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ĐIỂM NHẤN

  Chung kết Sao Mai 2019 chuẩn 
bị diễn ra tại Quảng Ninh, là thành 
viên Ban Tổ chức, chị có thể chia sẻ 
về công tác chuẩn bị cho sự  
kiện này?

Hiện tại tôi đang cùng các đồng 
nghiệp gấp rút chuẩn bị nội dung và 
công việc cho vòng chung kết Sao Mai 
2019 tại Quảng Ninh. Sau 16 năm, Sao 
Mai trở lại Đất mỏ nên có rất nhiều kỉ 
niệm và cảm xúc của những người 
thực hiện chương trình khi ấy và bây 
giờ, các ca sĩ Sao Mai cũng hào hứng 
với sự kiện này. Mặc dù đến với Quảng 
Ninh nhiều lần trong những năm qua 
nhưng khi cùng đồng hành với Sao 
Mai trở về Đất mỏ sẽ đem tới cho cả 
ekip và các khách mời sự hứng khởi, 
sự hồi hộp và cả sự mong chờ.

  Chương trình năm nay có 
khác biệt gì trong công tác tổ chức?

Đối với Sao Mai, chính các thí sinh 
luôn là sự mới mẻ, bên  cạnh đó là sự 
đổi mới về nội dung, âm nhạc để các 
thí sinh được thể hiện hết khả năng 
của mình. Sao Mai năm nay có sự thay 
đổi lớn về format, mỗi đêm thi sẽ có cả 
3 phong cách âm nhạc cùng dự thi. 
Chính điều thay đổi này sẽ tạo nên sự 
hấp dẫn, tính cạnh tranh nhưng cũng 
rất công bằng cho các thí sinh, đồng 
thời giúp họ có nhiều cơ hội thể hiện tài 
năng. Tôi và ekip cũng đang tính toán 
để các nội dung thi sao cho phong phú, 
đem tới sự thưởng thức âm nhạc trọn 
vẹn cho khán giả mà không ảnh hưởng 

tới các phần thi của thí sinh. Và với 
một vùng đất yêu văn hoá nghệ thuật 
như Quảng Ninh, chúng tôi cũng hi 
vọng sự nồng nhiệt của khán giả của 
Đất mỏ, sẽ là chất xúc tác giúp các thí 
sinh có được sự thăng hoa nhất trong 
các phần trình diễn.

  Kết thúc các vòng chung kết 
khu vực, chị đánh giá thế nào về 
mặt bằng chung của thí sinh  
năm nay?

Các thí sinh năm nay đều đam mê 
ca hát, có bạn đã từng dự thi ở mùa 
trước và năm nay thể hiện rõ sự 
trưởng thành; Có những bạn lần đầu 
dự thi Sao Mai sau nhiều năm theo dõi 
cuộc thi trên sóng truyền hình; Có 

Sao Mai 2019
ĐỔI MỚI VỀ NỘI DUNG

Nhà báo Trần Hồng Hà

SAO MAI 2019 HỨA HẸN SẼ THỰC SỰ HẤP DẪN KHÁN GIẢ VỚI NHỮNG THAY ĐỔI VÀ 
SỰ ĐẦU TƯ KĨ VỀ NỘI DUNG, CHUYÊN MÔN, KĨ THUẬT ĐỂ TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH 

THƯƠNG HIỆU SAO MAI - NƠI CHẮP CÁNH CHO NHỮNG TÀI NĂNG THANH NHẠC VIỆT 
NAM. NĂM NAY, CHUNG KẾT TOÀN QUỐC VÀ XẾP HẠNG GIẢI SAO MAI 2019 SẼ ĐƯỢC 

TỔ CHỨC TẠI TỈNH QUẢNG NINH TỪ TRUNG TUẦN  THÁNG 3. MỞ MÀN SẼ LÀ ĐÊM 
GALA TRỞ VỀ ĐẤT MỎ VÀO NGÀY 17/3 TRÊN VTV1. 

Nhà báo Trần Hồng Hà

Nhà báo Trần Hồng Hà đang chỉ đạo sản xuất
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những bạn đến với ca hát bằng niềm 
đam mê chứ không phải là nghề chính 
của mình. Tôi tự hào vì thấy giải Sao 
Mai vẫn có sức hấp dẫn đối với khán 
giả, là nơi chắp cánh cho những tài 
năng âm nhạc, đặc biệt là đối với các 
bạn có đam mê ca hát và muốn khẳng 
định tài năng của mình trên sân khấu 
này. Các thí sinh năm nay nhìn chung 
có sự tự tin và phong thái biểu diễn tốt, 
các bạn biết cách thể hiện những ưu 
điểm của mình, tuy nhiên vẫn có 
những trường hợp lựa chọn bài dự thi 
chưa phù hợp, chưa khoe được hết 
điểm mạnh của mình, đôi khi lại tự 
gồng mình để biểu diễn những bài có 
tính chất kĩ thuật phức tạp mà quên đi 
cảm xúc của người biểu diễn. Tôi tin 
rằng, khi bước vào vòng chung kết 
Sao Mai toàn quốc, với sự hỗ trợ từ 
Ban tổ chức, các nhà chuyên môn, các 
thí sinh Sao Mai 2019 sẽ có những bứt 
phá và tự tin hoàn thiện phần trình diễn 
của mình một cách hấp dẫn nhất.

 Dòng nhạc nhẹ luôn có số 
lượng thí sinh tham gia áp đảo, 
trong khi đó, dòng nhạc thính phòng 
và dân gian ít thí sinh dự thi hơn. 
Ban tổ chức có e ngại về sự chênh 
lệch này?

Với mùa Sao Mai 2019, nhận định 
này chưa chính xác. Năm nay, khu vực 
phía Nam có sự khởi sắc về phong 
cách nhạc nhẹ. Và ở mỗi năm, Ban tổ 

chức đều tìm được 
những giọng ca xuất 
sắc ở từng phong cách. 
Trong các cuộc thi giọng 
hát hay đang phổ biến 
thì duy nhất giải Sao 
Mai hội tụ được thí sinh 
ở 3 phong cách: thính 
phòng, dân gian và nhạc 
nhẹ. Mỗi năm sẽ đều có 
những thí sinh có yếu tố 
khác nhau nhưng bạn 
thấy đấy, ca sĩ trưởng thành từ Sao 
Mai đều thành công và có những hoạt 
động âm nhạc tích cực.

  Chất lượng thí sinh các cuộc 
thi âm nhạc những năm gần đây bị 
loãng bởi có quá nhiều cuộc thi, Sao 
Mai 2019 có phải đối mặt với vấn đề 
này không, thưa chị?

Tôi nghĩ là mỗi cuộc thi đều có tiêu 
chí riêng. Với Sao Mai, tiêu chí chuyên 
môn được đặt lên hàng đầu, các thí 
sinh tham gia phải cạnh tranh gay gắt 
để giành được chiến thắng. Và giá trị 
của cuộc thi này đã được khẳng định 
khi các ca sĩ trưởng thành từ giải Sao 
Mai có được tên tuổi, vị trí trong lĩnh 
vực giải trí cũng như tham gia đào tạo, 
truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ ca 
sĩ trẻ tiếp tục giữ lửa đam mê và cống 
hiến cho nghệ thuật nước nhà.

  Được biết, đêm Gala Sao Mai 
sẽ là điểm nhấn cho mùa giải năm 

nay, chị có thể bật mí về những nét 
đặc biệt của sự kiện này?

Đêm Gala Trở về Đất mỏ là chương 
trình mở đầu cho chuỗi các chương 
trình Chung kết giải Sao Mai toàn 
quốc diễn ra ở FLC Hạ Long vào 17/3, 
được truyền hình trực tiếp trên kênh 
VTV1. Đây là dịp để các ca sĩ, nghệ sĩ 
sinh ra ở Quảng Ninh, đã thành công 
từ giải Sao Mai cùng các ca sĩ đã 
tham gia giải Sao Mai năm 2003 tại 
Tuần Châu - Hạ Long và các nghệ sĩ 
khách mời đặc biệt khác có dịp hội ngộ 
trong một đêm nhạc giàu cảm xúc và 
những kỉ niệm. Điểm nhấn của mùa Sao 
Mai 2019 chính là 15 thí sinh đã được 
lựa chọn từ hàng trăm thí sinh của 3 khu 
vực Bắc - Trung - Nam, các em đã nỗ 
lực tập luyện để mỗi đêm THTT sẽ 
mang tới cho khán giả những phần biểu 
diễn hay nhất, ấn tượng nhất.

