực. 

5.Là bộ phim dành cho giới trẻ nên 
Zippo mù tạt và em được đầu tư 
kĩ lưỡng về mặt hình ảnh. Rất 

nhiều bối cảnh đẹp, hình ảnh lãng mạn 
đã được thực hiện cho phim. Trong sáu 
tháng, đoàn làm phim đã đến nhiều địa 
danh đẹp trải dài từ Bắc chí Nam như 
Hội an, Đà Nẵng, Tam Đảo, Vĩnh 
Phúc, Hà Nội… Điểm nhấn đặc biệt là 
những cảnh quay được ê kíp chuẩn bị 
cầu kì, phức tạp như cảnh tỏ tình lãng 
mạn của hai nhân vật chính giữa đồng 
hoa hướng dương hứa hẹn sẽ vô cùng 
ấn tượng và cuốn hút. Ngoài ra, rất 
nhiều thiết bị hiện đại như Flyingcam, 
máy quay tiêu chuẩn 4K cũng đã được sử 
dụng nhằm giúp hình ảnh trong phim đạt 
chất lượng cao nhất. 

THục MiêN  
Ảnh: VFC cung cấp

Diễn viên Anh Tuấn và Bình An
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không lấy khán giả  
làm Trung Tâm

Điểm lại những bộ phim điện ảnh Việt 
từng được khán giả rất kì vọng từ đầu năm 
tới nay có thể thấy, chưa bộ phim nào đáp 
ứng được sự kì vọng ấy. Mặc dù được 
đầu tư lớn, được bảo chứng bởi những tên 
tuổi đạo diễn, nhà sản xuất, nhưng lại làm 
phim để thể hiện cá tính riêng của mình 
chứ không phải làm phim cho khán giả.

Ra mắt vào mùa phim Tết 2016, Siêu 
trộm của đạo diễn Hàm Trần đem đến 
những cảnh hành động truy bắt tội phạm 
công nghệ cao mãn nhãn với những thiết 
bị hiện đại, cắt cảnh nhanh gọn, khái niệm 
về tin học, hacker… Tuy nhiên, bộ phim 
lại đề cập đến một đề tài còn xa lạ với 
khán giả Việt mà cách lí giải vấn đề rất 

dài và rối. diễn viên nói rất khó nghe và 
ngôn ngữ rất Tây, cảm giác như được viết 
ra bằng tiếng anh rồi dịch sang tiếng Việt. 
các tuyến nhân vật quá nhiều, thậm chí 
trở nên thừa thãi, nội dung dàn trải, thông 
điệp không rõ ràng. 

sau thành công của Hương Ga, dự án 
điện ảnh tiếp theo của Trương Ngọc Ánh 
là Truy sát được khán giả háo hức mong 
chờ. “Bà trùm” Hương Ga đã mạnh tay 
chi tới 20 tỉ với tham vọng tạo ra một 
siêu phẩm hành động, nhưng bộ phim đã 
không được như mong đợi. Phim rất đẹp, 
hình ảnh đẹp, diễn viên đẹp, những pha 
hành động cũng đẹp mắt, khung cảnh sang 
trọng, xa hoa nhưng tất cả những điều 
này không làm nên một tác phẩm điện 
ảnh thành công. Đạo diễn hơi tham khi 

xây dựng quá nhiều tình tiết, nhiều nhân 
vật nên dàn trải và thiếu liên kết. Nhiều 
mâu thuẫn mở ra nhưng lại xử lí quá dễ 
dàng, không tạo được sức nặng với người 
xem. diễn biến tâm lí của các nhân vật 
hơi gượng ép, lời thoại nhiều chỗ  còn rất 
kịch. Thủ pháp làm phim theo lối ước lệ 
cũ kĩ, nhân vật chính diện thì quá tốt, còn 
phản diện thì lại quá xấu khiến cho bộ 
phim trở nên giả tạo và giáo điều. Trương 
Ngọc Ánh cũng không phải là một lựa 
chọn phù hợp cho nhân vật thiếu tá an an. 
dù khả năng diễn xuất tốt, xả thân vì vai 
diễn nhưng chị không có thần thái của một 
“đả nữ” và quá chênh lệch về tuổi tác khi 
làm người yêu của Vĩnh Thụy trong phim. 

Bao giờ có yêu nhau của đạo diễn 
dustin Nguyễn cũng là bộ phim khiến 

Phim Việt
có MấT dầN 
cHấT ViệT? 

không sử Dụng những chất 
liệu thuần việt, không phản 

ánh được đời sống của người 
việt, đó chính là lí Do phim 

việt Dù bùng nổ về mặt số 
lượng nhưng lại rất hiếm phim 

thật sự ấn tượng. không bàn 
tới thể loại hài nhảm, nhiều bộ 

phim được đánh giá là “bom 
tấn” nhưng cuối cùng lại 

thành “bom xịt”. nguyên nhân 
thất bại chủ yếu là Do các nhà 
làm phim đã mang những công 

thức của mỹ, hàn quốc  áp 
Dụng vào điện ảnh việt mà 

quên đi đặc thù văn hóa, 
xã hội việt nam.

Phim Siêu trộm - nguồn: Youtube.com

Trương Ngọc Ánh  
trong phim Truy sát  - nguồn: 
đoàn phim cung cấp Phim Bao giờ có yêu nhau - nguồn: http://phimchieurap.vn

VT
VVăN Hóa

Giải TRí

http://youtube.com/
http://phimchieurap.vn/
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khán giả hoang mang khi bước ra khỏi 
rạp. Nếu tóm gọn lại thì nội dung phim 
chính là nội dung của bài hát Bao giờ 
có yêu nhau của cố nhạc sĩ Phạm duy. 
Nhưng do đạo diễn tham vọng làm một bộ 
phim có chiều sâu mang tính nghệ thuật 
bằng cách kể một câu chuyện lắt léo, ma 
mị, thành ra khán  giả… không hiểu gì cả. 
Bộ phim có sự góp mặt của đạo diễn hình 
ảnh Garry Waller và “phù thủy âm thanh” 
christopher Wong nên điểm cộng lớn nhất 
chính là những cảnh quay đẹp và âm nhạc 
đầy ma mị. Tuy nhiên, một số cảnh quay 
nâng tầm cảm xúc quá mức khiến khung 
hình trở nên giả tạo. Phim có quá nhiều 
chi tiết thừa thãi nhưng lại thiếu những 
chi tiết cần thiết nên người xem có cảm 
giác mọi thứ đều nửa vời, thông điệp cũng 
không rõ ràng. Đạo diễn quá sa đà vào 
việc trưng trổ tài năng mà quên mất đối 
tượng khán giả của mình là ai. dù thị hiếu 
của khán giả thay đổi liên tục nhưng tâm 
lí người Việt vẫn thích những câu chuyện 
nhẹ nhàng, dễ hiểu và đặc biệt phải là một 
kết thúc có hậu.

Cần Có bản sắC việT

Tôi thấy hoa vàng trên có xanh của 
đạo diễn Victor Vũ, bộ phim thu về hơn 
80 tỉ cùng rất nhiều giải thưởng trong và 
ngoài nước, hoàn toàn sử dụng chất liệu 
Việt. chất liệu mà Victor Vũ khai thác 
trong phim vốn là “thế mạnh” của những 
miền quê Việt Nam. Đó là những cánh 
đồng xanh bát ngát, thẳng cánh cò bay, 
những khu nhà lợp ngói lụp xụp, những 

khóm tre “giữ đất” đầu làng hay bãi biển 
nghèo nuôi cả ngôi làng ven biển… Đó 
còn là những con người nông thôn chất 
phác, đùm bọc nhau trong lúc khốn khó, 
những cảm xúc thơ ngây đến vụng dại của 
lứa tuổi học trò hay cả kí ức về một thời 
bao cấp khó khăn, thời mà chiếc tivi đen 
trắng cũng trở nên xa xỉ... Khán giả như 
được trở lại tuổi thơ của mình với những 
trò chơi như: chọi cỏ, bắn bi, thả diều, 
nhảy dây, mót khoai… Một câu chuyện rất 
đơn giản nhưng trong trẻo, thuần khiết và 
tất nhiên nó hoàn toàn chạm đến trái tim 
khán giả.

Đáng tiếc là những bộ phim như thế 
không nhiều, phim Việt Nam đang mất 
dần bản sắc Việt, không phản ánh được 
đời sống và tâm hồn người Việt. các nhà 
làm phim bị yếu tố thị trường chi phối, 
làm phim hời hợt, thiếu tính nhân văn. 
chính vì vậy nên phim Việt gần như mất 
hút ở các liên hoan phim quốc tế, trong 
khi nền điện ảnh Đông Nam Á đang dần 
tạo được dấu ấn trên thế giới. Nhận xét 
về phim Việt, đạo diễn Nhuệ Giang thẳng 
thắn: “Phim giờ phải có bạo lực, phải có 
hài, đồng tính để mua vui, để lấy tiền. 
Phim Việt nhưng không có đời sống Việt 
Nam, từ con người đến tình huống đều 
rất Tây, chỉ thuần túy giải trí, hoàn toàn 
không biết đến các vấn đề của xã hội Việt 
Nam”. Đồng tình với ý kiến đó, đạo diễn  
Lê Lâm cũng tỏ ra lo ngại: “Hiện nay tôi 
thấy, phim Việt chỉ là sản phẩm tiêu thụ, 
phục vụ kinh doanh. Phần lớn phim đang 

bị Mỹ hóa, Hàn hóa, dẫu có kĩ thuật tốt 
hơn trước rất nhiều nhưng “phần mềm” là 
văn hóa, văn học, nghệ thuật trong phim 
rất ít. sáng tác điện ảnh như vậy thay vì 
nâng cao văn hóa sẽ hạ thấp trình độ của 
khán giả”.

Trong thời chiến tranh, trang thiết 
bị thô sơ, điều kiện làm phim khó khăn 
nhưng điện ảnh cách mạng Việt Nam đã 
trở thành “hiện tượng” của thế giới vì có 
bản sắc riêng và mang hơi thở của thời 
đại. Những phim như: Chị Tư Hậu, Bao 
giờ cho đến tháng Mười, Nổi gió… được 
quốc tế đánh giá rất cao vì rất Việt Nam.  
Kinh phí và thiết bị làm phim hiện đại 
không phải là những yếu tố quan trọng 
nhất để làm ra một bộ phim hay. Điều này 
một lần nữa được athony chen, đạo diễn 
29 tuổi người singapore chứng minh qua  
Ilo Ilo - bộ phim đầu tay của mình. Phim 
kể về những hồi ức niên thiếu trong thời 
khủng hoảng kinh tế tại singapore. Mặc 
dù được sản xuất với kinh phí thấp nhưng 
Ilo Ilo vẫn giành được giải thưởng tại Liên 
hoan phim cannes, Liên hoan phim Kim 
Mã và lọt vào đề cử Phim nước ngoài hay 
nhất tại oscar 2014. athony chen luôn 
nhấn mạnh tới bản sắc dân tộc trong cách 
làm phim của mình: “Thay vì cố gắng để 
thu hút khán giả nước ngoài, chúng ta nên 
bắt đầu với những câu chuyện địa phương 
để thu hút khán giả nội địa trước. Tính xác 
thực của những câu chuyện này sẽ thu hút 
được sự chú ý của quốc tế”.

Bảo aNH

Phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - nguồn: http://www.elleman.vn

http://www.elleman.vn/
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nặng lòng với Cây đàn Tính
Trong ngôi nhà nhỏ thuộc phường 

sông Hiến (thành phố cao Bằng) nằm “xa 
lánh” khỏi những ồn ã phố thị, hằng ngày 
người ta vẫn thấy ông Đàm Văn Đào kì cụi 
đục đẽo những trái bầu già, gọt tỉa chúng 
thành hàng chục, hàng trăm cây đàn tính. 
Đàn chất đầy một xó, thi thoảng ông ngồi 
đánh, nghêu ngao những điệu hát vui tai. 

Khi mới nghe qua, chúng tôi bất giác 
giật mình và hình dung trong tâm tưởng 
một ông lão có phần kì dị với thú đam mê 
“chẳng giống ai”.  ấy vậy mà, có tiếp xúc 
qua mới thấy mọi sự suy tưởng đã nhầm. 
dù ở tuổi ngoại lục tuần nhưng ông Đào 
vẫn khiến người đối diện có cảm giác ông 
còn tráng kiện lắm. Mái tóc pha sương 
phất phơ điểm những sợi trắng, tay thoăn 
thoắt đẽo gọt những thớ gỗ chắc lịm cho 
chúng thành hình, thành khuôn. Ông Đào 

có cách nói ví von, cách mở chuyện khá 
thoải mái rằng “đừng hỏi gì vội, hẵng 
cứ xem tôi làm đã”, để rồi đến khi hợp 
chuyện ông có thể nói một mạch cả ngày 
không hết. 

Nghe kể, ông Đào mê cây đàn tính từ 
thủa nhỏ. sự mê mẩn với loại “đàn 3 dây” 
cũng có xuất phát điểm từ gia đình. Ông 
nói, tổ tiên nhà ông cũng từng giữ nghiệp 
xướng ca và làm đàn trong suốt triều nhà 
Mạc. Để rồi đến đời cha ông Đào, nghề cũ 
nghiệp xưa chẳng còn, có chăng lúc rỗi rãi 
ông cụ đem đàn ra gẩy vui, cắt xẻ những 
quả bầu già cho đỡ quên nghiệp tổ truyền. 

Khi biết tôi lầm tưởng rằng, đàn làm 
ra chỉ để chất đầy ở… xó nhà, nghệ nhân 
già cười sảng khoái và khẳng định: “Đàn 
làm chẳng kịp để bán làm sao lại để trong 
kho được, đàn có chất một đống nhưng là 
phơi để chỉnh dây, chỉnh âm lần cuối trước 

khi người ta đến lấy. Những đơn đặt hàng 
từ Hà Nội, Lạng sơn, thậm chí ở Bình 
Phước, TP. Hồ chí Minh mỗi lần lấy dăm 
ba chục chiếc tôi nào có dám nhận, bởi 
chẳng đủ sức và thời gian. Mỗi cây đàn 
làm ra phải chuẩn tiếng và hoàn toàn thủ 
công, có thế mới tốt được”. chẳng kịp giải 
thích nhiều, ông Đào luôn tay xoa keo lên 
những vỏ bầu thành phẩm, miệng hướng 
dẫn tôi cách làm đàn tính cặn kẽ, chẳng 
chút giấu diếm. 

giữ lửa đàn Tính đến khi  
Còn Có Thể…

Nhắc đến đàn tính, khá nhiều người 
còn lạ lẫm, lạ ở cái kết cấu, hình dáng và 
cả âm thanh của đàn. ít ai biết được, đàn 
tính dùng để đệm lời cho cuộc hát then, 
giá trị của cây đàn tính không thể tách rời 
với những câu then, đàn tính làm cho câu 
then thêm lôi cuốn và then làm cho sức 
sống của cây đàn tính trở nên trường tồn.

VấN VươNG 
tiếng đàn cổ nơi phố thị
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Nỗi lòng trăn trở giữ tiếng đàn tính trường tồn với thời gian

Ông Đàm Văn Đào, người thợ 
làm đàn tính duy nhất trên TP Cao Bằng

giữa một thành phố ồn ã, thật 
khó để tìm được một căn nhà 
lụp xụp, chẳng có gì ngoài 
những vỏ bầu to nhỏ.  đó là 
nhà ông đàm văn đào -  một 
trong những người thợ làm 
đàn tính cuối cùng nơi phố thị 
cao bằng.
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Tuy nhiên, khi nghe về những công 
đoạn để làm nên một chiếc đàn tính, 
dường như tôi có thể khẳng định, làm 
đàn tính công phu và rất “kén” người. 
Bởi như ông Đào kể, để cho ra một cây 
đàn tính gọi là “chuẩn” phải trải qua hàng 
chục công đoạn nếu không ghi lại chắc 
chẳng mấy ai nhớ hết cặn kẽ. chẳng hạn, 
chỉ riêng việc chọn bầu và sơ chế cũng 
“ngốn” không dưới 20 ngày. Ngay khi bầu 
còn trên giàn đã phải lựa kĩ những quả 
tròn đều, không bị ong châm, kiến chích. 
Đợi cho đến khi bầu già, gõ vào phải nghe 
được những tiếng kêu đanh thì mới cắt, 
mang về ngâm nước cho phần ruột chín 
nhừ. Trong lúc ngâm nước chờ cho ruột 
bầu “chín” phải thải loại những quả bầu có 
vỏ quá mỏng. sau nhiều ngày ngâm nước, 
bầu được đem phơi trong bóng râm, nhất 
thiết không được le lói chút ánh nắng nào. 
Lí giải điều này, ông Đào cho hay: “Phơi 
nắng khiến vỏ bầu sẽ co hết. Bầu phơi 
khoảng hơn 2 chục ngày rồi lại ngâm nước 
vôi tiếp để vỏ bầu săn lại, để âm phát ra 
chuẩn đanh chứ không ngâm ngâm ngẩm 

như người bị chẹn cổ”… Từng ấy kiến 
thức phải nắm, thử hỏi nếu không đam 
mê, không tình yêu sao ông Đào đi được 
đến bây giờ? Rồi nhường ấy thứ phải làm, 
nên đến nay chưa tìm được người để tiếp 
lửa và giữ nghề làm đàn tính âu cũng là 
điều dễ hiểu. chưa kể, do đặc thù của đàn 
nên muốn có được cây đàn tốt, thanh âm 
chuẩn thì ngoài bàn tay khéo léo, người 
thợ còn phải là người biết hát các điệu 
then, những quãng âm, nhạc lí cơ bản. 
Khi hỏi người thợ già rằng, liệu mai này 
ông không còn, những kinh nghiệm của 
ông, tinh hoa kĩ thuật trong chế tạo đàn 
tính sẽ như thế nào? Ông Đào chẳng đáp, 
ngồi lặng thinh ôm cây đàn suy tưởng. 

Quơ tay với lấy cây đàn tính treo gọn nơi 
góc nhà, thế rồi lần lượt các giai điệu từ “inh 
lả ơi” của miền Tây Bắc, “lưu thủy”, thậm 
chí một vài bài nhạc đỏ được ông Đào gẩy 
lên. Tiếng đàn mê hoặc lòng người, nghe 
qua một lần lại muốn nghe mãi. Tay ngưng 
tiếng đàn, ông bộc bạch: “cách đây ít ngày 
có hai cô giáo rủ nhau đến tôi xin học gẩy 
đàn tính, thế nhưng, mình vừa nhìn là biết 

nó không lấy được cái điệu đàn của mình, 
cái tay nó không bấm được”. Phải chăng 
học cách chơi đàn tính và làm đàn đều “kén” 
người? Không rõ có thực như vậy không 
nhưng có một điều ông Đào liên tục nhắc lại 
với tôi rằng: “Người nóng tính sẽ chẳng bao 
giờ làm được đàn tính”. cũng có thể điều 
ông Đào nói là đúng bởi ngay cả con ông, 
cháu ông chẳng mấy ai ưa thích cái thú làm 
đàn cổ của ông, lại càng không hứng thú với 
tiếng đàn cổ ấy. 

Nhưng chúng ta cũng có quyền hi 
vọng bởi ngày nay, bên cạnh bảo tồn làn 
điệu hát then thì người ta cũng chú tâm 
nhiều tới cách làm sao để lưu giữ được 
tiếng đàn ngân nga, dìu dặt thực sự có sự 
lôi cuốn và quyến rũ ấy. Nghĩ vậy, rồi hi 
vọng vậy cho nỗi lòng người “giữ hồn” 
tiếng đàn cổ như ông Đào vơi chút những 
lo lắng về việc lưu lại thứ âm thanh của 
dân gian, để cho những thế hệ trẻ như 
chúng tôi được tự hào về những tinh hoa 
văn hoá của dân tộc mà cha ông để lại – 
trong đó có cả tiếng đàn tính.

VăN HươNG KHê
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hành Trang
duy nhấT 
là Cảm xúC

Diễn viên 
kim tuyến

gương mặt thanh tú, lối 
Diễn bản năng giúp kim 
tuyến nhanh chóng bén 
Duyên với điện ảnh, nhưng 
với cô, để đi được đường Dài 
lại nhờ sự chăm chỉ học hỏi. 
hơn mười năm lăn lộn với 
nghề, các vai Diễn của kim 
tuyến luôn được khán giả 
đón nhận và đồng nghiệp 
đánh giá cao. tcth đã có 
cuộc trò chuyện với nữ Diễn 
viên xinh đẹp này về chuyện 
nghề và những kế hoạch 
trong cuộc sống của cô.

26

VT
VVăN Hóa

Giải TRí



Có người nhận xét, bộ phim tuổi 
thanh xuân là đòn bẩy mới cho Kim 
Tuyến trong sự nghiệp diễn xuất. Kim 
Tuyến nghĩ sao về nhận xét này?

Với Tuyến thì Tuổi thanh xuân là một 
kỉ niệm đẹp với 6 tháng rong ruổi cùng 
các cảnh quay tại Việt Nam và Hàn Quốc. 
Trước đây, Kim Tuyến cũng đã tham gia 
nhiều bộ phim truyền hình gây ấn tượng 
khác như: Ngủ với hồn ma - phim đang 
được tham dự liên hoan phim kinh dị toàn 
cầu tại châu âu trung tuần tháng 5/2016.

Là diễn viên tay ngang, để diễn 
xuất một vai thật tốt, Kim Tuyến thường 
chuẩn bị những gì?

Tuyến luôn ý thức rằng, mình tuy 
không được trang bị những kĩ năng 
chuyên môn từ trường lớp nên càng phải 
phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn  trong từng sản 
phẩm hay dự án tham gia. Hành trang duy 
nhất Tuyến phải chuẩn bị tốt nhất là cảm 
xúc để hoá thân vào vai diễn. 

Vẫn biết, diễn xuất phụ thuộc rất 
nhiều vào sự nhạy cảm trước ống kính, 
nhưng không thể phủ nhận sự đào tạo 
bài bản sẽ giúp diễn viên đi được chặng 
đường dài, Kim Tuyến nghĩ sao về  
điều này?

Kim Tuyến đã tham gia lĩnh vực điện 
ảnh tròn 10  năm, đến bây giờ, Tuyến có 
thể chủ động chọn cho mình kịch bản và 
vai diễn phù hợp để tham gia. có thể nói, 
trường quay cũng chính là “trường học” 
thực tế, giúp Tuyến trưởng thành trong 
diễn xuất. Thêm vào đó, khi Tuyến làm 
việc với các đạo diễn, họ cũng giúp Tuyến 
tích luỹ kinh nghiệm và kiến thức.

Diễn viên thường hướng tới sự đa 
dạng trong diễn xuất, nhưng khuôn mặt 
Kim Tuyến chỉ phù hợp với vai hiền. 
Làm thế nào để Kim Tuyến bứt phá?

Tuyến có thể hoá thân những tính cách 
khác nhau đấy! có lẽ, thời gian tới khán 
giả sẽ nhìn thấy và khám phá được nhiều 
điều thú vị hơn từ Tuyến qua các vai  
diễn mới.

Có phải Kim Tuyến từ bỏ con 
đường kinh doanh đang rất ổn để theo 
đuổi sự nghiệp điện ảnh?

Kinh doanh là công việc truyền thống 
của gia đình. có một dạo, Tuyến phải 
dành hầu hết thời gian để hỗ trợ gia đình, 
bây giờ thì mọi công việc đã trở lại quỹ 

đạo nên Tuyến có thời gian để tiếp tục sự 
nghiệp và niềm đam mê của mình.

Là bà mẹ đơn thân, Tuyến sở hữu 
vẻ đẹp mà nhiều phụ nữ thầm ước, chắc 
hẳn sẽ có nhiều đấng nam nhi nguyện là 
chỗ dựa vững chắc cho Kim Tuyến?

Tạm thời Tuyến chưa nghĩ chuyện tái hôn. 
Với mình thì tình yêu dành cho gia đình 
và cho con là lớn nhất, bên cạnh đó, Tuyến 
luôn dành thời gian cho công việc. Tuyến 
luôn ở trường quay, vì mỗi phim sẽ mất 2 
đến 3 tháng thực hiện.

Chị suy nghĩ gì về cuộc sống hôn 
nhân của phụ nữ hiện đại?

Với Tuyến, mọi cái đều là cái duyên 
và mọi thứ cứ để tự nhiên. cuộc sống quá 
nhiều điều để chúng ta phải lo lắng, chẳng 
phải cuối cùng chúng ta đều mưu cầu bình 
an, sức khoẻ cho mình và người thân  
hay sao?

Được biết, Kim Tuyến là khách 
mời trong một chương trình thời trang 
trên truyền hình, Kim Tuyến có thể chia 
sẻ về chương trình này?

Đó là chương trình Thời trang trên 
HTV, một chuyên mục Tuyến rất thích. 
Nhớ lại lần đó, Tuyến hồi hộp vô cùng, 
rốt cuộc vì lần đầu tiên mình đứng trên 
sàn catwalk. Ở vị trí này, mình biết sự bất 
lợi ở chiều cao so với các bạn người mẫu 
chuyên nghiệp nên phải chọn trang phục 
thích hợp nhất, dành thời gian nhiều để 
tập luyện. Được đạo diễn thời trang hướng 
dẫn, mình tập trung vào khuôn mặt, ánh 
mắt và thần thái nên đêm thời trang đó rất 

vui, mình nhận được rất nhiều tràng pháo 
tay khi xuất hiện. 

 Kim Tuyến có thể bật mí cho khán giả 
về kế hoạch sắp tới?

Tuyến sắp tham gia phim Người đàn 
bà quyến rũ, phim sẽ kéo dài thời gian 
quay trong suốt hơn ba tháng. Đây là một 
nhân vật khá hấp dẫn, tên của nhân vật là 
Ba Trang, một phụ nữ nhan sắc và quyến 
rũ bậc nhất sài Gòn vào những năm 40 
- 50 của thế kỉ trước. Trong phim, Tuyến 
sẽ hoá thân vào nhân vật ở những thời 
kì khác nhau, từ cô gái 16 tuổi, sau đó là 
những năm truân chuyên, nhiều sóng gió ở 
tuổi 20 - 25 và khi về già, Tuyến đóng cặp 
với các nam diễn viên vào vai người tình 
như: Nhan Phúc Vinh, Quốc Trường…

Bận rộn với công việc, Kim Tuyến 
dành thời gian để chăm sóc bản thân và 
con ra sao?

dù bận rộn mấy Tuyến vẫn tranh thủ 
dành ngày cuối tuần cùng đi chơi, ăn 
uống với con gái, lắng nghe con hát hay 
kể chuyện. Bé rất có năng khiếu. còn lại, 
Tuyến sẽ dành thời gian cho bản thân. 
Tuyến chăm sóc da và tập thể dục, rất 
thích võ và boxing.

 Sở thích đặc biệt của Kim Tuyến 
ngoài điện ảnh là gì?

Mình thích thời trang. Thời gian này thì 
đọc sách, chờ ngày phim bấm máy.

Cảm ơn Kim Tuyến!

THu Huệ (Thực hiện) 
 Ảnh: Lê THiệN ViễN
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Kim Tuyến nhận Giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Cánh diều Vàng 2015
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Xinh đẹp và trẻ 
trung, Mc Lê Trinh 
sở hữu giọng hát 
khá đặc biệt được 

nhiều người nhận xét giống ca 
sĩ Như Quỳnh. sau khi sinh 
em bé thứ hai xong thì gia 
đình có mở phòng thu riêng. 
Vốn thích hát nên trong những 
lúc rảnh rỗi, Trinh thu thử, rồi 
thấy thích, thêm sự động viên 
của mọi người nên Trinh 
quyết định “trình làng” giọng 
hát của mình với MV đầu tay,  
một ca khúc bolero cô rất yêu 
thích: Bọt biển. Nhận được 
những phản hồi từ người 
nghe, Trinh vừa mừng vừa lo, 
bởi đó là sự đón nhận quý giá 
để cô tự tin đi tiếp với nghề 
hát. Nhưng lựa chọn đường đi 
ra sao với một cô gái đã chạm 
ngưỡng 30, là một bà mẹ hai 
con và vô số khó khăn trước 
mắt. Trinh chọn đi chậm và có 
sao làm vậy. 

Nhiều người hỏi Trinh, 
có gì đặc biệt ở dòng nhạc 
bolero mà đến tuổi này còn 
dám theo đuổi nghiệp ca 
sĩ? Với Lê Trinh, theo đuổi 
đam mê ở tuổi nào không 

bao giờ là muộn cả! cô mê 
hát từ nhỏ, nhất là những ca 
khúc bolero. Bố mẹ Trinh 
cũng dành tình cảm đặc biệt 
cho dòng nhạc này. Hồi đó, 
nhà cô như một ban nhạc 
gia đình, bố đàn mẹ hát và 
cô con gái nhỏ cũng bi bô 
theo. Trinh kể rằng, mẹ cô 
thần tượng giọng hát ngọt 
ngào truyền cảm của ca sĩ 
Như Quỳnh. Những đĩa 
nhạc được mở nghe hàng 
ngày, những câu hát say sưa 
của mẹ đã truyền sang tâm 
hồn con gái nhỏ từ lúc nào 
không hay. Trinh đã luôn mơ 
ước được một lần lắng nghe 
giọng hát quyến rũ này tại 
Việt Nam. 

Thỉnh thoảng, Trinh vẫn 
đi hát giao lưu cùng với 

chồng - ca sĩ Lê anh dũng 
và nhận được những lời đề 
nghị của khán giả muốn 
được nghe họ song ca những 
ca khúc bolero. Đó cũng là 
một trong những lí do thôi 
thúc Trinh mạnh dạn đến 
với ước muốn làm ca sĩ 
một cách cẩn trọng, chuyên 
nghiệp. Trước quyết định 
theo đuổi nghề hát của vợ, 
Quán quân Thính Phòng sao 
mai Lê anh dũng chỉ góp ý: 
“cần làm thế nào để bước 
cho chắc chắn và tính đường 
dài chứ không chộp giật”. 
Đó cũng là mong muốn của 
Trinh, làm nghiêm túc bài 
bản và sẽ cố hết sức chứ 
không phải là làm mọi cách 
để thành sao. Trinh hiểu, 
lứa tuổi cũng như vị trí của 

mình bây giờ không còn trẻ, 
không còn rảnh rang để làm 
điều đó. Và mong ước duy 
nhất lúc này chỉ là được tiếp 
cận với khán giả yêu dòng 
nhạc bolero nhiều hơn. 

Nhiều người hỏi Trinh, 
trong sản phẩm đầu tay sao 
không có mặt chồng - một 
ca sĩ có tên tuổi sẽ giúp cô 
đến với khán giả nhanh hơn. 
Trinh vẫn nhỏ nhẹ, cô không 
muốn “dựa hơi” chồng để 
rút ngắn con đường đến với 
đam mê. chưa một ngày học 
về âm nhạc nhưng cô có đôi 
chút yên tâm vì có hẳn thầy 
giáo thanh nhạc “của nhà 
trồng được” bên cạnh, khó 
gì, cần gì chỉ cần hỏi đều có 
giải đáp thỏa đáng. Thường 
thì Lê anh dũng chỉ khuyên 
vợ: “Giọng hát của Trinh 
không cần đưa kĩ thuật vào, 
với những bài nhạc bolero, 
quan trọng nhất là cảm xúc 
và cứ để giọng Trinh tự 
nhiên lại hay hơn”. Hàng 
ngày, Trinh chỉ học thêm 
cách lấy hơi, giữ hơi thở, 
cao độ để không bị chênh, 
bị phô. 

Khi quyết định đến với 
nghiệp ca sĩ, Lê Trinh xác 
định không đặt yếu tố nổi 
tiếng lên hàng đầu, bởi: 
“Được theo đuổi đam mê 
ca hát là hạnh phúc lắm rồi. 
Trước mắt Lê Trinh chỉ biết 
cố gắng hết sức, dồn mọi 
cảm xúc, sự yêu thích vào 
những sản phẩm sẽ ra mắt 
khán giả. còn mọi sự tùy 
duyên”. 

KHÔi NGuyêN  
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lê Trinh
THeo đuổi đAM Mê 

kHôNG BAo Giờ là MuộN

với nhiều người, lê trinh được 
biết đến là một mc truyền hình 
và vợ của lê anh Dũng - quán 
quân sao mai 2009. vì thế, cô đến 
với âm nhạc một cách nghiêm 
túc khi đã có hai đứa con, khi 
đã chạm tuổi 30 nên gây không 
ít ngạc nhiên. cô đang bước 
chậm bằng niềm tin vào chữ 
Duyên Dành cho mình. 
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Chào Yến Phương! Dự án gọi vốn 
cộng đồng Fundy đã ra đời như thế 
nào? Với một nước đang thiếu vốn như 
Việt Nam, dự án có ý nghĩ gì?

Ý tưởng dự án gọi vốn cộng đồng 
Fundy xuất hiện cách đây hai năm, 
xuất phát từ những trải nghiệm của 
em qua quá trình hoạt động thanh niên 
trong trường đại học và làm biên tập 
viên báo chí, làm marketing cho doanh 
nghiệp. Fundy có mục tiêu kết nối 
các nhóm tổ chức hoạt động xã hội, 
các kênh báo chí truyền thông, nguồn 
lực tài chính từ các doanh nghiệp và 
người quyên góp trong cộng đồng để 
hoạt động xã hội tại Việt Nam chuyên 
nghiệp và quy mô hơn.

Nền tảng trực tuyến mang tên 
Crowdfunding (Gọi vốn cộng đồng) đang 
rất phát triển trên thế giới, mỗi năm có 
hơn 2 tỉ đô la được quyên góp thông qua 
mô hình này. Em nhận thấy đây chính là 
giải pháp cho trăn trở của mình và quyết 
định thành lập Fundy. Khi được triển khai, 
Fundy sẽ giải quyết được hai vấn đề hiện 
đang tồn tại, đó là gọi vốn cho các dự án 
xã hội trên quy mô lớn thay vì tự phát 
như hiện tại và cung cấp báo cáo chuyên 
nghiệp về quá trình triển khai cũng như 
kết quả của dự án đến những người  
quyên góp.

9X ViệT So Tài SÁNG kiếN
CùNG THế Giới

hoàng yến phương là một trong 
những thanh niên tiêu biểu được 
mời tham Dự buổi gặp gỡ tổng 
thống mỹ barack obama tại 
trung tâm hội nghị quốc gia, cô 
cũng là chủ Dự án FunDy.vn, một 
trong ba Dự án của việt nam lọt 
vào vòng bán kết SáNg KiếN ToàN 
Cầu (gist tech-i 2016). cùng trò 
chuyện với yến phương để hiểu 
vì sao FunDy đã xuất sắc vượt 
qua 900 Dự án khác để có mặt tại 
thung lũng silicon.

Yến Phương tham dự buổi gặp gỡ 
Tổng thống Obama tại TTHNQG

Dự án Fundy 
nằm trong Top 30 

Startup Pedia 
Asean 2016

Dự án Fundy đạt giải Nhì cuộc thi 
do Bộ KHCN tổ chức
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Khi bắt tay vào xây dựng và triển 
khai Fundy, bạn có gặp nhiều khó  
khăn không? 

Tại Việt Nam, hình thức gọi vốn cộng 
đồng còn rất mới mẻ, gần như chưa có nền 
tảng nào hoạt động với quy mô lớn, đồng 
thời người Việt Nam cũng chưa mấy quen 
thuộc với khái niệm này. Việc này khiến 
quá trình phát triển của Fundy gặp nhiều 
cản trở, đặc biệt là thời gian cho mỗi công 
việc thường kéo dài hơn.

Tuy gặp không ít trở ngại nhưng nhóm 
cũng may mắn khi thường xuyên nhận 
được sự giúp đỡ từ các dự án hỗ trợ giới 
trẻ khởi nghiệp trong và ngoài nước. Bên 
cạnh đó, các thành viên trong nhóm đều 
là những “chuyên gia” trong lĩnh vực mà 
mình phụ trách, vì vậy, khi thực hiện dự án, 
nhóm luôn nhanh chóng tìm ra giải pháp, 
thống nhất trong việc triển khai, cũng như 
có mạng lưới đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ.

Sau khi giành giải Nhì trong cuộc 
thi khởi nghiệp startup ideas 2015 tại 
Việt Nam, Fundy đã nhanh chóng được 
các nhà đầu tư và khởi nghiệp trên thế 
giới đánh giá cao: lọt vào Top 30 Startup 
Pedia aSeaN 2016, top 8% chương trình 
global entrepreneurship bootcamp 
2016… Bạn đã làm thế nào để đưa dự án 
của mình vượt khỏi phạm vi Việt Nam? 