 Xin cảm ơn chị!
THU HUỆ (Thực hiện) 

Ảnh: HẢI HƯNG

Các thí sinh lọt vào vòng chung kết toàn quốc
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ĐIỂM NHẤN

Chông chênh
XÓT XA NHỮNG PHẬN 

DÂU XỨ NGƯỜI
NHỮNG CÔ DÂU VIỆT MẤT QUYỀN CÔNG DÂN, NHỮNG SỐ PHẬN PHẢI 

SỐNG TRỐN TRÁNH VÀ CẢ MẤT MÁT VỀ TINH THẦN, VẬT CHẤT,  
TUỔI XUÂN KHÔNG THỂ ĐONG ĐẾM ĐƯỢC LÀ CÂU CHUYỆN CỦA BỘ PHIM 
TÀI LIỆU CHÔNG CHÊNH - PHÁT SÓNG TRONG KHUNG GIỜ VTV ĐẶC BIỆT 
THÁNG BA TRÊN KÊNH VTV1. “KHÔNG DÀN DỰNG, NHỮNG LỜI CHIA SẺ 

GIẢN DỊ, CHÂN THẬT CHÍNH LÀ SỨC HẤP DẪN CỦA BỘ PHIM NÀY” -  
ĐẠO DIỄN TẠ QUỲNH TƯ CHO BIẾT.  

HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM  
CHẤT LIỆU ĐẶC BIỆT 

 Câu chuyện về những cô dâu 
Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) đã 
được báo chí thông tin rộng rãi. 
Trong bộ phim tài liệu về đề tài này, 
ekip sản xuất có những chất liệu đặc 
biệt gì gửi tới khán giả?

Trong bộ phim Chông chênh, chúng 
tôi đề cập đến thân phận của những 
người phụ nữ Việt Nam tại Đài Loan 
không có giấy tờ hoặc không có quốc 
tịch. Nhiều câu hỏi được đặt ra: Tại sao 
họ không có giấy tờ? Tại sao họ không 
có quốc tịch? Họ đối mặt với những rủi 
ro nào khi rơi vào hoàn cảnh này? Chất 
liệu đời sống thực tế của cô dâu Việt 
bên Đài Loan giúp chúng tôi trả lời 
những câu hỏi đó. Đó là chị Nhung - lấy 
chồng người Đài Loan, có một cô con 
gái. Chồng giữ toàn bộ giấy tờ. Khi 
chồng đơn phương li hôn, chị không hề 
biết. Khi chồng qua đời, giấy tờ bị đốt. 
Con gái của chị được người bác của 
chồng giám hộ và đưa vào cô nhi viện. 
Không có giấy tờ và quyền giám hộ, chị 
Nhung sống cuộc sống trốn chạy và 
không thể gặp con. Chị Liên, chị Trang, 
chị Ngọc… đều không có quốc tịch. Vì 
theo quy định của Đài Loan, bạn phải 

bỏ quốc tịch Việt Nam mới được nhập 
tịch Đài Loan, nhưng trong quá trình 
chờ nhập tịch Đài Loan (đã bỏ quốc tịch 
Việt Nam) thì xảy ra li hôn, phía chồng 
không bảo hộ để nhập tịch. Họ trở 
thành người không quốc tịch.

Không giấy tờ, không quốc tịch đồng 
nghĩa với việc những quyền lợi cơ bản 
như công việc, phúc lợi, quyền nuôi 
con… đều không có. Cuộc sống của họ 

chông chênh. Ở lại Đài Loan thì vất vả, 
về Việt Nam cũng không được. Họ giờ 
không phải công dân Việt Nam, trong 
khi con cái của họ lại đang ở Đài Loan.  

 Công tác thu thập, tích lũy tài 
liệu, thông tin và tìm kiếm nhân vật 
được ekip chuẩn bị như thế nào 
trước khi sang tác nghiệp tại  
Đài Loan? 

Chúng tôi may mắn vì sau khi phát 
sóng phim tài liệu Miền đất hứa trong 
khung giờ VTV Đặc biệt, chị Kim Hà - 
một cô dâu Việt tại Đài Loan đã liên hệ 
với tôi, thông qua sự hỗ trợ của biên tập 
viên phòng tiếng Anh của Ban Truyền 
hình đối ngoại. Ban đầu chị Kim Hà 
mong muốn tôi hãy thực hiện tiếp phần 
2 về lao động Việt Nam tại Đài Loan mà 
phim tài liệu VTV đặc biệt Miền đất hứa 
chưa nói đến. Nhưng sau khi nghe kể 
câu chuyện về đời sống cô dâu Việt 
không giấy tờ, hàng chục năm không 
thể về Việt Nam thăm gia đình, những 
số phận được ví như những quả bóng 
được đá qua lại không rõ phương 
hướng, thì tôi nhận thấy đây là vấn đề 
cần được chia sẻ, cần được lên tiếng. 
Và chúng tôi đã cùng nhau bắt tay thực 
hiện. Tư liệu thực tế tôi cũng nắm bắt 
được từ chia sẻ của chị Kim Hà - vì 

Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư và chị Nhung - 
nhân vật trong phim
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ngoài là một cô dâu Việt thì chị còn làm 
phiên dịch cho các cô dâu Việt Nam tại 
Đài Loan. Vấn đề còn lại là xác minh 
thực tế, tìm hiểu pháp luật Đài Loan, 
gặp nhân vật.  

 Trong quá trình thực hiện, ekip 
còn gặp những tình huống khó khăn 
nào? Cách khắc phục ra sao? 

Công tác chuẩn bị trước khi sang tác 
nghiệp đã được chuẩn bị kĩ càng: thông 
qua sự hỗ trợ của các cơ quan ban 
ngành, chúng tôi đặt lịch làm việc với 
đơn vị phụ trách vấn đề này tại phía Đài 
Loan. Chị Hà kết nối với các nhân vật 
để có thể ghi hình phỏng vấn. Tuy 
nhiên, khi sang đến nơi thì nhiều người 
đổi ý. Họ không mong muốn “vạch áo 
cho người xem lưng” hoặc không muốn 

người nhà tại Việt Nam thấy mà buồn 
lòng. Thậm chí, chị Nhung - người 
không có giấy tờ và bị cảnh sát bắt hai 
lần nên e dè và sợ người lạ, trốn không 
thể liên lạc. Chúng tôi đã tìm cách kết 
nối với chị... Thực tế, họ sợ hãi nhưng 
đều mong muốn khó khăn của mình 
được ai đó quan tâm. Vậy nên, cuối 
cùng nhiều người đã đồng ý chia sẻ với 
chúng tôi.

 Khi thuyết phục các nhân vật 
đó kể lại câu chuyện không may mắn 
của đời mình đòi hỏi người phỏng 
vấn phải thực sự được tin tưởng… ?

Tôi thấy rằng, họ chịu gặp mình đã 
là một may mắn. Vậy nên, nếu gặp mà 

THU HIỀN
(Xem tiếp trang 8)

Chị Kim Hà - cô dâu Việt tại Đài Loan tìm về nhà chị Nhung, 
kết nối Nhung với gia đình qua điện thoại sau 12 năm xa cách

Chị Nhung làm thuê tại Đài Loan

Cuộc gặp của mẹ con chị Nhung, niềm vui trở lại
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ĐIỂM NHẤN

họ không muốn kể, hoặc không muốn 
thổ lộ câu chuyện của mình thì có thuyết 
phục cũng không nổi. Như vậy vừa 
không truyền tải được câu chuyện mà 
có khi còn gây tác động ngược lại với 
người xem. Vậy nên, thường tôi để tự 
nhiên. Tôi chỉ cố nắm được mấu chốt 
của câu chuyện và đặc biệt là tâm lí 
cùng tính cách của nhân vật. 

 Nhân vật nào để lại ấn tượng 
sâu sắc với đạo diễn?

Tôi ấn tượng với câu chuyện của chị 
Nhung. Chị đứng giữa hai dòng nước. 
Chọn về Việt Nam thì thương con gái 
mới 13 tuổi phải sống trong cô nhi viện. 
Ở lại Đài Loan thì mẹ, bà ngoại cùng 
các em và họ hàng ở Việt Nam mong 
ngóng. Bởi vì chị không còn giấy tờ nên 
chị về Việt Nam bằng giấy thông hành 
một lần, về Việt Nam rồi không thể quay 
lại Đài Loan. Điều đau lòng, dù là mẹ đẻ 
nhưng chị lại không có quyền giám hộ 
con gái ruột của mình. Từ khi bị đuổi 
khỏi nhà chồng, lại bị mất điện thoại, chị 
không có tin tức nào về gia đình. Chị 
nhờ chúng tôi giúp tìm lại gia đình và kết 
nối để được vào thăm con gái. Sau 
nhiều cố gắng, cuối cùng chị Nhung 
được gặp con gái mình sau mấy năm xa 
cách. Chị cũng được nhìn thấy mẹ, thấy 

XÓT XA NHỮNG PHẬN...
(Tiếp theo trang 7)

Sự động viên chia sẻ của 
người Việt tại Đài Loan với chị Nhung

Mẹ con chị Liên tại căn phòng trọ ở Đào Viên

bà và những người thân của mình ở 
Việt Nam sau 12 năm không có tin tức 
gì về nhau. Những cuộc gặp gỡ, sum 
vầy đó dẫu là niềm vui hội ngộ nhưng 
đều thật buồn. 

SỨC HẤP DẪN NẰM Ở  
TÍNH CHÂN THỰC

 Ekip thực hiện bộ phim này 
trong bao lâu? Những địa danh nào 
đã được lựa chọn để tác nghiệp? 

Chúng tôi ghi hình bộ phim này 
trong gần hai tháng, cả ở Đài Loan và 
Việt Nam. Tại Đài Loan, chúng tôi đến 
Đào Viên, Cao Hùng và một số địa 
phương khác. Tại Việt Nam thì ở Củ 
Chi, TP HCM và Bình Dương.  

 Là dự án phim tài liệu được 
phát sóng trong khung giờ VTV đặc 
biệt, ekip sản xuất đã sử dụng những 
thủ pháp nghệ thuật nào để dẫn dắt 
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câu chuyện sống động, thuyết phục 
và hấp dẫn?

Bản thân tôi khi thực hiện bộ phim, 
đi qua các diễn tiến của thực tế đã cảm 
thấy được sự sống động và hấp dẫn 
vốn có của nó. Mỗi câu chuyện đã đủ 
hấp dẫn, sự chân thật của nó đã đủ 
thuyết phục. Vậy nên tôi chọn cách kể 
theo đúng thực tế diễn tiến của các câu 
chuyện theo các nhân vật đó - giản dị 
mà chân thật, không tái hiện, không dàn 

dựng… Và bằng cách đó, bất cứ ai cũng 
có thể hiểu câu chuyện của họ ngay lần 
đầu tiên xem bộ phim Chông chênh.

 Hành trình phản ánh, lắng nghe 
câu chuyện xót xa của những cô dâu 
Việt tại Đài Loan có kỉ niệm đáng nhớ 
nào với đạo diễn?

Cá nhân tôi ấn tượng với tinh thần 
cầu thị và thái độ tiếp nhận của các cơ 
quan ban ngành phía Đài Loan. Khi biết 
các hoàn cảnh thực tế, họ đã tiếp nhận 
nhanh chóng và hỗ trợ hết mình để 
từng bước giải quyết những khó khăn. 
Tất nhiên trong khuôn khổ cho phép 
của luật pháp. Mặt khác, tôi xót xa với 
những nỗi khổ cực của các cô dâu Việt 
khi rơi vào hoàn cảnh không giấy tờ, 
không thân phận nơi xứ người. Tôi có 

 ĐD Tạ Quỳnh Tư chụp cùng với các chị em cô dâu, người lao động Việt Nam tại Đài Loan

Cuộc hội thảo thúc đẩy sửa đổi điều luật về nhập - hủy quốc tịch của Đài Loan

phỏng vấn một luật sư Đài Loan và 
được anh cho biết, Luật pháp Đài Loan 
quy định người phạm tội là công dân 
Đài Loan bị các hình thức phạt tiền, bỏ 
tù… nhưng những cô dâu Việt Nam còn 
không được bằng tội phạm. Họ bị tước 
bỏ các giấy tờ: không chứng minh thư, 
không được nhập quốc tịch Đài Loan 
sau khi li hôn, chồng mất… Như vậy họ 
đâu có thân phận gì? 

 Thông điệp và mục đích bộ 
phim muốn chuyển tải là gì, thưa  
đạo diễn? 

Chúng tôi mong muốn kể được thực 
trạng của cuộc sống, phản ánh được 
vấn đề đang tồn tại và hi vọng sẽ có 
hành động, cách giải quyết tích cực 

giúp đỡ khoảng 100 cô dâu Việt tại Đài 
Loan đang bị rơi vào hoàn cảnh không 
có giấy tờ tùy thân, không được nhập 
quốc tịch Đài Loan trong khi đã cắt bỏ 
quốc tịch Việt Nam, được sống một 
cuộc sống tốt hơn. Mặt khác, tôi cũng hi 
vọng phim sẽ góp thêm được ý kiến 
tham khảo giúp cho những cuộc hôn 
nhân mới của các cô dâu Việt lấy chồng 
Đài Loan: tiền đề của các cuộc hôn 
nhân là cần phải có sự đảm bảo sau li 
hôn. Và họ phải nghĩ thật kĩ trước khi 
quyết định từ bỏ đi những gì mình đang 
có, vì có những thứ khi đã bỏ đi rồi thì 
rất khó có thể lấy lại, thậm chí không 
thể lấy lại được nữa.

 Cảm ơn đạo diễn Tạ Quỳnh Tư!
THU HIỀN (Thực hiện)
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CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Chương trình Mẹ ơi tại sao - Cẩm 
nang làm mẹ siêu nhân giúp cha 
mẹ có thể chơi với con một cách 
sáng tạo và chất lượng mà không 

tốn quá nhiều thời gian. Các mẹ tham 
gia chương trình sẽ chia sẻ kinh nghiệm 
vui chơi và học tập cùng con. Các cặp 
mẹ con trong chương trình đến từ nhiều 
quốc gia khác nhau, từ đó có thể đóng 
góp nhiều ý tưởng vui chơi cùng con 
thật thú vị và có những câu trả lời sáng 
tạo về những thắc mắc đáng yêu của 
các bé. Series 10 tập là 10 thông điệp 
giáo dục ý nghĩa mà các bậc cha mẹ có 
thể chiêm nghiệm thông qua những 
hoạt động chơi với con đơn giản nhưng 
vẫn thật vui và bổ ích. Trong suốt 15 
phút đồng hành cùng chương trình, 
khán giả sẽ cảm nhận được nhiều sắc 
thái vui nhộn, chân thực và đáng yêu 
bởi Mẹ ơi tại sao? hướng đến sự tự 
nhiên trong tương tác giữa các cặp mẹ 
con chứ không cứng nhắc dàn dựng 
theo một kịch bản nhất định. 

Bên cạnh Mẹ ơi tại sao?- Cẩm nang 
làm mẹ siêu nhân, VTV7 còn có một 
chương trình bổ ích khác dành tặng phụ 
huynh và các em nhỏ là Học cùng con. 

Đến với chương trình, khán giả sẽ được 
đồng hành cùng với các bạn nhỏ dễ 
thương tham gia cùng bố hoặc mẹ của 
mình. Nhân vật tham gia đều là những 
gương mặt MC nổi tiếng và đặc biệt là 
rất tâm huyết với việc học cùng con như 
MC Minh Trang, MC Trung Nghĩa… Mỗi 
tập Học cùng con sẽ là nhiệm vụ cụ thể 
cho 2 bố con hoặc mẹ con cùng thực 
hiện. Bằng sự hiểu biết của mình kết 
hợp với những sự vật gần gũi hàng 
ngày với bé, các bố mẹ sẽ mang đến 
những bài học thực tế và bổ ích nhưng 
cũng không kém phần hấp dẫn, thú vị. 
Từ đó, các bé có thể hiểu sâu thêm các 
kiến thức đã được học ở trường. Những 
nhiệm vụ chương trình đưa ra cũng 

chính là câu chuyện trong cuộc sống 
hàng ngày của cả gia đình. Bố mẹ có 
thể thông qua các hoạt động quen thuộc 
như đi siêu thị, vào bếp nấu bữa tối... để 
kết hợp cùng bé trò chuyện và tìm hiểu 
những kiến thức bổ ích cùng con. 