Trước khi dự án Fundy được thành 
lập, em đã có may mắn được tham gia hai 
học bổng toàn phần tại nước ngoài, có cơ 
hội gặp gỡ giao lưu trực tiếp với bạn bè 
quốc tế. Học bổng đầu tiên là chương trình 
Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản 
(ssEayP) năm 2014. Nhờ chương trình 
này, em đã có cơ hội được tham gia vào các 
hoạt động cùng hơn 300 đại biểu trẻ khắp 
các nước Đông Nam Á và Nhật Bản. Gần 
hai tháng cùng ăn, nghỉ, thăm quan và trải 
nghiệm đã góp phần phá vỡ được sự ngại 
ngùng của em khi hợp tác với bạn bè quốc 
tế trong hoạt động tập thể. Học bổng thứ 
hai là Dream Project Incubator vào giữa 
năm 2015 tại thành phố Boston, Mỹ dành 
cho các dự án xuất sắc của các bạn trẻ dưới 
25 tuổi. Trải qua hai tháng rưỡi tại Mỹ, bên 
cạnh các hoạt động chính thức, em đã tự 
tìm kiếm và tham dự các buổi chia sẻ, các 
cuộc thi khởi nghiệp tại đây, nhờ vậy, tự 
rút ra kinh nghiệm trong việc hình thành và 
triển khai ý tưởng khởi nghiệp hiệu quả và 
thực tế hơn.

Thuyết trình tại Nhật Bản trong chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á 2014

Cùng với hai dự án khác của Việt 
Nam, Fundy đã vượt qua hơn 900 dự án 
trên toàn thế giới để có mặt ở cuộc thi 
sáng kiến khởi nghiệp (gist tech-i 
2016) tại Silicon Valley. Theo bạn, vì 
sao Fundy lại được cộng đồng quốc tế 
đánh giá cao như vậy?

Đầu năm 2016, dự án Fundy may 
mắn vượt qua hơn 900 dự án khởi nghiệp 
trên toàn thế giới để có mặt ở vòng bán 
kết cuộc thi Sáng kiến khởi nghiệp (GisT 
Tech-i 2016) do Tổng thống Mỹ obama 
khởi xướng. Đây là một bất ngờ và cũng 
là một vinh dự lớn đối với những người 
trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm khởi 
nghiệp như chúng em. Theo em, ý tưởng 
của Fundy được cộng đồng quốc tế đánh 
giá cao bởi giải pháp khởi nghiệp mà 
chúng em đưa ra mang tính bền vững 
cao, tập trung vào giải quyết gốc rễ của 
các vấn đề xã hội, đặt yêu cầu minh bạch 
đối với quá trình triển khai các dự án, 
đồng thời đây cũng là một bước đổi mới 
của hình thức gọi vốn cộng đồng truyền 
thống trên thế giới. Được đánh giá là ý 
tưởng mới lạ, trên thế giới cũng chưa 
từng có giải pháp nào tương tự, nhưng lại 
dựa vào kết quả của những nghiên cứu 
về thị trường quốc tế đã được thừa nhận. 
có lẽ vì vậy, Fundy đã tạo ra ấn tượng 
để thuyết phục ban giám khảo và lọt vào 
vòng trong của nhiều cuộc thi.

Được biết, Fundy dự kiến sẽ khởi 
động và thực hiện gọi vốn cho dự án 
đầu tiên nhằm hỗ trợ trẻ em khu vực 
vùng sâu, vùng xa tại Việt Nam. Bạn có 
thể nói rõ hơn? 

Hiện nay, chúng em đã xây dựng 
được nền tảng gọi vốn cộng đồng tại 
Fundy.vn và đang tiến hành các quy trình 

để triển khai dự án đầu tiên tại khu vực 
miền núi phía Bắc, đang trong giai đoạn 
hoàn tất hồ sơ để đưa lên trang Fundy.vn 
và kêu gọi cộng đồng góp vốn. Với trang 
gọi vốn này, chúng em hoàn toàn không 
thu phí đối với người dùng cá nhân. 
Ngoài phí của các bên đối tác cung cấp 
công cụ thanh toán online (như phí thanh 
toán online, phí lập tài khoản tại các công 
cụ thanh toán khác), thì người quyên góp 
sẽ không phải trả bất kì khoản phí nào 
cho Fundy.vn, nghĩa là toàn bộ số tiền 
quyên góp sẽ được chuyển cho dự án.

Để triển khai Fundy hiệu quả ở 
Việt Nam, sắp tới bạn có kế hoạch gì để 
hoàn thiện ý tưởng, nâng cao kinh 
nghiệm cho mình và dự án không?

Mặc dù được tham gia một số khoá 
đào tạo trong nước và quốc tế nhưng em 
nhận thấy bản thân vẫn chưa có nhiều 
kinh nghiệm trong thực tế để triển khai 
một dự án lập nghiệp, chúng em cũng 
gặp khó khăn hơn khi môi trường khởi 
nghiệp tại Việt Nam còn rất non trẻ so 
với Mỹ hay các nước phát triển, vì vậy, 
cách để em hoàn thiện ý tưởng của mình 
là hợp tác và trao đổi thông tin thường 
xuyên với những người sáng lập của các 
dự án gọi vốn cộng đồng khác để cùng 
phát triển.

Trong thời gian tới, em dự định sẽ 
tiếp tục tham gia các khoá đào tạo khởi 
nghiệp để có góc nhìn chuyên nghiệp hơn 
trong lĩnh vực kinh doanh nói chung và 
khởi nghiệp nói riêng. 

Cảm ơn Yến Phương và chúc 
Fundy sớm mang lại nhiều dự án thiết 
thực cho cộng đồng!

yếN TRầN  (Thực hiện)

http://fundy.vn/
http://fundy.vn/
http://fundy.vn/
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Thang Duy 
Bà Bầu Đại NÁo 
PHòNG Vé

sau nhiều năm 
kiên trì vượt khó, 

thang Duy rất hạnh 
phúc khi bộ phim mới 
nhất Khi BắC KiNh gặP 

SeaTTLe 2 - BứC Thư 
TìNh Có mộT KhôNg hai 
thắng lớn với Doanh 
thu kỉ lục. cuộc sống 
riêng càng viên mãn 
hơn khi vợ chồng cô 
đang hồi hộp chờ đợi 
sự ra đời của đứa con 

đầu lòng.  

ngồi xe lăn đóng phim 

Ba năm sau thành công của phim Khi 
Bắc Kinh gặp Seattle, Thang duy và Ngô 
Tú Ba tái hợp trong phần hai Khi Bắc 
Kinh gặp Seattle 2 - Bức thư tình có một 
không hai. chỉ sau hai tuần ra rạp (từ 
29/4), bộ phim nhanh chóng đạt doanh thu 
540 triệu nhân dân tệ, tạo nên kỉ lục doanh 
thu phòng vé mới ở đại lục. Phần hai là 
câu chuyện hoàn toàn khác phần một, tuy 
vậy, mạch phim vẫn giữ được nhịp điệu 
nhẹ nhàng, lãng mạn vốn làm say mê 

hàng triệu khán giả. Lần này, Thang duy 
vào vai Giảo Gia là nhân viên sòng bạc ở 
Macau. Ngô Tú Ba vào vai Đại Ngưu, một 
người môi giới nhà đất ở Mỹ. Mối duyên 
đặc biệt của họ từ cuốn truyện 84 Charing 
Cross Road. Hai người thư đi tin lại suốt 
một thời gian dài, giống như hai nhân vật 
trong truyện. Nào ngờ, họ có dịp gặp nhau 
tại Las Vegas và bắt đầu lưu luyến không 
rời. Nhân vật của Thang duy chân thật, 
hoạt bát, tự nhiên và mang nhiều sắc thái 
cảm xúc. 

Tuy là phim tình cảm nhưng Thang 
duy khá vất vả vì lịch trình quay Khi Bắc 
Kinh gặp Seattle 2 - Bức thư tình có một 
không hai qua tám thành phố: Hồng Kông, 
Macau, Las Vegas, London… Đáng nhớ 
nhất là những cảnh quay ở sòng bài tại 
Macau. Đoàn phim chỉ được phép ghi hình 
khi không có người chơi. do vậy, suốt 
24 tiếng họ luôn trong trạng thái chờ đợi. 
Lịch sinh hoạt bị đảo lộn nên Thang duy 
rất mệt mỏi. có cảnh quay đi xuống bậc 
thang cùng với Lục Nghị, Thang duy mệt 
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đến mức suýt vấp ngã ở những bậc cuối 
cùng. cô đành nhờ đoàn phim cho mình 
ngồi xe lăn để di chuyển đến các điểm ghi 
hình trong sòng bạc. 

Ngoài ra, cô còn bị thương ở đầu gối 
khá nặng khi quay cảnh vội vã phóng xe 
chạy trốn chủ nợ, Thang duy mất thăng 
bằng nên ngã nhào, xe máy đập vào hai 
đầu gối. Tuy không chảy máu nhưng 
xương cốt đau nhức khiến cô phải nhờ bác 
sĩ tiêm thuốc giảm đau. Thuốc chưa tan 
hết thì cô lại phải quay cảnh chạy trốn. 
Lúc vừa dứt cảnh quay khoảng ba giờ 
sáng là người đẹp lại gõ cửa bác sĩ để  
tiêm thuốc. 

Cả nhà hợp TáC 
Trong vòng hai năm 2014 - 2016, 

Thang duy có năm bộ phim ăn khách là: 
Định mệnh, Tình công sở, Tham thành kí, 
Thời đại hoàng kim, Khi Bắc Kinh gặp 
Seattle 2 - Bức thư tình có một không hai. 
dù nổi tiếng muộn và từng bị cấm vận 
từ phim Sắc, giới nhưng cô vẫn âm thầm 
theo đuổi ước mơ. Thang duy nói tốt tiếng 

phổ thông, Quảng Đông và tiếng anh. 
Vì thế, cô là lựa chọn hàng đầu của các 
đạo diễn quốc tế. Từ sau khi kết hôn năm 
2014, Thang duy càng làm việc hăng say. 
có lần cô xin nghỉ phép ba tháng nhưng 
chưa đến mười ngày thì lại chạy đến công 
ty xin quay phim tiếp vì nhận được kịch 
bản quá hay. Thế nhưng, sau khi đóng máy 
phim Khi Bắc Kinh gặp Seattle 2 - Bức 
thư tình có một không hai, Thang duy thật 
sự kiệt sức. Thấy vậy, chồng cô khuyên 
vợ nên nghỉ ngơi thật sự bằng cách… sinh 
con. Hiện nay, người đẹp 37 tuổi đang 
mang thai ở tháng thứ năm. Nhịp sống 
của cô thay đổi hoàn toàn, toàn bộ thời 
gian đều dành cho việc dưỡng thai. Thỉnh 
thoảng Thang duy mới tham gia hoạt 
động quảng bá phim. dù ở nhà nhưng cô 
vẫn ham học hỏi. cô quyết tâm học thật 
tốt tiếng Hàn để nói chuyện với mẹ chồng. 
Trong cuộc sống hàng ngày, Thang duy 

và ông xã nói chuyện với nhau bằng tiếng 
anh. Tuy vậy, hai bên cũng nỗ lực để học 
ngôn ngữ của nhau để gần gũi người thân. 
Đạo diễn Kim Tae young rất chăm chỉ học 
tiếng Trung, học viết thư pháp, vẽ tranh  
khiến cha mẹ Thang duy rất vui. 

Để quảng bá cho phim Khi Bắc Kinh 
gặp Seattle 2 - Bức thư tình có một không 
hai, Thang duy nhờ chồng ghi hình MV 
ca khúc chủ đề cho chính cô hát. Vì có 
người nhà chăm chút nên thời gian quay 
phim rất ngắn. Tất cả những cảnh quay 
đều nhẹ nhàng và phù hợp với tính cách 
của Thang duy. Bối cảnh ban đêm mát 
mẻ, có mưa nhẹ giúp mọi người đều cảm 
thấy tinh thần thoải mái. Đạo diễn Kim 
Tae young nói đùa rằng, đây là MV đầu 
tiên mà cô và chồng cùng hợp tác nên nhất 
định phải làm thật tốt. 

G. TRúc (Theo Sohu) 
Nguồn ảnh: Duitang.com

 Thang Duy và Ngô Tú Ba trong phim 
khi bắc kinh gặp seattle 2 - 
bức thư tình có một không hai

Bà bầu 
Thang Duy 
quay mV 
chủ đề 
nhạc phim

http://duitang.com/
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VPHỏNG VấN

Độc QuyềN

megan Fox đảm nhận vai nữ 
phóng viên xinh đẹp april 
o’neil trong NiNJa rùa:  
ĐậP TaN BóNg Tối - một trong 
những tác phẩm điện ảnh 
được chờ mong của hè 2016. 
cô chia sẻ những thông tin 
thú vị về bộ phim qua cuộc 
phỏng vấn độc quyền Dành 
riêng cho tcth.

Có những điều 
Chỉ Tôi mới làm đượC

megan Fox

lời Toà soạn 
Từ số này, TcTH sẽ mở chuyên 
mục Phỏng vấn độc quyền,  
nơi các nghệ sĩ nổi tiếng của 
Việt Nam và thế giới chia sẻ 
về chuyện đời, chuyện nghề và 
những dự định cho tương lai. 
Những thông tin trong chuyên 

mục được dành riêng cho
độc giả TcTH.  
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Lí do nào khiến bạn mong muốn 
được góp mặt trong thế giới của 
ninja rùa?

Tôi cảm thấy thật may mắn khi có cơ 
hội làm phần tiếp theo của một phim có 
quy mô hoành tráng như Ninja Rùa. Là 
fan cuồng của những anh chàng Ninja 
Rùa ngay từ khi còn nhỏ, tôi từng xem 
series gốc vào những năm 80 thế kỉ trước 
và xem đi xem lại nhiều lần. Vì vậy, khi 
nghe thông tin về việc họ sắp đưa những 
anh chàng đáng yêu này trở lại với khán 
giả màn ảnh rộng, tôi thực sự mong muốn 
được góp mặt trong bộ phim. dự án này 
bị treo suốt một thời gian dài cho tới khi 
Michael Bay, Brad Fuller và andrew Form 
quyết định bắt tay thực hiện bộ phim. 

Vậy bối cảnh của ninJa rùa: đập 
tan bóng tối  là gì? Bạn có thể chia sẻ về 
nhân vật của mình trong phần này?

Vốn trưởng thành trong thế giới bóng 
tối, giờ đây, các anh chàng Ninja Rùa có 
cơ hội để trở thành những con người thực 
thụ. chuyện phim tập trung khai thác 
những tranh cãi về việc ta có nên gạt bỏ 
tất cả những gì thuộc về quá khứ để trở 
thành con người hoàn toàn mới? Và liệu 
những điều mới mẻ đó có thực sự tốt đẹp 
hơn? Tuy vẫn xuất hiện tại Kênh tin tức 
channel six nhưng giờ đây, april không 
còn quá mải mê với công việc của mình 
như trước. cô ấy cũng cởi mở và ngày 
một trở nên thân thiết hơn với bốn anh 
chàng Ninja Rùa.

Bất chấp những nhận định có phần 
tiêu cực của giới phê bình, sau khi ra mắt 
tập phim đầu tiên đã đạt doanh thu phòng 
vé hơn 490 triệu đô la. Theo cô, điều gì 
giúp bộ phim giành được sự yêu mến của 
khán giả tới như vậy?

có lẽ, cái tên Ninja Rùa gắn liền với 
tuổi thơ của rất nhiều người qua hàng loạt 
ấn phẩm truyện tranh cũng như những 
series hoạt hình suốt 20 năm qua. Vì vậy, 
bản thân “thương hiệu” này đã có một 
lượng người hâm mộ nhất định. Rất nhiều 
bộ phim từng chiếm trọn vẹn trái tim khán 
giả dù thoạt đầu chúng không được đánh 
giá cao. Tôi cho rằng, đôi lúc các nhà bình 
luận phim cũng bị ảnh hưởng bởi những 
định kiến nào đó. doanh thu của Ninja 
Rùa đã chứng tỏ rằng, công chúng rất yêu 
thích bộ phim này. 

Nhân vật april từng được nhiều 
người yêu mến khi bộ truyện tranh xuất 
bản vào giữa những năm 80 thế kỉ trước. 
Đó có phải là thách thức đối với cô khi 
tham gia bộ phim này? 

Tôi đã bám sát kịch bản bộ phim và 
cố gắng bằng tất cả khả năng của mình 
để giúp april xuất hiện thật ấn tượng trên 
màn ảnh rộng. có thể nói, april trong 
Ninja Rùa sẽ là sự kết hợp của rất nhiều 
phiên bản mà khán giả từng biết tới suốt 
những năm vừa qua và cũng sẽ mang 
màu sắc cá nhân của tôi. Rõ ràng là có 
những điều mà chỉ 
tôi mới có thể làm 
được cho april. có 
những thời kì chúng 
tôi phải làm việc 
khoảng 16 tiếng 
đồng hồ mỗi ngày. 
Đó là một khó 
khăn lớn vì tôi 
không có nhiều 
thời gian dành 
cho các con. 
Vì thế, mỗi khi 
được nghỉ, tôi lại 
phải tranh đấu xem 
mình nên về nhà và leo lên giường ngủ 
một giấc dài hay là gạt cơn buồn ngủ sang 
một bên để chơi cùng bọn trẻ. 

Stephen amell – bạn diễn mới của 
cô trong phim chính là “tình yêu” của 
april phải không? 

stephen là một diễn viên vô cùng 
chuyên nghiệp. anh ấy thuộc mọi câu 
thoại của nhân vật mình thủ vai. Đó là 
điều rất thú vị vì một số người trong ê-kíp 
chúng tôi đã phải rất vất vả để học thuộc 

lời thoại của mình. stephen luôn ở tư thế 
sẵn sàng để diễn xuất, và anh ấy tự mình 
thực hiện tất cả cảnh quay mạo hiểm trong 
bộ phim này. Giữa hai người bọn họ sẽ 
nảy sinh một thứ tình cảm tốt đẹp. Nhưng 
tôi sẽ không gọi đó là tình yêu. 

Cô cảm thấy như thế nào khi làm 
việc cùng đạo diễn Dave green và nhà 
sản xuất michael Bay? 

Tôi nghĩ, tất cả chúng tôi đều có cảm 
giác như mình đang được làm một phiên 
bản hoàn chỉnh hơn cho tập phim trước. 
chúng tôi tự tin về điều đó và đã dành 

rất nhiều tâm huyết cũng như năng 
lượng mới để 
làm nên tập 
phim này. 
dave là người 
luôn điềm 
tĩnh, cởi mở, 
tốt bụng, nhẹ 
nhàng và linh 
hoạt. Michael 
Bay giám sát tất 
cả mọi thứ và bản 
năng nghề nghiệp 
của ông ấy thực sự 
xuất sắc. Ông ấy 

biết khán giả chờ đợi những gì, cái gì nên 
làm và cái gì không. Bộ phim mang rất 
nhiều dấu ấn cá nhân của ông ấy. Bay là 
một nhà làm phim có tầm nhìn tuyệt vời. 
chúng tôi đã có quá nhiều kỉ niệm đẹp 
bên nhau… 

Vậy, khán giả có thể chờ đợi 
những gì ở ninJa rùa: đập tan  
bóng tối ? 

Đây sẽ là tập phim có quy mô hoành 
tráng với sự xuất hiện của nhiều nhân 
vật phản diện và các pha hành động kịch 
tính hơn so với những gì người xem từng 
thấy ở tập phim trước. Hang ổ của những 
anh chàng Ninja Rùa được dựng tại một 
trường quay ở Brooklyn. Bầu không khí ở 
trường quay lúc nào cũng náo nhiệt và ồn 
ào. Đó là điều hiển nhiên khi chúng ta thực 
hiện một bộ phim ở quy mô lớn như vậy. 
Đối với tôi, điều đó mới tuyệt vời làm sao! 
Nếu các nhà sản xuất quyết định thực hiện 
thêm một tập phim nữa, nhất định tôi sẽ là 
người đầu tiên xuất hiện ở phim trường. 

Hà My 
 (Nguồn: Paramount Pictures)

CJ CGV VIETNAM dành tặng độc giả TCTH 
5 vé xem phim Ninja Rùa: Đập tan bóng tối. 
Vé được áp dụng tại các cụm rạp CGV trên 
toàn quốc. Hãy nhanh tay cắt phiếu và gửi về 
Tòa soạn Tạp chí Truyền hình - 43 Nguyễn 
Chí Thanh – Hà Nội để có cơ hội thưởng thức 

miễn phí bộ phim bom tấn này.

Megan Fox trong phim Ninja Rùa
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PHóNG ViêN

Là người đã làm nhiều chương 
trình về biển đảo và gắn bó với biển, 
chương trình chan chu - câu chuyện 
10 năm đã đem đến cho Trần Long 
những cảm xúc gì? 

Chanchu - Câu chuyện 10 năm kể 
về những người phụ nữ, những đứa trẻ 
và ngư dân xã Bình Minh, (sau thảm 
họa của cơn bão, người ta gọi đây là 
làng chanchu), số phận của họ đã thay 
đổi chỉ sau một đêm, cơn bão chanchu 
đổ bộ 10 năm trước đã cướp đi sinh 
mạng của 87 người đàn ông trụ cột 
trong gia đình. Khi chúng tôi về lại 
làng chanchu, chứng kiến nỗi đau vẫn 
còn hiện hữu trong tâm trí của người 
mẹ mất con, người vợ mất chồng, đó 
thật sự là cảm xúc khó diễn đạt thành 
lời. Nó khiến tôi nghẹn lại khi nghĩ về 
thân phận của những người phụ nữ làng 
biển, cú sốc quá lớn về tinh thần và cả 
những ngư dân may mắn thoát chết sau 
cơn bão, tôi cảm nhận được những cái 
khó, cái khổ của họ khi vươn khơi bám 
biển, có khi phải đối diện với khoảnh 
khắc sinh tử nhưng vẫn quyết tâm giữ 
lấy vùng biển chủ quyền thiêng liêng. 

Tôi hồi hộp chờ đợi ngày bấm máy, 
bởi lẽ, câu chuyện về chanchu quá đặc 

biệt, không chỉ với tôi mà hầu như người 
miền Trung nào cũng biết đến cơn bão 
ác nghiệt này. 10 năm trước, tôi là một 
học sinh cấp 3 và chỉ được biết hình ảnh 
tang thương của làng biển Bình Minh 
qua tivi, qua các câu chuyện kể. Nhưng 
cái tên làng chanchu vẫn in dấu trong 
trí nhớ, bởi lẽ thời điểm đó, hầu như các 
câu chuyện về làng này xuất hiện liên tục 
trên tivi, trên mạng, trên báo, thành câu 
chuyện bàn tán hàng ngày của mọi người. 

Được biết, một lực lượng lớn về 
con người và phương tiện đã được huy 
động tham gia sản xuất chương trình, 
hầu hết trong số họ đã từng làm những 
bản tin nóng 10 năm trước, chắc hẳn 
khi làm chương trình này, là người dẫn, 
Trần Long đã được “tiếp lửa” bởi rất 
nhiều cảm xúc của đồng nghiệp? 

- Đúng như chị nói, ê kíp đã huy động 
một lượng lớn về nhân sự. Trong đó hầu 
hết phóng viên là những người từng tác 

câu chuyện 10 năm
ChanChu

ngày 18/5/2006, cơn bão số 1 (còn gọi là cơn bão chanchu) đã cướp đi sinh mạng của 87 
ngư Dân ở xã bình minh, huyện thăng bình, tỉnh quảng nam. 10 năm sau, khán giả truyền 
hình đã được theo Dõi một chương trình đặc biệt Do ban thời sự, đài thvn phối hợp với 
trung tâm vtv đà nẵng thực hiện tại xã bình minh để thấy sự vươn lên của người Dân 
và những đổi thay ở nơi này trong 10 năm qua. với btv- mc trần long, ChaNChu - Câu 
ChuYệN 10 Năm là một trong những chương trình truyền hình nhiều cảm xúc và ấn 
tượng mà anh tham Dự.

Xuyên suốt chương trình là những câu chuyện 
đan xen giữa ký ức và hiện tại về làng Chanchu được 

tái hiện qua lời kể của những người trong cuộc



37

nghiệp đưa tin về bão chanchu cũng như 
thực hiện các bản tin, các chương trình 
đặc biệt về cơn bão này 10 năm trước. 
Quay lại làng chanchu, họ sẽ giúp cho 
chương trình có được những chất liệu tốt 
nhất. chương trình cũng huy động một 
lượng lớn thiết bị từ xe màu Hd, flycam, 
steadycam, ánh sáng... phục vụ cho việc 
ghi hình. chương trình hoàn thành trong 
hơn nửa tháng, từ lúc lên ý tưởng đến lúc 
ra thành phẩm phát sóng là một nỗ lực rất 
lớn của toàn bộ phóng viên, biên tập, kĩ 
thuật, quay phim... của Ban Thời sự và 
Trung tâm THVN tại Đà Nẵng cũng như 
sự phối hợp, hỗ trợ của các đồng nghiệp 
trong Đài THVN.

Bản thân tôi khi dẫn chuyện cũng 
được tiếp lửa từ những ý tưởng, sự nhiệt 
tình, tận tâm của các đồng nghiệp. các 
phóng viên thì di chuyển liên tục để thực 
hiện phóng sự. Đạo diễn, quay phim thì 
lăn lộn giữa trời nắng nóng để chọn bối 
cảnh và ghi hình, có họa sĩ còn “ăn dầm, 
nằm dề” mấy ngày liền để xây dựng 
khung cảnh cho từng trường đoạn của 
chương trình, rồi kĩ thuật dựng, các anh 
chị cũng thức đến sáng làm hậu kì để kịp 
tiến độ... chứng kiến nỗ lực của đồng 

nghiệp, tôi phải cố gắng dẫn dắt sao cho 
câu chuyện hợp lí và tạo được ấn tượng 
với khán giả.

Câu chuyện hậu trường nào khiến 
Trần Long xúc động nhất?

Nói về hậu trường thì có nhiều chuyện 
đáng nhớ. Nhưng tôi rất cảm ơn các đạo 
diễn, quay phim, anh em họa sĩ và ánh 

Đội ngũ khoảng 40 người (tổ chức sản xuất, đạo diễn, biên tập, 
người dẫn, quay phim, kỹ thuật, ánh sáng, họa sĩ, đồ họa,...) 

tổ chức ghi hình trong 1 ngày tại nhiều bối cảnh tại xã Bình Minh

sáng, họ đã vất vả rất nhiều khi ghi hình 
dưới thời tiết nắng nóng, không trách móc 
gì chuyện tôi và bạn dẫn Linh Trúc cứ đòi 
dẫn lại vài lần cho ưng ý. Và cả anh em kĩ 
thuật, làm nhạc trong giai đoạn hậu kì. Họ 
không ngại làm ngày, làm đêm để hoàn tất 
công việc, có chị còn bay từ Hà Nội vào 
Đà Nẵng để giúp chúng tôi làm nhạc. có 
thể nói, đây là một trong những chương 
trình tâm huyết nhất mà đội ngũ Thời sự 

VTV8 thực hiện trong năm nay, như một 
sự chia sẻ với nỗi đau với người dân làng 
biển chanchu.

Riêng về các nhân vật, mỗi người đều 
để lại cho tôi và cả ê kíp ấn tượng riêng. 
chúng tôi để cho cảm xúc của mình đi 
theo từng cuộc trò chuyện. Những kí ức 
hãi hùng trong thời khắc sinh tử giữa biển 

đêm của Thuyền trưởng Phạm Phú Thành; 
nỗi nhớ đằng đẵng của bà Nguyễn Thị 
Huệ, Nguyễn Thị cảnh, Phạm Thị Hoa 
khi chồng, con họ đã vĩnh viễn nằm dưới 
đáy biển sâu; hay nghị lực vượt qua nỗi 
đau mất cha, mất cả mẹ của những đứa 
trẻ làng chanchu ngày ấy... Tất cả đều là 
những vĩ thanh cho câu chuyện mà chúng 
tôi muốn kể trong suốt hơn 60 phút.

Những thông điệp về tình người, 
về nghị lực vươn lên sau bão đã thực sự 
lay động khán giả, chắc hẳn bạn đã rất 
vui khi góp sức trong một chương trình 
ý nghĩa như thế?

Đây là chương trình thật nhiều cảm 
xúc mà tôi được tham gia. Đã 10 năm trôi 
qua kể từ bão chanchu, chúng tôi quay lại 
làng Bình Minh lật giở lại kí ức, không 
chỉ để tưởng nhớ những ngư dân đã nằm 
lại biển cả và chia sẻ nỗi đau của gia đình 
nạn nhân mà còn để lột tả nghị lực của 
những người phụ nữ, những đứa trẻ làng 
chanchu trong thời gian qua. chương 
trình giúp khán giả thấy được họ đã đứng 
dậy sau cơn bão ra sao và cảm nhận được 
quyết tâm bám biển của người dân nơi 
đây, mặc cho thiên tai rình tập, không 
chỉ vì mưu sinh mà còn vì hai tiếng chủ 
quyền thiêng liêng. 

Mai cHi (Thực hiện)
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VT
VHồ sơ

TRuyềN HìNH

Cấm kị Trên Truyền hình 

Ở ấn Độ, thể hiện sự thân mật ở nơi 
công cộng là điều cấm kị. Vì thế, những 
bộ phim truyền hình và điện ảnh của 
đất nước này cũng thiếu vắng những nụ 
hôn đôi lứa. Ngay cả phim phương Tây 
khi chiếu tại ấn Độ cũng bị rút ngắn 
hoặc cắt bỏ những cảnh âu yếm của các 
nhân vật. Năm 2015, phim điệp viên 007 
Spectre (Bóng ma) cũng không thoát khỏi 

kiểm duyệt, buộc phải cắt bỏ nhiều đoạn 
“nóng”. Thậm chí ở lĩnh vực điện ảnh, 
các nữ diễn viên ấn Độ có hẳn điều mục 
“không hôn” trong hợp đồng của mình. 
Không chỉ các diễn viên nữ ngại đóng 
cảnh hôn mà các diễn viên nam cũng gặp 
nhiều áp lực. Họ đắn đo rất nhiều khi 
quyết định trao nụ hôn màn ảnh cho bạn 
diễn vì sợ điều tiếng của dư luận. 

Phim truyền hình của Mỹ cũng 
có nhiều quy định khắt khe về những 
vấn đề nhạy cảm như: tôn giáo, chính 
trị, bình đẳng giới, phân biệt chủng 
tộc... Loạt phim truyền hình nổi tiếng 
Homeland cuốn hút hàng tỉ khán giả 
đã nhiều lần vấp phải sự chỉ trích của 
dư luận khi khai thác một trong những 

đề tài chính trị nhạy cảm 
nhất của thế giới là chống 
khủng bố ở Trung Đông. 

Homeland đã gặp phải vô số lời cáo 
buộc của các nước Hồi giáo về những 
sai lệch văn hóa, tư tưởng chính trị 
của các quốc gia được sử dụng bằng 
bối cảnh phim. Loạt phim Homeland 
không phô trương bằng các cảnh cháy 
nổ như nhiều phim Mỹ đang lạm dụng, 
ngược lại, phim là cuộc đấu trí gay cấn 
cùng với những pha hành động nghẹt 
thở của các điệp viên Mỹ. dù được các 
nhà chính trị lớn như tổng thống Mỹ 
obama, thủ tướng anh david cameron 
yêu thích nhưng các nhà làm phim vẫn 
tạo giới hạn cho bộ phim truyền hình 
nổi tiếng. Họ không chạm đến những 
tội ác của is vì không muốn trở thành 
kênh quảng bá cho những hành động vô 
nhân đạo của tổ chức này. 

sẩy miệng Trên sóng

Tuy các nước phương Tây yêu thích 
tự do nhưng truyền hình vẫn được kiểm 
duyệt kĩ lưỡng. Họ không gò bó nhân vật 
theo kịch bản có sẵn nhưng cũng không để 
những lời lẽ tục tĩu tràn lan trên sóng. Khi 
nhân vật đang thoải mái thể hiện cảm xúc 
nhưng lại buột miệng chửi thề thì sẽ được 
thay thế bằng “bíp” đặc trưng. Trong thời 
kì nở rộ truyền hình thực tế thì những lời 
nói, cách hành xử của thí sinh, thậm chí 
giám khảo càng được cẩn trọng. Nữ ca sĩ 
người anh Natalia Kills và chồng cô là 
Willy Moon phải rời khỏi chương trình  
X - Factor phiên bản New Zealand vào 
tháng 3/2015 vì hai người đã công kích 
phần trình diễn của một thí sinh. Vào ngày 
15/3, khi Joe irvine vừa biểu diễn xong ca 
khúc Cry Me A River, hai vợ chồng giám 
khảo trên liên tục đưa ra những lời nhận 
xét thậm tệ. Họ cho rằng, thí sinh sao chép 

Giới HạN 
của màn ảnh nhỏ

với tầm ảnh hưởng sâu rộng tới  khán giả ở mọi lứa tuổi,  
truyền hình luôn có những chuẩn mực nhất định nhằm mang lại 
những chương trình hấp Dẫn, chất lượng. Dù kín đáo như phương 
đông hay cởi mở như phương tây thì các nhà đài luôn cẩn trọng 

để làm sạch sóng truyền hình. 

Đề tài chính trị nhạy cảm trong phim Homeland

Cặp giám khảo bị sa thải khỏi 
The X-Factor của New Zealand
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phong cách của những người nổi tiếng từ 
giọng hát đến trang phục nhưng theo xu 
hướng tệ hơn. Thay vì dùng những ngôn 
từ dễ nghe, có tính động viên thí sinh thì 
Natala Kills và Willy Moon lại mạt sát thí 
sinh. cho dù khán giả tại trường quay la ó 
phản đối ngay từ câu nhận xét khiếm nhã 
đầu tiên nhưng hai vợ chồng vẫn bỏ ngoài 
tai và tiếp tục dùng lời lẽ xúc phạm nặng 
nề với Joe irvine. cách hành xử tồi tệ của 
cặp đôi đã khiến khán giả nổi giận. Ngay 
sau khi chương trình kết thúc, hơn 70.000 
người đã kí tên tẩy chay cặp đôi này. sức 
ép dư luận buộc công ti Media Works 
quản lí kênh TV3 phát sóng X – Factor 
New Zealand phải nhanh chóng sa thải hai 
giám khảo này. Ông Mark Weldon, giám 
đốc điều hành công ti, cho biết, các thí 
sinh đã tập trung tâm sức để tham gia cuộc 
thi nên họ cần được nhận những lời nhận 
xét tích cực, chuyên nghiệp chứ không 
phải những nhận xét có tính công kích, 
nhục mạ. 

cũng rơi vào trường hợp nhỡ miệng 
trên sóng truyền hình, mới đây, vào ngày 
31/3/2016, trong chương trình truyền hình 
thực tế tìm kiếm giọng ca nữ nổi tiếng 
Super Girl của Trung Quốc, giám khảo 
Kha dĩ Mẫn đã không kiềm chế được cảm 
xúc và nặng lời với thí sinh. Khi một thí 
sinh giải thích với giám khảo rằng cô hát 
không tốt vì lí do sức khỏe để mong giám 
khảo cho mình một cơ hội. có lẽ không 
chấp nhận được sự bao biện của thí sinh 
nên Kha dĩ Mẫn ngắt lời: “Khỏi hát nữa. 
cút đi!”. dù đạo diễn chương trình cho 
rằng đoạn clip trên mạng cố tình bị cắt 
xén, phần sau Kha dĩ Mẫn còn giải thích 
một số ý nhưng phản ứng của dư luận gay 
gắt khiến nữ ca sĩ nổi tiếng bị loại khỏi 
ghế giám khảo ngay sau đó. 