Chương trình Mẹ ơi tại sao?- Cẩm 
nang làm mẹ siêu nhân phát sóng vào 
lúc 12h50 và 22h40 thứ Tư, Năm, Sáu 
hàng tuần và Học cùng con vào 11h các 
ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Bảy hàng 
tuần trên kênh VTV7. Quý khán giả 
cũng có thể theo dõi trọn bộ chương 
trình Học cùng con trên kênh Youtube 
chính thức VTV7 KIDS : https://www.
youtube.com/vtv7kids

ĐẶNG TRANG

CÙNG CON HỌC TẬP, 
VUN ĐẮP THƯƠNG YÊU

BÊN CẠNH NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH 
BỔ ÍCH DÀNH CHO CÁC BẠN NHỎ, 

BAN SẢN XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
GIÁO DỤC CÒN CHÚ TRỌNG XÂY 

DỰNG NHỮNG FORMAT PHÙ HỢP VỚI 
SỰ THAM GIA CỦA CÁC BẬC PHỤ 

HUYNH. MẸ ƠI TẠI SAO - CẨM NANG 
LÀM MẸ SIÊU NHÂN VÀ HỌC CÙNG 
CON CHÍNH LÀ NHỮNG CHƯƠNG 
TRÌNH NHƯ VẬY. THÔNG QUA HAI 

SERIES NÀY, CÁC BẬC LÀM CHA MẸ 
TRAU DỒI ĐƯỢC NHIỀU KIẾN THỨC LÍ 

THÚ CŨNG NHƯ CÓ THÊM SỰ GẮN 
KẾT VỚI CON CÁI CỦA MÌNH.

MC Trang Moon cùng con tham gia Học cùng con

Chương trình Mẹ ơi tại sao?- 
Cẩm nang làm mẹ siêu nhân

MC Trung Nghĩa cùng con tham gia 
chương trình Học cùng con

https://www.youtube.com/vtv7kids
https://www.youtube.com/vtv7kids
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NHÀ NÔNG ĐUA TÀI
Các câu hỏi trong mỗi số Tôi là nông 

dân Việt xoay quanh một chủ đề gắn với 
thực tế tại thời điểm phát sóng và đặc 
điểm mùa vụ của nhà nông vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Bên 
cạnh đó là sự lồng ghép những câu hỏi 
mảng văn hóa xã hội gắn với lịch sử văn 
hóa, phong tục, tập quán sinh hoạt của 
người dân Nam Bộ. Bộ câu hỏi được xây 
dựng theo cấp độ khó dần qua các vòng 
chơi. Vòng 1 (Vòng Khởi động) sẽ hiển 
thị 10 ô số tương ứng với 10 chủ đề về 
nông nghiệp, hai đội chơi lần lượt được 
ưu tiên chọn mỗi đội 3 câu để trả lời. 
Vòng 2 (Vòng Tranh tài) gồm 2 câu hỏi 
mà mỗi đội chơi đưa ra cho đội bạn trả 
lời. Bên cạnh đó là 6 câu hỏi của chương 
trình thể hiện bằng nhiều hình thức khác 
nhau như: câu hỏi bằng chữ, câu hỏi qua 
hình ảnh, câu hỏi qua tiểu phẩm, câu hỏi 
clip khán giả, câu hỏi từ các nhà khoa 
học… Hai đội chơi sẽ dùng tín hiệu 
chuông để giành quyền trả lời. Vòng 3: 
Chỉ có 1 câu hỏi khá khó dành cho đội đã 
có số tiền thưởng bứt phá ở vòng 2. Câu 
này có số tiền thưởng lớn và theo luật 
chơi: máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên  
1 người trong đội bước lên vị trí người 
chơi chính, 2 đồng đội còn lại sẽ giữ vai 
trò là người trợ giúp. Xen giữa vòng 1 và 

2 sẽ là chuyên mục Nhà nông vui vẻ 
mang tính vận động, thể hiện sự thông 
minh, nhanh nhẹn, khéo léo của nhà 
nông ở 2 đội chơi. Mỗi số phát sóng sẽ 
là một trò chơi khác nhau. 

Dự kiến trong năm 2019 Trung tâm 
THVN tại TP. Cần Thơ sẽ sản xuất 11 số 
có sự tham gia thi tài của nông dân ở 13 
tỉnh thành phố vùng Đồng bằng Sông 
Cửu Long, sau đó chọn ra 2 đội ở 2 tỉnh 
có kết quả thưởng cao nhất để thực hiện 
một chương trình đặc biệt vào tháng  
cuối năm.

HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN
Trong công tác tuyển chọn đội chơi, 

Trung tâm THVN tại TP.Cần Thơ đã phối 
hợp cùng Trung tâm Khuyến nông quốc 
gia (Văn phòng Thường trực tại Nam Bộ) 
và các tỉnh để tập hợp nhà nông có kinh 
nghiệm trong sản xuất nông nghiệp tham 
gia. Các nhà nông khi tham gia game 
show đã lấy tên địa phương nơi mình 

sinh sống làm tên đội như: An Giang, 
Sóc Trăng, Tiền Giang… Do mỗi tỉnh có 
thế mạnh và nét đặc trưng riêng trong 
lĩnh vực nông nghiệp, vì vậy khi cùng 
tham gia cùng một sân chơi chung đã 
đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ 
thú vị. 

Khi thực hiện một game show gắn với 
thực tế đời sống và sinh hoạt của nhà 
nông vùng ĐBSCL, ekip đã tính toán, 
điều chỉnh format lại cho phù hợp, từ các 
vòng chơi, số lượng câu hỏi, các hình 
thức thể hiện câu hỏi, phần tương tác với 
khán giả trường quay, trò chơi vận động, 
cho đến số thành viên của mỗi đội chơi… 
đảm bảo thời lượng 45 phút cho mỗi số 
phát sóng. 

Chương trình nhận được sự cộng tác 
nhiệt tình của PGS.TS Mai Thành Phụng, 
TS. Hồ Văn Chiến, Thạc sĩ Lê Thanh 
Tùng… và nhiều nhà khoa học ở lĩnh vực 
nông nghiệp cũng như những chuyên gia 
am hiểu về văn hóa vùng đất Nam Bộ 
trong vai trò cố vấn. Không chỉ tham gia 
cố vấn, biên soạn các bộ đề theo từng 
chủ đề, trong mỗi số ghi hình sẽ có từ 
một đến hai chuyên gia giữ vai trò tư vấn 
thẩm định đúng sai đáp án của các đội 
chơi ở trường quay.

PHƯƠNG PHƯƠNG

TỪ MỤC ĐÍCH BAN ĐẦU LÀ THAM 
GIA CUỘC THI “Ý TƯỞNG XÂY DỰNG 

FORMAT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN 
HÌNH TRÊN KÊNH VTV9”, CHƯƠNG 
TRÌNH ĐUA TÀI DÀNH CHO NHÀ 

NÔNG ĐÃ ĐƯỢC SẢN XUẤT THỰC TẾ 
VỚI TÊN GỌI TÔI LÀ NÔNG DÂN VIỆT 

(PHÁT SÓNG LÚC 16H CHỦ NHẬT 
CUỐI CÙNG CỦA THÁNG).  

CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CÓ TÍNH 
ĐỐI KHÁNG GIỮA HAI ĐỘI CHƠI  

MÀ CHỦ YẾU LÀ TƯƠNG TÁC  
CỦA NHÀ NÔNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ 

QUEN THUỘC HÀNG NGÀY. 
Hình ảnh trong chương trình

Tôi là nông dân Việt 
SÂN CHƠI MỚI CHO NHÀ NÔNG

http://pgs.ts/
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CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Hoàng Yến là một nhà văn chuyên 
viết truyện ngôn tình nổi tiếng 
trên mạng, và là một hot blogger 
kiếm bộn tiền nhờ quảng cáo. Cô 

có nhiều người hâm mộ và hơi ảo 
tưởng sức mạnh bản thân. Yến kết 
hôn chóng vánh bởi mối tình sét đánh 
với Phong. Tuy nhiên, tình yêu không 
phải màu hồng như cô nghĩ, Yến phải 
sống cùng bà nội chồng do mẹ chồng 

mất sớm. Bà nội một tay nuôi chồng 
Yến khôn lớn nên sự kì vọng, tình cảm 
bà dành cho chồng cô rất lớn. Vì vậy, 
sự xuất hiện của Yến khiến gia đình ít 
nhiều xáo trộn. 

Phim sẽ dẫn dắt khán giả đến với 
muôn mặt của mối quan hệ trong đời 
sống gia đình. Là câu chuyện tình yêu 
tay ba, chuyện ngoại tình, những xung 
khắc thế hệ, quan điểm sống… nhưng 
những tình tiết trong Nàng dâu Order 
khá mới mẻ. Cuộc sống của Phong và 
Yến luôn xảy ra những bất đồng, xung 
đột khi mỗi người đều tự cho mình là 
đúng, không ai nhún nhường hay hiểu 
và cảm thông cho người kia khiến 
những mâu thuẫn vụn vặt trong nhà 
cứ chất đầy lên, âm ỉ. Nhưng trên hết, 
tình yêu là thứ đã gắn kết họ và 
những nghĩa tình của người thân 

trong gia đình vẫn luôn là thứ giá trị 
mà không gì thay thế được. Hôn nhân 
chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ mà cần 
sự thông cảm, thấu hiểu, tôn trọng... 
Đó chính là thông điệp của bộ phim 
Nàng dâu Order. Bên cạnh đó, phim 
cũng xây dựng những mối tình lệch 
tuổi đáng yêu mà không kém phần 
sâu sắc của ông Phú - Thuỳ Linh, 
Thanh Long - Nhàn với tình cảm trong 
sáng, chân thật, họ vượt qua rào cản 
để đến bên nhau... 