ThựC hư về những lệnh Cấm 

Với đà phát triển mạnh mẽ của phim 
truyền hình cũng như các chương trình 
truyền hình thực tế ở Trung Quốc, cục 
Phát thanh - truyền hình của nước này 
liên tục phải ban hành những điều luật để 
điều tiết tình hình sản xuất phim. Tháng 
3/2106, khi Quy tắc sáng tạo nội dung 
phim truyền hình được công bố đã vấp 
phải làn sóng phản ứng dữ dội từ những 
khán giả mê phim. Đây cũng là vấn đề đau 
đầu của các nhà sản xuất vì những đề tài 
ăn khách đều có quy định nghiêm ngặt. 
Theo đó, cục Phát thanh - Truyền hình 
cấm các bộ phim đề tài xuyên không, luân 
hồi, đồng tính. các phim về giới trẻ, băng 
nhóm xã hội đen, điều tra trinh thám, đề 
tài lịch sử phải được kiểm duyệt nội dung 
cẩn thận trước khi quay và phát sóng. sở 
dĩ có quy định này vì thời gian gần đây, 
những phim mang nội dung kể trên đặc 
biệt nở rộ kèm theo cách hình ảnh không 
tốt như giới trẻ hút thuốc, uống rượu… 
Năm 2014, bộ phim nổi tiếng Võ Mị 
Nương truyền kì từng bị thổi còi vì trang 
phục hở hang, nhiều tình tiết xuyên tạc 
lịch sử. cơn sốt phim đồng tính Thượng 
Ẩn cũng khiến bộ phim bị ngưng phát 
sóng ba tập cuối. sau đó, cục Phát 
thanh - Truyền hình Trung Quốc còn 
cấm trẻ em vị thành niên tham gia những 
chương trình truyền hình thực tế, chẳng 
hạn Bố ơi mình đi đâu thế.  Loạt chương 
trình lấy trẻ em, đặc biệt là con các nghệ 
sĩ, làm nhân vật trung tâm khiến các em bị 
ảnh hưởng tâm lí nổi tiếng sớm và bị lợi 
dụng sức lao động.

cũng vào thời điểm cuối tháng 3 vừa 
qua, Hiệp hội sản xuất phim truyền hình 

đề xuất cục Phát thanh - Truyền hình hạn 
chế phim ngôn tình chuyển thể từ tiểu 
thuyết trên mạng vì họ lo ngại những tác 
phẩm như vậy sẽ khiến giới trẻ rơi vào 
mộng tưởng, không thích nghi được với 
cuộc sống hiện tại và thiếu ý chí vươn lên. 
Ngoài ra, hiệp hội cũng lên án việc cát sê 
diễn viên bị đội giá nhiều lần, từ đó dẫn 
đến lối sống xa hoa, phô trương của các 
nghệ sĩ nổi tiếng. Những ý kiến trên nhận 
vô số ý kiến phản đối của khán giả trẻ. 
Bởi vì Trung Quốc đang phải chống lại làn 
sóng Hàn có khuynh hưởng mạnh trở lại sau 
thời gian gần đây. Từ 1/1/2015, cục Phát 
thanh - Truyền hình từng quy định “một 
phim hai đài”, nghĩa là một bộ phim mới chỉ 
được phát sóng cùng lúc hai đài truyền hình. 
các phim truyền hình chỉ được phát sóng 2 
tập/ngày. Điều này thúc đẩy các đài truyền 
hình phải tìm kiếm nguồn phim hay nhằm 
cạnh tranh với nhau, từ đó kéo theo sự phát 
triển của ngành sản xuất phim truyền hình. 
Khán giả cho rằng, những bước can thiệt của 
cục Phát thanh - Truyền hình đã tạo nên một 
màng lọc khá chắc chắn. các bộ phim chất 
lượng kém sẽ tự bị đào thải theo quy luật tự 
nhiên. còn đề xuất của Hiệp hội sản xuất 
phim truyền hình hơi khắt khe vì bên cạnh 
dòng phim ngôn tình như nấm mọc sau cơn 
mưa thì vẫn có rất nhiều bộ phim mang đề 
tài chính luận, chỉ là khâu quảng bá không 
hấp dẫn nên chưa nhận được sự quan tâm 
của dư luận. Trong khi chờ ý kiến cuối 
cùng của cục Phát thanh - Truyền hình thì 
các bộ phim ngôn tình được giới trẻ quan 
tâm vẫn tiếp tục sản xuất nhưng cũng có 
những phá cách thận trọng hơn. 

Lưu PHươNG

Phim Bộ bộ kinh tâm - bộ phim nổi tiếng của thể loại xuyên không Phim Bên nhau trọn đời - điển hình của dòng phim ngôn tình
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NhữNg hìNh ảNh ám ảNh
Khán giả có thể nhìn thấy cảnh lâm 

tặc chặt cây, cưa gỗ, hay những chuyến 
xe không biển số chở các khối gỗ nặng 
vượt rừng nhưng với phóng viên thực 
hiện, những gì mà họ tận mắt chứng 
kiến, tận tai nghe thấy mới thực sự là nỗi 
ám ảnh. Phóng viên Hồ Trí kể: “Khi trực 
tiếp nhìn thấy cảnh phá rừng, chúng tôi 
thấy dã man quá, những gốc cây bị đốn 
hạ hiện ra nhan nhản, rừng không còn là 
rừng nữa, giống như đã bị sa mạc hóa, 
chỉ còn lại những nhúm cây non thấp bé 
chỏng chơ...”. Sự ám ảnh còn nằm ở sự 
thật tàn bạo về nạn chặt phá rừng, buôn 
lậu gỗ tại Tây Nguyên. Trước kia, khi 
có sự quản lí chặt chẽ, lâm tặc thường 
hoạt động về đêm nhưng giờ đây, việc 
chặt phá và vận chuyển diễn ra công 
khai giữa ban ngày, những chiếc xe hạng 
nặng vẫn từng ngày, từng giờ cày nát 
đường rừng. Trong khi đó, theo nhóm 
phóng viên kể lại, các khe nước trong 
rừng trơ lại đá sỏi, không còn nước, khi 

di chuyển giữa trưa nắng 390, hiếm hoi 
lắm mới tìm thấy một bóng cây, chỉ thấy 
hơi nóng bốc lên từ những tảng đá khô”. 
Cách chặt phá cây của lâm tặc cũng hết 
sức tàn nhẫn, có những cây chúng chỉ 
lấy khúc gỗ tốt, các phần còn lại vất 
chỏng chơ… Nỗi ám ảnh về sự dã man 
của lâm tặc, của ý thức con người trong 
cách đối xử với rừng đã khiến cho nhóm 
phóng viên của VTV24 quyết tâm dấn 
thân vào cuộc hành trình lên án tội ác.

NhữNg cuộc chiếN thực sự
Ê kip thực hiện gồm hai phóng 

viên, hai quay phim và một lái xe, chia 
thành hai nhóm cứ thế rong ruổi từ 
Ninh Thuận rồi lên Tây Nguyên trong 
suốt hơn hai mươi ngày. Những tưởng 
chuyến đi sẽ diễn ra với mục đích ban 
đầu phản ánh tình trạng hạn hán, về quy 
hoạch trồng cà phê nhưng chính sự thật 
đau lòng đã đưa các phóng viên trẻ đến 
một hành trình không biết trước, với 
những “cuộc chiến” thực sự. Đầu tiên 
là chiến đấu trong tư tưởng về hiệu quả 

Hành trình theo chân 
những khối gỗ lậu

Chùm phóng sự về buôn lậu gỗ 
và Chặt phá rừng tại Đắk lắC 

Của nhóm phóng viên Điều tra 
thuộC trung tâm tin tứC vtv24 
Đã nhận ĐượC sự quan tâm ĐặC 

biệt Của khán giả. Đó không 
Chỉ là sự phẫn nộ trướC CáCh 

hành xử tàn nhẫn Của Con 
người Đối với rừng mà Còn là 

lòng Cảm phụC tinh thần 
quyết tâm, sự hi sinh vượt khó 
Để nói lên sự thật Của những 

phóng viên trẻ. những hình 
ảnh mà khán giả ĐượC Chứng 

kiến trên sóng truyền hình 
vẫn Chưa phải là tất Cả, ẩn sau 
Đó là Cả một CuộC hành trình, 
một Câu Chuyện dài với những 

CuộC Chiến không ngờ tới…

Phần thân cây lâm tặc bỏ lại

Vt
VPhía sau

Màn hình
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công việc. Phóng viên Hồ Trí chia sẻ: 
“Vấn đề về hạn hán, về phá rừng trước 
đây đã được các anh chị phóng viên làm 
rất nhiều nên chúng tôi cảm thấy áp lực 
tâm lí đè nặng vì mình sẽ phải tiếp cận 
theo hướng khác và làm như thế nào để 
đem đến một cái gì đó mới mẻ cho khán 
giả về vấn đề này”. Nhưng cuộc chiến 
thầm lặng về đam mê nghề nghiệp có lẽ 
vẫn không gay cấn bằng cuộc chiến bảo 
vệ sức khỏe của các phóng viên trong 
quá trình tác nghiệp. Do là lần đầu tiên 
đến Tây Nguyên nên sự hiểu biết về văn 
hóa, đường đi của các phóng viên còn 

hạn chế. Sau những 
ngày đầu tiên dành cho 
tìm hiểu đường đi lối 
lại, thông tin từ người 
dân, sau những chuyến 
đi đêm bằng xe máy 
xuyên qua rừng để tiết 
kiệm thời gian, những 
chuyến cuốc bộ giữa 
nắng trưa trong rừng, 
những bữa ăn giấc ngủ 
khắc khổ cùng người 
dân, nhóm phóng viên 
người thì tụt huyết 
áp, người đau trực tràng, đó là chưa kể 
đến hiểm họa về sốt xuất huyết… Họ 
đã phải chiến đấu thực sự với chính thể 
lực và bệnh tật, chỉ sợ nếu không vượt 
qua được sẽ không thể hoàn thành công 
việc.

Đôi khi, vì hiệu quả công việc, giữa 
phóng viên và quay phim cũng nảy sinh 
mâu thuẫn và tranh cãi. Theo phóng 
viên Hồ Trí, việc này không thể tránh 
khỏi. Khi làm việc cùng nhau, bên cạnh 
sự phân công công việc thì sự kì vọng 

đặt ở đồng nghiệp là rất lớn vì những 
điều đắt giá trong phóng sự có khi chỉ 
đến trong khoảnh khắc, ghi lại được 
cũng là nhờ may rủi. Nhưng sự đoàn kết 
đã luôn chiến thắng đúng lúc.

KhôNg bao giờ từ bỏ
Nhóm phóng viên VTV24 tâm sự, 

trong suốt cuộc hành trình làm về phá 
rừng và buôn lậu gỗ này, đã có những 
lúc họ cảm thấy nhụt chí. Họ đã từng 
nhủ rằng, hay dừng lại ở đây; hình ảnh, 
thông tin đã ghi lại có gì dùng nấy, 
không đi tiếp nữa vì bản thân đã sắp 
bước qua giới hạn chịu đựng. Nhưng 

càng đi, họ càng chứng kiến nhiều sự 
thương tâm, nhiều câu chuyện gây nhức 
nhối về phá rừng, và tự đặt câu hỏi: 
“Nếu như bây giờ mình bỏ cuộc thì có 
xứng đáng hay không?”. Sau đó họ lại 
tiếp tục lên đường, san sẻ công việc. 
Thậm chí, khi được hỏi về nguy hiểm 
rình rập khi quay lén cảnh mãi lộ, cảnh 
cò buôn gỗ nói chuyện, cảnh chặt phá 
rừng, phóng viên Hồ Trí cho biết: “Thực 
sự lúc đó chúng tôi không hề nghĩ đến 
việc nếu lỡ bị phát hiện mà chỉ quan 
tâm là làm sao lấy được hình ảnh, tiếng 
nói của những người đưa và nhận mãi 
lộ…”. Họ đã dũng cảm theo đuổi đến 
cùng sự việc, không từ bỏ hành trình 
nói lên sự thật dù phải trải qua những 
thử thách khó khăn như vậy. Tất cả 
chỉ vì mong muốn lên án nạn chặt phá 
rừng, kêu gọi sự thay đổi ý thức của 
mỗi người về cách đối xử với rừng và vì 
tương lai của những đứa trẻ vô tội. Đó 
thực sự là những điều đáng trân trọng 
trong nhân cách của những người đam 
mê nghề báo.

ĐặNg TraNg

Lâm tặc chặt phá rừng tại Tây Nguyên

Cảnh rừng Đắk Lắc- Tây Nguyên bị sa mạc hóa

Phóng viên Hồ Trí dẫn hiện trường



42

Vt
VPhía sau

Màn hình

Sau khi lên ý tưởng cho chương 
trình Vietnam Discovery (Khám 
phá Việt Nam) về con đường 
xe đạp thồ, ê kíp thực hiện đã 

bắt tay ngay vào việc tìm kiếm nhân vật. 
Quả thực, việc lựa chọn được những 
người phù hợp với tiêu chí đặt ra đã tốn 
không ít thời gian của chúng tôi. Sau hai 
tuần gặp gỡ và trò chuyện với một số 
thanh niên Pháp, chúng tôi đã may mắn 
biết đến Nicolas Houdry và Nicolas 
Voillemot, hai người bạn đến từ 
Toulouse và Bordeaux, miền Nam nước 
Pháp. Nicolas Houdry sẽ được biết đến 
như “Nico xanh” còn Nicolas Voillemot 
là “Nico đỏ”. “Nico xanh” đến Việt Nam 
do tham gia dự án của một tổ chức phi 
Chính phủ. Còn “Nico đỏ” vốn là kĩ sư 
trước khi rời châu Âu đi du lịch vòng 
quanh thế giới. Ngay khi gặp gỡ hai bạn 
ấy, chúng tôi đã thấy được sự thân thiện 
và nhiệt tình trong cách họ thể hiện cảm 

xúc. Đó cũng là những người đáp ứng 
khá tốt các yêu cầu của chương trình 
như: yêu thích các hoạt động thể lực và 
có sức khoẻ tốt, mong muốn tìm hiểu về 
lịch sử, có khả năng nói tiếng anh, giao 
tiếp bằng tiếng Việt  và cuối cùng là sẵn 
lòng thu xếp công việc cá nhân để có thể 
tham gia ghi hình liên tục trong khoảng 
thời gian chúng tôi yêu cầu.

Tuy nhiên, cũng có một khó khăn 
nhỏ khiến các nhân vật băn khoăn. Đó là 
việc ghi hình sẽ diễn ra trong thời gian 
khá dài và liên tục sẽ gây xáo trộn công 
việc cũng như các kế hoạch của họ. Để 
thuyết phục hai bạn Nico tham gia, ê kíp 
đã phải điều chỉnh lại lịch trình sao cho 
các bạn ấy không phải bỏ quá nhiều kế 
hoạch cá nhân, đồng thời thuyết phục các 
bạn về tính thời điểm của chương trình. 
Thật may mắn là cuối cùng cả hai đều rất 
hứng khởi chuẩn bị cho hành trình cùng 
với xe đạp thồ. Chương trình được ghi 

Con đường 
xe đạp thồ Điện Biên Phủ

niColas houdry và 
niColas voillemot - hai 

người bạn Đến từ miền nam 
nướC pháp, gặp nhau ở việt 

nam và Đã Cùng tham gia một 
hành trình Đáng nhớ và Đầy 
ý nghĩa Cùng Chương trình 

Khám phá Việt Nam Của ban 
truyền hình Đối ngoại. trên 

ChiếC xe Đạp thồ với ngót  
1 tạ gạo, hai nhân vật người 

pháp Đã trải qua Chặng 
Đường hơn 500 km tái hiện 

việC vận Chuyển lương thựC 
tiếp tế Cho tiền tuyến trong 
Chiến dịCh Điện biên phủ. việC 
tìm kiếm nhân vật Cũng như 
hành trình trải nghiệm ĐặC 
biệt và không ít thử tháCh 
này là kỉ niệm ĐặC biệt Của 
btv hồng nhung - người tổ 

ChứC sản xuất Chương trình. 

Ghi hình hai nhân vật trò chuyện tại đèo Chẹn, tỉnh Sơn La với bà  
Quách Thị Ngự, 87 tuổi, cựu dân công tải gạo trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 
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hình trong hai tuần, ê kíp cùng nhân vật 
đã di chuyển liên tục qua các tỉnh: Thanh 
Hoá, Sơn La lên Điện Biên. Đó quả là  
một hành trình khá vất vả. Đặc biệt, với 
nhân vật trải nghiệm, có những ngày 
hai bạn ấy gần như di chuyển hoàn toàn 
bằng xe đạp thồ, mang theo 80 kg gạo và 
tư trang cá nhân. Với sự phối hợp nhịp 
nhàng của tất cả các thành viên và sự hỗ 

trợ từ các địa phương, mọi chuyện đã 
diễn ra khá thuận lợi.

Để đảm bảo nội dung ghi hình sát 
với dự kiến, khâu hậu cần là một thử 
thách với cả ê kíp. Hậu cần ở đây bao 
gồm việc sắp xếp, kết nối với đầu mối tại 
các địa phương sao cho thật hợp lí, đảm 
bảo không bị thiếu bối cảnh hay các hoạt 
động cho nhân vật trải nghiệm. Bên cạnh 
đó, việc đảm bảo an toàn cho hai nhân 
vật trải nghiệm khi họ đẩy xe đạp thồ trên 
những đoạn đường đèo mù sương hay qua 
khúc cua có nhiều 
xe tải và xe khách 
đang lưu thông 
cũng là một nhiệm 
vụ khó khăn.

Tôi nhớ nhất 
là lúc ghi hình tại 
huyện Vân Hồ, 
tỉnh Sơn La. Đó 
là cảnh quay đẩy 
xe đạp thồ trên 
đoạn đường mù 
sương. Hai bạn 
người Pháp có 
chia sẻ với chúng 
tôi sự e ngại về việc mất an toàn khi họ 
di chuyển trên quãng đường này. Ngoài 
hai quay phim, các thành viên trong ê kíp 
đều đã được bố trí đứng trước các khúc 
cua để ra hiệu cho các phương tiện giao 
thông về việc quay phim. Đó là những 
giây phút căng thẳng, chỉ đến khi nhìn lại 

những thước phim đáng giá quay bằng 
flycam thì cả đoàn mới thở phào nhẹ 
nhõm. Chính các nhân vật trải nghiệm 
cũng chia sẻ rằng, họ rất ấn tượng với 
việc cả một ê kíp đã phối hợp rất tốt để 
việc ghi hình diễn ra liên tục và suôn sẻ.

Trong chương trình, các nhân vật đã 
có nhiều trải nghiệm trên tuyến đường tải 

lương lịch sử năm xưa. 
Khám phá những nét văn 
hoá của đồng bào dân 
tộc vùng cao là một phần 
của lịch trình. Để ghi lại 
những trải nghiệm đó, 
đoàn đã phải di chuyển 
rất nhiều và liên tục. Có 
những bản làng nằm sâu 
trong thung lũng, nơi mà 
xe ô tô không thể đến 
được. Tất cả các thành 
viên của ê kíp phải đi 
bộ, mang theo máy móc 

và đặc biệt là hai chiếc xe đạp thồ và 4 
bao gạo. Chính vì vậy mà các cảnh quay 
thường mất thời gian hơn so với dự kiến. 
Với cảnh múa khèn chẳng hạn, chúng tôi 
dự định quay vào buổi tối nhưng phải lùi 
sang buổi sáng ngày kế tiếp do đi từ địa 
điểm trước đó đến nơi quá muộn không 
đủ ánh sáng để quay. 

Chương trình cũng may mắn nhận 
được một số phản hồi tích cực từ các địa 
phương nơi đoàn đã đi qua. Ngay khi 
tập 1 phát sóng, một số khán giả còn gọi 
điện để hỏi về lịch phát sóng các tập tiếp 
theo và tỏ ý vui mừng khi nhìn thấy hình 
ảnh tươi đẹp của quê hương mình trên 
kênh VTV4 của Đài THVN. Sự hưởng 
ứng của khán giả là sự động viên thiết 
thực nhất đối với toàn bộ ê kíp.

Khi hành trình kết thúc, cả hai bạn 
“Nico xanh” và “Nico đỏ” đều cho rằng 
đây là cơ hội có một không hai để hiểu 
về lịch sử cũng như chứng kiến những 
đổi thay của Việt Nam trên tuyến đường 
tải lương trong chiến dịch Điện Biên 
Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa 
cầu. Họ chia sẻ rằng, thông qua các trải 
nghiệm và gặp gỡ những người dân 
công năm xưa, những người đã ở độ tuổi 
xưa nay hiếm, họ đã biết về con người 
Việt Nam nhiều hơn bất kì những kiến 
thức học được trong sách vở hay phim 
ảnh. Hai bạn cũng rất vui khi nhìn thấy 
một đất nước Việt Nam thân thiện, hiếu 
khách, người dân Việt Nam trân trọng 
lịch sử nhưng luôn hướng đến một ngày 
mai hoà bình và phát triển.

NgọC Mai (Ghi)

Cùng người Thái đen tại xã Chiềng Khoa tỉnh 
Sơn La thu hoạch rêu suối về chế biến món ăn. 

Hai nhân vật học múa khèn cùng bà con 
người Mông tại xã Lóng Luông, tỉnh Sơn La. 

Hai bạn Nico nghe một cựu dân công kể lại 
câu chuyện thời trẻ khi mới tham gia vào 
chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ê kíp quay chương trình Xe đạp thồ Điện Biên 
chuẩn bị đạo cụ trước một cảnh quay.

Đến với Vietnam Discovery, Nicolas 
Houdry và Nicolas Voillemot muốn 
biết được con đường tải lương của 
dân công Việt Nam trong chiến dịch 
Điện Biên Phủ ra sao, đẩy một chiếc 
xe đạp thồ cùng với những bao tải 
gạo đi kèm là như thế nào. Và quan 
trọng hơn cả, các bạn muốn hiểu 
được ý chí của những con người đã 
điều khiển những con “ngựa sắt” ấy 
để góp phần làm nên chiến thắng 
cho Quân đội nhân dân Việt Nam.
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Đồng hành Cùng khán giả, nhất là CáC khán giả Cao 
tuổi Đã hơn 11 năm, Chương trình Vui - Khỏe - có ích Đã 
quen thuộC với những phần thể hiện tươi vui, bổ íCh, 
dí dỏm Của CáC Đội Chơi và lối dẫn nhẹ nhàng, gần 
gũi, tinh tế Của mC thảo vân. thế nhưng, Có một góC 
rất kháC, nơi mà người xem Có thể Chiêm nghiệm ra 
nhiều Điều từ Chương trình, Đó là Điều tuyệt vời về 
Cảm xúC, về tính nhân văn mà Chương trình Đem lại, 
Đôi khi Chỉ Đơn giản qua tiếng gọi thân thiết, quen 
thuộC: “người Cao tuổi”…

Các đội chơi tham gia chương trình

Vui - kHỏe - Có íCH 
Cái nhìn đầy cảm xúc 

về người cao tuổi

Vt
VPhía sau

Màn hình
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KhôNg chỉ là một game show…
Vui - khỏe - có ích vốn được biết đến 

là một sân chơi rất phù hợp với người 
cao tuổi, là nơi họ được thể hiện khả 
năng của mình, được giao lưu, gặp gỡ 
lẫn nhau giữa các vùng miền trên cả 
nước. Tuy nhiên, những gì mà chương 
trình mang lại còn nhiều hơn thế, đó 
không chỉ đơn giản là một game show 
mà còn là cầu nối tình cảm kì diệu. rất 
nhiều người đã tìm lại được nhau sau 
nhiều năm xa cách. Đó là những đồng 
đội cũ, đồng nghiệp cũ, hàng xóm và 
cả những người quen cũ. giây phút xúc 
động nhất có lẽ là khi những người cao 
tuổi tìm được bạn bè, đồng đội của mình 
sau mấy chục năm trời xa cách và mong 
ước gặp lại những người thân yêu ấy vẫn 
cháy bỏng, được bày tỏ qua mỗi chương 
trình… điều đó thật sự tuyệt vời. Vui - 
khỏe - có ích còn là một không gian của 
kỉ niệm. rất nhiều bài hát đi cùng năm 
tháng, những giai điệu đã gắn bó với một 
phần đời của nhiều người, của một thời 
không thể nào quên mà những người cao 
tuổi được ôn lại qua các phần chơi. Có lẽ 
vì vậy mà phong thái của các cô, các bác 
khi tham gia chương trình mới tự nhiên, 
tươi vui đến vậy. 

Tuổi trẻ thường sôi nổi trong tình yêu, 
nhưng những người cao tuổi thì lại có 
cách thể hiện tình yêu thật chân thật và 
giản dị đến xúc động. Khi được hỏi về 
những kỉ niệm đáng nhớ khi dẫn chương 
trình Vui - khỏe - có ích, MC Thảo Vân 
tâm sự rằng: “Tôi từng rơi nước mắt 
khi có cô níu lấy tay tôi thì thầm rằng 
cô mang xuống cho cháu chục trứng gà 
nhà nuôi, cháu đừng quên mang về cho 
con trai. Hay có các cô bác dặn đi, dặn 
lại nếu có dịp đến quê họ thì đến nhà 
bác chơi nhé... rất nhiều kỉ niệm làm tôi 
thêm yêu quý chương trình hơn. Được 
tiếp xúc với các bác, các cô, thấy tinh 
thần nhiệt tình, tâm huyết và yêu đời của 
họ, tôi như được tiếp thêm sức mạnh và 
sự lạc quan để vượt qua những khó khăn 
trong cuộc sống của mình”. Và như vậy, 
chương trình không chỉ còn là nơi vui 
chơi, trau dồi kiến thức mà còn trở thành 
một tấm gương phản chiếu tâm hồn của 
những người cao tuổi, những tâm hồn đã 
xế chiều nhưng vẫn tràn đầy cảm xúc thật 
trong sáng.

làm Việc Với sự thàNh tâm
Năm 2005, do nhu cầu cần có một 

sân chơi cho các bậc cao niên, nhà báo 
Đào Thanh Thiết và BTV Thu Hương 
đã xây dựng format chương trình, gồm 
những trò chơi bổ ích, một game show 
thuần Việt. Vui - khỏe - có ích ra đời đã 
nhanh chóng đáp ứng được sự mong 
mỏi của các cô, các bác, trở thành một 
không gian văn hóa cho lớp người cao 
tuổi trên sóng VTV.

Trên cương vị là chỉ đạo sản xuất, 
BTV Thu Hương tâm sự: “Những người 
thực hiện chương trình này phần lớn còn 
rất trẻ, nhưng họ đều một lòng gắn bó với 
công việc, bởi với họ, người cao tuổi luôn 
cần được yêu quý và trân trọng, mỗi cá 
nhân trong ê kíp đều coi người chơi như 
ông, bà, người thân của mình. Vì lẽ đó, 
ê kíp luôn nỗ lực từng ngày để tạo nên 
những điều mới mẻ và hấp dẫn nhất cho 
người chơi cũng như khán giả qua mỗi tập 
phát sóng. Nhiều người cao tuổi cứ mong 
chờ đến mỗi sáng thứ Bảy để đón xem 
chương trình. Cụ Nguyễn Thị Ngát, ở Chí 
Linh - Hải Dương tâm sự: “Đối với chúng 
tôi, ngoài các câu lạc bộ ở quê còn có một 
nơi chúng tôi luôn chờ đợi, đó là chương 
trình Vui - khỏe - có ích. Chương trình 
giúp chúng tôi có thêm kiến thức về sức 
khỏe và cuộc sống”.

Vui - khoẻ - có ích được dẫn dắt bởi 
nhiều MC. Sự linh hoạt này đã phần 
nào tạo nên màu sắc và sự sinh động 
cho chương trình. Trước MC Thảo Vân 
và MC Minh Trang, nhà thơ Phạm Tiến 
Duật là MC dẫn chương trình này đầu 

tiên, từng đã ghi dấu ấn và giành được 
nhiều tình cảm của người cao tuổi với 
lối dẫn dí dỏm, ứng khẩu thành thơ rất 
phong phú. 

Trong năm 2016 này, chương trình 
đang đặt mục tiêu sẽ thực hiện tại nhiều 
địa điểm trên cả nước. Việc được đến 
gần hơn với khán giả khắp vùng miền 
là động lực để khơi nguồn ý tưởng 
cho những người thực hiện. BTV Thu 
Hương chia sẻ: “Từ tháng 7 tới, chương 
trình sẽ thay đổi nội dung mới. Chúng 
tôi sẽ chú trọng hơn nữa đến yếu tố sáng 
tạo và tìm kiếm những chủ đề hấp dẫn 
để tránh gây cảm giác nhàm chán cho 
người xem. Tuy nhiên, việc thay đổi 
format sẽ không diễn ra quá nhanh mà 
cần có sự phù hợp bởi bản thân người 
chơi cao tuổi cũng cần có thời gian để 
làm quen và thích ứng với sự mới mẻ 
của chương trình”. 

Vui - khoẻ - có ích thực sự đã mang 
đến một sân chơi phù hợp và bổ ích dành 
cho người cao tuổi, giúp họ tích lũy được 
thêm nhiều kiến thức để bảo vệ sức khỏe 
của bản thân, sống vui vẻ và có ích với 
cộng đồng. Và trên hết, đó là một không 
gian cảm xúc thật sự, nơi mỗi người cao 
tuổi có thể trao cho nhau những tình cảm 
ấm áp, tìm thấy sự tươi mới trong tâm 
hồn cũng như những chiêm nghiệm về 
cuộc sống và tình yêu thương. Chương 
trình Vui - khỏe - có ích sẽ tiếp tục đồng 
hành, mang đến những giây phút thư 
giãn, bổ ích cho quý vị khán giả vào mỗi 
dịp cuối tuần trên sóng VTV3.

ĐặNg TraNg

MC Thảo Vân bên đội chơi
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Hào hứng với Đêm trắNg

Đêm trắNg một trong những dự án VtV Đặc biệt 2016 vừa 
mới ĐượC phê duyệt Để sản xuất. bộ phim này ĐượC thựC 
hiện bởi ê kíp “ĐặC biệt”, Đó là “liên quân” ban thanh 
thiếu niên, ban thời sự và Cơ quan thường trú vtv tại 
liên bang nga. nhà báo hà thu hằng, người tổ ChứC sản 
xuất Của dự án Đã bật mí với tCth về ý tưởng Cũng như kế 
hoạCh sản xuất ngay trướC giờ Chị lên Đường.

Thành phố St.Petersburg, địa điểm quay 
của đoàn làm phim Đêm trắng

Nhà báo Hà Thu Hằng
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pV: Được biết chị đang gấp rút 
chuẩn bị sang Nga để thực hiện dự án 
vtv Đặc biệt, chị có thể bật mí về dự 
án này?

nhà báo hà thu hằng: Đêm trắng 
nằm trong đề án mà chúng tôi được 
Tổng giám đốc Trần Bình Minh gợi ý. 
Nước Nga vốn đã quá quen thuộc với 
nhiều thế hệ người Việt, những người 
đã có cả một thời tuổi trẻ sôi nổi học 
tập và làm việc ở đây, nhưng đã lâu rồi, 
hình ảnh nước Nga hiện đại ít được nói 
đến trên truyền hình. Và để trả lời cho 
câu hỏi, nước Nga ngày hôm nay như 
thế nào, điều gì đã thay đổi, điều gì vẫn 
còn mãi, mối quan hệ giữa Việt Nam 
và Liên bang Nga hiện như thế nào sau 
25 năm Liên Xô sụp đổ sẽ dần dần hé 
lộ trong các bộ phim tài liệu, mở màn là 
Đêm trắng. 

bộ phim mở đầu bằng hình ảnh 
đêm trắng ở thành phố St.peterburg, một 
hình ảnh rất đặc trưng của nước Nga 
vào mùa hè và câu chuyện về những 
người Việt kinh doanh nhờ đêm trắng. Ý 
tưởng này được ấp ủ như thế nào?

Nói đến nước Nga, người ta nghĩ 
ngay đến mùa tuyết trắng. Tuyết mang vẻ 
tinh khiết, kiêu sa, nhưng cũng vô cùng 
khắc nghiệt. Tuyết gắn liền với cuộc 
sống mưu sinh trong giá lạnh vô cùng vất 
vả của người Việt ở xứ người. Hình ảnh 
nước Nga và người Việt ở Nga trong mùa 
tuyết trắng đã được khá nhiều bộ phim, 
bài báo mô tả, còn đêm trắng thì chưa. 
Đêm trắng là hình ảnh đặc trưng của 
thành phố St.Peterburg và một số thành 
phố của nước Nga vào mỗi mùa hè (bầu 
trời gần như sáng trưng, đêm đến mà 
thành phố hầu như không ngủ, mọi người 
dạo chơi, tận hưởng hiện tượng thiên 
nhiên độc đáo mà chỉ những thành phố 
phương Bắc mới có). Tất cả đều hoàn 
hảo, xung quanh chỉ có sự lãng mạn với 
vẻ đẹp kì thú của thiên nhiên. Đêm trắng 
còn có ý nghĩa nữa, đối với những người 
Việt mưu sinh ở xứ người, đó là những 
đêm mất ngủ, lo toan. Hàng chục năm 
mưu sinh nơi đất khách, nhất là sau khi 
Liên Xô sụp đổ, rất nhiều người Việt đã 
trải qua những biến cố lớn trong đời sống 
chính trị, kinh tế, xã hội của nước Nga. 
Sống vất vưởng không công ăn việc làm, 
phải đứng đường bán từng cái quần bò, 
rồi lập “ốp”, lập chợ. Chợ bị dẹp, chuyển 
sang chợ khác, rồi trở thành nạn nhân 

của chủ nghĩa phát xít, bài ngoại, nạn 
nhân của mafia, của những xưởng may 
đen do chính người Việt lập ra... Những 
điều đó liệu có “bẻ gãy” tinh thần người 
Việt? Cộng đồng người Việt ở Nga hiện 
có vị trí như thế nào 
trong xã hội Nga? 
Mối quan hệ giữa 
hai nước ngày hôm 
nay được xây dựng 
trên những nền tảng 
nào? Đó là câu 
hỏi mà chúng tôi 
đi tìm câu trả lời 
trong bộ phim 
này. Bộ phim 
không chỉ khắc 
họa cuộc sống 
người Việt ở 
Nga mà cả sự biến chuyển 
trong xã hội Nga ngày hôm nay.

ê kíp của chị sẽ tác nghiệp ở Nga, 
hành trang của đoàn phải chuẩn bị là gì?

- Chúng tôi đang gấp rút xây dựng đề 
cương kịch bản, liên hệ nhân vật, tổ chức 
quay... Đó là điều quan tâm đầu tiên. Còn 
hành trang có gì ư? rất may là không 
phải mang quá nhiều áo ấm, so với việc 
phải đi quay vào mùa tuyết trắng (cười).

chị có thể chia sẻ kế hoạch cụ thể 
ở Nga?

Chúng tôi dự kiến sẽ đi khoảng 20 
ngày, từ Đông sang Tây nước Nga, bắt 
đầu là Vladivostoc, một thành phố cảng 
có khá nhiều người Việt, sau đó ghé thành 

phố ircutsk, gần ngay hồ Baikal (hồ nước 
ngọt sâu nhất thế giới) - dù là thành phố 
vùng Siberi nhưng số sinh viên Việt 
Nam ở đây đứng khoảng thứ 3, chỉ 
sau St.Peterburg và Matxcova. Đương 
nhiên là sẽ nhằm đúng vào đêm trắng 

ở St.Peterburg. Nhiều 
chất liệu của 
bộ phim sẽ 
được quay  
ở đây. 

 vtv 
special là dự án 
khuyến khích 
những người dám 

dấn thân đi đến tận 
cùng vấn đề. Đây là 

cơ hội nhưng cũng 
là thách thức không 

nhỏ. Khi bắt tay vào 
làm chương trình này 

chị có cảm thấy áp lực? 
Áp lực lớn nhất là làm sao thực hiện 

được một chương trình đáng xem, xứng 
với tên gọi VTV đặc biệt. Trước chúng 
tôi, các đồng nghiệp đã làm nhiều bộ 
phim thật sự là“đặc biệt” nên đây là một 
áp lực vô cùng lớn đối với những người 
làm chương trình. Tôi cũng lo lắm… 
nhưng hi vọng, mọi chuyện sẽ suôn sẻ, và 
chúng tôi phải cố gắng rất nhiều. 

Ê kíp làm chương trình này cũng khá 
đặc biệt, đó là “liên quân” giữa VTV6, 
Ban Thời sự và cơ quan thường trú VTV 
tại Liên bang Nga. Chị Tạ Bích Loan, cựu 
học sinh và là người có tình yêu nước Nga 
vô bờ bến là cố vấn kịch bản; anh Duy 
Nghĩa, Trưởng đại diện cơ quan thường 
trú VTV tại LB Nga; tôi đã có 6 năm học 
tập ở Nga, từng chứng kiến giai đoạn 
khó khăn nhất của người Việt những năm 
1990; nhà báo Nguyệt Hà - BTV Quốc tế 
chưa từng đặt chân tới nước Nga mà chỉ 
biết qua báo chí nước ngoài - sẽ có cái 
nhìn khách quan và tỉnh táo hơn những 
người “trong cuộc” như chúng tôi và bạn 
Quang Nam, một quay phim trẻ và triển 
vọng của VTV6. “Nói trước bước không 
qua”, nhưng tôi rất hào hứng với dự án 
này và tôi tin rằng bộ phim sẽ đáng xem, 
cho dù nó đang khiến tôi có những “đêm 
trắng” từ bây giờ. 

cảm ơn chị và chúc ê kíp có 
chuyến đi thành công!