Làm mới “màu diễn” của dàn diễn 
viên tham gia là điểm đáng chú ý ở bộ 
phim Nàng dâu Order. Sau vai Diệu 
của Cả một đời ân oán, Lan Phương 
sẽ hóa thân vào nhà văn nổi tiếng trên 
mạng. Phương Oanh sẽ hóa thân vào 
vai phản diện. Vy là người yêu cũ của 
Phong đã mang đến thêm nhiều  
điều rắc rối đối với cuộc hôn nhân vốn 
lắm trái ngang của cặp vợ chồng 
Phong - Yến. 

Nàng dâu order cũng đánh dấu 
hình ảnh mới mẻ trên màn ảnh nhỏ 
của NSƯT Minh Vượng. Trong phim, 
diễn viên Minh Vượng sẽ vào vai bà 
nội với một tạo hình khác lạ hơn nhiều 
các vai diễn trước chị từng tham gia. 
Bà Lệ - “mẹ chồng” kiểu bà nội do 
NSƯT Minh Vượng đóng hứa hẹn 
mang đến những bất ngờ thú vị cho 
khán giả và là minh chứng cho câu nói 
“gừng càng già càng cay” trong nghề 
diễn. Phim còn có sự tham gia của các 
diễn viên: Phú Đôn, Thanh Quý, Quang 
Minh, Quỳnh Hoa… 

TUỆ QUÂN

PHIM ĐẬM HƠI THỞ CỦA ĐỜI SỐNG HIỆN ĐẠI KHI NỘI DUNG CHÍNH XOAY 
QUANH CUỘC SỐNG CỦA MỘT NÀNG DÂU THỜI NAY - MỘT NHÀ VĂN CHUYÊN 
VIẾT CHUYỆN NGÔN TÌNH TRÊN MẠNG. NÀNG DÂU ORDER CỦA ĐẠO DIỄN BÙI 
QUỐC VIỆT SẼ LÊN SÓNG LÚC 21H30 TRÊN KÊNH VTV3 NGAY SAU KHI BỘ PHIM 

CHẠY TRỐN THANH XUÂN KẾT THÚC. 

Nàng dâu Order 
CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH THỜI HIỆN ĐẠI

Tạo hình mới mẻ của 
NSƯT Minh Vượng trong phim

https://vtv.vn/nsut-minh-vuong.html
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TIN TỨC TRUYỀN HÌNH

Bản tin chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ với 
tên gọi 24h Công nghệ, do Trung tâm Tin tức 

VTV24 sản xuất, sẽ chính thức ra mắt khán giả 
truyền hình từ tháng 3 này. Bản tin gồm các 
tiểu mục: Thời sự công nghệ; Ứng dụng; Công 
nghệ thay đổi cuộc sống; Tiêu điểm công nghệ; 
Bí quyết công nghệ; Cuộc phỏng vấn; Những 
nội dung ấn tượng. Bên cạnh chương trình 
phát sóng trên truyền hình, khán giả có thể 
theo dõi và tương tác với 24h Công nghệ thông 
qua các nền tảng số như mạng xã hội Facebook 
và YouTube, báo điệntử vtv.vn. Bản tin  24h 
Công nghệ với thời lượng 25 phút sẽ lên sóng 
vào khung giờ 22h30 thứ Ba hàng tuần trên 
kênh VTV1.

A.K

Ra mắt bản tin 24H CÔNG NGHỆ

Sau thành công của mùa 
đầu tiên trên kênh VTV2, 

chương trình Người phụ nữ 
hạnh phúc mùa 2 đã quay trở 
lại trên sóng VTV3 từ ngày 
9/3, lúc 23h00 thứ Bảy hàng 
tuần. Nhân vật tham gia 
chương trình là những người 
giàu nghị lực, những người có 
câu chuyện đặc biệt, có ảnh 
hưởng sâu sắc đến cộng đồng. Chương trình gồm hai phần: Phần 1, 
khán giả được lắng nghe cuộc trò chuyện đặc biệt giữa MC Thái Tuấn 
và nhân vật của chương trình. Phần 2, ekip sẽ tạo ra những hạnh phúc 
bất ngờ dành riêng cho nhân vật. Món quà bất ngờ ở phần 2 là yếu tố 
thu hút người xem nhất và có giá trị nhân văn sâu sắc. 

NT

NGƯỜI PHỤ NỮ HẠNH PHÚC lên sóng VTV3

Sân chơi Robocon dành cho các sinh viên yêu thích khoa học, kĩ thuật đã 
bắt đầu khởi động từ tháng 3 này. Cuộc thi năm nay có chủ đề Chia sẻ 

kiến thức, lấy cảm hứng từ một trò chơi của đất nước Mông Cổ có tên 
“Shagai” kết hợp với hệ thống truyền tin “Urtuu”. Theo đó, các sinh viên tham 
gia cuộc thi cần chế tạo và điều khiển robot truyền tin. Mỗi đội có 2 robot, một 
robot điều khiển bằng tay gọi là Robot đưa tin 1 và một robot điều khiển tự 
động gọi là Robot đưa tin 2, thi đấu trong 3 phút. Hai robot cần phối hợp với 
nhau để giành chiến thắng, gọi là “Uukhai”. Những bạn sinh viên muốn tham 
gia chương trình có thể gửi đăng kí tới email: robocon2019@vtv.vn; hoặc liên 
hệ với Phòng Khoa học và Công nghệ, Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt 
Nam tại địa chỉ: 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội; số điện thoại: 0243 
771 4809. Hạn nộp hồ sơ là hết ngày 31/03/2019. Để có thêm thông tin chính 
thức về cuộc thi, khán giả có thể truy cập vào website: robocon2019.vtv.vn.

DIỆP CHI

ROBOCON 2019 khởi động

Nhằm chào mừng kỷ niệm 109 năm 
ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 

08/3/2019) Công đoàn Đài Truyền hình 
Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động 
thiết thực như: Hội chợ giới thiệu sản 
phẩm nông sản sạch và mĩ phẩm từ 
thiên nhiên; Lễ gặp mặt nữ công chức, 
viên chức toàn VTV. Hội chợ giới thiệu 
sản phẩm nông sản sạch và mĩ phẩm từ 
thiên nhiên  là dịp để các chị em trực 
thuộc Công đoàn Đài được tiếp cận, 
mua sắm những sản phẩm hữu dụng 

trong cuộc sống như  nông sản sạch, 
mĩ phẩm có chiết xuất từ thảo dược 
thiên nhiên. Đặc biệt, trong dịp ngày 8.3 
năm nay các chị em còn có buổi lễ gặp 
mặt thú vị với điểm nhấn là cuộc trò 
chuyện với tiến sĩ Lê Thẩm Dương với 
chủ đề “phụ nữ ngày nay”. Cũng trong 
buổi lễ, tiểu phẩm hài Bạo hành ngược 
của nhóm Xuân Bắc, Tự Long, Quang 
Thắng đã mang đến những tiếng cười 
sảng khoái cho chị em.

P.V

Công đoàn Đài THVN 
Nhiều hoạt động thú vị nhân dịp 8/3

Hội chợ ẩm thực 
Công đoàn VTV 2018

http://vtv.vn/
mailto:robocon2019@vtv.vn
http://robocon2019.vtv.vn/
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Đắk Lắk và những người bạn là chủ đề của chương trình 
đêm bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, 

diễn ra từ 20h00 - 21h30 ngày 16/03 được truyền hình trực 
tiếp trên kênh VTV8 và VTV5. Chương trình gồm hai phần 
Đắk Lắk đẹp tươi và Đắk Lắk và những người bạn. Điểm 
nhấn của sự kiện là khi người xem được hòa mình vào 
không khí tưng bừng lễ hội của cồng chiêng Tây Nguyên, 
được trở về với những cung bậc tình cảm nhẹ nhàng của 
làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh... Chương trình có sự 
tham gia biểu diễn của các ngôi sao: Noo Phước Thịnh, 
Đông Nhi; Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê. 