THu Huệ (Thực hiện)

Bộ phim sẽ mang tới cho khán giả 
một cái nhìn khách quan và đa 
chiều về số phận những người Việt 
sinh sống tại LB Nga, những biến 
cố trong cuộc đời họ gắn liền với 
những biến cố của nước Nga, sự 
thay đổi trong cuộc sống của họ 
cũng cho thấy sự thay đổi ở nước 
Nga kể từ khi Tổng thống Putin 
cầm quyền. Đêm trắng còn phần 
nào khắc họa hình ảnh nước Nga 
ngày hôm nay, một nước Nga đã 
thay đổi rất nhiều so với những gì 
mà người Việt vốn đã biết đến. Bộ 
phim cũng khắc họa mối quan hệ 
đặc biệt Nga - Việt, trải qua nhiều 
sóng gió nhưng điều gì sẽ  
còn mãi?.

Nhà báo Tạ Bích Loan và 
nhà báo Hà Thu Hằng tại Nga
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1001 bảN sao
Chương trình Ai tỏa sáng lên sóng từ 

11/5 trên VTV9 là chương trình mới nhất 
góp mặt vào danh sách các chương trình 
bắt chước người nổi tiếng đang nở rộ trên 
sóng truyền hình. Ai tỏa sáng tìm kiếm 
thí sinh có thể giả giọng giống với ca sĩ 
nổi tiếng nhất. Ở vòng loại, mỗi thí sinh 
sẽ trải qua ba vòng thi để giành chiến 
thắng và đi tiếp vào vòng bán kết, chung 
kết. Các ca khúc thí sinh lựa chọn ngày 
càng nâng cao mức độ khó và đòi hỏi thí 
sinh phải thuộc nhiều bài hát và giả giọng 
giống thật nhất để đoạt giải thưởng cuối 
cùng trị giá 200 triệu đồng. 

Có thể nói, Song ca cùng thần tượng - 
game show phát sóng trên VTV3 từ năm 
2009 - đã manh nha cho ý tưởng bắt 
chước người nổi tiếng. Trong game show 

này, các thí sinh thể hiện những bài hát 
yêu thích của thần tượng và được chính 
nghệ sĩ chọn lựa để biểu diễn chung với 
mình, có một số thí sinh thể hiện phong 
cách và giọng hát khá giống với thần 
tượng. Đến năm 2013, sự thành công 
ngoài sức tưởng tượng của Gương mặt 
thân quen đã tạo đà cho những chương 
trình tương tự đua nhau xuất hiện như 
Gương mặt thân quen nhí 

Gương mặt thân quen là chương trình 
nổi tiếng và khó nhất vì đòi hỏi thí sinh 
là các nghệ sĩ phải biến hóa thành nhiều 
ca sĩ nổi tiếng qua 13 đêm thi. Các nhân 
vật gốc khác thí sinh về giới tính, độ tuổi, 
ngôn ngữ. Ở những vòng thi cuối, thí 
sinh chỉ có một tuần để tập luyện giọng 
hát lẫn phong cách sao cho thật giống 
nhân vật mà mình bắt thăm được. Với 

Thấy gì từ sự bùng nổ
các chương trình “bắt chước”

CáC Chương trình mô phỏng 
giọng hát, phong CáCh Của 

người nổi tiếng Đang xuất hiện 
ngày Càng nhiều trên CáC kênh 

truyền hình, mang lại những 
giây phút giải trí thú vị Cho 

khán giả. thế nhưng, trào lưu 
này Cũng ảnh hưởng không nhỏ 

Đến tư duy thẩm mĩ Của một số 
người trẻ khi muốn dấn thân 

vào Con Đường Ca hát. 

Chương trình gương mặt thân quen
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định dạng hấp dẫn, kịch tính nên Gương 
mặt thân quen đã giới thiệu với khán 
giả nhiều gương mặt trẻ ấn tượng, giúp 
họ hoàn toàn lột xác về hình ảnh như: 
Khởi My, Hoài Lâm, Thanh Duy, Ngân 
Quỳnh, Kyo York… Phiên bản trẻ em 
của cuộc thi là Gương mặt thân quen 
nhí cũng thu được nhiều thắng lợi khi 
đang thực hiện đến mùa thứ ba. 

sau cuộc Vui
Không thể phủ nhận những thí 

sinh trong các cuộc thi bắt chước 
sở hữu giọng hát tốt và phong thái 
biểu diễn tự tin. Những chương 
trình được đầu tư kĩ lưỡng như: 
Gương mặt thân quen, Gương 
mặt thân quen nhí dành cho các 
nghệ sĩ nên không chỉ yêu cầu thí 
sinh phải có giọng hát thật giống 
mà còn phải học cách biểu diễn nhiều 
phong cách âm nhạc, ngôn ngữ, văn 
hóa khác nhau. Những thử thách trong 
chương trình không chỉ mang lại điều 
thú vị cho khán giả mà cả người chơi. 
Các nghệ sĩ được trải nghiệm nhiều 
dòng nhạc, ngôn ngữ, hóa thân khác 
giới tính, độ tuổi… giúp họ khám phá 
nhiều khả năng tiềm ẩn của bản thân. 
Nhưng các màn biểu diễn trong chương 
trình chỉ là trò chơi chứ không thể là 

bước đường lâu dài trên con đường 
chuyên nghiệp. Tuy nhanh chóng có 
lượng khán giả lớn nhưng sau chương 
trình, các nghệ sĩ Mai Quốc Việt, 
Thanh Duy, Hoài Lâm… phải nhanh 
chóng ra mắt những sản phẩm âm nhạc 
để  khẳng định tài năng thật sự của 

mình. Họ muốn ghi dấu trong lòng 
khản giả bằng giọng hát và những ca 
khúc mang dấu ấn cá nhân. 

Những chương trình dành cho người 
bình thường có khả năng giả giọng ca sĩ 
nổi tiếng như Ai tỏa sáng đáp ứng được 
thị hiếu ham thích sự tò mò của một bộ 
phận khán giả. Họ trầm trồ trước những 
thí sinh có “tài bắt chước”, tạo nên những 
tiếng cười vui, những phút giây thư giãn 
tuyệt vời. Các thí sinh tham gia có cơ 

hội biểu diễn trên sân khấu như một ca 
sĩ thực thụ, nhận được sự tán dương của 
khán giả cũng như những phần thưởng 
giá trị. Những lợi ích này là tiền đề để 
các cuộc thi “bắt chước” liên tục nở rộ 
trên sóng truyền hình gần đây. Tuy nhiên 
những “bản sao” này cần nhận thức được 

rằng, chương trình chỉ là khởi đầu 
để họ quen với không khí làm việc 
chuyên nghiệp của showbiz chứ 
không phải là bước nhảy vọt thành 
ngôi sao. Bởi bắt chước chỉ là trò 
chơi giải trí đơn thuần chứ không 
phải là một loại tài năng. Thí sinh 
cần phải tỉnh táo để không bị hụt 
hẫng tâm lí khi thật sự muốn dấn 
thân vào thế giới giải trí. Cách gọi 
“bản sao của ca sĩ” là con dao hai 
lưỡi. Nhìn về mặt tích cực thì “bản 

sao” có lợi thế được ăn theo tiếng thơm 
của nghệ sĩ nổi tiếng, không mất thời 
gian giới thiệu với khán giả về dòng 
nhạc, phong cách biểu diễn... Khán giả 
dễ chấp nhận điều quen thuộc nhưng 
cũng dễ chán. Nếu không tìm cho mình 
con đường riêng thì bạn mãi mãi chỉ là 
cái bóng phía sau của người khác. Hơn 
nữa, các bản sao khác cũng đang xếp 
hàng dày đặc phía sau để xô ngã bạn bất 
cứ lúc nào. 

Hải LaM

Chương trình gương mặt thân quen

Chương trình Ai tỏa sáng 
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 Đề tài chống tội phạm ở vùng 
biên giới không phải là mảng nội dung 
mới lạ của phim truyền hình Việt, vậy 
kịch bản Đồng tiền quỷ ám có sự khác 
biệt ra sao, thưa đạo diễn?

Với kịch bản Đồng tiền quỷ ám, tôi 
thấy khá hấp dẫn và tò mò với những câu 
chuyện, nhân vật phải tự đấu tranh với 
chính bản thân họ trước cám dỗ, vòng 
xoáy của đồng tiền, Với mảng đời sống 
khốc liệt của những tay anh chị chuyên 
cờ bạc, dắt gái, rửa tiền, xã hội đen 
từ Việt Nam sang Campuchia làm ăn, 
những băng nhóm nhỏ lẻ chuyên bắt cóc, 
hay bọn cờ bạc bịp, đá gà la liệt sát biên 
giới Việt Nam. rồi những cô gái rời bỏ 

gia đình lao vào cuộc sống với hi vọng 
tìm vận may từ những trò làm ăn bất 
chính để rồi hứng chịu hậu quả, hay 
sự  tan vỡ của các thế hệ trong một 
gia đình… Kịch bản này đã khái quát 
được một bức tranh tổng thể về tệ nạn 
vùng biên thông qua từng câu chuyện, 
từng nhân vật cụ thể đã gây hứng thú 
cho tôi nên tôi đã nhận lời thực hiện 
bộ phim này.

Khi nhận làm bộ phim này, anh 
có gặp áp lực gì không? anh mong 
muốn chuyển tải thông điệp gì thông 
qua bộ phim?

Với tôi, mỗi khi nhận sản xuất một 
bộ phim là một áp lực, khiến tôi phải 

tìm tòi cách thể hiện câu chuyện thành 
hình hài bộ phim một cách tốt nhất trong 
điều kiện cho phép. Đồng tiền quỷ ám đề 
cập đến một vấn đề đã và đang xảy ra ở 
vùng  biên giới Việt Nam - Campuchia. 
Ở đó, có đầy đủ các thành phần xã hội, từ 
công tử con nhà giàu giỏi tiêu tiền, đến 
những kẻ đam mê đỏ đen, muốn làm giàu 
nhanh chóng không mất sức lao động, 
hay chính những người thực thi pháp 
luật, không làm chủ được mình trước sự 
cám dỗ của đồng tiền và đã trượt dài trên 
con đường tội lỗi. Bên cạnh đó là sự đấu 
tranh kiên trì, sự dũng cảm đương đầu 
với tội phạm của các chiến sĩ công an. 
Đấu tranh với cái xấu, cái ác, đấu tranh 
với chính cái tôi trong con người mình, 

Đạo diễn Trần Chí Thành

Mỗi Bộ PHiM 
là Một áP lựC

Đạo diễn trần Chí thành khá thành Công với nhiều bộ phim như: 
chiếN hạm Nổ tuNg, Lưới tìNh, Ngự Lâm KhôNg Kiếm.... Chia sẻ về ĐồNg 
tiềN quỷ ám - bộ phim truyền hình dài tập mới nhất Của mình, anh 
Cho rằng, phim sẽ hấp dẫn khán giả từ CáCh dàn dựng, khai tháC 
tâm lí nhân vật và những Chi tiết Đắt giá. 

Cảnh trong phim Đồng tiền quỷ ám

ĐD Trần Chí Thành (áo kẻ xanh) đang chỉ đạo diễn xuất
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với chính người thân của mình trước 
muôn vàn cạm bẫy khiến họ luôn bị đặt 
trong những tình thế khốc liệt để bảo vệ 
chính mình, bảo vệ công lí. 

Thông qua bộ phim, chúng tôi mong 
muốn mỗi người phải luôn biết hướng 
thiện với những suy nghĩ tích cực, tự đấu 
tranh với kẻ thù trong chính con người 
họ để có một cuộc sống lương thiện và 
thanh thản.

Xưa nay, khâu yếu nhất của mảng 
phim hình sự là kịch bản, sau đến kinh 
phí hạn chế dẫn đến việc dàn dựng các 
cảnh quay chưa tới, chưa hấp dẫn. 
Điều này được khắc phục ra sao trong 
bộ phim Đồng tiền quỷ ám? 

May mắn là chúng tôi đã được tạo 
điều kiện tốt nhất, đầu tư tốt nhất để có 
thể làm nên hình hài một bộ phim hay. 
Chúng tôi và nhà sản xuất đã bàn bạc rất 
kĩ để tạo dựng lại những bối cảnh lớn, 
quy mô đã khiến tôi khá yên tâm khi 
thực hiện bộ phim này. 

Việc di chuyển giữa các bối cảnh 
xa phải đi qua vùng biên giới, cửa 
khẩu, địa hình phức tạp khiến đoàn làm 
phim gặp những khó khăn ra sao? 

Tại Việt Nam, phim Đồng tiền 
quỷ ám được quay tại thành phố Hồ 
Chí Minh, Vũng Tàu, Tây Ninh, an 
giang… Khi di chuyển hàng chục 
người và máy móc “khăn gói quả 
mướp” sang Campuchia thì khâu sản 
xuất tương đối phức tạp. Không chỉ về 
vấn đề xin phép, thủ tục, giấy tờ… mà 
điều đó cũng khiến thời gian, tiến độ làm 

phim của Đồng tiền quỷ ám kéo dài hơn. 
Chúng tôi đã mất cả năm để hoàn thành 
bộ phim này. 

phim hình sự với đặc thù riêng là 
sự li kì, kịch tính luôn thu hút sự chú ý 
của khán giả. tuy nhiên, điều khán giả tò 
mò là cách các chiến sĩ công an phá án ra 
sao lại không được phép tiết lộ bí mật 
nghiệp vụ trên màn ảnh. Dưới góc nhìn 
đạo diễn, anh lí giải ra sao về điều này? ê 
kíp đã nhận được sự giúp đỡ về chuyên 
môn nghiệp vụ công an như thế nào?

Vì là một đề tài tương đối nhạy cảm 
nên tôi đã phải nhờ tư vấn về nghiệp vụ 
của tác giả kịch bản - nhà báo Nguyễn 
Như Phong. Trước khi quay, khâu kịch 
bản cũng đã được chỉnh sửa rất kĩ để 
cho sát gần với thực tế đang diễn ra. Bộ 
phim này không đi quá sâu vào nghiệp 
vụ phá án của công an mà chú tâm vào 

cách xử trí rất uyển chuyển, rất có tình 
của cấp trên khi cấp dưới phạm tội, cách 
đấu tranh với tội phạm của các chiến sĩ 
công an thông qua những cuộc đấu trí; 
cách hành xử, đấu tranh tư tưởng của 
những cán bộ công an, những người thực 
thi pháp luật khi chính người thân của 
họ phạm tội…Tất cả những điều này đều 
được miêu tả rất chi tiết trong kịch bản 
và tạo sự hấp dẫn cho bộ phim, cho nên 
khi thể hiện, tôi tập trung khai thác và 
nhấn thêm những chi tiết đắt giá để làm 
nổi bật câu chuyện và nhân vật điển hình. 
Những xung đột nội tâm và cách hành xử 
giữa các nhân vật sẽ tạo sự hấp dẫn cho 
bộ phim.

trước đây cũng có nhiều bộ phim 
đề tài hình sự rất thành công như bí 
mật tam giác vàng,  Cảnh sát hình 
sự, tuy nhiên yếu tố hành động, 
những cảnh võ thuật, đuổi bắt gay 
cấn vẫn chưa thực sự thuyết phục 
khán giả. trong Đồng tiền quỷ ám có 
chú trọng khai thác yếu tố đó không 
hay chỉ tập trung khai thác tâm lí tội 
phạm mà thôi? 

Phim không có nhiều cảnh hành động 
gay cấn mà tập trung vào tái hiện lại 
những tệ nạn diễn ra ở vùng biên, những 
con người sa ngã và hệ quả của những 
tệ nạn đó để cảnh tỉnh với những ai có 
máu đỏ đen. Tuy nhiên, những cảnh quay 
đuổi bắt, những chi tiết liên quan đến tội 
phạm hay nghiệp vụ công an…, đặc biệt 
là tiết tấu phim sẽ tạo nên một tổng thể 
phim chân thực và hấp dẫn. 

cảm ơn đạo diễn chí thành!
HiềN NguYÊN (Thực hiện)

ĐD Trần Chí Thành (áo kẻ) đang trao đổi với diễn viên



52

Ảnh minh họa

Vt
VPhía sau

Màn hình

NâNg cao chất lượNg  
ở từNg chươNg trìNh

Xác định Euro 2016 là một sự kiện 
thể thao lớn, thu hút sự quan tâm của 
đông đảo người dân nên từ rất sớm, Ban 
Sản xuất các chương trình thể thao đã 
vạch ra nhiều ý tưởng, xây dựng kế 
hoạch, đề tài để phục vụ người dân một 
cách tốt nhất, đầy đủ nhất và đa dạng 
nhất. Trưởng ban Phan Ngọc Tiến chia 
sẻ: “Năm nay, số lượng phóng viên, 
quay phim của VTV không tăng so với 
các kì Euro trước nhưng số lượng các đội 
bóng tham gia nhiều hơn, các trận đấu lại 
trải đều trên cả ba miền của nước Pháp 
nên đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng của mỗi 
cá nhân là rất lớn. Thành viên đoàn có 7 
người sẽ được chia làm 3 ê kip tác nghiệp 
ở ba miền Bắc - Trung - Nam của nước 
Pháp. Trong đó, tại Paris, nơi diễn ra trận 
khai mạc và chung kết, các hoạt động sẽ 
diễn ra nhiều hơn nên chúng tôi ưu tiên 
ba người tại đó”. 

Trước đó gần một tháng, bản thân nhà 
báo Phan Ngọc Tiến đã có chuyến công 
tác hơn mười ngày tại Pháp nên những 

kinh nghiệm anh chia sẻ cho các phóng 
viên trong buổi tổng duyệt cuối cùng là 
rất quý giá. Theo anh, để hoàn thành tốt 
công việc, việc xây dựng và phát hiện đề 
tài là rất quan trọng. Điều này đã được 
thể hiện rõ trong chuyến đi của anh khi 
chỉ trong mười ngày nhưng anh và hai 
thành viên trong đoàn đã xây dựng được 
21 chương trình với những sắc thái khác 
nhau. Theo nhà báo Phan Ngọc Tiến thì 
“đó là sức ép nhưng cũng chính là động 
lực cho các bạn. Bởi sự khám phá, sáng 
tạo và phát hiện đề tài của mỗi cá nhân 
sẽ được phát huy tối đa.” Trong cuộc gặp 
gỡ các thành viên trước ngày sang châu 
Âu tác nghiệp, yêu cầu và quyết tâm lớn 
nhất mà Ban Thể thao cũng như mỗi ê 
kip đặt ra là chất lượng các phóng sự và 
đề tài mình xây dựng. Phải đặt tâm thế 
của mình vào vị trí của người xem, phải 
đưa đến cho họ những chương trình mới, 
thú vị và đa dạng các đề tài, xứng đáng 
là những phóng sự của Đài Truyền hình 
quốc gia. 

Theo nhà báo Phan Ngọc Tiến, thế 
mạnh của đoàn phóng viên Việt Nam khi 

ra nước ngoài tác nghiệp là sự yêu mến 
của người dân châu Âu dành cho chúng 
ta và Pháp cũng là quốc gia có rất nhiều 
người Việt Nam sinh sống. Ở đó, mỗi 
du học sinh, mỗi tình nguyện viên đều 
sẽ là một trợ thủ đắc lực cho các phóng 
viên tác nghiệp và mỗi thành viên đều 
phải biết tận dụng sức mạnh cộng đồng 
ấy. Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục 
có được bản quyền phát sóng Euro 2016 
nên việc tác nghiệp của phóng viên VTV 
cũng được BTC tạo điều kiện. Được biết, 
mỗi trận đấu chúng ta sẽ có hai người 
được vào sân đưa tin, phỏng vấn. Đó 
thực sự là những cơ hội để khán giả tin 
tưởng VTV sẽ có được những chương 
trình chất lượng trong kì Euro này.

tỉ mỉ từNg Kế hoạch
Là người đã có không ít chuyến tác 

nghiệp tại các kì thể thao lớn của thế 
giới nhưng trưởng đoàn - BTV Tuấn 
Đức không giấu được sự hồi hộp xen lẫn 
háo hức. Phóng viên Tuấn Đức chia sẻ: 
“Theo kế hoạch, nhóm ba người chúng 
tôi sẽ túc trực tại Paris, nơi diễn ra hai sự 
kiện quan trọng là khai mạc và chung kết 

sức ép Và ĐộNg lực
phóng viên vtv tác nghiệp tại euro

“tất Cả Đã sẵn sàng vào CuộC”- Đó là khẳng Định Của nhà báo
phan ngọC tiến - trưởng ban sản xuất CáC Chương trình
thể thao Đài thvn trong CuộC “tổng duyệt” Cuối Cùng 

Cho CáC ê kip phóng viên lên Đường sang pháp…



53

của giải đấu. Ngoài ra, ba thành phố khác 
thuộc phía Bắc của Pháp là Lens, Lille, 
Saint- Denis cũng sẽ tổ chức các trận đấu 
khác nên ngay từ bây giờ, chúng tôi đã 
có sự nghiên cứu, lên kế hoạch di chuyển 
để làm sao có thể hoàn thành công việc 
một cách tốt nhất”. Cũng theo anh, mỗi 
êkip đều có sự tính toán riêng về việc 
đặt phòng khách sạn, xác định lộ trình 
di chuyển cho phù hợp với công việc 
của từng nhóm. Việc xây dựng đề tài, ý 
tưởng sẽ được các anh cập nhật, trao đổi 
với nhau thường xuyên qua email, điện 
thoại để tăng sự tương tác, đồng thời 
cũng tránh sự trùng lặp. Xây dựng một 
chương trình hay, mang lại nhiều thông 
tin bổ ích cho khán giả là tiêu chí không 
chỉ của riêng anh mà của cả sáu thành 
viên trong đoàn. “Chúng tôi xác định đây 
như một trận đánh dài hơi nên phải có 
sự tính toán tỉ mỉ. Làm sao để hơn một 
tháng tác nghiệp, ngày nào cũng tìm ra 
được cái hay, cái lạ để đưa tin phục vụ 
khán giả. Ngay từ bây giờ các kế hoạch 
họp báo, đưa tin, lịch phỏng vấn đã được 
chúng tôi lên khung để gửi tới BTC”. 

Là người lần đầu tham dự một sự 
kiện thể thao lớn như Euro, biên tập 
viên Hoàng Cường cũng tự lên cho mình 
những kế hoạch phù hợp nhất. Hoàng 
Cường sẽ phụ trách những trận đấu diễn 
ra tại các thành phố miền trung nước 
Pháp như: Bordeaux, Saint - Estienne 

và Lyon. “Việc đầu tiên là tìm hiểu các 
phong tục tập quán, các quy định của 
nước sở tại để mình có thể thích nghi 
một cách nhanh nhất. Việc thứ hai là 
kết nối với các tình nguyện viên và lực 
lượng an ninh. Tôi nhớ, có lần tác nghiệp 
tại nước ngoài, tôi đã quên chiếc máy 
tính trên tàu điện nhưng chỉ sau ba mươi 
phút trình báo tôi đã tìm lại được”. Một 
kinh nghiệm mà Hoàng Cường được các 
đàn anh đi trước chia sẻ, đó là việc thích 
nghi với các món ăn châu Âu. Xen kẽ 
các bữa ăn bản địa, các phóng viên có 
thêm cả các thức ăn Việt Nam mang từ 
nhà đi, đó là lương khô, mì tôm và ruốc. 
Một “lăn tăn” của không chỉ với Hoàng 
Cường, đó là tình hình an ninh tại Pháp. 
anh hi vọng điều này sẽ được nước 
chủ nhà giải quyết triệt để và các phóng 
viên trên khắp thế giới có được một môi 
trường tác nghiệp tốt nhất. 

Phóng viên Tiến Dũng đảm trách 
các trận đấu diễn ra tại các thành phố ở 
miền Nam nước Pháp: Marseille Nice 

và Toulouse. Là người đã từng tham gia 
tác nghiệp tại Euro 2008 tại Áo và Thụy 
Sĩ nên với Euro lần này, Tiến Dũng đã 
có chút ít kinh nghiệm. “Tôi đang nung 
nấu những ý tưởng, đề tài chất lượng. 
Chúng tôi ý thức được rằng, chuyến tác 
nghiệp này là hình ảnh của Đài Truyền 
hình quốc gia nên mọi sự nỗ lực phải 
được đẩy lên cao nhất. Khách sạn nơi tôi 
ở cách sân vận động khoảng 3 km nên đó 
cũng có thể coi là một thuận lợi vì việc 
di chuyển ở Pháp trong một sự kiện có 
nhiều người góp mặt như Euro cũng là cả 
một vấn đề”.

“Lãnh đạo Đài THVN rất kì vọng và 
tạo điều kiện cho đội ngũ làm việc. Đây 
cũng là những cá nhân tinh nhuệ của Ban 
Sản xuất các chương trình thể thao nên 
tôi tin họ sẽ hoàn thành tốt nghiệm vụ. 
Khán giả Việt Nam sẽ có một tháng sống 
trong không khí đầy cảm xúc cùng trái 
bóng Euro”- Trưởng ban Phan Ngọc Tiến 
khẳng định.

VăN QuÂN

 

Nhà báo Phan Ngọc Tiến - Trưởng Ban Thể thao VTV (giữa), 
BTV Khắc Cường & Quay phim Minh Hậu có mặt tại giải Quần vợt Roland Garros

Nhà báo Phan Ngọc Tiến, Ông Erik Moguet - 
Nhà thiết kế linh vật Euro 2016 (từ trái sang)

* VTV sẽ tường thuật trực tiếp 51 trận đấu và phát sóng chương trình bình luận 
trước, giữa và sau trận đấu trên hệ thống kênh VTV3, VTV3 HD, VTV6, VTV6 HD. 
Ngoài ra, VCK Euro 2016 sẽ là kì tranh tài thể thao đầu tiên VTV chính thức cung 
cấp nội dung trên hạ tầng Internet và di động qua ứng dụng VTVGo Euro 2016.
* VTV là đơn vị duy nhất được UEFA cấp bản quyền truyền thông VCK Euro 2016 
trên lãnh thổ VN. Đối với các đơn vị chia sẻ bản quyền, việc chia sẻ chỉ được phép 
khi có sự chấp thuận bằng văn bản của UEFA. Tất cả đài truyền hình, các đơn vị 
tiếp phát sóng VCK Euro 2016 phải có trách nhiệm đảm bảo kiểm soát được hệ 
thống truyền dẫn để không tràn sóng ra ngoài lãnh thổ VN.
Các đơn vị vi phạm bản quyền sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi
tổn thất phát sinh cho VTV
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thế giới kết nối có cách làm 
hoàn toàn mới so với bản tin thời sự 
quốc tế trước đây. bạn có thấy áp lực 
không khi đảm nhiệm cả vai trò sản 
xuất kiêm lên hình cho bản tin?

Đây có thể coi là thử thách lớn 
nhất của Thu kể từ khi làm việc ở Ban 
Thời sự. Thế giới kết nối là một sự “lột 
xác” hoàn toàn, yêu cầu rất cao cả về 
nội dung lẫn phong cách dẫn. Vì thế, 
lãnh đạo Ban và các anh, chị có kinh 
nghiệm trong phòng đã hướng dẫn và 
góp ý rất nhiều cho ba người dẫn gồm: 
Hoài Thu, Quốc Dũng, Hoàng Long 
sau những lần ghi hình thử cũng như 
những ngày đầu chương trình lên sóng. 
Và đến nay, có thể nói là bản thân 
mình đã vượt qua được thách thức ban 
đầu, rất vui khi chương trình được đón 
nhận và phản hồi tốt. 

bản tin có thời lượng 20 phút, lên 
sóng trực tiếp hàng ngày do ba mc - 
btV luân phiên “canh sóng” quả là 
một thử thách. hình dung về một ngày 
làm việc của các bạn ra sao?

Chương trình lên sóng lúc 17 giờ, 
nhưng từ đầu giờ làm việc buổi sáng 
mọi người đều đã có mặt ở Đài, đọc tin 
tức, lên vỏ bản tin, lên ý tưởng thể hiện, 
liên hệ với các cơ quan thường trú VTV 
ở các nước trên thế giới để “đặt hàng” 
tin nóng. Buổi chiều là khoảng thời gian 
hoàn thành việc cập nhật tin tức, biên tập 
lời dẫn, dựng hình và trao đổi với quay 
phim, đạo diễn để có thể phối hợp ăn ý 
khi ghi hình trực tiếp tại trường quay.

thế giới kết nối không bị đóng 
khung trong những tin tức ngắn gọn, 
khô khan mà mở rộng khai thác những 
câu chuyện hết sức đời thường, thú vị 
trong các tiểu mục: kể chuyện thế giới, 
thế giới đa chiều… Với người sản xuất, 

thử thách với 
Thế giới kết nối

BTV - MC Hoài Thu

bản tin thế giới Kết Nối lên sóng trựC tiếp 
17h hàng ngày trên vtv1 ĐượC một thời gian 
ngắn nhưng Đã thu hút sự quan tâm Của 
khán giả bởi tiết tấu nhanh gọn, tin tứC 
Chọn lọC, hấp dẫn. hoài thu - một trong ba 
gương mặt mC - btv trẻ Của phòng thời sự 
quốC tế - ban thời sự Đã Có những Chia sẻ với 
phóng viên tạp Chí truyền hình.
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việc lựa chọn câu chuyện nào trong 
biển thông tin để kể với khán giả tưởng 
dễ mà thực ra lại khó, phải không?

Đúng là điểm khác biệt và có lẽ hấp 
dẫn hơn cả của chương trình Thế giới 
kết nối là sự đan xen của những câu 
chuyện đời sống, xu hướng thế giới với 
những tin tức chính trị. Tuy nhiên, cái 
khó là cách kể câu chuyện đó thế nào 
cho có duyên và cuốn hút mọi người. 
Đây là điều chúng tôi luôn trăn trở.

Lên sóng vào thời điểm các tin 
tức quốc tế đã liên tục cập nhật trong 
các bản tin trước đó của thời sự, việc bị 
trùng lắp là không thể tránh khỏi, vậy 
ê kip của thế giới kết nối có bí quyết 
gì để giữ chân khán giả?

gọi là “bí quyết” thì có vẻ to tát. 
Thực ra, chúng tôi đều tâm niệm là 
luôn luôn phải đảm bảo tính thời sự của 
chương trình nhưng góc nhìn phải đa 
dạng. Các tin tức “đinh” trong ngày luôn 
được cập nhật đến phút chót, thậm chí 
là vài phút trước khi lên sóng cũng sẵn 
sàng thay đổi kịch bản nếu có những 
diễn biến quan trọng. Thứ hai, cách đưa 
tin cũng sẽ không khô khan như phong 
cách thời sự vốn có mà sẽ khai thác từ 
góc nhìn dân sinh, đời thường để mọi 
người có thể dễ dàng nắm bắt được 
thông tin.

Việc kết nối với các phóng viên 
thường trú của VtV ở nhiều nước trên 
thế giới để có những góc nhìn từ chính 
phóng viên của VtV có được thế giới 
kết nối chú trọng? Với sự lệch múi giờ 
và lại làm trực tiếp chắc hẳn cũng gặp 
nhiều khó khăn, bạn có thể kể một vài 
chuyện hậu trường đáng nhớ?

Tên chương trình và khẩu hiệu là: 
Thế giới kết nối - Không còn khoảng 
cách, vì thế mà việc kết nối với các 
thường trú của VTV ở khắp các châu lục 
là không thể thiếu. Những khó khăn, vất 
vả của việc lệch múi giờ chỉ có những 
người làm quốc tế mới hiểu rõ được. Ví 
dụ như, thường trú Mỹ nhiều khi phải 
tác nghiệp lúc 4 - 5 giờ sáng (giờ Mỹ) 
để các khán giả xem Thế giới kết nối lúc 
17h có được những thông tin cập nhật 
nhất. Còn với cá nhân Hoài Thu, câu 
chuyện đáng nhớ nhất kể từ khi lên sóng 
Thế giới kết nối có lẽ là lần làm việc với 
phóng viên Đức Cường, thường trú Đài 
THVN tại Nhật Bản. Đây cũng là số đầu 
tiên Thế giới kết nối lên sóng. Đó là khi 
anh Đức Cường đi tới tỉnh Kumamoto - 
nơi vừa xảy ra trận động đất mạnh làm 
hàng chục người thiệt mạng. Ở nhà, 
xem những hình ảnh qua báo chí, mình 
đã rất ấn tượng về tinh thần tự giác, 

cách hành xử văn minh của người Nhật 
trong những lúc hoạn nạn nhất. Và khi 
trao đổi với anh Cường, Hoài Thu còn 
thấy ấn tượng hơn, bị thu hút hơn với 
những câu chuyện và trải nghiệm hết 
sức chân thực của anh trong chuyến đi 
đó. Hai chúng tôi đã trao đổi qua tin 
nhắn, email trong vài ngày. Thậm chí, 
còn nói chuyện cả một buổi tối để có thể 
có được 5 phút trên sóng về chủ đề Tinh 
thần Nhật Bản. 

một số hồi âm của khán giả dành 
cho chương trình là…? 

Phản hồi rõ nhất từ khán giả có thể 
nhìn thấy qua rating của chương trình. 
Từ khi lên sóng đến nay, rating của Thế 
giới kết nối so với bản tin Thế giới 17h 
trước đây đã tăng cao và khá ổn định. 
Có lúc rating còn tăng gấp đôi so với 
trước. Chương trình nhận được nhiều 
lời khen từ lãnh đạo Đài, lãnh đạo Ban 
và nhiều đồng nghiệp, về sự thay đổi 
cả nội dung và phong cách thể hiện đã 
hấp dẫn hơn nhiều. Đây cũng là sự động 
viên để ê kip tiếp tục hoàn thiện hơn và 
có những đổi mới trong thời gian tới cho 
Thế giới kết nối. 

cảm ơn hoài thu!
Mai CHi (Thực hiện) 

Ảnh: Hải HưNg

BTV Hoài Thu trao đổi với ĐD trước giờ lên sóng trực tiếp
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gần 10 năm gắn bó với 
Công việC truyền hình, 

thu hương hiện Đang 
Đảm nhận vị trí btv dẫn 

Chương trình Của 
chuyểN ĐộNg 24h. thu 

hương Chia sẻ, môi 
trường áp lựC Của 

trung tâm tin tứC vtv24 
Đã giúp Chị trưởng 

thành hơn rất nhiều. 

BtV thu Hương

Không ngừng...
chuyển động

Vt
VPhía sau

Màn hình
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pv: gắn bó với Đài truyền hình 
Việt Nam đã gần 10 năm nhưng không 
thấy bạn thay đổi nhiều. Điều gì đã 
giúp bạn gìn giữ được sự trẻ trung đó?

- btv thu hương: Chắc là do hợp 
đất của Đài Truyền hình Việt Nam, cụ 
thể hơn là của Trung tâm tin tức VTV24 
rồi. Nhưng không phải là không thay 
đổi đâu nhé, đẹp hơn đấy chứ (cười). 
Vì người dẫn chúng tôi có sự hỗ trợ rất 
lớn của các chuyên gia trang điểm, làm 
tóc và trang phục, họ biết cách nhấn và 
tôn lên nét đẹp của người dẫn, đồng thời 
khắc phục được các khuyết điểm. Thế 
nên phải đẹp hơn chứ nhỉ?

bạn còn nhớ cảm giác lần đầu 
tiên trước ống kính máy quay?

- Cảm giác lần đầu tiên với bây giờ, 
sau 10 năm, vẫn không hề thay đổi. Đặc 
thù của việc làm Truyền hình trực tiếp 
mà lại là tin tức thì không có chương 
trình nào giống chương trình nào. Mỗi 
lần lên sóng đều mang cảm xúc của lần 
đầu tiên, rất hồi hộp và thú vị, thậm chí 
là run nữa, tin tức được đưa vào trường 
quay khi đang phát sóng, thậm chí nội 
dung tiếp theo được chuyển đến người 
dẫn khi đang đọc ngay tin trước đó. 

 ai là khán giả thân thiết nhất 
của bạn?

- Tôi may mắn nhận được sự ủng 
hộ nhiệt tình của khán giả trên khắp cả 
nước. Mọi người vẫn thường xuyên theo 
dõi, quan tâm và gửi lời nhận xét, góp 
ý chân thành đến tôi sau mỗi chương 
trình. Nhờ đó, tôi rút ra nhiều kinh 
nghiệm để làm tốt công việc của mình 
hơn. Còn thân thiết và đặc biệt có nhiều 
thời gian xem các chương trình tôi dẫn 
nhất phải kể đến hai con tôi. Chỉ cần mẹ 
xuất hiện với chút mệt mỏi hay trang 
điểm hơi đậm hoặc trang phục, mái tóc 
không đẹp là lập tức các cháu đều nhận 
ra và kiến nghị ngay. Các cháu còn 
thuộc hết tên các cô cùng dẫn với mẹ.

bị cuốn vào guồng quay liên tục, 
bạn đã bao giờ thấy mệt và nghĩ tới 
việc tạm dừng… chuyển động chưa?

- Đúng là guồng quay khá căng 
thẳng, hiện có hơn 10 bản tin trong một 
ngày cùng với nhiều chuyên mục, có lúc 
rất mệt. Nhưng khi đã đam mê và yêu 
thích công việc thì cảm giác đó sẽ qua 

rất nhanh. giống như leo 
núi vậy. Vượt qua từng 
chặng, chắc chắn sẽ tốn 
nhiều sức lực, nhưng khi 
nhìn lại kết quả thì đó lại 
chính là động lực để tiếp 
tục tiến lên phía trước. Tôi 
còn nhớ kỉ niệm đi quay 
ngoài trời vào đúng 
ngày Hà Nội mưa và 
lạnh nhất. Lúc đứng giữa trời lộng gió 
lại trong trang phục áo dài mỏng manh, 
cảm giác muốn ngất xỉu và chỉ muốn 
rút lui. Nhưng nghĩ đến việc sẽ có một 
chương trình hay phát sóng thì lại hào 
hứng. Và sau khi đóng máy, trở về nhà 
chẳng còn chút cảm giác mệt mỏi nào, 
chỉ thấy vui vì đã hoàn thành được một 
chương trình mà mình tâm huyết. Tôi 
chưa lúc nào nghĩ đến việc tạm dừng, vì 
hết chương trình này thì lại tiếp tục suy 
nghĩ về ý tưởng và kế hoạch các chương 
trình tiếp theo. 

 công việc bận rộn như vậy, nếu 
có thời gian nghỉ ngơi bạn sẽ làm gì?

- Thú thật là tôi rất lười cafe, tán gẫu 
hay tụ tập với bạn bè. Thế nên, không 
ít người cho rằng, cuộc sống tôi có vẻ 
khá nhàm chán?. Tôi đã trót “nghiện” 

aerobic nên hễ có thời gian là tôi lại ở 
phòng tập. gắn bó với aerobic từ thời 
sinh viên, giờ đã hơn chục năm, đã 
trở thành thói quen nên không được 
tập là cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Với 
tôi, aerobic không chỉ để giúp có thân 
hình đẹp mà có ích rất nhiều cho sức 
khoẻ, đặc biệt là xả stress. Thế nên, dù 
công việc có lúc căng thẳng thì tôi đã 
có “thuốc” hoá giải là tập aerobic. Bên 
cạnh đó, khi có thời gian rỗi, tôi muốn 
được chăm sóc và chơi với con nhỏ.

 trên facebook cá nhân, bạn 
thường xuyên chia sẻ hình ảnh đáng 
yêu của hai bé. bạn có mất nhiều thời 
gian trong việc chăm sóc con cái?

- Tôi thường nói vui là từ khi có các 
bé, thời gian để tôi chuẩn bị trang phục 
cho mình ít hơn là cho các cháu. Hay 

trên trang facebook cá nhân của mình, 
tôi thường đăng ảnh các cháu nhiều hơn 
ảnh mình, vì tôi gặp nhiều cảm hứng từ 
các chuyến đi chơi, các góc ảnh đẹp, nụ 
cười dễ thương của hai “búp bê”. Nói 
vậy chứ, chăm con và gia đình cũng tốn 
nhiều công sức, cũng mệt, nhưng thấy 
con lớn khôn từng ngày thì mình lại 
quên hết…

 bạn có định hướng cho các cháu 
sẽ theo nghề của mẹ?

- Tôi chưa nghĩ tới vì các cháu còn 
nhỏ. Tôi cho rằng, đó là sự lựa chọn và 
quyết định từ chính các cháu. Các cháu 
sẽ hạnh phúc khi chọn được công việc 
mà mình yêu thích, giống như mẹ vậy. 
Tôi may mắn khi được làm công việc 
thú vị, đúng với niềm mong mỏi và đam 
mê của mình.

NT (Thực hiện)

BTV Thu Hương trong chương trình Chuyển động 24h
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pv: Khán giả chỉ thấy được diện 
mạo xinh đẹp của quỳnh sau phẫu 
thuật thẩm mĩ chứ chưa thể hình 
dung được những gì mà bạn phải trải 
qua. quỳnh có thể chia sẻ những nội 
dung phẫu thuật mình đã được thực 
hiện không? 

Quỳnh không phải là người gan dạ 
hay dũng cảm cho đến khi phải trải 
qua tất cả trong quá trình phẫu thuật 
của Change Life. Các phẫu thuật trên 
gương mặt mình gồm: Cắt xương 2 
hàm đẩy hàm hô; Tạo cằm vline bằng 
cách đẩy xương cằm ra sắp xếp lại cơ 
má; Nâng mũi sline bằng sụn tự thân; 
Nhấn mí mắt chỉ thêu vĩnh viễn và 
laze loại bỏ nám trên da mặt. Trước 
khi phẫu thuật, Quỳnh đã được kiểm 
tra sức khoẻ rất kĩ. Sức khoẻ phải ổn 
định và tốt thì mới được tiến hành phẫu 
thuật. Tại bệnh viện, Quỳnh còn được 
tư vấn các bước sẽ xảy ra trước và sau 
khi phẫu thuật để chuẩn bị trước tâm lí. 

quỳnh có thể kể kĩ hơn về quá 
trình phẫu thuật? 

Không có thành công nào mà không 
cần sự cố gắng. Quỳnh đã trải qua  
7 ngày thần thánh. Sau 10 tiếng gây 
mê toàn thân để phẫu thuật, mình bắt 

buộc phải tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là 
hoa mắt, khó thở và rất mệt, giống như 
người đang bơi mà bị ngộp thở vậy. 
Cả đêm hôm đó, cứ 10 hoặc 20 phút 
Quỳnh lại phải gọi y tá để hút dịch và 
đờm tại mũi và cổ họng. Sáng hôm sau 
mình tỉnh hơn một chút và được hướng 
dẫn tự vệ sinh vết mổ. Lần đầu tiên 
nhìn thấy mình sau phẫu thuật, Quỳnh 
chỉ dám liếc qua gương rồi sợ quá quay 
mặt đi chỗ khác. Sau đó, Quỳnh bị sốt 
nên phải mang theo cây truyền nước đi 
vòng quanh bệnh viện. Cứ nằm xuống 
giường là nút kẹp ở tay lại báo nhiệt 
độ cơ thể tăng, Quỳnh phải dậy đi tiếp. 
Thậm chí, đêm cũng vẫn phải đi. Một 
tháng sau, Quỳnh được làm phẫu thuật 
nâng mũi, lần này chỉ gây tê nên mình 
được về nhà chung ngay trong ngày. 

Sau đó là khoảng thời gian hồi phục 
tại ngôi nhà chung. Quỳnh cùng các 
bạn tự nấu ăn và chăm sóc cho nhau. 
Tháng đầu chỉ uống nước ép và nước 
cháo. Tháng thứ hai ăn được cháo say 
nhuyễn và sau ba tháng mới được ăn 
cơm với thức ăn mềm. 

Sau phẫu thuật, điều gì đã diễn 
ra khi quỳnh gặp lại người thân và 
bạn bè? cảm xúc của bạn lúc đó?

Vũ Thanh Quỳnh
Hãy trân trọng cơ hội…

chaNge Life (thay Đổi cuộc SốNg) 
Có ĐượC sứC hút mãnh liệt bởi 
phép màu mang lại Cho những 

người từng Có khiếm khuyết 
trên Cơ thể. tuy nhiên, những 
thay Đổi ngoạn mụC Đó không 

hoàn toàn nhờ vào phẫu thuật 
thẩm mĩ mà Còn bởi sự nỗ lựC 

Của mỗi người. trải lòng Của vũ 
thanh quỳnh - Cô gái Đến từ 

nam Định (sau khi tham gia 
Chương trình ĐượC mọi người 

quen gọi là quỳnh Change life) 
sẽ giúp khán giả hiểu hơn  

nhiều Điều…

Thanh Quỳnh chạy bộ vì trẻ em bệnh tim
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Ngày trở về Việt Nam mang theo 
một diện mạo mới, Quỳnh rất hồi hộp, 
không biết người thân sẽ phản ứng như 
thế nào... Người đầu tiên mình gặp 
là mẹ. Một vài giây đầu, ánh mắt mẹ 
nhìn Quỳnh là lạ. Quỳnh chẳng biết 
nói gì, chỉ khóc và ôm mẹ thôi. Khi về 
quê, mọi người tới nhà xem mặt mình 
giống như cô dâu mới về nhà chồng 
vậy. Quỳnh rất vui vì được khen nhiều, 
những người xung quanh dường như 
cũng vui lây cùng mình. 

Sự thay đổi về hình thức cộng 
với việc được bình chọn là nhân vật 
tiêu biểu của Change life mùa đầu 
tiên đã tác động tới cuộc sống của 
quỳnh như thế nào? 

Cuộc sống của Quỳnh đã thay đổi 
hoàn toàn sau khi tham gia Change 
Life, được phẫu thuật thẩm mĩ. Mọi thứ 
trở nên tốt đẹp và dễ dàng hơn. Trước 
đây, hình thức gây cho Quỳnh rất nhiều 
trở ngại nhưng hiện nay mình có rất 
nhiều cơ hội cũng như công việc mới. 

Sau sự lột xác của 11 nhân vật 
Change life mùa thứ nhất, đã có ý 
kiến cho rằng chương trình quá đề 

cao vẻ đẹp hình thức. Là người trong 
cuộc, bạn nghĩ sao về nhận xét này? 

Mục đích của chương trình là giúp 
đỡ những người có năng lực và tâm hồn 
nhưng bị hình thức bó buộc, chương 
trình là một cú hích, giúp phá bỏ cái 
kén gò bó để những người không may 
mắn như mình hoá thân thành chú 
bướm xinh đẹp, có cơ hội cống hiến cả 
hương lẫn sắc cho đời. Quỳnh mong 
mọi người hãy nhìn nhận đúng được 
tiêu chí của chương trình, đừng bóp 
méo sự nhân văn cao đẹp đó! 

Với tư cách là người đã có 
những trải nghiệm cùng Change 
life, quỳnh có điều gì muốn chia sẻ, 
nhắn nhủ với các thí sinh mùa thứ 
hai này không?

Chương trình đã thay đổi hoàn 
toàn cuộc sống của 11 người tham gia 
mùa đầu tiên. Sau phẫu thuật thẩm mĩ, 
Quỳnh nhận thấy các bạn đều hài lòng 
và cảm thấy cuộc sống tích cực, có ý 
nghĩa hơn. Đôi lời Quỳnh muốn nhắn 
nhủ với các thí sinh mùa thứ hai là các 
bạn hãy mạnh mẽ lên, sự “phục sinh” 
chưa bao giờ là dễ dàng. Tuy nhiên, 
Change Life chỉ là tấm vé đưa các bạn 
đến với con tàu mơ ước, còn chuyến tàu 
đến đâu, dừng ở ga nào thì do các bạn 
lựa chọn. Hãy trân trọng cơ hội và trao 
tặng nhiều hơn nữa những may mắn mà 
mình được nhận. 

Được biết, sau khi tham gia 
Change life, btc đã mời quỳnh làm 
mc cho chương trình gala. em cảm 
thấy thế nào khi xuất hiện trong vai 
trò mới này? 

 Ở Gala Change Life - Thay đổi 
cuộc sống diễn ra vào tháng 3, em đã 
được thử sức làm MC cùng thí sinh 
nam Trần Vũ Phương. Tuy không được 
đào tạo chuyên môn và có nhiều kinh 
nghiệm trong lĩnh vực nhưng em cố 
gắng hết sức có thể để làm tốt vai trò 
mới. Những khó khăn đã trải qua ở 
Change Life đã rèn cho em khả năng 
chịu đựng và tính thích ứng cao, và em 
tin tưởng mình sẽ vượt qua được những 
thử thách mới.

NguYÊN TraNg (Thực hiện)

Vũ Thanh Quỳnh sinh năm 1992 đến 
từ Nam Định. Những khiếm khuyết 
trên khuôn mặt khiến bạn bị gặp khó 
khăn trong công việc. Sau khi tham 
gia chương trình Change Life mùa 
đầu tiên, Quỳnh đã được mời chụp 
ảnh bìa tạp chí, làm MC cho một vài 
chương trình Truyền hình và là 
gương mặt đại diện cho Bệnh viện 
thẩm mĩ Banobagi - Hàn Quốc... 
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Làm mc để 
thử thách 
bản thân

Siêu mẫu Vĩnh thụy

tự nhận mình không Có 
khả năng ăn nói và ngại 

tiếp xúC với Đám Đông 
nhưng vĩnh thụy vẫn 

quyết Định nhận lời làm 
Chủ xị Của the face việt 

nam mùa Đầu tiên. biết rõ 
thử tháCh lần này vô 

Cùng khó khăn, Có thể sẽ 
hứng nhiều “gạCh Đá”, 

nhưng siêu mẫu Điển trai 
vẫn rất tự tin, vì theo 

kinh nghiệm Của anh, “nếu 
không vấp ngã thì không 
thể trưởng thành ĐượC”.
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anh từng nói rằng, ở tuổi này, 
mình thích sự an toàn và sẽ không bao 
giờ nhận những công việc vượt quá khả 
năng của mình như ca hát hoặc làm 
mc, lí do nào đã khiến anh đổi ý?

Trong cuộc đời của mỗi con người, 
điều cần nhất là được trải nghiệm, nó sẽ 
giúp mình hoàn thiện hơn. Từ trước tới 
giờ tôi vốn là người không biết ăn nói, 
nên cũng ngại tiếp xúc với báo chí truyền 
thông vì sợ mình sẽ lỡ miệng, nói điều 
gì đó không đúng. Chuyện trở thành MC 
cũng không nằm trong ý nghĩ của tôi. 
Nhưng bây giờ tôi muốn thử đối mặt với 
vấn đề của mình, nếu muốn theo đuổi 
nghệ thuật, là người của công chúng thì 
mình cần phải biết cách tương tác với 
khán giả, biết thể hiện cảm xúc và chia 
sẻ những điều mình nghĩ. Không phải ai 
cũng có thể làm tốt ngay từ đầu, nhưng 
nếu cứ sợ phạm lỗi thì sẽ không làm được 
việc gì. Trong cuộc sống, tôi đã có không 
ít lần vấp ngã, nhưng nếu không vấp ngã 
và không biết cách đứng lên thì cũng sẽ 
không có một Vĩnh Thụy như bây giờ. 

Điều gì đã khiến anh thay đổi như 
vậy, có phải sức mạnh của tình yêu không?

Cũng một phần (cười). Thật ra thì tôi 
đã làm nghệ thuật một thời gian khá dài 
rồi nhưng vì chưa dành nhiều tâm huyết 
cho nó nên cũng không có được thành 
tựu nào đáng kể. Lần trở lại này, tôi muốn 
làm việc một cách nghiêm túc để chứng 
minh cho mọi người thấy rằng, mình có 
khả năng.

cách đây 5 năm, Vĩnh thụy đã là 
cái tên đình đám trên sàn catwalk và trong 
các bộ ảnh thời trang, đồng thời cũng góp 
mặt trong một số bộ phim truyền hình, 
điều đó không đủ để anh muốn gắn bó 
lâu dài với nghệ thuật sao?

Có lẽ là vì đam mê chưa đủ lớn để 
mình có thể dành hết tâm huyết cho nó. 
16 tuổi, một mình trở về Việt Nam sinh 
sống, tôi cũng phải chịu áp lực kiếm tiền 
để mưu sinh. Lúc đó, tôi không bao giờ 
coi làm nghệ thuật là một nghề có thể 
gắn bó lâu dài, vì nghĩ rằng khi mình 
lớn tuổi không còn sắc vóc thì cũng sẽ 
không làm nghệ thuật được nữa. Vì vậy, 
ngoài làm nghệ thuật, tôi còn làm một số 
ngành nghề kinh doanh và rồi có nhiều 
chuyện không may xảy ra như mọi người 

đều biết. Đến bây giờ, khi công việc kinh 
doanh đã ổn định, tôi lại muốn thử thách 
mình với nghệ thuật. Tôi muốn chứng 
minh cho mọi người thấy rằng, mình có 
khả năng.

Làm nghệ thuật nếu không có đủ 
đam mê thì rất khó để thành công đấy?

Tôi còn nhớ, cách đây vài tháng, 
trong một lần đi quay phim, tôi quay suốt 
40 tiếng đồng hồ không nghỉ. Thời gian 
trôi đi rất nhanh và tôi không nghĩ rằng 
mình đã ở trên phim trường 40 tiếng rồi. 
Tôi nhận ra rằng, nghệ thuật chính là thứ 
mình yêu thích nên mình mới làm việc 
đến quên thời gian như thế.

anh có nghĩ rằng việc nhận lời 
cầm trịch của the face là một quyết 
định hơi mạo hiểm không, vì chương 
trình đang rất được chú ý còn mình thì 
lại chưa hề có kinh nghiệm làm mc?

Tôi coi đây là một thử thách rất lớn 
mà mình phải vượt qua. Mọi người 
đang tin tưởng, kì vọng vào mình, nếu 
làm không tốt thì sẽ mất điểm rất nhiều. 
Nhưng tôi tin mình sẽ làm được nếu dành 
nhiều tâm huyết và nỗ lực hết mình. Năng 
lực của con người là vô hạn, chỉ chưa biết 
cách khai phá mà thôi.

anh đã chuẩn bị cho công việc 
mới này như thế nào?

Hiện giờ tôi cũng tìm hiểu vài tư liệu, 
xem những kênh truyền hình nước ngoài. 

Quan sát cách người ta dẫn dắt một 
chương trình như thế nào và cũng phải 
nhờ người huấn luyện thêm cho các 
kĩ năng cơ bản. Quan trọng nhất vẫn 
là một tinh thần vững vàng để sẵn sàng 
nhập cuộc.

ông bà ta có câu “một nghề cho 
chín còn hơn chín nghề”, đã thành công 
trong vai trò người mẫu và bước đầu 
được khán giả công nhận như một diễn 
viên, tại sao anh còn phải lấn sân sang 
làm mc dù đó không phải là thế mạnh 
của mình?

Tôi không muốn trở thành một MC, 
trước đã vậy và bây giờ vẫn vậy, vì 
khả năng ăn nói rất kém. Đối với tôi, 
The Face là một cơ hội để “vượt lên 
chính mình”, chiến thắng nỗi sợ của bản 
thân thôi.

Vậy cái gì mới thực sự là niềm 
đam mê của anh, thời trang hay 
điện ảnh?

Tôi đã làm người mẫu được khá lâu 
và cũng gặt hái được nhiều thành công 
nên sẽ tiếp tục gắn bó với công việc này 
thêm một thời gian nữa. Tôi mới khám 
phá ra là mình thực sự yêu thích điện ảnh 
và muốn theo đuổi lâu dài. 

anh thấy mình hợp với những vai 
diễn như thế nào?

Thật ra, với điện ảnh tôi cũng chỉ là 
một lính mới. Tôi vẫn đang vừa làm, vừa 
mày mò học hỏi và đúc kết kinh nghiệm. 
Tôi muốn có cơ hội hóa thân vào nhiều 
dạng nhân vật, trải nghiệm nhiều mới có 
thể biết được điểm mạnh, điểm yếu của 
mình ở đâu. 

Sở hữu ngoại hình quá nổi bật, đó 
cũng có thể coi là hạn chế của anh 
trong việc hóa thân vào nhiều dạng 
nhân vật?

Cũng có thể, nhưng đối với tôi, mọi 
vấn đề đều có hai mặt, lúc đó lại cần đến 
tài năng của diễn viên và tay nghề của 
đạo diễn. 

Ở tuổi 28, anh đã bắt đầu nghĩ 
đến ngôi nhà và những đứa trẻ chưa?

Tôi luôn mơ tới điều đó: một gia đình 
của riêng mình.

cảm ơn anh!
THu TraNg (Thực hiện)
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trong số các mc của hôm nay ai 
đến, trang là người ít tuổi nhất, bạn có 
thể chia sẻ cảm xúc của mình khi dẫn 
trực tiếp?

Hôm nay ai đến là một chương trình 
ý nghĩa về nội dung, sáng tạo về cách thể 
hiện, được truyền hình trực tiếp trong dải 
giờ rất đẹp của VTV6, tôi lại được giao 
nhiệm vụ mở màn cho số lên sóng đầu 
tiên. Lúc đó, tôi có cảm giác mình đang 
đặt cược, lúc nào cũng trong trạng thái 
nơm nớp lo sợ. Nhưng rồi mọi chuyện 
cũng ổn.

Ngoài vai trò là mc, minh trang 
còn tham gia ở vị trí nào khác trong 
chương trình này? 

Tôi tham gia xây dựng format ngay 
từ những ngày đầu tiên và lại là biên tập 
của mỗi chương trình mà mình dẫn nên 

luôn cảm thấy thân thuộc với từng chi 
tiết, dù là nhỏ nhất. Tìm kiếm những câu 
chuyện mới để lấp đầy kho nhân vật cứ 
vơi đi mỗi ngày, nghiên cứu để tìm ra 
những món quà sao cho phù hợp, đặt vấn 
đề với các doanh nghiệp, cá nhân để có 
được những món quà bất ngờ cho nhân 
vật, guồng quay ấy cứ đều đặn hàng ngày, 
lúc mới bắt đầu thì cảm thấy dồn dập đến 
ngộp thở, giờ đỡ hơn nhiều rồi.

hôm nay ai đến mới lên sóng 
nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm 
của khán giả. một trong yếu tố thu hút 
sự quan tâm khán giả là câu chuyện của 
khách mời. Làm thế nào để minh trang 
dẫn dắt tốt câu chuyện tới người xem?

Câu chuyện của khách mời là một 
yếu tố rất quan trọng để thu hút người 
xem, những cá tính nhân vật lại là yếu 

tố quyết định để giữ người xem ở lại với 
chương trình thay vì chuyển sang kênh 
khác. Nhiều người có câu chuyện rất 
truyền cảm hứng, nhưng họ không giỏi 
ăn nói và chia sẻ. Tôi nghĩ, nhiệm vụ của 
mình trong 30 phút là phải giúp gợi mở 
để nhân vật chia sẻ và đến gần được với 
khán giả.

Không ít lần thấy minh trang 
rơm rớm nước mắt khi nghe nhân vật 
chia sẻ câu chuyện của họ, việc kìm chế 
cảm xúc trên sóng của mc là cần thiết. 
trang nghĩ sao về điều này?

Trước đây, tôi luôn nghĩ mình sẽ 
không bao giờ dẫn được những chương 
trình có nguy cơ tạo ra nước mắt. Bởi vì 
tôi là một người vô cùng mau nước mắt 
và không kiểm soát được hành vi một khi 
đã khóc. 

Người dẫn chương trình

“mít ướt”

là mC trẻ nhất trong Chương 
trình hôm Nay ai ĐếN (thtt trên 
kênh vtv6), minh trang luôn tự 
tin Để làm tốt vai trò Của 
mình. không ít lần khóC Cùng 
nhân vật, minh trang nhận ra 
rằng, Cô Đã trưởng thành hơn 
khi tham gia dẫn Chương  
trình này.
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Nếu so sánh với những chương 
trình trang đã dẫn, có thể nói, hôm 
nay ai đến có nhiều nốt lặng và cần 
nhiều trải nghiệm của người dẫn, trang 
có nghĩ mình quá trẻ hay không?

Thực sự là tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng 
suy cho cùng, làm gì có ai trưởng thành 
mà không từng non nớt. Chính vì chưa 
có nhiều trải nghiệm đa dạng trong cuộc 
sống, khi bắt đầu làm chương trình và đi 
tìm nhân vật, tôi thật sự thảng thốt khi có 
quá nhiều chuyện đời éo le mà lần đầu tiên 
tôi được biết đến. Tôi mất khoảng  
2 - 3 tuần cảm thấy bị ám ảnh và mất 
phương hướng. Nhưng khi trò chuyện với 
nhân vật, lắng nghe họ, tôi cảm nhận được 
sức sống mãnh liệt và ý chí mạnh mẽ của 
họ. Từ đó, tôi dần lấy lại được sự cân bằng 
và điểm lặng cần thiết. Thực sự Hôm nay 
ai đến đã giúp tôi trưởng thành hơn rất 
nhiều, nhiều đồng nghiệp bây giờ còn bảo 
tôi dẫn già quá, phải trẻ trung lên đấy.  

trang có thể kể một vài câu 
chuyện hậu trường khi thực hiện 
chương trình này?

Cũng là về chuyện khóc lóc. Cho đến 
tận ngày cuối cùng trước khi lên sóng, 
tôi vẫn không lường trước được chuyện 
gì sẽ xảy ra. Trước khi chạy chương trình 
cho số đầu tiên, tôi còn ngồi bàn với đạo 
diễn về việc điều chỉnh tiết tấu làm sao 
để cảm xúc có thể được đẩy lên cao trào 

nhất. rồi đến khi chạy chương trình, ngồi 
vào vị trí của người dẫn, bi kịch mới xuất 
hiện. Lúc dựng, tôi đã xem đi xem lại 
các clip sẽ phát, thế mà khi chạy chương 
trình, không hiểu sao lại xúc động đến 
thế. Trước sự ngỡ ngàng của cả ê kip, tôi 
khóc mãi, không dẫn được câu nào nên 
hồn. Kết thúc buổi chạy chương trình, 
tôi gặp đạo diễn xin đổi MC và nghĩ rằng 
mình sẽ không bao giờ dám dẫn một 
chương trình như thế này nữa. Nhưng 
chính sự không đồng ý của đạo diễn trước 
việc rút lui của tôi và sự tin tưởng của cả  
ê kip đã cho tôi sức mạnh, thật ra là một 
cách rất cưỡng ép. Ngày hôm sau, khi lên 
sóng thực sự, có lẽ mọi người đã thấy tôi 
khóc rất nhiều, nhưng đó đã là nỗ lực của 
tôi, bao gồm cả cắn lưỡi liên tục để không 
khóc. Chứ không thì, cả trường quay đã 
ngập trong nước mắt rồi (cười).

Ngoài công việc, minh trang có 
thể chia sẻ đôi chút về cuộc sống thường 
ngày của mình? 

Ngoài công việc, cuộc sống thường 
ngày của tôi… vẫn là công việc. Tôi nghĩ 
đó cũng là điều không tốt mà mình cần 
phải sửa đổi trong thời gian sắp tới để có 
một cuộc sống điều độ và cân bằng hơn.

minh trang tập trung nhiều cho 
công việc như vậy, liệu các chàng trai có 
sợ vì bạn quá bận không?

Tôi bận đi làm suốt, các chàng trai có 
thấy được đâu mà sợ (cười).

THu Huệ 
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dẫn Hôm nay ai đến đòi hỏi tôi phải thử 
thách và học cách kiềm chế bản thân 
một cách vô cùng nghiêm khắc. Nhưng 
dù tôi có cố gắng đến đâu thì có một 
điều vẫn không thể chối cãi được, tôi 
vẫn là người dẫn chương trình mít ướt 
nhất trong số 4 MC hiện tại.

MC Minh Trang trong chương trình 
Hôm nay ai đến

Hôm nay ai đến THTT lúc 21h00 
thứ Hai, Ba, Tư, Sáu hàng tuần trên               
kênh VTV6.
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Được biết, trước khi đến với thần 
tượng bolero, bạn chưa biết nhiều về 
dòng nhạc này?

Em cũng thường xuyên nghe bolero 
và yêu thích dòng nhạc này, nhưng chưa 
hát nhiều lắm. Em thích hát những ca 
khúc trữ tình, nhẹ nhàng, những bài hát 
bolero mang phong cách hiện đại, trẻ 
trung và thích tìm tòi cách xử lí bài hát 
sao cho phù hợp với lứa tuổi của mình, 
hợp với cả không gian, thời gian hiện tại.

mới bước sang tuổi 19, học nhạc 
cổ điển nhưng tại sao bạn lại thích 
bolero - dòng nhạc vốn dành cho những 
người có nhiều trải nghiệm?

Em nghe tất cả các dòng nhạc: dance, 
pop ballad, r&b, thậm chí cả EDM. 
Bolero nhẹ nhàng, sâu lắng và cứ tự 
nhiên đi vào lòng mình, em thấy dễ chịu 
khi nghe bolero dù không phải lúc nào 
cũng hiểu hết được.

Nhưng một chàng trai chỉ mới 18 
tuổi thì lấy đâu ra sự trải nghiệm để hát 

những ca khúc đầy chất tự sự như 
bolero?

Thật ra, có những bài em không hiểu 
hết nên sẽ tìm những nhạc sĩ có nhiều 
kinh nghiệm để nghe mọi người phân 
tích cho mình, sau đó sẽ tìm hiểu hoàn 
cảnh sáng tác của ca khúc này và hát theo 
cảm xúc của mình. Em nghĩ rằng, cái gì 
xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim.

từ một sinh viên mới chập chững 
bước vào giảng đường đại học, lại bất 
ngờ tham gia một sân chơi lớn được 
nhiều khán giả yêu thích như thần 
tượng borelo, bạn đã thích nghi như 
thế nào?

Em tham gia Thần tượng borelo theo 
lời rủ rê của đứa bạn cùng phòng, chủ 
yếu vui là chính nên không chuẩn bị bất 
cứ hành trang gì để bước vào cuộc thi. 
Khi được chọn vào vòng Tinh hoa, em 
vẫn còn phân vân, không biết có nên thi 
tiếp không vì thời gian ghi hình vòng này 
trùng với lịch thi học kì của em ở Học 

truNg QuaNg
TừNg rơi NướC MắT Vì QuÁ ÁP LựC

kháC với hình ảnh Chững ChạC 
trên sân khấu, ngoài Đời, quán 
quân thầN tượNg boLero mùa 
Đầu tiên khá trẻ Con, thân thiện 
và Có phần hơi rụt rè. trung 
quang thú nhận, mình Chưa quen 
với áp lựC nên trong CuộC thi, 
nhiều lúC mệt mỏi quá, nướC 
mắt Cứ trào ra. tuy nhiên, 
Chàng trai 19 tuổi này quả 
quyết sẽ họC CáCh vượt qua 
những khó khăn Để trở thành 
một Ca sĩ Chuyên nghiệp.



65

viện Âm nhạc quốc gia. Nhưng bạn bè 
đều khuyên em nên nắm bắt cơ hội, vì 
chưa chắc nó sẽ tới nhiều lần. 

quang có từng ước sẽ trở thành 
một ca sĩ hát bolero?

Em muốn trở thành một ca sĩ chuyên 
nghiệp và hát những ca khúc trữ tình sang 
trọng. Bolero là một bước ngoặt bất ngờ 
của em, giống như duyên nợ vậy. Nhưng 
thật ra thì những ca khúc bolero mà em 
hát cũng rất gần với ước mơ của mình.

trong suốt thời gian tham gia 
thần tượng bolero, bạn cảm nhận thế 
nào về tình cảm của khán giả dành cho 
mình nói riêng và dòng nhạc borelo 
nói chung?

Em cảm thấy bất ngờ vì tình cảm 
của khán giả dành cho mình, đó là động 
lực rất lớn để em cố gắng vượt qua từng 
vòng thi. Thật sự, lúc đầu em thấy rất áp 
lực, cứ sợ vòng sau làm không tốt, khán 
giả sẽ không thích mình nữa. Nhưng nhờ 
lời khuyên của huấn luyện viên, dần dần 
em đã biết cách biến áp lực thành động 
lực. Cũng qua chương trình, em mới biết, 
bolero được yêu thích nhiều đến thế, 
nó giống như một phần không thể thiếu 
trong tâm hồn người Việt, chỉ có điều, 
mỗi người, mỗi lứa tuổi lại cảm nhận một 
cách khác nhau.

trước khi tới với thần tượng 
bolero, quang đã tham gia cuộc thi âm 
nhạc nào chưa?

Em cũng có tham gia vài cuộc thi hát 
của tỉnh Thanh Hóa và luôn giành giải 
Nhất nhưng chưa bao giờ tham gia một 
cuộc thi tầm cỡ như Thần tượng bolero. 
Khi nhìn thấy sân khấu quá hoành tráng, 
ban nhạc chơi trực tiếp, rồi thấy mọi 
người đều tích cực luyện tập em mới bắt 
đầu hoảng hồn. Em run tới nỗi chỉ mong 
lên sân khấu mình đừng có hát sai lời hay 
trật nhịp. Càng về sau bài vở càng nhiều, 
áp lực càng lớn, có nhiều lúc em bị stress 
nặng, mất hết cảm xúc để hát.

bạn đã làm gì để vượt qua điều đó?
Sự động viên của gia đình, của huấn 

luyện viên và khán giả là nguồn động 
lực lớn đối với em. Khi nhiều người 
kì vọng vào mình, dành tình cảm cho 
mình thì không thể làm cho mọi người 
thất vọng được. Hơn nữa, đã lựa chọn 
đi theo con đường nghệ thuật thì phải 

chấp nhận đương đầu với những khó 
khăn, thử thách. 

Ở những bước đi đầu tiên trên 
con đường nghệ thuật, quang đã có cơ 
hội làm việc với một ê kip tài năng và 
dày dặn kinh nghiêm như: Nhạc sĩ 
minh Vy, huấn luyện viên cẩm Ly, 
quang Linh, Đan trường, quang 
Dũng. bạn học được những gì từ họ?

Em học được sự thân thiện, niềm 
đam mê và cái tâm với nghề của các anh 
chị. Đối với em, đó là bài học quý giá và 
quan trọng nhất giúp mình có thể theo 
nghệ thuật lâu dài. Bên cạnh đó là những 
kinh nghiệm sân khấu, cách chọn bài, xử 
lí bài hát…

trung 
quang bây giờ 
khác với trung 
quang khi 
chưa tham gia 
thần tượng 
bolero như 
thế nào nhỉ?

Em thấy 
mình tự 
tin hơn, 
trưởng thành 
hơn và bắt đầu quen dần 
với những sân khấu lớn. Tất nhiên, đó 
chỉ là trên phương diện một thí sinh vừa 
bước ra từ cuộc thi âm nhạc. Còn để trở 
thành một ca sĩ thực thụ thì em còn phải 
cố gắng học tập và rèn luyện nhiều lắm. 
Em cảm thấy mình may mắn vì có một 
khởi đầu thuận lợi, được nhiều người 
yêu mến, nhiệm vụ của mình là phải gìn 
giữ và nhân rộng thêm những tình cảm 
tốt đẹp ấy. Em sẽ cố gắng hoàn thiện bản 
thân từng ngày.

quyết định chuyển vào tphcm 
học tập và phát triển sự nghiệp, bạn đã 
quen với cuộc sống nơi đây chưa?

Tham gia Thần tượng bolero, lần đầu 
tiên em tới TPHCM, cuộc sống nơi này 
rất sôi động, nhộn nhịp và thân thiện. 
Trong thời gian qua, mải lo thi cử nên em 
cũng chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu 
và khám phá thành phố. Nhưng em nghĩ 
cũng không quá khó để thích nghi với 
cuộc sống nơi đây.

Đang là một sinh viên năm thứ 
nhất, hồn nhiên, vô tư, hoàn toàn xa lạ 
với thế giới giải trí, bỗng nhiên trở 

thành người nổi tiếng, phải gò mình 
vào một khuôn khổ nhất định, thậm chí 
còn phải hứng chịu những bình luận ác 
ý. bạn có cảm thấy áp lực không?

Có những lúc mệt mỏi đến rơi nước 
mắt, một phần cũng vì em chưa quen với 
áp lực quá lớn của công việc và cả những 
bình luận ác ý. Mọi thứ trở nên quá sức 
với một người chưa có bất cứ sự chuẩn 
bị nào để bước chân vào thế giới giải 
trí như em. Nhưng rồi dần dần em cũng 
nhận ra rằng, đó là những vấn đề em phải 
tập làm quen, tập chấp nhận và tìm cách 
vượt qua nếu muốn đi theo con đường 
nghệ thuật. 

trên sân khấu, nhìn quang khá 
chững chạc, vậy ở ngoài đời, bạn là một 

chàng trai như thế nào?
Em là 

một người 
năng động, 

vui nhộn và 
theo nhiều 
người nhận xét 

là “hồn nhiên” 
quá so với lứa 
tuổi 19. Trên sân 

khấu em cũng 
muốn xây dựng 

hình ảnh một ca 
sĩ hát nhạc trữ tình 

với phong cách trẻ trung. Em muốn khán 
giả cảm nhận được trong giọng hát của 
mình sự tươi mới, không bi lụy và đầy 
nhân văn.