P.V

THTT bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Giờ Trái đất là phong trào tắt đèn tiết kiệm 
điện thường niên nhằm góp phần thay đổi 

nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, 
ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần gìn 
giữ nguồn tài nguyên tự nhiên của nhân loại. 
Năm nay đúng 10 năm Việt Nam tham gia sự 
kiện đầy ý nghĩa này. Đêm sự kiện Giờ Trái 
đất sẽ diễn ra từ 20h đến 21h30 ngày 30/3 ở 
khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng 
Tám và được truyền hình trực tiếp trên sóng 
VTV2. Đêm sự kiện Giờ Trái đất đêm 30/3 sẽ 
có các hoạt động chính như: đồng loạt tắt đèn 
chiếu sáng, đèn trang trí, biển quảng cáo 
trong 1 giờ tại các địa điểm nổi tiếng, một số 
khu vực công cộng, tuyến phố...

P.V

VTV2: THTT Giờ Trái đất

Sau màn ra mắt thành công trong 
mùa đầu tiên nhờ tài dẫn dắt của 

nhà báo Lại Văn Sâm, dàn mĩ nhân 
thông minh, vui tính cùng các ứng cử 
viên điển trai, đa tài, Quý ông đại 
chiến đang gấp rút thực hiện tuyển 
sinh để chính thức bước vào mùa thứ 
hai. Sau hai đợt tìm kiếm vừa được tổ 
chức thành công tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, được biết, đội hình quý ông 
năm 2019 sẽ ấn tượng, bất ngờ hơn hẳn, mang đến những giây phút hào 
hứng cho người xem. Kinh nghiệm từ mùa đầu tiên cho thấy, không hẳn là 
ngoại hình mà chính khả năng ăn nói có duyên, tài lẻ thú vị và sự độc đáo 
trong cách thể hiện tình cảm với phái nữ chính là yếu tố quan trọng để các 
quý ông vượt qua từng vòng thử thách, để không rời cuộc chơi bằng cách 
bị đẩy xuống chiếc hồ bơi khổng lồ trên sân khấu.

H.H

QUÝ ÔNG ĐẠI CHIẾN trở lại

Nối tiếp thành công của 28 
tập phim đã lên sóng VTV 

trong năm 2018, Trung tâm 
Sản xuất phim truyền hình - 
VFC sẽ gửi tới khán giả phần 
2 của Quỳnh búp bê.  Được 
biết, hiện tại, đoàn làm phim 

đã ghi hình những cảnh quay đầu tiên sau một thời gian chuẩn bị 
khá kĩ càng về kịch bản. Dự kiến, Quỳnh Búp bê phần 2 sẽ lên sóng 
VTV3 trong khung giờ vàng phim Việt vào cuối năm nay với sự góp 
mặt của khá nhiều gương mặt trong dàn diễn viên của phần 1.

T. H

Khởi quay QUỲNH BÚP BÊ phần 2

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tháng 
3, quý II với sự góp mặt của bốn thí 

sinh: Lê Trung Sơn (THPT chuyên Trần 
Hưng Đạo, Bình Thuận), Vũ Như Hoàng 
Phú (THPT Quỳnh Côi, Thái Bình), 
Nguyễn Xuân Phương (THPT chuyên 
Đại học Vinh, Nghệ An) và Nguyễn 
Huỳnh Sang (THPT chuyên Lê Quý Đôn, 
Bình Định) đã tìm ra chủ nhân của vòng 
nguyệt quế. Theo đó, Nguyễn Xuân 
Phương là thí sinh đang giữ kỉ lục là 
người đầu tiên của mùa Olympia 2019 

giành được 120 điểm trong phần thi Khởi 
động, vừa xuất sắc giành được tấm vé 
vào cuộc thi quý của chương trình. Thí 
sinh xếp ở vị trí thứ 2 là Nguyễn Huỳnh 
Sang với 210 điểm. Ngoài Xuân Phương 
và Huỳnh Sang, cuộc thi quý II Đường 
lên đỉnh Olympia năm thứ 19 sẽ có sự 
góp mặt của hai thí sinh Phùng Trọng 
Nghĩa (THPT chuyên Thăng Long, Lâm 
Đồng) và Nguyễn Hải Đăng (THPT 
chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa).

LH

Thêm một thí sinh Olympia lập kỉ lục 

TIN TỨC TRUYỀN HÌNH
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Hãng Netflix đã dừng 
phát sóng hai bộ 

phim The Punisher và 
Jessica Jones, chấm 
dứt 5 năm hợp tác với 
hãng phim Marvel. Việc 
Netflix cắt đứt quan hệ 
với Marvel sẽ gây ra 
xáo trộn lớn từ góc độ 
kinh doanh. Hợp đồng 
phát trực tuyến của 
hãng Disney với Netflix 
cũng sẽ kết thúc với 
Captain Marve. Trong 
khi đó, hãng Disney dự 
kiến ra mắt dịch vụ phát trực tuyến của riêng mình, Disney +, vào 
cuối năm nay. Bộ phim Captain Marve sẽ ra mắt trên Disney + thay 
vì Netflix như các phim Disney trước đây. Đối với Netflix, dịch vụ 
phát trực tuyến này sẽ ngày càng tập trung vào việc sở hữu tất cả 
nội dung gốc do hãng tự sản xuất.

AN KHÊ (Theo Variety)

Netflix ngừng hợp tác với Marvel

Mùa thi thứ 17 của American Idol trở lại vào đầu 
tháng 3 này với nguyên vẹn bộ ba quyền lực 

trên hàng ghế giám khảo gồm huyền thoại âm 
nhạc Lionel Richie, nam ca sĩ Luke Bryan và ngôi 
sao hàng đầu Katy Perry. Để giữ chân được các 
tên tuổi lừng lẫy này, American Idol đã chịu chi một 
khoản tiền cát xê rất hậu hĩnh. Theo đó, Katy Perry 
với vai trò thỏi nam châm thu hút sự chú ý tiếp tục 
nhận về tới 25 triệu USD. MC “thương hiệu” của 
American Idol là Ryan Seacrest cũng tiếp tục đồng 
hành cùng mùa thi thứ 17 với mức thù lao 12 triệu 
USD. 

V.P

Dàn giám khảo 
AMERICAN IDOL trở lại

Tam giác quỷ 
Bermuda là một 

vùng biển trên Đại Tây 
Dương được phủ đầy 
các giả thuyết li kỳ, hấp 
dẫn cũng như đáng sợ 
về sự biến mất không 
rõ nguyên nhân, không 
vết tích của tàu thủy, 
máy bay… đi qua khu 
vực này. Bermuda là 
nguồn cảm hứng cho 
rất nhiều tác phẩm văn 
học, điện ảnh, truyền 
hình. Mới đây, nhất 

hãng ABC quyết định lật lại các bí ẩn về tam giác quỷ trong bộ phim 
mới mang tên Triangle kể về quá trình sinh tồn, giải mã vùng biển 
kì lạ của các thành viên trong một gia đình bị đắm tàu. Phim được 
dự đoán sẽ có nhiều nét tương đồng, được gợi cảm hứng từ một 
trong những series phim ăn khách nhất trong lịch sử hãng ABC – 
Lost (Mất tích). Nam diễn viên Mike Vogel là cái tên được công bố 
sớm nhất trong thành phần dàn diễn viên của Triangle.

K.M

Tam giác quỷ Bermuda lên phim truyền hình

Mike Vogel



GƯƠNG MẶT TRANG BÌA

TÀI SẮC VẸN TOÀN
 PV: Tổng giám đốc Thẩm mĩ viện Phượng Hồng 

Kông, Hoa hậu Thế giới Doanh nhân 2019, thanh tra 
xây dựng thuộc Sở Xây dựng Hà Nội  và tác giả tập 
thơ Khắc tên anh trong miền nhớ… phải nói chị là một 
người phụ nữ rất đa tài. Chị muốn mọi người nhớ đến 
mình ở cương vị nào nhiều nhất? 

- Hoa hậu Thế giới Doanh nhân 2019 Tô Thị Phượng: 
Tôi muốn khi mọi người tiếp xúc với mình ở chức danh 
nào thì sẽ nhớ tôi ở chức danh ấy. Là một cán bộ thanh 
tra, tiếp xúc với tôi trong lĩnh vực thanh tra thì mọi người 
sẽ biết đến mình. Ai tiếp xúc với tôi ở lĩnh vực thẩm mĩ 
cũng biết đến Phượng Hồng Kông có “bàn tay vàng” từ 
lâu năm. Tôi đã làm đẹp cho hàng triệu phụ nữ, chắc chắn 
không có ca nào xấu hỏng. Còn sáng tác thơ, tôi viết thơ 
từ năm 1987, là những cảm xúc về mọi vấn đề trong cuộc 
sống. Thơ như một sự giải tỏa, khi nhìn nhân tình thế thái 
ở đời, tôi thích nhờ ngôn ngữ để lột tả một vấn đề nào đấy 
bằng thơ. Tôi nghĩ, mọi thứ ở đời đến với mình không phải 
là tự nhiên mà hoàn toàn bằng sự nỗ lực, phấn đấu. Tôi 
đã đi bằng chính đôi chân của mình và không phải lúc nào 
cũng bước trên thảm hồng. 