Ngoài âm nhạc quang còn niềm 
đam mê nào nữa không?

Em thích thể thao, đặc biệt là bóng đá 
và cầu lông.

quang đã có bạn gái chưa?
Em chưa có, nhưng thích thích thì 

cũng có rồi (cười)
Sau cuộc thi quang có sản phẩm 

âm nhạc nào gửi tặng tới khán giả không?
Sắp tới em sẽ gửi tới khán giả một 

album nhạc Trữ tình bolero thay cho lời 
cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những 
khán giả đã ủng hộ em trong suốt cuộc 
thi. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục yêu 
thương giọng hát của Trung Quang, em 
hứa sẽ cố gắng để không làm cho mọi 
người thất vọng.

THu TraNg (Thực hiện) 
Ảnh: Lý Võ PHú HưNg

Trung Quang trong giây phút đăng quang
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S.T
Đã đến lúc

tăng tốc

dù tạo kỉ lụC mới khi trở 
thành “ông hoàng khiêu vũ” 
Đầu tiên Của CuộC thi bước 
Nhảy hoàN Vũ nhưng s.t vẫn 
khá kiệm lời khi nói về mình. 
“Cậu út” Của nhóm 365 luôn là 
thành viên ít nói và lặng lẽ 
nhất. thế nhưng, với những 
thành Công Đã Đạt ĐượC, s.t 
Đang dần khẳng Định tài 
năng và sự trưởng thành Của 
mình. Chàng Ca sĩ mê nhảy 
này ngày Càng Chững ChạC 
hơn và tràn Đầy năng lượng 
Cho hàng loạt dự án hấp dẫn 
trong năm 2016.    

Ca Sĩ
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 có thông tin cho rằng anh là 
“người nhà” của cựu vô địch Ngô 
thanh Vân nên được ưu ái khi đi 
thi bước nhảy hoàn vũ. Điều này có 
đúng không?

Thật ra, chị Vân đã khuyên tôi đi thi 
từ nhiều năm trước nhưng tôi cảm thấy 
chưa đủ tự tin. Mọi người có thể thấy, 
trong suốt cuộc thi hầu như 
chị Vân đều tránh nhắc đến 
tôi, để S.T đi thi như một thí 
sinh bình thường và chứng 
minh tài năng thật sự. 

 Khác biệt lớn nhất của 
S.t sau khi lên ngôi “ông 
hoàng khiêu vũ” là gì?

S.T giảm cân… “không 
phanh” vì phải đảm bảo lịch 
thi và biểu diễn chung với 
nhóm 365 (cười).

 anh dự định gì với bộ 
môn nhảy trong thời gian 
sắp tới? 

Tôi học múa bảy năm và 
luôn muốn làm công việc 
liên quan đến vũ đạo. Tôi 
có mở lớp dạy nhảy cho các 
bạn trẻ nhưng gần đây tạm 
nghỉ vì quá bận rộn với công 
việc cùng nhóm 365 và đi thi 
Bước nhảy hoàn vũ. Sắp tới, tôi muốn 
trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm với bộ 
môn dancesport để mở lại lớp dạy. Sau 
Bước nhảy hoàn vũ, tôi càng có thêm 
động lực với công việc đạo diễn sân 
khấu. Từ khi bắt đầu đi diễn tôi đã quan 
sát, âm thầm học hỏi. Tuy nhiên, đó là 
tương lai xa hơn, khi tôi đã học hỏi bài 
bản và trải nghiệm nhiều hơn.  

 tại sao trong mV mới perfect 
love ra mắt vào giữa tháng 5 vừa 
qua, anh lại chuyển hướng sang hình 
ảnh nổi loạn so với trước đây?

 Mọi người vẫn quen với hình ảnh 
S.T an toàn, trầm lặng ít nói, tuy nhiên, 
còn một góc khác của tôi vẫn đang chờ 

bùng nổ và đây chính là thời điểm thích 
hợp. Sản phẩm có ý tưởng táo bạo nên 
tôi cũng có chút lo lắng. Tuy vậy, tôi 
muốn thử thách, khám phá bản thân 
cũng như mang lại sự mới lạ cho khán 
giả. Perfect Love thuộc thể loại tropical 
house, có hai phiên bản là MV đơn 
thuần và phiên bản dance. 

 anh còn có những kế hoạch 
nghệ thuật nào khác nữa?

Tôi cũng vừa nhận lời làm VJ cho 
một kênh truyền hình dành cho giới 
trẻ và cân nhắc một vài kịch bản phim. 
Bên cạnh kế hoạch riêng thì tôi cũng 
có nhiều công việc với nhóm nhạc 365, 
như lịch diễn ở 20 trường trung học, đại 
học cả nước để quảng bá cho đêm diễn 
kỉ niệm 5 năm ngày thành lập nhóm 
diễn ra cuối tháng 7 tới. 

 Năm 2016 có vẻ thuận lợi với 
S.t về công việc lẫn tình cảm. Những 
thành công nhanh chóng này có ảnh 
hưởng đến tình cảm của anh với bạn 
gái phương tú không? 

Mỗi lần được hỏi tới chuyện tình 
cảm thì tôi luôn phải suy nghĩ rất lâu, 
băn khoăn nói làm sao để người yêu 
không thấy ngại. Cùng làm nghệ thuật 
với nhau nên tôi hiểu, tính bạn ấy tuy 
ít nói nhưng nhạy cảm. Do không 
nhiều thời gian bên nhau nên không 
tránh được có những lúc buồn. Tôi 

luôn cố gắng tránh tối 
đa những bất đồng và 
tránh việc chia sẻ nhiều 
về chuyện tình cảm để 
không gian riêng của 
hai đứa không bị ảnh 
hưởng. 

 anh từng chia 
sẻ mình là người 
thẳng tính. Điều 
này có tốt trong 
môi trường showbiz 
không? Sau nhiều 
năm ở trong nhóm 
nhạc 365, anh có 
thay đổi tính tình để 
phù hợp hơn với môi 
trường? 

Tôi khá thẳng tính 
và sống thật với mình 
nên những lúc nào 

mà thấy không thể nói 
thẳng hoặc thật thì… tôi im lặng. Nhiều 
người nghĩ rằng tôi ít nói, nhưng thật 
sự thì phải gặp đúng người, đúng ý thì 
tôi mới nói. Lúc đó, mọi người phải 
nghe tôi nói nhiều đến phát mệt (cười). 
Trong showbiz, tính tình như tôi hơi 
khó... Hồi xưa tôi thường có tư tưởng 
chống đối lại xu hướng nhưng bây giờ 
thì đang phải tập thích ứng với môi 
trường. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ quan 
điểm sống thật với bản thân và “thẳng 
với người quen thân, khéo léo khi nào 
có thể”. 

 cám ơn anh! 
Lưu PHươNg (Thực hiện)  

Ảnh: Trí NgHĩa, ZiM LụC

S.T đăng quang Quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2016
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“MóN” Mới 
của truyền hình Mỹ

bên Cạnh CáC phần tiếp theo ĐượC tiếp tụC phát triển theo Đà ăn 
kháCh, 5 hãng truyền hình lớn Của mỹ là nbC, Cbs, abC, fox và the CW Đã 

Có sự Chuẩn bị ráo riết Để tung ra một loạt “món” mới, Đa sắC màu 
trong mùa phim 2016 - 2017. 

hãNg abc

Designated Survivor (tạm dịch Người được chọn để sống sót) là lí 
do khiến nam diễn viên Kiefer Sutherland nói lời từ chối phim 

24 từng làm nên tên tuổi cho anh. Lần này, với Designated Survivor, 
Kiefer tiếp tục làm người hùng nhưng trong một vai trò vô cùng 
quan trọng, đảm nhận cương vị lãnh đạo để chèo lái đưa đất nước 
bước qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Có tới gần nửa số 
người tham gia dự đoán đã “đặt cược” vào sự thành công của 
Designated Survivor, chiếm tỉ lệ áp đảo so với 8 bộ phim mới 
khác mà hãng aBC sẽ lần lượt tung ra trong mùa phim 2016 - 
2017. Nữ diễn viên gốc Việt Maggie Q hứa hẹn tiếp tục tỏa sáng khi 
đồng hành cùng Kiefer Sutherland trong vai diễn sở trường - một lãnh đạo của FBi.

Trước sự kì vọng vào người hùng Kiefer Sutherland, “bà hoàng khung giờ vàng” của hãng 
 aBC - nữ biên kịch kiêm nhà sản xuất lừng danh Shonda rhimes đang tạm thời lép vế khi kế hoạch làm 
phần tiếp theo cho câu chuyện tình kinh điển về romeo và Juliet không nhận được nhiều sự hưởng ứng. 
Việc đưa các nhân vật da màu vào tuyến vai chính trong bộ phim mang chất châu Âu thế kỉ 16 vấp phải 
khá nhiều sự phản đối.

Kiefer Sutherland tiếp tục làm người hùng 

trong series phim mới Designated Survivor 

(nguồn ảnh: TVguide)

hãNg Fox

Được cho là sản phẩm ăn theo loạt 
phim 24 (24 giờ phá án) từng 

rất thành công nhưng 24: Legecy gần 
như chỉ kế thừa cách làm phim theo 
thời gian thực và mô típ chống khủng 
bố, còn dàn diễn viên, nội dung thì 
hoàn toàn mới. Nam diễn viên da màu 
Corey Hawkins trở thành người hùng 
trong phiên bản mới. Thành công quá 
lớn của thương hiệu 24 với diễn xuất 
đẳng cấp của Kiefer Sutherland trong 
vai Jack Bauer sẽ tạo nên áp lực kinh 
khủng cho đội ngũ kế thừa. Tuy nhiên, 
chính người hùng cũ của 24 - Kiefer 
Sutherland đã chia sẻ rằng, phim mới 
sẽ rất tuyệt và anh muốn là người đầu 
tiên được thưởng thức. 

Theo nhận định của giới 
chuyên môn, Fox là hãng 
truyền hình có nhiều sản phẩm 
mới đáng chú ý bậc nhất trong 
mùa phim 2016 - 2017. Bên 
cạnh phiên bản mới cho 24, 
Fox còn chuyển thể hai tượng 
đài điện ảnh sang phim dài 
tập, đó là Lethal Weapon 
(Vũ khí tối thượng) - phim 
hành động gắn liền với tên 
tuổi của tài tử Mel gibson 
và đặc biệt là The Exorcist 
(Quỷ ám hay Lễ trừ tà). Theo kết quả 
bình chọn trên trang EW, hiện 3 bộ 
phim trên đang lần lượt giữ  
3 vị trí đầu bảng trong dự đoán của 
khán giả về series phim thành công 
nhất. Bám đuổi sát sao ở vị trí thứ tư là 

Pitch - phim về nữ vận động viên bóng 
chày chuyên nghiệp đầu tiên. Đề tài 
thể thao luôn có sức hấp dẫn mạnh mẽ 
với khán giả Mỹ nên rất có thể Pitch sẽ 
làm nên chuyện trước các đối thủ nặng 
kí nhưng khá cũ kĩ do phát triển từ các 
tượng đài đã quen thuộc đến xáo mòn. 

Phim Legacy
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THùY aN (Theo EW)

hãNg cbs

Khi nam diễn viên hài 
Kevin James trở lại 

màn ảnh nhỏ, hãng CBS rất 
hào hứng bởi họ từng có 
mối hợp tác rất tốt đẹp cùng 
anh trong bộ phim The King 
of Queens ăn khách suốt 
9 năm liền. Ngay lập tức, 
CBS dọn đường để có ngay 
bộ phim sitcom Kevin Can 
Wait với một dạng vai vừa 
vặn với sở trường của ngôi 
sao. Dù danh tiếng và tài 
năng không thể phủ nhận 
nhưng Kevin James chưa thể ngay lập tức hâm nóng sự quan tâm của khán 
giả. Theo đánh giá, hiện phiên bản làm lại của series phim phiêu lưu, viễn 
tưởng MacGyver mới thu hút nhiều chú ý nhất. CBS cũng là hãng đặt nhiều 
niềm tin vào phái mạnh khi đa phần các bộ phim mới mà họ chuẩn bị tung 
ra đều do các nam diễn viên cầm chịch.

Kevin James là ngôi sao được đặt nhiều kì vọng 
của hãng CBS (nguồn ảnh - Hollywood Reporter)

hãNg Nbc

Cơ hội tỏa sáng cho các nữ diễn 
viên ở mùa phim 2016 - 2017 do 

hãng NBC thực hiện lớn hơn nhiều. 
Nổi bật trong số đó là thần tượng một 
thời của các cô gái trẻ - Mandy Moore 
- với phim This Is Us (Là chúng tôi). 
45 triệu lượt xem trailer This Is Us 
chỉ sau một thời gian ngắn tung ra đã 
dự báo trước bộ phim sẽ là tâm điểm 
của mùa thu năm nay trên màn ảnh 
nhỏ. Powerless (Không quyền lực) - 
chuyển thể từ truyện tranh siêu anh 
hùng với góc nhìn hài hước cũng là 
dự án đầy triển vọng do nữ diễn viên 
Vanessa Hudgens nhận vai chính.

Hãng NBC còn có hai series phim 
không thể bỏ qua trong thời gian tới 
nữa là Chicago Justice (loạt phim thứ 
tư trong chuỗi thương hiệu Chicago 
khá thành công) và phim ăn theo 
series Blacklist (Danh sách đen).

This Is Us (nguồn ảnh: Moviepilot)

hãNg the cw

Tỏ ra dè dặt hơn hẳn trong việc công bố các sản phẩm mới nhưng The 
CW lại sở hữu ba dự án phim rất thú vị. Đầu tiên phải kể tới Riverdale 

chuyển thể từ bộ truyện tranh archie (có lịch sử 75 năm) với màu sắc phim 
dành cho tuổi teen mà thời gian gần đây vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Sự 
thờ ơ của các nhà làm phim với mảng đề tài này để chạy theo thể loại phiêu 
lưu, kinh dị, giật gân… đã để lại khoảng trống qua đó các vấn đề mà tuổi 
mới lớn thực sự quan tâm, yêu thích, những mô típ diễn viên thần tượng bị 
bỏ ngỏ. Riverdale sẽ là câu trả lời hoàn hảo với một dàn diễn viên xinh đẹp 
hút mắt và nội dung rất hợp thị hiếu.

Thế mạnh nổi bật của hãng The CW là dòng phim siêu nhiên, kì bí nên 
ít nhất hai series phim mới nữa sẽ mang không khí ấy đến với khán giả một 
kịch tính, gay cấn với Frequency (Tần số), một lãng mạn với No Tomorrow 
(Không có ngày mai). 
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Người 
tHay Đổi 
lịCH Sử 
the Voice 
Cuối Cùng, sự thống 
trị tuyệt Đối Của CáC 
huấn luyện viên (hlv) 
nam tại the Voice (mỹ) 
Đã bị phá vỡ trong mùa 
thi thứ 10. sau 6 mùa 
ngồi ghế quyền lựC, 
Christian aguilera Đã 
lần Đầu tiên mang về 
ngôi vị quán quân Cho 
họC trò – một tài năng 
khá lận Đận.
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So với các đồng nghiệp làm HLV 
The Voice Mỹ - Christina 
aguilera nổi bật hơn hẳn về 
thành tích âm nhạc. Đẳng cấp 

về chuyên môn, giọng hát của cô cũng 
ít ai sánh kịp. Vậy nhưng, với nữ HLV 
này, các mùa The Voice trước không 
mấy suôn sẻ khi học trò của cô liên tục 
ngậm ngùi thất bại. Nhiều ý kiến cho 

rằng, với hiệu ứng quá mạnh, quá thu 
hút từ những gì mà hai HLV Blake 
Shelton và adame Levine mang tới 
cuộc thi này, những thí sinh tốt nhất đều 
đổ xô vào đội của họ. Christina 
aguilera lại có cá tính, cách thể hiện 
không theo chiều hướng làm hài lòng 
khán giả đại chúng. Trên thực tế, không 
chỉ riêng Christina, các nữ ca sĩ nổi 
tiếng như Shakira hay gwen Stefani dù 
mỗi người một màu sắc, “chiêu trò” 
khác nhau đều chưa thể làm nên chuyện 
suốt 9 mùa thi trước – tạo nên một “lời 
nguyền” khá đáng buồn ở chương trình 
truyền hình ăn khách nhất thế giới này.

Mùa thi thứ 10 với sự hiện diện của 
Christina aguilera có thể xem là một 
dấu ấn đáng nhớ. Cô trở lại với chiếc 
ghế đỏ quyền lực khi mà rất nhiều fan 
còn đang say mê phong cách sôi nổi, 
phóng khoáng mà nữ HLV gwen Stefani 
mang tới cũng như hào hứng với mối 
tình chớm nở của cặp đôi HLV gwen – 
Blake. Bỏ ngoài tai không ít lời phản đối, 
Christina khẳng định khi trả lời phỏng 
vấn của tạp chí Parade rằng, cô đã chuẩn 
bị kĩ lưỡng, đã lên chiến lược với những 
ghi chú tỉ mỉ để nắm chắc chiến thắng 
lịch sử. Khác với các đồng nghiệp hơi 
làm màu, chú trọng đánh bóng hình ảnh 
bản thân, Christina cho rằng, để thuyết 
phục được những thí sinh chất lượng thì 

phải cho họ thấy HLV là người sẵn sàng 
lắng nghe, yêu quý họ đến mức nào, còn 
với các vòng trong, chọn bài hát sẽ là 
điểm mấu chốt để mang đến thành công. 
Chiến lược rõ ràng và thuyết phục ấy 
đã giúp Christina mời gọi hiệu quả các 
giọng ca tiềm năng trong vòng giấu mặt, 
trong đó alisan Porter nhanh chóng được 
nhìn nhận như một ứng cứ viên sáng giá 
nhất. Xét về tuổi đời, alisan có thể coi 
đồng trang lứa với HLV của mình. Cô 
gái sinh năm 1981 từng là thí sinh nhỏ 
tuổi nhất tham gia cuộc thi tìm kiếm tài 
năng nổi tiếng Star Search – nơi chính 
Christina aguilera cũng từng thử sức. 
Được đào tạo bài bản trong nhiều lĩnh 
vực nghệ thuật, tham gia đóng phim, 
kịch, ca hát, nhảy múa… điều alisan 
thiếu là may mắn để được tỏa sáng nên 
cô chọn trở lại điểm xuất phát, trở thành 
một thí sinh trong cuộc thi nhằm đổi đời. 
Lần này, Christina aguilera đã không bỏ 
lỡ cơ hội để giúp bông hoa nở muộn ấy 
thực sự thăng hoa. Con đường tới ngôi 
quán quân của alisan xán lạn đến nỗi 
các đối thủ hầu như ít có cơ hội cạnh 
tranh. Christina đã đúng khi đầu tư vào 
việc chọn bài để mỗi lần alisan hát ca 
khúc nào đó, cô lập tức gây sốt trên mọi 
kênh bình chọn.

Với cú hợp tác hoàn hảo, Christina 
aguilera và alisan Porter đã làm nên 
đêm lên ngôi tuyệt đối của phái nữ, 
giải “lời nguyền” thập kỉ cho The Voice 
và giúp cho một tài năng dẫu muộn 
màng vẫn tìm được cơ hội để được 
vinh danh xứng đáng. alisan nói, cô 
đã phải chờ 30 năm cho một lần đăng 
quang trong mơ như thế. Còn Christina 
aguilera thì có lời chia tay đầy ngạo 
nghễ với The Voice. Nhiều nguồn tin 
bên lề khẳng định, mùa thứ 10 là lần 
hợp tác cuối cùng của nữ HLV này vì 
Christina không “hòa thuận” với Blake 
Shelton – ông vua thực sự của chương 
trình. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn đang chủ 
động xây dựng riêng một cuộc thi ca 
hát khác lấy ý tưởng từ chính kinh 
nghiệm, hiểu biết âm nhạc dày dặn mà 
cô đã tích lũy qua hàng chục năm hoạt 
động. Trong xu thế thịnh hành của các 
chương trình ca hát vui là chính, lấy 
các nghệ sĩ khách mời làm nhân tố thu 
hút mà không đặt nặng yếu tố thắng 
thua, Tracks (tên gọi dự kiến của show 
ca nhạc mới mà Christina aguilera sản 
xuất) biết đâu lại trở thành đối thủ cạnh 
tranh đáng gờm của The Voice. 

TuấN PHoNg

Christina Aguilera và Alisan Porter 
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THứ NăM - 16/06

01h10  Đối thoại chính sách 
03h10   Phim  VN: Đồng tiền quỷ ám - tập  

10
08h05  Đối thoại chính sách 
10h30   giai điệu kết nối: giai điệu kết nối 

số 7
11h15  Chuyển động 24h
13h10  Phim HQ: Bão tố cuộc đời – tập 29
14h10  giai điệu tự hào
14h15  Nhà hát truyền hình
16h15   Vì trẻ em: Trẻ em ngộ độc thuốc, 

hóa chất, trách nhiệm của cha mẹ.
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h10  Vì an ninh tổ quốc
20h45   Phim truyện VN: gia phả của đất - 

tập  32
22h00  Hào khí ngàn năm
22h05  Vấn đề hôm nay
22h45   Văn hoá - sự kiện và nhân vật: Họa 

sĩ Phan Quang và triển lãm câu 
chuyện lịch sử

23h30  Thế giới 24h chuyển động
23h55   Suối nguồn yêu thương: Điều bất 

ngờ

THứ SÁu - 17/06
01h10   Văn hoá - sự kiện và nhân vật: Họa 

sĩ Phan Quang và triển lãm câu 
chuyện lịch sử

03h10  Phim  VN: gia phả của đất - tập  32
08h05   Văn hoá - sự kiện và nhân vật: Họa 

sĩ Phan Quang và triển lãm câu 
chuyện lịch sử

09h30  Công nghệ - đời sống
10h30  Văn học nghệ thuật
11h15  Chuyển động 24h
13h10  Phim HQ: Bão tố cuộc đời – tập 30
14h15   Tạp chí âm nhạc: Âm nhạc cuộc 

sống số 6/2016
16h15   Vì người nghèo: Hỗ trợ hộ nghèo 

miền Trung xây nhà chống lụt
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
 20h45   Phim truyện VN: gia phả của đất - 

tập  33
22h00  Hào khí ngàn năm
22h05  Vấn đề hôm nay
23h30  Thế giới 24h chuyển động
23h55   Suối nguồn yêu thương: Âm thanh 

của sự kiên trì 

THứ BảY - 18/06

01h10   Lục lạc vàng
03h10  Phim  VN: gia phả của đất - tập  33
07h00  Trang địa phương
07h30   Văn học nghệ thuật: Chân dung 

NSND Chu Thúy Quỳnh
08h05  Môi trường
08h30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09h30  Sự kiện và bình luận
11h15  Chuyển động 24h

12h35  Nông thôn mới
13h10  Phim HQ: Bão tố cuộc đời – tập 31
14h10   Như chưa hề có cuộc chia ly... 
14h15  Tác phẩm mới: gửi từ Hà Nội
15h00   Văn hoá CaND: Nữ thi sĩ mang 

quân hàm
16h15  Cây cao bóng cả
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h10  VTV đặc biệt
21h45  Nhà hát truyền hình
23h15  VTV kết nối
23h30  Thế giới 24h chuyển động
23h55   Suối nguồn yêu thương: Những con 

sáo biển 

CHủ NHậT - 19/06

01h10   Talk vietnam
03h10  Âm nhạc và cuộc sống
07h00  Báo chí toàn cảnh
07h30  Danh nhân đất Việt
08h05  Công nghệ - đời sống
08h30  Chính sách và cuộc sống
09h30  Toàn cảnh thế giới
10h00   Chìa khoá thành công: Số 01/2016 

“doanh nghiệp hội nhập- chiến lược 
công ty (phần 1)”

10h45   Vì cộng đồng: Hội nhân ái vì cộng 
đồng

11h15  Chuyển động 24h
12h35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13h10  Phim HQ: Bão tố cuộc đời – tập 32
15h00  Văn hoá QĐND
16h15  Cựu chiến binh Việt Nam
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h10  Truyền hình quân đội
20h50  Lục lạc vàng
21h35  Phim cuối tuần
23h15  Bản tin
23h30  Thế giới 24h chuyển động
23h55   Suối nguồn yêu thương: Cội rễ của 

sự trưởng thành

THứ Hai - 20/06

01h10   Chìa khoá thành công: Số 01/2016 
“doanh nghiệp hội nhập- chiến lược 
công ty (phần 1)”

03h10  Sáng tạo khởi nghiệp
07h30  Phim tài liệu
08h05   Chìa khoá thành công: Số 01/2016 

“doanh nghiệp hội nhập- chiến lược 
công ty (phần 1)”

08h45  Dân hỏi - bộ trưởng trả lời
09h30  Nông thôn mới
10h30  Toàn cảnh thế giới
11h15  Chuyển động 24h
13h10  Phim HQ: Bão tố cuộc đời – tập 33
14h15  Đối thoại chính sách 
15h00  Phim tài liệu
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h10  Quốc hội với cử tri
20h45   Phim  VN: Đồng tiền quỷ ám - tập  

11/46
22h00  Hào khí ngàn năm
22h05  Vấn đề hôm nay
23h30  Thế giới 24h chuyển động

THứ Ba - 21/06
03h10   Phim VN: Đồng tiền quỷ ám - tập  

11/46
08h05  Lục lạc vàng
08h45  Khát vọng Việt Nam
09h30  Quốc hội với cử tri
10h30  Trang địa phương
11h15  Chuyển động 24h
13h10  Phim HQ: Bão tố cuộc đời – tập 34
14h15  VTV đặc biệt
16h15   Truyền hình công thương: Cơ hội và 

thách thức cho nhành công nghiệp 
việt nam trước bối cảnh hội nhập

17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20h45  Phim  VN: Đồng tiền quỷ ám - 
 tập  12/46
22h00  Hào khí ngàn năm
22h05  Vấn đề hôm nay
22h45  Diễn đàn văn học nghệ thuật
23h30  Thế giới 24h chuyển động 

THứ Tư - 22/06

01h10   Không gian văn hóa nghệ thuật: - 
góc nhìn, sắc màu, tác phẩm

03h10   Phim VN: Đồng tiền quỷ ám - tập  
12/46

08h05  Diễn đàn văn học nghệ thuật
08h45   Vì người nghèo: Hỗ trợ hộ nghèo 

miền Trung xây nhà chống lụt
09h30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10h30  Thế giới góc nhìn
11h15  Chuyển động 24h
13h10  Phim HQ: Bão tố cuộc đời – tập 35
14h15  Toà tuyên án 
16h15   Thanh niên: Thầy thuốc trẻ tình 

nguyện
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h45  Phim  VN: Đồng tiền quỷ ám - 
 tập  13/46
22h00  Hào khí ngàn năm
22h05  Vấn đề hôm nay
23h30  Thế giới 24h chuyển động 

THứ NăM - 23/06
01h10  Đối thoại chính sách 
03h10  Phim VN: Đồng tiền quỷ ám - 
 tập  13/46
08h05  Đối thoại chính sách 
08h45  Khám phá Việt Nam
09h30  Môi trường
11h15  Chuyển động 24h
13h10  Phim HQ: Bão tố cuộc đời – tập 36
14h10  giai điệu tự hào
 16h15   Vì trẻ em: an toàn cho trẻ em bắt 

đầu từ mỗi ngôi nhà
17h45  Cuộc sống thường ngày

http://www.vtvgo.vn/
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8h30  Chuyển động 24h 
20h10  Vì an ninh tổ quốc
20h45    Phim truyện VN: gia phả của đất - 

tập  33/38
22h00  Hào khí ngàn năm
22h05  Vấn đề hôm nay
22h45   Văn hoá - sự kiện và nhân vật: Ca sĩ 

Ái Phương
23h30  Thế giới 24h chuyển động 

THứ SÁu - 24/06

01h10   Văn hoá - sự kiện và nhân vật: Ca sĩ 
Ái Phương

03h10   Phim truyện VN: gia phả của đất - 
tập  34

08h45  Khám phá Việt Nam
09h30  Công nghệ - đời sống
10h30    Văn học nghệ thuật: Chân dung 

NSND Chu Thúy Quỳnh
11h15  Chuyển động 24h
13h10  Phim HQ: Bão tố cuộc đời – tập 37
14h15  Tạp chí âm nhạc: Số 6
14h30  Phim cuối tuần: Nghệ sĩ tháng
16h15  Vì người nghèo
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h45   Phim truyện VN: gia phả của đất - 

tập  35/38
22h00  Hào khí ngàn năm
22h05  Vấn đề hôm nay
23h30  Thế giới 24h chuyển động 

THứ BảY - 25/06
01h10  Lục lạc vàng
03h10   Phim truyện VN: gia phả của đất - 

tập  35
07h00  Trang địa phương
07h30   Văn học nghệ thuật
08h05   Môi trường
08h30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09h30  Sự kiện và bình luận
10h00  Câu chuyện văn hóa
10h30    giai điệu kết nối: giai điệu kết nối 

số 8
11h15  Chuyển động 24h
13h10  Phim HQ: Bão tố cuộc đời – tập 38
14h10   Như chưa hề có cuộc chia ly... 
14h15   Tác phẩm mới: Trúc lâm Bản giốc
14h30  Dân ca nhạc cổ
15h00   Văn hoá CaND: Tự hào tuổi trẻ 

CaND
16h15   Cây cao bóng cả: Người thủ thư làng 

Bình Vọng
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h10  giai điệu tự hào
21h30  Hành trình di sản
21h45  Nhà hát truyền hình
22h15  Bản tin
23h30  Thế giới 24h chuyển động 

CHủ NHậT - 26/06

01h10  60 phút mở
03h10  Tạp chí âm nhạc

07h00  Báo chí toàn cảnh
07h30   MV ca nhạc: Đi về phía chân trời
08h05  Công nghệ - đời sống
08h30  Chính sách và cuộc sống
09h30  Toàn cảnh thế giới
10h00   Chìa khoá thành công: Số 02 “ 

doanh nghiệp hội nhập - chiến lược 
công ty (phần 2)

10h45   Vì cộng đồng: Chung tay đẩy lùi 
bệnh lao

11h15  Chuyển động 24h
12h35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13h10  Phim HQ: Bão tố cuộc đời – tập 39
14h15   Sáng tạo khởi nghiệp
15h00  Văn hoá QĐND
16h15   Cựu chiến Binh Việt Nam: Tấm lòng 

người CCB
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h10  Truyền hình quân đội
20h50  Lục lạc vàng
21h35  Phim cuối tuần: Phanh phui
23h30  Thế giới 24h chuyển động

THứ Hai - 27/06

03h10  Sáng tạo khởi nghiệp
07h30  Phim tài liệu
08h05   Chìa khoá thành công: Số 02 doanh 

nghiệp hội nhập - chiến lược công ty 
(phần 2)

08h45  Dân hỏi - bộ trưởng trả lời
 10h30  Toàn cảnh thế giới
11h15  Chuyển động 24h
13h10  Phim HQ: Bão tố cuộc đời – tập 40
14h15  Đối thoại chính sách 
15h00  Phim tài liệu
15h00  Câu chuyện văn hóa
 17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h10  Quốc hội với cử tri
20h45   Phim  VN: Đồng tiền quỷ ám - tập  

14/46
22h00  Hào khí ngàn năm
22h05  Vấn đề hôm nay
22h45  Cửa sổ asean
23h30  Thế giới 24h chuyển động

THứ Ba - 28/06
03h10   Phim VN: Đồng tiền quỷ ám - tập  

14/46
08h05  Lục lạc vàng
08h45  Khát vọng Việt Nam
09h30  Quốc hội với cử tri
10h30  Trang địa phương
11h15  Chuyển động 24h
13h10  Phim HQ: Bão tố cuộc đời – tập 41
14h15  VTV đặc biệt
15h00  Siêu thủ lĩnh
16h15   Truyền hình công thương: Thúc đẩy 

đổi mới sinh thái trong doanh nghiệp 
Việt Nam

17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h10  Đảng trong cuộc sống hôm nay

20h45   Phim  VN: Đồng tiền quỷ ám - tập  
15/46

22h00  Hào khí ngàn năm
22h05  Vấn đề hôm nay
22h45    Diễn đàn văn học nghệ thuật: Công 

tác bảo tồn và phát huy giá trị dan ca 
dân vũ miền núi phía bắc

23h30  Thế giới 24h chuyển động

THứ Tư - 29/06

03h10   Phim VN: Đồng tiền quỷ ám - tập  
15/46

08h05   Diễn đàn văn học nghệ thuật: Công 
tác bảo tồn và phát huy giá trị dân ca 
dân vũ miền núi phía Bắc

08h45  Vì người nghèo
09h30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10h30  Cửa sổ asean
11h15  Chuyển động 24h
13h10  Phim HQ: Bão tố cuộc đời – tập 42
14h15  Toà tuyên án 
15h00  Doanh nhân và hội nhập
16h15   Thanh niên: Nơi ươm mầm những 

giọng ca trẻ
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h45   Phim  VN: Đồng tiền quỷ ám - tập  

16/46
22h00  Hào khí ngàn năm
22h05  Vấn đề hôm nay
22h45   Đối thoại chính sách 
23h30  Thế giới 24h chuyển động 

THứ NăM - 30/06
03h10   Phim VN: Đồng tiền quỷ ám - tập  

16/46
08h05  Đối thoại chính sách
10h30  MV ca nhạc: Đi về phía chân trời
11h15  Chuyển động 24h
13h10  Phim HQ: Bão tố cuộc đời – tập 43
14h15  Sân khấu
16h15   Vì trẻ em: Tầm nhìn vì trẻ em cho 

một asean.
17h45  Cuộc sống thường ngày
18h30  Chuyển động 24h 
20h10  Vì an ninh tổ quốc
20h45  Phim  VN: gia phả của đất – tập 36
22h00  Hào khí ngàn năm
22h05  Vấn đề hôm nay
22h45   Văn hoá - sự kiện và nhân vật
23h30  Thế giới 24h chuyển động
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THứ NăM - 16/06

07h00  Bốn mùa yêu thương
08h30  Sắc màu các dân tộc
11h30  Phim HQ: Chị gái tôi - tập 48
12h15   Sống khỏe mỗi ngày: Phản ứng có 

hại của thuốc
12h45  Pháp luật và cuộc sống
14h30   Bạn của nhà nông: canh tác hiệu 

quả mùa nắng nóng
16h15  an ninh và cuộc sống
16h45  Bạn của nhà nông 
18h05  Sức khỏe và cuộc sống
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Tế công, phần 3 - tập 69
19h50   Phim TQ: Tam quốc diễn nghĩa - 

tập 87
20h35   giờ gia đình: Lập nghiệp phương 

xa.
21h25  Đẹp 24/7
21h30  giờ gia đình:  con đi mẫu giáo
22h40  Nhịp sống công nghệ

THứ SÁu - 17/06

07h00  giờ gia đình: Con đi mẫu giáo
08h30  Sắc màu không gian
11h30  Phim HQ: Chị gái tôi - tập 49
12h15  Sức khỏe và cuộc sống
16h15   KHgD quốc phòng: Xe tăng hiện 

đại
 18h05   Sống khỏe mỗi ngày: Quy trình 

thu tinh nhân tạo ivf
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Tế công, phần 3 - tập 70
19h50   Phim TQ: Tam quốc diễn nghĩa - 

tập 88
20h35  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21h05  Những người đàn ông tự tin
22h40  Nhịp sống công nghệ

THứ BảY - 18/06

07h00  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
08h15   Phát triển bền vững: Để có rau 

sạch thực sự trên bàn ăn
08h30  an ninh và cuộc sống
11h05  Cảnh báo: Chở trẻ em không dùng 

đai bảo vệ
11h30  Phim HQ: Chị gái tôi - tập 50
12h15   Sống khỏe mỗi ngày: quy trình thụ 

tinh nhân tạo iVF
12h45  Sống xanhh ai là chuyên gia ?
14h30   Kiến thức cộng đồng: Mô hình hỗ 

trợ chế biến trái cây xuất khẩu
16h15 Phóng sự tài liệu 
18h05   Quý hơn vàng: Chứng suy giảm trí 

nhớ và cách phòng chống
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Tế công, phần 3 - tập 71