 Những năm 90 của thế kỉ trước chưa xuất hiện 
nhiều thẩm mĩ viện như bây giờ. Đây có thể coi là 
thuận lợi nhưng cũng là khó khăn, thách thức với chị? 

- Thực ra, thuận lợi thì ít mà khó khăn thì nhiều. Thời 
ấy, quảng cáo trên báo không phổ biến như bây giờ. Tuy 
vậy, khó khăn lại chính là thử thách để tôi vượt lên chính 
mình. Và tôi đã thành công. Nhưng phải nói thật, bây giờ 
nhiều người mở thẩm mĩ viện nên việc làm ăn khó khăn 
hơn, tôi phải đầu tư, cải tiến, tiếp cận công nghệ mới và 
nhập máy móc hiện đại thì mới đứng vững được.

ĐÃ NGHE DANH THẨM MĨ VIỆN PHƯỢNG HỒNG KÔNG 
TỪ RẤT LÂU RỒI NHƯNG PHẢI ĐẾN HÔM NAY, TÔI MỚI 

ĐƯỢC GẶP VÀ TRÒ CHUYỆN VỚI DOANH NHÂN TÔ THỊ 
PHƯỢNG - MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ GIÚP 

KHÁI NIỆM THẨM MĨ TRỞ NÊN  PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM. 
KHÁC VỚI HÌNH DUNG CỦA TÔI VỀ MỘT NỮ DOANH 
NHÂN “HÉT RA LỬA”, DOANH NHÂN TÔ THỊ PHƯỢNG 

KHIẾN TÔI ĐI TỪ BẤT NGỜ NÀY ĐẾN BẤT NGỜ KHÁC… 
MỚI ĐÂY NHẤT, CHỊ VỪA ĐOẠT DANH HIỆU CAO NHẤT 
TẠI CUỘC THI HOA HẬU THẾ GIỚI DOANH NHÂN 2019.

Hoa hậu Thế giới Doanh nhân 2019 
Tô Thị Phượng

THÀNH CÔNG KHÔNG TRẢI THẢM HỒNG

Doanh nhân Tô Thị Phượng đăng quang
Hoa hậu Thế giới Doanh nhân 2019
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 Lí do khiến chị quyết định 
tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 
Doanh nhân 2019? 

- Ngày xưa, tôi đã từng mon men 
đến tòa soạn báo Tiền phong định 
đăng kí thi Hoa hậu Việt Nam nhưng 
rồi tôi không đủ tự tin để bước vào 
cuộc thi. Bao năm qua, tôi vẫn ấp ủ 
ước mơ ấy. Qua một vài người bạn, 
tôi biết đến cuộc thi Hoa hậu Thế giới 
Doanh nhân 2019. Tiêu chí của cuộc 
thi này là Tâm - Tầm - Tài - Sắc. 
Doanh nghiệp của tôi đã có 25 năm 
thành lập và phát triển lớn mạnh, các 
hoạt động vì cộng đồng cũng rất 
phong phú. Đây là một trong những 
tiêu chí đánh giá quan trọng của cuộc 
thi Hoa hậu Thế giới Doanh nhân 
2019. Nhiều năm qua, tôi tham gia rất 
nhiều hoạt động từ thiện, đây là một 
thế mạnh khiến tôi tự tin tham gia 
cuộc thi. 

SẴN SÀNG ĐỐI MẶT  
NẾU CẢM THẤY MÌNH ĐÚNG

 Sau cuộc thi nhan sắc, điều 
chị cảm thấy hạnh phúc nhất ngoài 
danh hiệu?

- Nếu đi thi, ai đó nói rằng tôi không 
cần danh hiệu và danh hiệu ấy không 
phải là mục tiêu lớn nhất, thì tôi nghĩ 
họ không nói thật. Đối với tôi, mục tiêu 
quan trọng nhất là đạt được danh hiệu 
Hoa hậu. Tôi đã rất nỗ lực, cố gắng hết 
mình. Khi bắt đầu thi, tôi mới sinh con 
và còn rất béo. Đầu tiên, tôi đặt ra mục 
tiêu giảm cân và nói với Ban giám 
khảo, nếu tôi không giảm được 5kg 
trong đợt đầu tiên thì sẽ không đăng kí 
nữa và chấp nhận mất lệ phí thi. Và tôi 
đã giảm được 7kg trong vòng đầu tiên. 
Đến vòng chung kết, tôi đã giảm được 
14kg. Ban tổ chức cũng rất ngạc nhiên 
và ngỡ ngàng vì qua từng vòng thi, tôi 
lại “lột xác”. 

Từ khi đoạt danh hiệu Hoa hậu Thế 
giới Doanh nhân 2019, cuộc sống của 
tôi không có quá nhiều thay đổi nhưng 
nó khiến tôi ý thức hơn về bản thân. 
Danh hiệu này gắn liền với tên tuổi của 
tôi nên tôi phải chỉn chu, cẩn thận hơn 
và luôn hoàn thiện về mọi mặt để xứng 
đáng với danh hiệu. Tôi còn nói đùa 
với mọi người rằng, một bông hoa lúc 

này phải có cả hương 
và sắc. 

 Chị còn được 
biết đến là mẹ kế của 
người mẫu, diễn viên 
Andrea. Quan niệm 
“Mấy đời bánh đúc có 
xương/ Mấy đời dì ghẻ 
lại thương con chồng” 
có ảnh hưởng đến 
mối quan hệ của chị 
và con chồng? 

- Tôi luôn hiểu rằng, tình cảm 
phải từ hai phía. Đối với tôi, hai con 
riêng của chồng rất ngoan. Bây giờ An 
không sống cùng tôi nên tôi không có 
điều kiện tiếp xúc nhiều. Nhưng từ khi 
sống với bố An từ năm 2011, tôi rất 
quý hai chị em An và coi chúng như 
con mình. Hai đứa trẻ không có mẹ, 
cũng không làm gì thất lễ hay để tôi 
phải bận lòng. Chính vì vậy, tôi muốn 
bù đắp cho hai đứa nhiều hơn. Tôi 
nghĩ, mình phải là tấm gương cho con 
anh, con đẻ của mình và tấm gương 
cho cả chồng thì mới giữ được mối 
quan hệ hòa thuận. 

 Những sóng gió của cuộc đời 
đã bao giờ khiến chị nản chí và 
muốn lùi bước? 

- Quan điểm của tôi là trong cuộc 
sống có thể vấp ngã nhưng mình nên 
biết đứng dậy, nhìn thẳng và đi bằng 
đôi chân của mình. Nếu vợ chồng mà 
sống với nhau không hợp, không còn 
coi nhau như bạn quý thì có thể chia 

tay. Ngẫm lại, tôi cũng thấy mình may 
mắn nhưng sự may mắn ấy không tự 
nhiên đến. Tôi sống đàng hoàng, tử tế 
nên được trời thương. Tôi chưa bao 
giờ làm điều không tốt, ăn gian nói dối, 
làm kinh doanh nhưng nói thật hơn 
người ta tưởng. Khách đến thẩm mĩ 
nghe tôi tư vấn là yên tâm. Tôi không 
thích chỉ thu lợi về mình và làm trái với 
lương tâm, đạo lí. 

 Đẹp, thông minh và đầy bản 
lĩnh là cảm nhận của mọi người khi 
tiếp xúc với chị. Phải chăng đó 
cũng chính là những yếu tố giúp 
chị có được thành công như ngày 
hôm nay?

- Xinh đẹp thì tôi không dám nói 
nhưng bản lĩnh thì chắc chắn có. Từ 
năm 13 tuổi, tôi là diễn viên trong quân 
đội nhưng cảm thấy mình không hợp 
với nghề diễn nên đã tự xin xuất ngũ 
và học tiếp, thi vào Đại học Văn hóa 
với điểm cao nhất trường. Tốt nghiệp 
đại học, tôi tự xin vào cơ quan thanh 
tra xây dựng. Làm công việc thanh tra 
xây dựng nên tôi bắt buộc phải học 
thêm chuyên ngành Thanh tra xây 
dựng rồi Trường Cán bộ Thanh tra, 
trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng 
Phong. Hơn nữa, vì làm trong ngành 
thẩm mĩ nên tôi phải học từ Trung cấp 
Y lên Cao đẳng Y và chuẩn bị học Đại 
học Y. Trong cuộc sống, tôi sẵn sàng 
đối mặt với bất cứ điều gì nếu cảm 
thấy đúng. Tôi chỉ sợ mình là người 
không đúng, không phải với mọi người 
còn khi mình đã đúng, đã phải thì tôi 
không sợ gì cả. 