19h50   Phim TQ: Tam quốc diễn nghĩa - 
tập 89

20h35  giờ gia đình: Đẹp khi ở nhà
21h05   Thay đổi cuộc sống: Nhân vật 

Phương Nga
21h30   Họ đang làm gì? Bảo tồn thiên 

nhiên
21h35   Pháp luật và cuộc sống: Xâm 

hại trẻ em bằng công nghệ cao - 
những điều đáng lưu ý

22h40  Nhịp sống công nghệ 

CHủ NHậT - 19/06

07h00  giờ gia đình: Đẹp khi ở nhà
08h15   Hạnh phúc đến mọi nhà: Điều trị 

bệnh á sừng, eczema bằng thảo 
dược

08h30  Đi tìm đồng đội
11h05  Cảnh báo: Nhiễm bệnh từ giấy ăn
11h30  Phim HQ: Chị gái tôi - tập 51
12h15   Quý hơn vàng: Chứng suy giảm trí 

nhớ và cách phòng chống
12h45  Chất lượng cuộc sống
14h30   Thay đổi cuộc sống
17h00   Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: 

Cầu THTTH Smile - sự lựa chọn 
an toàn cho đôi mắt

18h00  Sáng kiến - giải pháp
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Tế công, phần 3 - tập 72
19h50   Phim TQ: Tam quốc diễn nghĩa - 

tập 90
20h35  Người phụ nữ hạnh phúc
21h05  Sống xanh ai là chuyên gia ?
 21h45  Nhật Bản đồng hành
22h40  Nhịp sống công nghệ 

THứ Hai - 20/06

07h00  Người phụ nữ hạnh phúc
07h25  Trái tim cho em
08h30   Kiến thức cộng đồng: Mô hình hỗ 

trợ chế biến trái cây xuất khẩu
09h10   Kĩ năng thoát hiểm: Xử lý khi bị 

lừa đảo
10h30   Bạn của nhà nông: Sản xuất rau an 

toàn- những điều cần lưu ý
11h30  Phim HQ: Chị gái tôi - tập 52
14h30   Bạn của nhà nông: Nông nghiệp 

thông minhh máy gieo hạt tự động
15h00  Phóng sự 
15h15  Tạp chí xã hội
16h45  Bạn của nhà nông: Số 65
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Tế công, phần 3 - tập 73
19h50   Phim TQ: Tam quốc diễn nghĩa - 

tập 91
 20h55   Cảnh báo: ăn tiết canh nhiễm liên 

cầu lợn

21h05  Nhật Bản ngày nay - tập 164
22h40  Nhịp sống công nghệ

THứ Ba - 21/06

07h00  giờ gia đình: Bà cô bên chồng
07h25  Về quê
08h30   KHgD quốc phòng: Xe tăng hiện 

đại
09h10  Tạp chí xã hội
 11h30  Phim HQ: Chị gái tôi - tập 53
14h30   Bạn của nhà nông: Sản xuất rau an 

toàn- những điều cần lưu ý (p1)
15h00  Phóng sự 
15h15  Việt Nam - đất nước - con người 
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Tế công, phần 3 - tập 74
19h50   Phim TQ: Tam quốc diễn nghĩa - 

tập 92
20h35  Nhịp cầu khuyến nông
20h50   Hạnh phúc đến mọi nhà: Điều trị 

bệnh viêm chân lông bằng thảo 
dược

20h55   Cảnh báo:  hiểm họa từ nhà cao 
tầng

21h05    Thay đổi cuộc sống: 
21h30  Sáng kiến - giải pháp
22h40   Nhịp sống công nghệ: Ngôi nhà 

giới tính

THứ Tư - 22/06

07h00  Nhịp cầu khuyến nông
07h15   Hạnh phúc đến mọi nhà: Điều trị 

bệnh viêm chân lông bằng thảo 
dược

08h30  Visa toàn cầu số 17
09h10  Việt Nam - đất nước - con người
10h30   Bạn của nhà nông: Tìm hiểu về 

giống cải củ Hàn Quốc
11h30  Phim HQ: Chị gái tôi - tập 54
15h00  Phóng sự 
15h15  Hành trình khám phá
 18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Tế công, phần 3 - tập 75
19h50   Phim TQ: Tam quốc diễn nghĩa - 

tập 93
21h30  Bên con mỗi ngày
21h40  Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách

THứ NăM - 23/06

07h00  Bốn mùa yêu thương
07h25  Biển đảo quê hương
 09h10  Hành trình khám phá
 11h30  Phim HQ: Chị gái tôi - tập 55
14h30   Bạn của nhà nông: Tìm hiểu về 

giống cải củ Hàn Quốc
15h00  Phóng sự 
15h15  Nhật bản đồng hành
16h45   Bạn của nhà nông 
18h30  Chuyển động 24 giờ
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19h00  Phim TQ: Họa bì – tập 1
19h50  Phim TQ: Tam quốc diễn nghĩa - 

tập 94
20h35   giờ gia đình: Bữa cơm thời thực 

phẩm bẩn
21h30  giờ gia đình: Kiêng kị sau sinh 

THứ SÁu - 24/06

07h00   giờ gia đình: Bữa cơm thời thực 
phẩm bẩn

09h10  Nhật Bản đồng hành
10h30   Bạn của nhà nông 
11h30  Phim HQ:  Chị gái tôi - tập 56
 15h00  Phóng sự 
15h15   Phát triển bền vững: Đèn giao 

thông
16h45   Bạn của nhà nông số 67
18h05   Sống khỏe mỗi ngày: Chăm sóc 

sức khỏe chủ động- tôi chọn sự 
sống

18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Họa bì – tập 2
19h50   Phim TQ: Tam quốc diễn nghĩa - 

tập 95
20h35  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21h05  Những người đàn ông tự tin: ghen

THứ BảY - 25/06

07h00  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
08h30  an ninh và cuộc sống
10h30  Nhắn tìm đồng đội
11h05   Cảnh báo: ăn tiết canh nhiễm liên 

cầu lợn
11h30  Phim HQ: Chị gái tôi - tập 57
14h30  Kiến thức cộng đồng
15h00  Phóng sự 
15h15  Nhật Bản đồng hành
17h00  Bạn của nhà nông 
17h30  Phổ biến kiến thức
18h05   Quý hơn vàng: Kinh nghiệm chữa 

viêm lộ tuyến cổ tử cung không 
cần diệt tuyến

18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Họa bì – tập 3
19h50   Phim TQ: Tam quốc diễn nghĩa - 

tập 96
20h35  giờ gia đình: Bờ vai cho con
21h05   Thay đổi cuộc sống: 
21h30   Họ đang làm gì ? 
21h35   Pháp luật và cuộc sống: Con 

đường nâng cao năng suất chất 
lượng

22h40   Nhịp sống công nghệ: Ngôi nhà 
giới tính

CHủ NHậT - 26/06

07h00  giờ gia đình: Bờ vai cho con
08h30  Đi tìm đồng đội

09h10  góc nhìn môi trường
10h30  Đèn giao thông
11h05   Cảnh báo:  hiểm họa từ nhà cao 

tầng
11h30  Phim HQ: Chị gái tôi - tập 58
14h30   Thay đổi cuộc sống: 
15h00  Phóng sự 
15h15   Kĩ năng thoát hiểm: Xử lí khi trẻ 

bị bắt cóc
17h00  Sáng kiến - giải pháp: Số 10
17h30   Sống khỏe mỗi ngày: 
 Bệnh lý cột sống
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Họa bì – tập 4
19h50   Phim TQ: Tam quốc diễn nghĩa - 

tập 97
20h35  Người phụ nữ hạnh phúc
21h05   giao lưu văn hóa Việt - Nhật: 

Tokyo chuyển động
21h35  Nhật Bản đồng hành
22h40  Nhịp sống công nghệ

THứ Hai - 27/06

07h00  Người phụ nữ hạnh phúc
07h25  Trái tim cho em
09h10   Kĩ năng thoát hiểm: Xử lí khi trẻ 

bị bắt cóc
11h30  Phim HQ: Chị gái tôi - tập 59
 14h30   Bạn của nhà nông: Nuôi thủy sản 

theo việt gap
15h00  Phóng sự 
15h15   Tạp chí xã hội: Người Việt Nam ở 

Sydney
16h45  Bạn của nhà nông: Số 68
18h05   Sống khỏe mỗi ngày: Điều trị hội 

chứng tự kỉ
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Họa bì – tập 5
19h50   Phim TQ: Tam quốc diễn nghĩa - 

tập 98
20h35  giờ gia đình: Khi bà chăm cháu
20h55   Cảnh báo: Thực phẩm tồn dư 

nitrat
21h05   Nhật Bản ngày nay: 
22h40  Nhịp sống công nghệ

THứ Ba - 28/06

07h00  giờ gia đình: Khi bà chăm cháu
07h25  Về quê
09h10   Tạp chí xã hội: Người Việt Nam ở 

Sydney
11h30  Phim HQ: Chị gái tôi - tập 60
13h15  Phổ biến kiến thức
14h30   Bạn của nhà nông: Sản xuất rau an 

toàn- những điều cần lưu ý (p2)
15h00  Phóng sự 
15h15  Việt Nam - đất nước - con người 
18h05 Sức khỏe và cuộc sống
18h30  Chuyển động 24 giờ

19h00  Phim TQ: Họa bì – tập 6
19h50   Phim TQ: Tam quốc diễn nghĩa - 

tập 99
20h35  Nhịp cầu khuyến nông
20h40 Hạnh phúc đến mọi nhà: Điều trị  
 bệnh viêm loét dạ dày, hành tá tràng
20h45  Cảnh báo: Hiểm họa từ cửa xe ô tô
21h05   Thay đổi cuộc sống
21h30  Sáng kiến - giải pháp: Số 10
22h40 Nhịp sống công nghệ: Ngôi nhà  
 giới tính

THứ Tư - 29/06

07h00  Nhịp cầu khuyến nông
07h15   Hạnh phúc đến mọi nhà: Điều trị 

bệnh viêm loét dạ dày, hành tá 
tràng

09h10  Việt Nam - đất nước - con người 
11h30  Phim HQ: Chị gái tôi - tập 61
13h15  VTV kết nối 
13h20  an sinh xã hội
15h00  Phóng sự 
15h15  Hành trình khám phá
18h05   Sống khỏe mỗi ngày: Biến đổi 

khí hậu tác động tới sức khỏe con 
người

18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Họa bì – tập 7
19h50   Phim TQ: Tam quốc diễn nghĩa - 

tập 100
21h30  Bên con mỗi ngày
21h40  Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
22h40  Nhịp sống công nghệ

THứ NăM - 30/06

07h00  Bốn mùa yêu thương
07h25  Biển đảo quê hương
09h10  Hành trình khám phá
11h30  Phim HQ: Chị gái tôi - tập 62
13h15  VTV kết nối
15h00  Phóng sự 
15h15  Nhật Bản đồng hành
18h05  Sức khỏe và cuộc sống
18h30  Chuyển động 24 giờ
19h00  Phim TQ: Họa bì – tập 8
19h50   Phim TQ: Tam quốc diễn nghĩa - 

tập 101
20h35  giờ gia đình: So sánh giữa các con
21h25  Đẹp 24/7
22h40  Nhịp sống công nghệ
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 THứ NăM 16/6

00h00   Bình luận trước trận đấu 
01h00   TTTT - VCK Euro 2016: Pháp - 

albania
04h30  Chiếc nón kỳ diệu
05h00  Điều ước thứ 7
06h00  Nhịp đập 360o thể thao Euro 2016
07h00  Cà phê sáng
08h00  Xả xì chét 
08h30  Điều ước thứ 7
10h00  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
11h00   Phim truyện VN: Đam mê nghiệt 

ngã - Tập 78
12h00   Phim HQ: Thời khắc hôn nhân - 
 Tập 6
14h00  Phim ÂĐ: Không thể lìa xa -Tập 19
15h00  Thần tượng âm nhạc Việt Nam
17h00   Phim TQ: Vụ án cây trâm vàng - 

Tập 7, 8
20h00  Không giới hạn Sasuke Việt Nam
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15   Phim VN: Những ngọn nến trong 

đêm - Tập 33
22h30  Phim ÂĐ: Không thể lìa xa -Tập 20
23h30  Chuyện đêm muộn

THứ SÁu 17/6

00h00   Bình luận trước trận đấu
01h00  TTTT- VCK Euro 2016: Đức – Ba 

Lan
04h30  Chuẩn cơm mẹ nấu
05h00  Đừng để tiền rơi
06h00  Nhịp đập 360o thể thao Euro 2016
07h00  Cà phê sáng
08h30  Đừng để tiền rơi
10h00  Đường lên đỉnh olympia
11h00   Phim truyện VN: Đam mê nghiệt 

ngã
12h00   Phim HQ:Thời khắc hôn nhân - Tập 

7
14h00  Phim ÂĐ: Không thể lìa xa -Tập 20
15h00  Cuộc đua kỳ thú
15h30  Thần tượng âm nhạc nhí
17h00   Phim  TQ: Vụ án cây trâm vàng - 

Tập 9, 10
20h00  Chúng tôi là chiến sĩ
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15  Thần tượng âm nhạc Việt Nam
23h30  Chuyện đêm muộn

THứ BảY 18/6

00h00   Bình luận trước trận đấu
01h00    TTTT- VCK Euro 2016: Tây Ban 

Nha-Thổ Nhĩ Kỳ
04h30  Đường lên đỉnh olympia
05h00  Hãy chọn giá đúng
06h00  Nhịp đập 360o thể thao Euro 2016

07h00  Cà phê sáng
09h00  Điều ước thứ 7
10h00  Chiếc nón kỳ diệu
12h00   Bố ơi! Mình đi đâu thế?
13h00  Hãy chọn giá đúng
14h00   Phim rubic Phim: giọt nước mắt 

muộn màng - Tập 17
17h00   Phim  TQ: Vụ án cây trâm vàng - 

Tập 11, 12
20h00  gương mặt thương hiệu
21h15  gương mặt thân quen
23h30  Chuyện đêm muộn

CHủ NHậT 19/6

00h00   Bình luận trước trận đấu 
01h00   TTTT- VCK Euro 2016: Bồ Dào 

Nha - Áo
04h30  Vui khoẻ có ích
05h00  Bố ơi !mình đi đâu thế?
06h00  Nhịp đập 360o thể thao Euro 2016
 09h00  Sáng tạo Việt 
11h00  100 triệu 1 phút
12h00  Cố lên con yêu
13h00  Đường lên đỉnh olympia
14h00   rubic Phim: giọt nước mắt muộn 

màng - Tập 18
 16h00  Vì bạn xứng đáng
17h00   Phim TQ: Vụ án cây trâm vàng - 

Tập 13, 14
20h00  TTTT thần tượng âm nhạc nhí
21h15  TTTT nhân tố bí ẩn
23h30  Bí mật của tạo hóa

THứ Hai 20/6

00h00  Bình luận trước trận đấu
01h00   TTTT - VCK Euro 2016: Thụy Sĩ - 

Pháp
04h30  Hãy chọn giá đúng
05h00  Vui khoẻ có ích
06h00  Nhịp đập 360o thể thao Euro 2016
07h00  Cà phê sáng 
08h00  Xả xì chét 
08h30  Sáng tạo Việt
11h00  Phim VN: Đam mê nghiệt ngã -
 tập 80
12h00  Phim HQ: Thời khắc hôn nhân - 
 tập 8
14h00  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
15h00  Phim truyện: Nỗi đau giấu kín
17h00   Phim TQ: Vụ án cây trâm vàng - tập 

15, 16
20h00  Con biết tuốt
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15   Phim VN: Ngự lâm không kiếm - 

tập 3
22h30  Phim ÂĐ: Không thể lìa xa - tập 21
23h30  Chuyện đêm muộn

THứ Ba 21/6

00h00  Bình luận trước trận đấu
01h00   TTTT - VCK Euro 2016: Slovakia - 

anh
04h30  Con biết tuốt
05h00  Chiếc nón kỳ diệu
06h00  Nhịp đập 360o thể thao Euro 2016
07h00  Cà phê sáng 
08h00  Xả xì chét 
08h30  Con biết tuốt
10h00  Chúng tôi là chiến sĩ
11h00  Phim VN: Tuổi thanh xuân - tập 1
12h00  Phim HQ: Thời khắc hôn nhân - 
 tập 9
14h00  Phim ÂĐ: Không thể lìa xa - tập 21
15h00  gương mặt thân quen
17h00   Phim TQ: Vụ án cây trâm vàng - tập 

17, 18
20h00  ai là triệu phú
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15   Phim VN: Ngự lâm không kiếm - 

tập 4
22h30  Phim ÂĐ: Không thể lìa xa - tập 22
23h30  Chuyện đêm muộn

THứ Tư 22/6

00h00  Bình luận trước trận đấu
01h00   TTTT - VCK Euro 2016: Croatia – 

Tây Ban Nha
04h30  a i là triệu phú
06h00  Nhịp đập 360o thể thao Euro 2016
07h00  Cà phê sáng 
08h00  Xả xì chét 
08h30  ai là triệu phú
10h00  Vì bạn xứng đáng
11h00  Phim VN: Tuổi thanh xuân - tập 2
12h00   Phim HQ: Thời khắc hôn nhân - tập 

10
14h00  Phim ÂĐ: Không thể lìa xa - tập 22
15h00  Nhân tố bí ẩn
17h00   Phim TQ: Vụ án cây trâm vàng - tập 

19, 20
20h00  Đừng để tiền rơi
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15   Phim VN: Những ngọn nến trong 

đêm - tập 34
22h30  Phim ÂĐ: Không thể lìa xa - tập 23
23h30  Chuyện đêm muộn

THứ NăM 23/6

00h00  Bình luận trước trận đấu
01h00   TTTT - VCK Euro 2016 italia – Ch 

ailen
04h30  Chiếc nón kỳ diệu 
05h00  Điều ước thứ 7
06h00  Nhịp đập 360o thể thao Euro 2016
07h00  Cà phê sáng 
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08h00  Xả xì chét 
08h30  Điều ước thứ 7
11h00  Phim VN: Tuổi thanh xuân - tập 3
12h00   Phim HQ: Thời khắc hôn nhân - tập 

11
14h00  Phim ÂĐ: Không thể lìa xa - tập 23
15h00  Thần tượng âm nhạc việt nam
17h00   Phim TQ: Vụ án cây trâm vàng - tập 

21, 22
20h00  Không giới hạn Sasuke Việt Nam
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15   Phim VN: Những ngọn nến trong 

đêm - tập 35
22h30  Phim ÂĐ: Không thể lìa xa - tập 24
23h30  Chuyện đêm muộn

THứ SÁu 24/6

00h00   Phim truyện NN: Đối mặt với tình 
Tập 17/36

01h00  TT - VCK Euro 2016
04h30  Chuẩn cơm mẹ nấu
05h00  Đừng để tiền rơi
06h00  Nhịp đập 360o thể thao Euro 2016
07h00  Cà phê sáng 
08h30  Không giới hạn Sasuke Việt Nam
10h00  Đường lên đỉnh olympia
11h00  Phim VN: Tuổi thanh xuân - tập 4
12h00  Phim HQ: Thời khắc hôn nhân - 
 tập 12
14h00  Phim ÂĐ: Không thể lìa xa - tập 24
15h00  gương mặt thương hiệu
15h30  Thần tượng âm nhạc nhí
17h00  Phim TQ: Vụ án cây trâm vàng - 
 tập 23, 24
20h00  Chúng tôi là chiến sĩ
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15  Thần tượng âm nhạc Việt Nam
23h30  Chuyện đêm muộn

THứ BảY 25/6

00h00   Phim truyện NN : Đối mặt với tình 
Tập 18/36

01h00  TT - VCK Euro 2016
04h30  Đường lên đỉnh olympia
05h00  Hãy chọn giá đúng
06h00  Nhịp đập 360o thể thao Euro 2016
07h00  Cà phê sáng 
08h45  Thời trang và cuộc sông
10h00  Chiếc nón kỳ diệu
12h00  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
13h00  Hãy chọn giá đúng
14h00   rubic phim: giọt nước mắt muộn 

màng - tập 19
16h00  Chất lượng cuộc sống
17h00  Phim TQ: Vụ án cây trâm vàng - 
 tập 25, 26
20h00  gương mặt thương hiệu
21h15  gương mặt thân quen
23h30  Chuyện đêm muộn

CHủ NHậT 26/6

00h00   Phim truyện NN: Đối mặt với tình - 
Tập 19/36

01h00   TTTT - VCK Euro 2016: nhất D- 
thứ 3 bảng B/E/F

04h30  Vui khoẻ có ích
06h00  Nhịp đập 360o thể thao Euro 2016
11h00  100 triệu 1 phút
12h00  Cố lên con yêu
13h00  Đường lên đỉnh olympia
14h00   rubic phim: giọt nước mắt muộn 

màng - tập 20
15h00  Chuẩn cơm mẹ nấu
17h00  Phim TQ: Vụ án cây trâm vàng - 
 tập 27, 28
20h00  TTTT thần tượng âm nhạc nhí
21h15  TTTT nhân tố bí ẩn
23h30  Bí mật tạo hóa

 THứ Hai 27/6

01h00  Bình luận trước trận đấu
01h30   TTTT – VCK Euro 2016: Nhất F- 

thứ nhì bảng E
04h30  Hãy chọn giá đúng
 06h00 Nhịp đập 360o thể thao Euro 2016
07h00  Cà phê sáng 
08h00  Xả xì chét 
08h30  Sáng tạo Việt
10h00  Hãy chọn giá đúng 
11h00  Phim VN: Tuổi thanh xuân - Tập 5
12h00   Phim HQ: Thời khắc hôn nhân - Tập 

12
14h00  Bố ơi! mình đi đâu thế?
15h00  Phim truyện: Bến mãi đợi đò 
17h00   Phim TQ: Vụ án cây trâm vàng - 

Tập 29, 30
20h00  Con biết tuốt
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15   Phim VN: Ngự lâm không kiếm - 

Tập 5
22h30  Phim ÂĐ: Không thể lìa xa - Tập 25
23h30  Chuyện đêm muộn

THứ Ba 28/6

01h00   Bình luận trước trận đấu: TTTT – 
VCK Euro 2016: nhì B- Thứ nhì 
bảng F

04h30  Con biết tuốt
05h00  Chiếc nón kỳ diệu
06h00  Nhịp đập 360o thể thao Euro 2016
07h00  Cà phê sáng 
08h00  Xả xì chét 
08h30  Con biết tuốt
10h00  Chúng tôi là chiến sĩ
11h00  Phim VN: Tuổi thanh xuân - Tập 6
12h00  Phim HQ: Thời khắc hôn nhân - 
 Tập 13

14h00  Phim ÂĐ: Không thể lìa xa - Tập 25
15h00  gương mặt thân quen
17h00   Phim  TQ: Vụ án cây trâm vàng - 

Tập 31, 32
20h00  ai là triệu phú
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15   Phim VN: Ngự lâm không kiếm - 

Tập 6
22h30  Phim ÂĐ: Không thể lìa xa - Tập 26
23h30  Chuyện đêm muộn

THứ Tư 29/6

01h00  TT - VCK Euro 2016
04h30  ai là triệu phú
05h00  Vì bạn xứng đáng
06h00  Nhịp đập 360o thể thao Euro 2016
07h00  Cà phê sáng 
08h00  Xả xì chét 
08h30  ai là triệu phú
10h00  Vì bạn xứng đáng
11h00  Phim  VN: Tuổi thanh xuân - Tập 7
12h00  Phim HQ: Thời khắc hôn nhân - 
 Tập 14
14h00  Phim ÂĐ: Không thể lìa xa - Tập 26
15h00  Nhân tố bí ẩn
17h00   Phim  TQ: Vụ án cây trâm vàng - 

Tập 33, 34
20h00  Đừng để tiền rơi
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15   Phim VN: Những ngọn nến trong 

đêm - Tập 36
22h30  Phim ÂĐ: Không thể lìa xa - Tập 27
23h30  Chuyện đêm muộn

THứ NăM 30/6

01h00  TT - VCK Euro 2016
04h30  Chiếc nón kỳ diệu 
05h00  Điều ước thứ 7
06h00  Nhịp đập 360o thể thao Euro 2016
07h00  Cà phê sáng 
08h00  Xả xì chét 
08h30  Thời trang và cuộc sông
10h00  Bố ơi mình đi đâu thế?
11h00  Phim  VN: Tuổi thanh xuân - Tập 8
12h00  Phim HQ: Thời khắc hôn nhân - 
 Tập 15
14h00  Phim ÂĐ: Không thể lìa xa - Tập 27
15h00  Thần tượng âm nhạc Việt Nam
17h00   Phim  TQ: Vụ án cây trâm vàng - 

Tập 35, 36
20h00  Không giới hạn Sasuke Việt Nam
21h00  Sắc mầu phái đẹp 
21h15  Phim VN: Zippo,Mù tạt và em - 
 Tập 1
22h30  Phim ÂĐ: Không thể lìa xa - Tập 28
23h30  Chuyện đêm muộn
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chương trình phim truyện đài pt- th Quảng ninh
(Từ ngày 16 - 30/6)

Tình yêu còn 
mãi tái hiện 

bức tranh đa sắc 
màu về cuộc sống 
của những người 
dân Hàn Quốc 
những năm 80 thế 
kỉ trước thông qua 
số phận đầy bão táp của ba nhân vật chính là cô gái nghèo 
Seo in ae và hai anh em Kwang Hoon và Kwang Chul. 
Kwang Hoon là người trượng nghĩa, điềm đạm, quyết 
tiến thân bằng con đường học vấn nên anh luôn là niềm tự 
hào của cả gia đình. Trong khi đó, người em Kwang Chul 
lại gai góc, ngỗ ngược, có chút bất cần nhưng ẩn chứa 
bên trong là một trái tim chính nghĩa, lương thiện. Cuộc 
sống yên bình của ba người bỗng chốc đổi thay khi ba 
của Kwang Hoon và Kwang Chul bị sát hại, từ đây, mỗi 
người sẽ đi theo một ngã rẽ khác nhau...

Phim đang phát sóng lúc 20h50.

phim giờ vàng trên

tìNh Yêu cÒN mãi 
(Phim Hàn Quốc - 55 tập)

phim ĐặC sắC trên

Thời gian để yêu là câu chuyện xoay quanh các bạn trẻ 
trong một nhà máy nước trái cây đóng hộp với muôn 

vàn phức tạp trong cuộc sống. Thái là con ruột của ông 
bà Thành, cha chết, mẹ trở nên điên loạn nên từ bé anh đã 

được ông bà Sang 
nhận nuôi. Với bao 
nỗ lực, Thái được 
ba mẹ nuôi trao 
quyền quản lí nhà 
máy. Tuy nhiên, 
mọi chuyện trở nên 
rối ren khi Thái 
phát hiện mình chỉ 
là con nuôi và càng 
tồi tệ hơn khi anh 

biết được Khải - kẻ thù không đội trời chung với mình 
mới chính là con ruột của ông bà Sang. Sợ mất vị thế 
và ghen tức khi không giành được tình cảm của Hương, 
Thái tìm mọi cách hất cẳng Khải ra khỏi công ti nhưng kế 
hoạch luôn bất thành. Không còn cách nào khác, Thái đã 
tìm cách để Khải không thể nhận lại cha mẹ ruột. 

Phim phát sóng lúc 19h00 hàng ngày, từ 23/6.

thời giaN ĐỂ Yêu 
(Phim Việt Nam - 30 tập)

LỊCH PHiM

Từ TậP ĐếN TậPgiỜ PHÁT 
SÓNg

TÊN PHiM

LỊCH PHiM

Từ TậP ĐếN TậPgiỜ PHÁT 
SÓNg

TÊN PHiM

Tập 9 - 23/52
(Từ ngày 1 - 15/6)

Phong hỏa giai nhân 
(Phim Trung Quốc - 52 tập)8h25

Tập 66 - 72/72
(Từ ngày 16 - 22/6)

Tập 1 - 8/46
(Từ ngày 23 - 30/6)

Tình yêu không tuổi 
(Phim Hàn Quốc - 72 tập)

Hai số phận 
(Phim Hàn Quốc - 46 tập)

16h45

Tập 15 - 29/30
(Từ ngày 16 - 30/6)

Quý bà lắm chiêu 
(Phim Việt Nam - 30 tập)13h45

Tập 13 - 27/47
(Từ ngày 16 - 30/6)

Người kế vị 
(Phim Hàn Quốc - 47 tập)5h30

Tập 33 - 37/37
(Từ ngày 16 - 20/6)

Tập 1 - 10/89
(Từ ngày 21 - 30/6)

Cạn dòng nước mắt 
(Phim Philippin - 37 tập)

Trái tim mỹ nhân 
(Phim ấn Độ - P1 + P2 - 89 tập)

11h00

Tập 4 - 18/33
(Từ ngày 16 - 30/6)

Tình mẹ 
(Phim Việt Nam - 33 tập)9h00

Tập 17 - 31/65
(Từ ngày 16 - 30/6)

Hai số phận 
(Phim ấn Độ - 65 tập)12h00

Tập 2 - 31/59
(Từ ngày 16 - 30/6)

Hai lần cưới 
(Phim Hàn Quốc - 59 tập)17h15

Tập 3 - 17/55
(Từ ngày 16 - 30/6)

Tình yêu còn mãi 
(Phim Hàn Quốc - 55 tập)20h50

Tập 7 - 21/30
(Từ ngày 16 - 30/6)

Sỏi đá cùng biết yêu 
(Phim Việt Nam - 30 tập)22h00

Tập 34 - 40/40
(Từ ngày 16 - 22/6)

Tập 1 - 8/30
(Từ ngày 23 - 30/6)

Bình Tây Đại nguyên soái 
(Phim VN - 40 tập)

Thời gian để yêu 
(Phim VN - 30 tập)

19h00

Tập 32 - 46/86
(Từ ngày 16 - 30/6)

Hai người mẹ 
(Phim Đài Loan - 86 tập)20h00
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lịch phát sóng các đài địa phương
Từ ngày 16 đến 30/6/2016

khánh hòa nam Định

hải dương
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buổi 0h00
Phim ÂĐ: Lửa yêu thương
buổi 2h00
Từ 16- 23/6: Phim VN: Quý bà 
lắm chiêu
Từ 24 – 30/6: Phim VN: Cầu 
vồng sau mưa
buổi 5h00
Phim HQ: Người tình cuồng si
buổi 7h05 (phim vn)
Kẻ giấu mặt
buổi 11h00
Phim ĐL: Hai người cha
buổi 12h00
Phim TQ: Thiết Tướng quân

buổi 14h00 (thứ hai, ba, tư, 
sáu, bảy)
Phim HQ: Vị tướng tài ba
viii. buổi 17h30
Phim TQ: Mẹ kế
buổi 20h10 (từ thứ hai đến 
thứ sáu)
Ngày 16/6: Phim HQ: Bản giao 
hưởng định mệnh
Từ 17- 30/6: Phim HQ: Sống để 
yêu
buổi 21h10
Ngày 16/6: Phim VN: Quyến rũ
Từ 17- 30/6: Phim VN: Bí mật 
anh và em
buổi 22h05:
Phim TQ: Trái tim lầm lỡ

buổi sáng (7h00)
từ 16 – 24/6
Phim HQ: Bạn gái là điệp viên
từ 25 – 30/6
Phim TQ: Nguyên soái vui vẻ
buổi trưa (11h15) 
từ 16 – 23/6
Phim HQ: Bạn gái là điệp viên
từ 24/6 – 30/6
Phim TQ: Nguyên soái vui vẻ
buổi chiều (14h30)
Phim HQ: Tham vọng và quyền 
lực
buổi chiều tối (17h00)
từ 16 – 25/6
Phim TQ: Bẫy tình

từ 26 – 30/6
Phim Singapore:
Người cha nội trợ
buổi chiều tối (17h45)
từ 16 – 19/6
Phim VN: êu trong thù hận
từ 20 – 30/6
Phim VN: Con gái vị thẩm phán
buổi tối (20h45)
(phát lại vào 14h30 ngày hôm 
sau)
Phim HQ: Tham vọng và quyền 
lực
Cuối ngày (23h15)
từ 16 – 24/6
Phim TQ: Bẫy tình
từ 25 – 30/6
Phim Singapore:
Người cha nội trợ          

buổi 0h00
Phim ĐL: Người mẹ hạnh phúc
buổi 2h00 
Từ 16 - 17/6: Phim VN: Bản chúc thư
Từ 18 - 30/6: Phim VN: Duyên nợ miền Tây
buổi 4h20
Phim HQ: Tình đầu không phai
buổi 8h10
Phim ĐL: Cuộc chiến nàng dâu
buổi 10h05   
Phim HQ: Khu vườn địa đàng
buổi 12h30
Phim HQ: Yêu không hối tiếc
buổi 18h00
Từ 14 - 24/6: Phim VN: Bí mật anh và em
Từ 25 - 30/6: Phim VN: Trận đấu định mệnh
buổi 21h10
Từ 16 - 29/6: TQ: Trái tim người mẹ
Ngày 30/6: Phim TQ: Vợ hiền
Thứ Bảy:
Ngày 18/6: Phim Mỹ: Chú chó đỏ
Ngày 25/6: Phim Mỹ: Con cái là số 1
buổi 22h20
Từ 16 - 29/6: Phim HQ: Cộng sự
Ngày 30/6: Phim Áo: Đội phá án thần tốc
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buổi 1h30
Phim HQ: Ngự y của hoàng 
đế
buổi  3h30
Phim NB: Cô dâu thời hiện 
đại
buổi  6h00: 
Phim VN: Cầu vồng sau 
mưa
Ngày 28/6: Chung một mái 
nhà
buổi  9h00
 Phim HQ: Lời nói ấm áp
buổi  12h00
Phim HQ: Tình mẹ
buổi  15h00
Từ 16- 21/6: Phim VN: Câu 
chuyện tình đời

Từ 22- 30/6: Phim VN: 
Nghiệt oan
buổi  17h30
Từ 16- 17/6: Phim HQ: Chỉ 
có thể là yêu
Từ 18- 30/6: Phim HQ: Biệt 
đội số 0
buổi  21h00
Từ 16- 27/6: Phim NB: Đặc 
vụ Tôkyô 
Từ 28- 30/6: Phim TQ: gia 
đình thục nữ
Chủ nhật : 
Phim VN : Lênh đênh phận 
bạc
buổi  23h20
Phim HQ: Lửa hận thù

buổi sáng (6h45’) 
Ngày 16-21/6: Phim Việt 
Nam: rau muống tháng 9
 Ngày 22-30/6: Phim Việt 
Nam: Ám ảnh xanh
buổi sáng (9h00’) 
Từ ngày 16-30/6
Phim HQ: Lửa tình 
buổi trưa (11h45’)
* Thứ hai, ba, tư, năm, sáu 
Từ ngày 16-30/6
Phim HQ: Nữ hoàng tháng 5
buổi trưa (13h45’)
* Thứ hai, ba, tư, năm, sáu 
Từ ngày 16-30/6
Phim VN: Mơ hoang
buổi chiều (16h30’) 
Từ ngày 16-30/6

Phim HQ: Đối mặt 
buổi tối (20h45)
 * Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, 
bảy
Từ ngày 16-18/6
Phim HQ: Cộng sự
Từ ngày 20-30/6
 Phim HQ: Người kế vị
* Chủ nhật.
Ngày 19,26/6: Phim nước 
ngoài  
buổi tối ( 22h45’)
*Thứ hai, ba, tư, năm, sáu 
Từ ngày  16-30/6
Phim HQ: Nữ golf thủ xinh 
đẹp

  

THỨ HAI
06h00  Bản tin Ngày mới
10h00  Bản tin Tiếng Trung
11h30  Tin tức tổng hợp
12h45  Phim truyện 
15h00  Bản tin Tiếng Anh
16h00  Bản tin Tiếng Trung
17h00  Bản tin quốc tế
17h15  Sự kiện nhân chứng
18h00  Phim truyện 
18h45  Vấn đề hôm nay
20h00  Bản tin thời sự Quốc phòng
20h45  Đối ngoại Quốc phòng
21h00  Nữ quân nhân
21h15  Phim truyện 
22h45  Phóng sự
23h00  Tin tức Cuối ngày 
23h45  Bản tin Tiếng Anh

THỨ BA
06h00  Bản tin Ngày mới
10h00  Bản tin Tiếng Trung
11h30  Tin tức tổng hợp
12h45  Phim truyện 
15h00  Bản tin Tiếng Anh
16h00  Bản tin Tiếng Trung
17h00  Bản tin quốc tế
17h15  Người lính trở về
18h00  Phim truyện 
18h45  Vấn đề hôm nay
20h00  Bản tin thời sự Quốc phòng
20h45  Biển đảo Tổ quốc
21h15  Phim truyện 
22h00  Radar TV

22h30  Cuộc sống quanh tôi
23h00  Tin tức Cuối ngày 
23h45  Bản tin Tiếng Anh

THỨ TƯ
06h00  Bản tin Ngày mới
10h00  Bản tin Tiếng Trung
11h30  Tin tức tổng hợp
12h45  Phim truyện 
15h00  Bản tin Tiếng Anh
16h00  Bản tin Tiếng Trung
17h00  Bản tin quốc tế
17h15  Nhắn tìm đồng đội
17h30  Kỷ vật thiêng liêng
18h00  Phim truyện 
20h00  Bản tin thời sự Quốc phòng
20h45  Biên cương xanh
21h15  Phim truyện 
22h00  Hồ sơ mật
22h30  Góc cuộc sống
23h00  Tin tức Cuối ngày 
23h45  Bản tin Tiếng Anh

THỨ NĂM
06h00  Bản tin Ngày mới
10h00  Bản tin Tiếng Trung
11h30  Tin tức tổng hợp
12h45  Phim truyện 
15h00  Bản tin Tiếng Anh
16h00  Bản tin Tiếng Trung
16h45  Quốc phòng địa phương
17h00  Bản tin quốc tế
18h00  Phim truyện 
20h00  Bản tin thời sự Quốc phòng
20h45  Đi tìm đồng đội

21h15  Phim truyện 
22h00  Những phát minh làm thay 
đổi thể giới
22h30  Vô lăng A - Z
22h45  Phóng sự
23h00  Tin tức Cuối ngày 
23h45  Bản tin Tiếng Anh

THỨ SÁU
06h00  Bản tin Ngày mới
10h00  Bản tin Tiếng Trung
11h30  Tin tức tổng hợp
12h45  Phim truyện 
15h00  Bản tin Tiếng Anh
16h00  Bản tin Tiếng Trung
16h45  Quốc phòng địa phương
17h00  Bản tin quốc tế
17h15  Quân y và đời sống
18h00  Phim truyện 
20h00  Bản tin thời sự Quốc phòng
20h40  Nhận diện sự thật
21h00  Sống trong quân ngũ
21h15  Phim truyện 
22h00  Đường tới Rio
22h30  Xứng danh anh hùng
23h00  Tin tức Cuối ngày 
23h45  Bản tin Tiếng Anh

THỨ BẢY
06h00  Bản tin Ngày mới
09h30  Nhịp cầu khán giả
10h00  Bản tin Tiếng Trung
11h30  Tin tức tổng hợp
12h45  Phim truyện 
15h00  Bản tin Tiếng Anh

16h00  Bản tin Tiếng Trung
16h45  Quốc phòng địa phương
17h00  Bản tin quốc tế
17h15  Ngôi sao đồng điệu
18h00  Phim truyện 
18h45  Giờ kết nối
20h00  Bản tin thời sự Quốc phòng
21h00  Hậu phương chiến sĩ
21h15  Phim truyện 
22h00  Hành trình 1735+
22h30  Tạp chí Thế thao Quân đội
23h00  Tin tức Cuối ngày 
23h45  Bản tin Tiếng Anh

CHỦ NHẬT
06h00  Bản tin Ngày mới
08h30  Người quan sát
09h15  Chúng tôi là chiến sĩ
11h30  Tin tức tổng hợp
12h45  Phim truyện 
15h00  Bản tin Tiếng Anh
16h00  Bản tin Tiếng Trung
16h45  Quốc phòng địa phương
17h00  Bản tin quốc tế
17h15  Tạp chí VHNT Quân đội
18h00  Phim truyện 
18h45  Giờ kết nối
20h00  Bản tin thời sự Quốc phòng
20h45  Tạp chí Khoa học quân sự
21h15  Phim truyện 
22h00  Võ thuật tinh hoa
23h00  Tin tức Cuối ngày 
23h15  Phim tài liệu
23h45  Bản tin Tiếng Anh
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Vt
Vtán

gẫu

“Người Nhà” của VtV
 pv: tần suất tạ quang thắng 

xuất hiện trong các chương trình của 
VtV khá nhiều. Kỉ niệm nào đáng nhớ 
nhất với thắng trong sự hợp tác này?

- Ca sĩ tạ quang thắng: Chương 
trình đầu tiên mà tôi được VTV ghi hình 
vào năm 2005, lúc đó tôi mới 17 tuổi. 
Tính đến bây giờ tôi đã có 11 năm cộng 
tác với VTV.  Tôi không thể nhớ nổi mình 
đã được ghi hình bao nhiêu chương trình, 
với nhiều thể loại khác nhau từ ca nhạc 
đến thời sự, từ game show đến phóng 
sự... của hầu hết các kênh sóng. Trong 
từng ấy năm, VTV đã là cầu nối giúp tôi 
và âm nhạc của mình đến gần với khán 
giả trong nước và kiều bào nước ngoài. 
Thế nên, tôi với VTV có nhiều kỉ niệm 
đáng nhớ lắm.

Tôi nhớ đến kỉ lục đã lập năm 2012 
mà đến giờ tôi vẫn chưa thể phá vỡ nó. 

Đó là trong một tuần, tôi được ghi hình 
cho 4 chương trình truyền hình trực tiếp 
trên 4 kênh sóng khác nhau của VTV. 
Nghĩ lại, tôi vẫn thấy rất vui và tự hào, hi 
vọng trong những năm tới, tôi sẽ có cơ 
hội để phá vỡ được kỉ lục này của chính 
mình (cười).

tạ quang thắng đã trở thành 
“người nhà” của VtV, vậy các pV, btV 
của VtV đối với bạn như thế nào? 

- Đúng là tôi có rất nhiều bạn bè và 
anh chị em thân thiết là phóng viên, biên 

tập viên của VTV. Làm việc nhiều với 
nhau, có nhiều kỉ niệm và hiểu nhau thì 
dần dần sẽ trở thành bạn bè. Tôi thích 
mình trở thành bạn của ai đó sau khi hiểu 
và trải qua quá trình làm việc cùng nhau.

thắng chia sẻ, mỗi bài hát là một 
câu chuyện của riêng mình. single vội 
vàng  phải chăng là câu chuyện tình 
của thắng?

- Vội vàng là câu chuyện tình của tôi 
thật đấy. Tôi nghĩ, tình yêu là lần đầu 
nhìn thấy nhau đã rung động rồi, chứ 
không phải kiểu làm bạn với nhau, dần 
dần tìm hiểu rồi mới yêu. Nhưng cô gái 
trong bài hát này thì ngược lại. Chính vì 
thế mà cô ấy nói là do tôi vội vàng quá 
nên chúng tôi đã lỡ mất nhau.

Tôi viết bài hát này như ghi lại một kỉ 
niệm đẹp trong đời mình. Vì đến bây giờ, 
khi mọi việc đã qua rồi, tôi vẫn nghĩ là 
nếu quay lại thời điểm đó một lần nữa thì 

Ca sĩ - nhạc sĩ Tạ Quang Thắng 
tôi Mơ MộNg NHỉ?

với 11 năm Cộng táC với vtv, Có 
thể nói, tạ quang thắng là một 
trong những nghệ sĩ trẻ gắn bó 

với vtv nhất. Chàng trai “mơ 
mộng, lãng mạn” này bật mí, 
năm nay anh sẽ kết hợp với 

nhiều nghệ sĩ trong CáC dự án 
mới Của mình. 
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tôi vẫn sẽ vội vàng như thế. Yêu  
mà (cười).

Tôi có hai thần tượng trong âm nhạc 
là: Keith urban và John Mayer. Cả hai 
đều là những nghệ sĩ tài năng vừa chơi 
đàn, vừa sáng tác và hát rất hay. John 
Mayer thì luôn đề cao cái tôi của bản 
thân, buồn những nỗi buồn rất giống tôi, 
giống đến nỗi tôi luôn có cảm giác là tôi 
và John có tâm hồn đồng điệu một cách 
lạ kì. Còn Keith urban thì khác, trong các 
bài hát, dù có thế nào thì Keith cũng luôn 
nhận phần lỗi lầm về mình nhưng luôn 
lạc quan và hướng tới tương lai. 

Vội vàng hơi phảng phất một chút 
buồn của John Mayer nhưng lại luôn 
nhận những sai lầm về phía mình như 
cách mà Keith urban vẫn làm trong các 
bài hát của anh. Vội vàng đặc biệt như 
thế đấy!

quá trình quay mV vội vàng chắc 
hẳn có nhiều điều thú vị?

- MV này được chúng tôi thực hiện 
tại Sóc Sơn. Ở đó có rừng, có hồ nước và 
những con đường như trong tiểu thuyết 
về tình yêu. Thực sự là rất đẹp. Tôi và 
đạo diễn đã trau chuốt từng chi tiết nhỏ 
trong kịch bản để có thể tạo nên những 
hiệu ứng tốt nhất. Ngoài ra, một phần vô 
cùng đặc biệt của MV này đó là tôi đã 
mời bạn Kiều Trinh, một hotgirl, người 
mẫu ảnh và diễn viên đang được các bạn 
trẻ rất yêu mến tham gia đảm nhiệm vai 
nữ chính. Kiều Trinh đã rất nhiệt tình sắp 
xếp công việc và học tập của mình để bay 
từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội tham gia 
cùng chúng tôi. 

tôi KhôNg tiN Vào duYêN số
 từng làm việc chung với một số 

nữ ca sĩ như: thùy chi, tiêu châu 
Như quỳnh, Văn mai hương, phan Lê 
ái phương…, ai là người thắng thấy 
ăn ý nhất?

- (Cười lớn) Trả lời xong câu này 
là tôi sẽ làm rất nhiều người mất lòng 
đấy. Đùa vui vậy thôi chứ so sánh lúc 
nào cũng mang tính tương đối và khập 
khiễng, nhất là trong âm nhạc và nghệ 
thuật. Mỗi nghệ sĩ có một chất giọng 
khác nhau, cá tính âm nhạc khác nhau, 
đặc biệt là cảm nhận khác nhau. Khi hát 
song ca, quan trọng nhất là phải hiểu 

nhau. Hiểu từ ưu điểm tới nhược điểm, 
hiểu cả thói quen, cách ngắt nghỉ, luyến 
láy của nhau. Nhưng quan trọng nhất của 
việc hát song ca là phải biết nhường nhau 
để tôn nhau lên, có như vậy thì tiết mục 
song ca mới đạt được hiệu quả cao nhất.

Tôi nghĩ, mình là một trong những 
nam ca sĩ may mắn nhất vì có cơ hội được 
song ca với nhiều nữ ca sĩ hát hay lại xinh 
đẹp. Nói đến song ca, tôi và Thuỳ Chi sắp 
sửa có một tiết mục song ca Tình ca Tây 
Bắc trong chương trình Giai điệu tự hào 
của VTV phát sóng vào cuối tháng 6.

 cơ hội được làm việc với người 
đẹp rất nhiều nhưng có vẻ như thần 
tình yêu vẫn chưa gõ cửa trái  
tim thắng?

- Đúng là tôi rất hay có dịp gặp và làm 
việc với các cô gái đẹp. Tôi cũng không 
biết tại sao lại thế nhưng rõ ràng là, có 
nhiều người ghen tị với tôi về điều này 
đấy! (cười)

Chuyện tình yêu thì khó nói lắm, đâu 
phải ai đẹp mình cũng yêu được đâu. 
Nhưng tôi lạc quan lắm, tôi vẫn tin là  
sớm thôi, sẽ có một cô gái đặc biệt xuất 
hiện và khiến tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu 
tiên, đúng như kiểu tôi vẫn thích.

thắng có tin vào chữ “duyên” 
như tựa đề một bài hát mà bạn sáng 
tác?  Đã bao giờ thắng bị gia đình giục 
về chuyện ra mắt bạn gái? 

- Tôi không tin vào duyên số lắm đâu. 
Mọi điều mình có được hay không có 
được trong cuộc sống này đều là do mình 
cố gắng để có được. Bài Duyên thì lại là 
một câu chuyện khác. Cô gái trong bài 
Duyên hồi đó hay nói mỗi khi chúng tôi 
gặp nhau là: “Duyên nhỉ, lại gặp nhau.” 

Mẹ tôi đã nhiều tuổi, thỉnh thoảng mẹ 
lại đánh tiếng giục tôi, nhưng tình yêu thì 
không thể gượng ép và tôi còn nhiều ước 
mơ bay bổng lắm.

có mẫu hình nào mà thắng đặt 
ra cho một nửa của mình?

- Tôi không có hình mẫu cụ thể nào 
đâu. Tôi chẳng giới hạn mình ở bất kì 
điều gì, tại sao tôi lại giới hạn mình 
trong tình yêu chứ? Tôi tin là, dù mình 
có đặt ra bao nhiêu tiêu chí đi chăng 
nữa, nhưng nếu một ngày tình yêu đích 
thực xuất hiện, những tiêu chí ấy chẳng 
có nghĩa lí gì. 

Lãng mạn đấy nhưng con người 
của tạ quang thắng trong cuộc sống 
thì sao?

- Tôi nghĩ, tôi là một trong những 
người mơ mộng nhất. Nhưng cuộc 
sống dạy tôi nhiều điều, tôi cũng đủ trải 
nghiệm để biết được mình cần gì trong 
cuộc sống hiện tại và tương lai. Tách 
bạch ra thì thật khó nhưng tôi nghĩ, mình 
hiểu được những giới hạn cần có của sự 
lãng mạn và thực tế cuộc sống để có thể 
kết hợp hài hoà chúng với nhau. 

LÊ Hoa (Thực hiện)

Tạ Quang Thắng và Thùy Chi với ca khúc Tình ca Tây Bắc trong chương trình Giai điệu tự hào
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Nếu có Kiếp sau…
Chẳng biết là đùa hay thật, nhưng 

mong ước thường trực của cánh đàn 
ông có vợ làm báo là sẽ “tỉnh đòn” 
hơn, nếu có kiếp sau. Vậy, phụ nữ làm 
báo có điều gì khiến đàn ông ái ngại 
đến vậy? Một người chồng có vợ làm 
báo hài hước chia sẻ: “Tôi không hiểu 
cô ấy đã mắc phải “bùa mê thuốc lú” gì 
trong nghề mà lại đam mê đến như vậy. 
Ngày trước khi yêu nhau, có những 
chuyến đi dài ngày của cô ấy làm tôi 
thấp thỏm không yên. Lấy nhau về, lúc 
có bầu, cô ấy cũng không ngần ngại 
phi xe ầm ầm ngoài đường để đi lấy 
tin cho kịp. Thậm chí, tới lúc đẻ, cô ấy 
cũng chỉ nghĩ đến việc check mail hay 
có tin gì mới”.

Một câu chuyện khác của đức ông 
chồng kể khổ về cơ sự có vợ làm báo. 
Chẳng là anh luôn tự nhận mình là vợ, 

còn vợ anh là chồng. ai cũng thắc mắc 
sao lại có sự hoán đổi trớ trêu ấy thì 
anh phân bua: “Tất nhiên, tôi là một 
thằng đàn ông “chuẩn men”, và quá 
trình đàn bà hóa của tôi chỉ bắt đầu khi 
chúng tôi có con. Tôi cho con ăn, giặt 
giũ, ru con ngủ, nựng con, vì trong thời 
gian ấy vợ tôi bận… viết bài. Lúc nào 
tôi cũng thấy nàng vừa ôm con vừa ôm 
máy tính, những lúc chẳng ôm máy 
tính, thì ắt hẳn nàng đang bận suy tư 
cho bài viết của mình. Thấy cảnh vợ 
tay ôm con, tay cầm máy, chẳng đành 
lòng, tôi lại bế thằng bé đi chơi”. Thế 
là nghiễm nhiên anh trở thành “mẹ” 
của con mình. 

Một anh chồng có vợ làm phóng 
viên điều tra ngậm ngùi chia sẻ: “Vợ 

khi Đàn ông nghĩ về phụ nữ làm 
báo, họ thường nghĩ ngay tới 
những người phụ nữ không phải 
là người vợ Đảm Của gia Đình. 
những kháC biệt do nghề 
nghiệp Đem lại khiến Chồng Của 
họ bị Đẩy vào tình huống dở 
khóC dở Cười...

lấy Vợ 
 làm báo

Ảnh minh họa (nguồn: http://www.nethr.net/)

http://www.nethr.net/
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tôi, một cô nàng “cá tính của cá tính”, 
cô là phóng viên chuyên viết về tệ nạn 
mại dâm, ma tuý và các vấn đề xã hội. 
Lăn lóc cả trong môi trường “đáy của 
xã hội” và “sang chảnh” ở những cuộc 
họp quan trọng trong nước, quốc tế 
nên chẳng có gì mà nàng không tường 
tận”. anh bảo, vẫn còn nguyên cái cảm 
giác hốt hoảng khi trong buổi hẹn hò 
say đắm trước khi đưa nàng về ra mắt 
bố mẹ, dọc đường anh có ý rẽ vào một 
nhà nghỉ khu X thì nàng ngăn và thản 
nhiên nói: không vào khu vực này, hay 
có “đội liên ngành” kiểm tra đột xuất. 
Nàng có thể diễn giải một cách hấp dẫn 
về các thể loại bao cao su cũng như 
biết tuốt tuồn tuột, tất tần tật về “các 
dạng hành vi tính dục”, bao gồm cả 
nam và nữ.

Nếu một người chồng bắt gặp vợ 
mình đang ngồi cùng 5, 6 anh đàn ông, 
tranh luận về một vấn đề thời sự, hay 
điện thoại lúc nào cũng anh a, anh B, 
anh C gọi, thậm chí, đến đi nhậu họ 
cũng có nhau thì hẳn là sẽ phải nổi 

ghen ngay. Nhưng lấy vợ làm báo thì 
điều đó là đương nhiên. Sau nhiều lần 
giận dỗi, cãi cọ và ghen tuông, thì điều 
mà những ông chồng đúc rút: im lặng 
quý hơn vàng và chấp nhận sống chung 
với lũ. 
ai bảo lấY Vợ làm báo là Khổ?

Có nhiều người thường nói, “lấy ai 
thì lấy chứ đừng lấy con gái làm báo”, 
bởi con gái làm báo vừa vất vả, vừa 
cứng nhắc mà làm nghề này lại nguy 
hiểm. Thật ra, khi đàn ông nghĩ về 
phụ nữ làm báo họ thường nghĩ ngay 
tới những người phụ nữ không phải là 
người vợ đảm của gia đình. Họ nghĩ 
không sai, vì hiện tại, nữ phóng viên 
vừa phải làm vợ, làm mẹ, lại vừa phải 
đảm đương một công việc có những 
đặc thù riêng. Phóng viên vốn là một 
nghề vất vả và nguy hiểm vì phải 
xông pha, phải lăn lộn. Người chồng 
lại thích một người vợ đảm, ở nhà 
chăm con, chăm chồng, hoặc là người 
vợ đảm đang, có công việc hành chính 
ổn định chứ không phải những người 

ngày ngày vật lộn với đề tài, với 
những tin bài, dù là miền núi, miền 
xuôi đều có mặt.

Nhưng cân đo những được và mất, 
gạt hết khác biệt thì những ông chồng 
đang có vợ làm báo nên cảm thấy 
mình may mắn và hạnh phúc. Các ông 
chồng hãy tin rằng, bên cạnh một cô vợ 
bướng bỉnh, hay lí luận là một người 
phụ nữ hiểu biết, sẽ làm tốt việc dạy 
dỗ, định hướng cho con cái của mình. 
Bên cạnh một người vợ có mối quan 
hệ rộng, họ cũng là những phụ nữ tự 
tin, bản lĩnh không dễ bị sa ngã. Và các 
anh nên nhớ rằng, trước khi trở thành 
các nữ nhà báo đáng “dè chừng” thì họ 
là những cô gái đầy cá tính, thông minh 
được nhiều người ngưỡng mộ. Những 
sự kể khổ của các ông chồng có vợ làm 
báo chắc hẳn chỉ là “một nửa” của sự 
thật, hoặc cũng chỉ là chuyện phiếm 
bên chén trà của các anh thôi. Bởi sự 
thật là họ vẫn đang hạnh phúc bên vợ 
của mình.

Bảo NaM

Ảnh minh họa (nguồn: http://vulcanpost.com/)

http://vulcanpost.com/
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Điểm đến đầu tiên của chúng 
tôi là đồi Montmartre, trung 
tâm nghệ thuật của Paris, nơi 
mà trong suốt hai thế kỉ 19 và 

20, các nghệ sĩ tập trung về đây. Đặc 
biệt là những họa sĩ nổi tiếng bậc nhất 
với các trường phái: ấn tượng, Lập thể, 
Dã thú... như Henri Matisse, Pablo 
Picasso, Maurice utrillo, guillaume 
apollinaire... riêng Vincent Van gogh 
thì không chỉ đến mà đã sống tại số 54, 
phố Lepic này. Trước khi vào khu phố 
nghệ sĩ, chúng tôi dừng chân dưới 
khoảng sân lớn phía trước nhà thờ 
Sacré-Cœur (còn gọi là Nhà thờ Thánh 
Tâm) - một nhà thờ Công giáo nổi tiếng 
của Paris. Trong ba ngày ở Pháp, tôi đã 
được ngắm kiến trúc tuyệt đẹp của 
Sacré-Cœur hai lần, cả ban ngày khi rực 

rỡ ánh mặt trời và khi đêm đến trong 
ánh sáng trắng huyền ảo của những 
ngọn đèn rọi. Bên trong nhà thờ, phía 
sau cánh cửa lớn là cả một thế giới 
khoan hoà, khoáng đạt và đậm đức tin 
của sự cứu rỗi qua những mái vòm cao 
vút, những ô kính màu và các cột trụ 
được trang trí theo phong cách La 
Mã-Byzance. Phía trước nhà thờ, một 
điểm có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành 
phố Paris với các kính viễn vọng được 
lắp đặt dành cho du khách. Bên cạnh 

Sacré-Cœur, quảng trường nhỏ Tertre là 
nơi các họa sĩ vẽ chân dung và biếm 
họa. Ngay lập tức tôi bị cuốn hút bởi 
loại hình nghệ thuật này. Quá tuyệt để 
lưu lại dấu ấn nơi đây bằng một bức 
chân dung của chính mình từ những 
nghệ sĩ đường phố chỉ trong vòng 10 
phút, dù cho cái giá của nó nếu tính 
theo tiền Việt thì không ít chút nào. 
Nhưng đã là nghệ thuật thì sao phải 
nghĩ nhỉ!

 Trong lúc chờ xem bức chân dung 
chị bạn được một hoạ sĩ vẽ bằng chất 
liệu sơn màu, tôi đã “được” một chàng 
hoạ sĩ trông rất tài tử có nét hao hao 
của một diễn viên chuyên đóng vai lãng 
mạn, đào hoa trong những bộ phim của 
Hollywood đi theo mời vẽ. Cái cách anh 
ta “mời mọc” đúng là rất Paris. Cô bạn 
hướng dẫn viên cứ tủm tỉm cười và dịch 
cho tôi nghe một số câu anh ta nói. Tôi 
nghĩ chắc hướng dẫn viên cũng ứng biến 
đôi chút để tăng sự “thi vị” cho không 
khí đi chơi. Sau cùng, tôi chọn một hoạ 
sĩ không mời chào gì cả, một anh chàng 
trông ít nghệ sĩ nhất để tìm chất nghệ 
sĩ trong nét bút. Đứng giữa đường làm 
mẫu thật thú vị! Khách du lịch đều ngó 
vào từng bức hoạ đang còn dang dở và 

trên những con phố Paris…
sau Chặng hành trình dài gần 

như liên tụC di Chuyển bằng Đủ 
mọi phương tiện, bây giờ Chính 

là lúC tôi ĐượC thảnh thơi 
ngồi trên máy bay Để hồi tưởng 
và ghi lại Đôi dòng Cảm xúC về 

thành phố du lịCh nổi tiếng 
thế giới…

Vt
VDu

lịch

Tác giả được họa sĩ đường phố vẽ chân dung
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liếc mắt nhìn “người mẫu” để tìm sự 
tương đồng. Thỉnh thoảng có người lại 
giơ ngón tay lên ra hiệu kèm một câu 
“good...good...” khiến tôi rất hồi hộp 
mong được nhìn  bức hình hoàn tất. Và 
khi ngắm nó, tôi thấy có hai điểm giống 
nhất, đó là cái mũ và tóc. Vậy là đã quá 
tuyệt rồi! 

Sau đó, chúng tôi dạo bộ một vòng 
quanh các phố ở trên ngọn đồi. Nơi 
đây tập trung nhiều nhà hàng, quán cà 
phê rất đẹp. Hầu hết đều có hai tầng 
và ban công đặt nhiều những giỏ hoa 
tươi. Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng 
hắt ra từ các quán. Một không gian quá 
đẹp để dạo bộ và hoà mình vào thế giới 
của nghệ thuật. Đặc biệt, ở đây có một 
không gian trưng bày các tác phẩm 
của Salvador Dalí với những bức tranh 
treo tường khổ rộng thuộc trường phái 
ấn tượng qua những gam màu lập thể. 
Chúng tôi bước vào trong ít phút rồi lại 
bước ra để hoà mình vào không khí sôi 
động của một gánh hát nhỏ mà trẻ con 
cứ thả vào hộp gỗ một vài xu lẻ để được 
người nghệ sĩ biểu diễn tặng cho một 
chiếc kẹo. Cứ cách một đoạn lại có một 
nghệ sĩ đi rong biểu diễn. Họ say sưa 
với những cây đàn của  mình, dù phía 
dưới chân bao giờ cũng là chiếc hòm gỗ 
bên trong bọc nhung đỏ để khách du lịch 
thả sự “yêu mến, thích thú” của mình 
vào đó. Cả người trao và người nhận 
đều cảm thấy thoải mái và hạnh phúc!

Điểm đến thứ hai chúng tôi đặt chân 
tới là một nơi có ý nghĩa rất lớn trong 
cuộc đời của Bác Hồ. Đó là ngôi nhà  
số 9, ngõ Công-poăng, quận 17, thành 
phố Paris. Từ bến tàu điện ngầm, chúng 
tôi đi bộ chừng 1 km là tới. Ngôi nhà 
nằm trong toà chung cư rất đỗi bình 
thường, không có gì đặc biệt nếu nhìn từ 
bên ngoài. Cái duy nhất khác biệt chỉ là 
tấm biển đồng có ghi lại “dấu tích lịch 
sử” của một người an Nam đã từng sống 
và hoạt động cách mạng ở nơi này trong 
hoàn cảnh: Một viên gạch hồng, Bác 
chống lại cả một mùa băng giá”. Chúng 
tôi đứng lặng một chút và chụp một vài 
kiểu ảnh phía ngoài cửa, chứ không vào 
trong vì từ lâu căn phòng ấy đã được 
chính quyền Pháp đưa vào sử dụng.

Chia tay một địa chỉ thật xa mà cũng 
thật gần trong tim mỗi người Việt Nam, 
chúng tôi tiếp tục tìm đến ngôi nhà của 

một người gần với mình qua trang sách. 
Không khỏi có cảm giác bàng bạc, trống 
trếnh trong lòng khi trước mắt kia là 
ngôi nhà và khu vườn nhỏ nằm khuất 
nẻo phía dưới con đường lại là nơi trú 
chân của một con người đã viết lên bộ 
Tấn trò đời làm khuynh đảo thế giới 
phù hoa – Banzac. Ông không còn để 
có thể nói với ai trong những người lữ 
khách qua đây về sự cô đơn của người 
nghệ sĩ... Cái nắng chiều của Paris rực 
rỡ cũng không làm cho khu vườn phía 
trước căn nhà nhỏ trở nên sống động, nó 
càng khiến chúng tôi thấy sự đơn chiếc 
của hào quang rực rỡ mà một đời người 
đi tìm ý nghĩa đích thực tư cách người 
nghệ sĩ - nhà quý tộc trong mình!

Điểm đến cuối cùng trong buổi 
chiều Paris vàng nắng ấy là vườn hoa 
Luxembourg, một khu vườn lớn và nổi 
tiếng ở Paris, nằm tại quận 6 của thành 
phố. Nó được tạo ra từ năm 1612 theo 
lệnh của Hoàng hậu Marie de Médicis. 
Có rất nhiều cửa để đi vào vườn hoa. 
Nhưng trước khi vào cửa, ba chúng tôi 
đã sà vào một hàng kem ốc quế khá 
đông người để tận hưởng chút hương vị 
kem Pháp. Vị kem dâu chua chua, mát 
mát làm tôi quên hết mệt mỏi dù phải 
đi bộ liên tục trong mấy tiếng vừa qua. 
Vào đến cửa, không thể nghĩ nó rộng 
và đẹp đến vậy. Khắp vườn, các bức 

tượng trang trí miêu tả những vị thần 
Hy Lạp, hay các con thú được đặt trên 
bãi cỏ hoặc trong không gian cây xanh. 
Đài phun nước Médicis nằm sát hàng 
rào của vườn, cạnh con phố cùng tên. 
Cung điện Luxembourg nằm ở phía Bắc. 
Phía trước cung điện là bể nước hình 
bát giác cùng lối đi và bãi cỏ rộng. Đây 
là nơi trẻ em thả thuyền đồ chơi và kê 
các ghế sắt dành cho người đi dạo nghỉ 
chân. Cũng như khu phố La Tinh, vườn 
Luxembourg là điểm yêu thích của cả 
sinh viên và khách du lịch. Đây cũng là 
khu đi dạo của người dân thành phố... 
Nhìn ngắm khung cảnh thanh bình xung 
quanh, tôi quyết định thả mình trên 
những bãi cỏ dài nằm giữa hai hàng cây 
thẳng tít tắp mà tận hưởng không khí 
của tuổi trẻ đang rực lên ở nơi này.

Hoài THaNH

Con đường lát đá dẫn lên đồi Montmartre

Montmartre là một trong những địa điểm thu 
hút du khách nhất Paris.

Hiệu sách Shakespeare and Company - một 
trong những địa điểm ưa thích của các văn 
hào nổi tiếng như Ernest Hemingway, James 
Joyce, Ezra Pound...
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Vt
Vthời

trang

Xuống phố với 
PHoNg CáCH NăNg ĐộNg

mùa hè luôn là thời Điểm Để CáC Cô nàng trẻ trung khám phá và thoả sứC thể hiện 
phong CáCh thời trang Của mình. 
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Những dáng váy suông dài 
hay dáng ôm đều được 
nhiều cô nàng yêu thích bởi 
chúng mang lại sự thoải mái 

cũng như sự trẻ trung và đáng yêu đúng 
lứa tuổi. Nếu bạn muốn một chút tinh 
nghịch hơn với váy thun dáng dài thì 
hãy kết hợp cùng giày thể thao.

Bên cạnh các cô nàng ưa chuộng 
phong cách khoẻ khoắn năng động là 
những cô nàng nữ tính. Họ chọn cho 
mình những chiếc áo vô cùng dễ thương. 
Áo hai dây hay áo cách điệu trễ vai từ 
những chất liệu nhẹ như voan, ren... kết 
hợp cùng quần soóc ngắn xuống phố 
khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Thời trang hè luôn đa dạng các kiểu 
mẫu hơn các mùa khác, chính vì điều 
đó mà nhiều bạn trẻ yêu thời trang luôn 
tìm cho mình các phong cách thời trang 
khác nhau để thỏa sức sáng tạo trong thế 
giới sắc màu đầy sức hút và lan tỏa này.

Fashion: La MiEL 
Photo: La MiEL
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Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai vừa cho ra mắt 
tập truyện Những ngôi sao trên bầu trời thành 

phố. 34 câu chuyện nhỏ trong cuốn sách được gợi 
cảm hứng từ những chuyện chị kể cho con trước giờ 
đi ngủ. Những câu chuyện được nhà thơ Nguyễn 
Phan Quế Mai chắt chiu từ kí ức tuổi thơ của chính 
mình, hòa quyện với những chuyện cổ thấm đẫm giấc 
mơ thơ bé, bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, giàu nhịp 
điệu và đầy chất thơ. Từ những buổi trưa nô đùa cùng 
chúng bạn, những buổi trèo cây hái sấu, hái ổi, những 
trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên 
mây hay chọi cỏ gà, trốn tìm, chơi ô ăn quan... 

NhữNg Ngôi sao trêN bầu trời thàNh phố

rico osKar Và hÒN Đá bị ĐáNh cắp

Bộ sách kể về hai cậu 
bé rico, oskar gồm 

3 cuốn: Rico, Oskar và 
những bóng đen bí ẩn; 
Rico, Oskar và cơn đau vỡ 
tim; Rico, Oskar và hòn 
đá bị đánh cắp của andreas Steinhoefel (1962), tác giả người 
Đức chuyên viết cho trẻ em và tuổi mới lớn (do dịch giả Tạ 
Quang Hiệp dịch). 

rico “thiểu năng trí tuệ” có vấn đề về nhận thức phương 
hướng, con số. Ngược lại, oskar là một cậu bé thần đồng 
nhưng lại quá thận trọng, luôn lo sợ, âu sầu. Hai người bạn, 
mỗi người có một hoàn cảnh đặc biệt, họ tình cờ gặp nhau và 
trải qua những cuộc phiêu lưu thật bất ngờ... Đồng hành cùng 
rico và oskar trong những cuộc phiêu lưu đó, ta sẽ gặp lại 
tuổi thơ của chính mình, với niềm vui, hồi hộp và niềm cảm 
xúc với những trải nghiệm đặc biệt sâu sắc, chân thành.

Cuốn sách Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn được giải 
thưởng văn học Thanh - Thiếu niên Đức năm 2009. 

Tập sách dày 450 trang 
tuyển chọn những tác 

phẩm hay nhất trong những 
tập thơ đã xuất bản của Trần 
Đăng Khoa: Từ góc sân nhà 
em, Góc sân và khoảng trời, 
các trường ca: Làng quê, 
Trừng phạt, Khúc hát người 
anh hùng và Hoa duối, Cánh cò trắng muốt, Tiếng chim năm 
ngoái, Bên cửa sổ máy bay cùng tập Thơ Trần Đăng Khoa.

Cùng với thơ còn nhiều mảng kí ức, hồi kí, trao đổi của nhà 
thơ xung quanh “chuyện bếp núc” trong nghề: từ  hoàn cảnh ra 
đời, cảm hứng sáng tác của bài thơ, nguyên mẫu của nhân vật 
trong bài, hay tại sao anh lại dùng chữ này mà không dùng chữ 
kia và những băn khoăn, thắc mắc của độc giả đều được Trần 
Đăng Khoa chia sẻ thật thông minh, hóm hỉnh. Có nhiều bí mật 
lần đầu được tác giả hé mở. Bởi thế, tập sách là tài liệu tham 
khảo hữu ích cho nhiều người.

Nhân dịp này, nhà xuất bản Kim Đồng cũng tái bản tiểu 
thuyết mini Đảo chìm, tác phẩm viết về những chiến sĩ ngày 
đêm canh giữ biển trời Tổ quốc, với những trải nghiệm thực tế 
của Trần Đăng Khoa khi nhà thơ là lính đảo.

tuYỂN thơ trầN ĐăNg Khoa

Nhà xuất bản Kim Đồng dành tặng mỗi đầu sách 2 cuốn 
cho các độc giả tạp chí truyền hình có đăng kí sớm nhất 
gửi về mail tangsachvtv@gmail.com.

Bằng kiến 
văn sâu 

sắc, sự dày công 
khảo cứu và đặc 
biệt bằng một 
tình yêu vô bờ 
đối với vị lãnh 
tụ vĩ đại, nhà 
văn Sơn Tùng 
đã viết nên 
những tác phẩm 
sinh động về 
thời trẻ của Bác 
Hồ, giúp độc giả 
hiểu rõ thêm về 

gia đình, bối cảnh xã hội đã hun đúc nên một nhân 
tài kiệt xuất của dân tộc, danh nhân văn hóa thế 
giới. Cùng với các tác phẩm: Búp sen xanh, Bông 
sen vàng, Cuộc chia li trên bến Nhà Rồng, truyện 
dài Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục 
Thanh sẽ giúp độc giả hiểu thêm về thời trẻ của Bác 
Hồ trước khi Người ra đi tìm đường cứu nước. 

Cuốn sách tái hiện lại quãng thời gian Bác Hồ 
(khi đó là Nguyễn Tất Thành) đi từ Huế vô Nam, 
hành trình gian nan vượt đèo Cù Mông, rù rì, Đèo 
Cả và dừng chân dạy học ở trường Dục Thanh (tỉnh 
Phan Thiết) – trường học do những người yêu nước 
lập nên. Qua cuốn sách, độc giả sẽ cảm nhận rõ 
tâm tư, tình cảm của chàng thanh niên Nguyễn Tất 
Thành khi đất nước đang trong vòng nô lệ, trước 
nỗi đau đáu của người cha “Nước mất, nhà tan, đi 
đi con. Tất Thành!...” .

thầY giáo NguYễN tất thàNh 
ở trườNg dục thaNh

Vt
Vsách

Mới

mailto:tangsachvtv@gmail.com
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