 Xin cảm ơn chị!
LÊ HOA
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 Nói đến Nguyễn Ngọc Tư là nói 
đến những tác phẩm thấm đẫm chất 
miền Tây Nam bộ. Thường thì phải đạt 
đến độ chín nào đó của cuộc đời, khi 
đủ trải nghiệm và gắn bó với một 
vùng đất mới có được tác phẩm gây 
dấu ấn. Còn chị, viết Cánh đồng bất 
tận từ khi chưa tới 30 tuổi, chị nói gì 
về sự ngược quy luật này?

À, tôi nghĩ, văn chương và cả nghệ 
thuật nói chung, không có quy luật. 
Sáng tạo không nên có những mặc 
định, trẻ thì văn phong này, già thì văn 
phong nọ. Sự thấm đẫm nữa, chúng ta 
không biết được nó dày mỏng ra sao. 
Ngấm dần theo ngày tháng chưa chắc 
bằng những cú sốc bàng hoàng. Nhìn 
về những thứ mình viết vào tuổi 30, tôi 
vẫn có chút tiếc nuối, thấy văn ấy hãy 
còn vụng về, ngây thơ.   

 Cánh đồng bất tận, Ngọn đèn 
không tắt, Khói trời lộng lẫy, Không ai 
qua sông...,  các tác phẩm của chị 
không cần cầu kì, không màu mè, nhẹ 
nhàng mà khiến người đọc say lâu. Có 
người nói, chị viết như thể chữ chảy từ 
tay ra giấy vậy. Thực tế thì việc sáng 
tác có nhẹ nhàng như vậy không? 

Ôi, nếu nhẹ nhàng thì tóc tôi đã 
không bạc đến nửa đầu. Cảm giác nhẹ 
nhàng là do nhạc tính trong văn phong. 

Cái này hồi đầu là bản năng, nhưng sau 
này, đó là một thủ thuật có ý thức. Tôi 
thường đọc thành tiếng những thứ mình 
vừa viết, sẽ cảm nhận được câu trúc trắc 
chỗ nào, không được êm xuôi ở chỗ nào. 
Phần khác, vì tôi cũng làm thơ, nên vần 
điệu cũng tự nhiên mà có. 

 Chị nói gì về chia sẻ này: “Có ai 
mua sách của cô Tư rồi chỉ dám đọc 
chút chút ít ít vì... sợ không? Sợ vì 
truyện buồn quá, đọc xong “nghe 
tiếng thở dài buồn mênh mang, nhỏ 

từng giọt như nước mắt” hay “Mỗi 
ngày mình cũng chỉ đọc một ít vì sợ 
bị chết đuối trong những nỗi buồn 
của Tư”...

Tôi nghĩ đây không phải nỗi buồn của 
tôi, đó là nỗi buồn của cuộc đời, của con 
người. Chỉ là tôi nhìn vào góc ấy, nói thay 
cho những người đàn bà, những đứa trẻ, 
những kẻ chịu nhiều thua thiệt của cuộc 
đời. Lỗi của tôi là làm cho nỗi buồn ấy 
đậm đặc quá, thành ra không phải ai 
cũng chịu được.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

    VIẾT THỨ MÌNH MUỐN,   
ĐI ĐƯỜNG MÌNH CHỌN

NỮ NHÀ VĂN CỦA ĐẤT MŨI CÀ MAU LUÔN KIỆM LỜI KHI NÓI VỀ 
MÌNH, MỌI TÂM SỰ CỦA CHỊ ĐÃ ĐƯỢC GỬI GẮM TRONG TỪNG 

TRANG VIẾT: TRUYỆN, TẢN VĂN VÀ CẢ THƠ. NGUYỄN NGỌC TƯ CHO 
BIẾT, VỚI CHỊ, VIẾT TRƯỚC HẾT LÀ ĐỂ THỎA MÃN CHÍNH MÌNH. VÌ 

VẬY, CHỊ LUÔN VIẾT THỨ MÌNH MUỐN, ĐI ĐƯỜNG MÌNH CHỌN… RỒI 
SẼ GẶP NGƯỜI ĐỒNG CẢM. 
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 Nhưng cũng lại có độc giả thích 
đọc những tác phẩm của chị lúc buồn, 
để tự an ủi nỗi buồn của mình có sá gì 
đâu so với những phận đời trong tác 
phẩm của chị, và từ đó tìm ra nguồn 
động lực mới cho bản thân…

Cũng có lí đó. Tôi thường nghe nhạc 
buồn, xem những bộ phim thê lương mỗi 
khi mình tan nát. Thật lòng, sau những ý 
kiến trái chiều của bạn đọc về tác phẩm 
của mình, tôi càng tin chắc một chuyện 
rằng, mình cứ viết những thứ mình 
muốn, đi con đường mình chọn, rồi cũng 
gặp được người đồng cảm. 

 Sao hình ảnh người phụ nữ 
trong tác phẩm của chị thường có số 
phận éo le, buồn tủi như vậy, chị có 
bao giờ bê nguyên xi nguyên mẫu ở 
ngoài đời vào tác phẩm của mình, bởi 
bản thân câu chuyện của họ là một 
truyện ngắn hoàn hảo rồi?

Truyện của tôi gần như không có 
nguyên mẫu. Nhưng đời sống này, làm 

sao thiếu những con người bị tổn thương. 
Chỉ cần chút tưởng tượng, thói quen 
quan sát, là mình cảm nhận được. Tôi 
không nghĩ tổn thương phải là sẹo vết 
trên da thịt, có những tổn thương trong 
tâm hồn mà chúng ta còn có lúc không 
nhận ra. Nhưng con người là giống loài 
phức tạp. Nhân vật của tôi thường đa 
cảm (chắc giống tôi) nên họ hay nghĩ 
ngợi, dằn vặt. Bởi vậy mà người đọc 
thường hay bảo là tôi nói quá lên. Một 
chị bán cá đâu có cả nghĩ, chị chỉ lo kiếm 
miếng ăn là đã mệt đừ người. Nhưng 
văn chương không phải là báo chí, nó 
phải có khoảng cách nhất định với đời 
sống.

 Hạnh phúc của một người sáng 
tác là luôn có độc giả đồng hành và 
chờ đợi những tác phẩm mới của 
mình, đó hẳn là nguồn động lực lớn 
để chị chăm chỉ cày cuốc trên cánh 
đồng văn chương và chịu khó tìm tòi 
phong cách sáng tác mới phục vụ độc 
giả hâm mộ?

Tôi thỏa mãn chính mình, trước hết. 
Tôi thường nghĩ tới sự sống, mỗi khi ra 
sách mới. Mình chưa chết, may quá. 
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nông cạn nhất 
thời, bởi sự sống của văn chương 
không nằm ở chuyện ra sách. Nó là sức 
mạnh của chữ, sau khi bị thử thách bởi 
thời gian.

 Được biết, sau khi đoạt giải 
thưởng văn học Đức - Liberaturpreis 
năm ngoái, ngoài phần thưởng chính, 
chị còn nhận được 6.000 Euro để thực 
hiện một dự án viết dành cho nữ giới 
tại Việt Nam. Dự án đó triển khai ra 
sao rồi, chị kì vọng gì về dự án này?

Tôi không kì vọng nhiều lắm, xét tới 
mặt bằng văn chương Việt Nam hiện 
giờ. Có những giải thưởng văn chương 
danh giá treo giải với số tiền thưởng 
khủng, nhưng vàng ròng tìm được sau 
cuộc đãi cát đó cũng không được là bao. 
Mở một cuộc thi văn chương thì hợp lí 
nhất, tôi chỉ nghĩ được vậy, khi làm dự án 
này. Tôi không giỏi xài tiền, nhất là tiền 
không phải của mình.  

 Cố định một đám mây là tập 
truyện ngắn mới nhất của nhà 
văn Nguyễn Ngọc Tư xuất bản  
tháng 10/2018. Còn những dự định 
văn chương trong năm Kỷ Hợi của  
chị là…? 

In một tập tản văn. Chỉ có thứ đó tôi 
tin mình làm được. Những ý tưởng, dự 
tính khác, tôi gần như không dám chắc. 
Bởi có những ý tưởng mình tưởng như 
chạm tay vào được bỗng một bữa tan 
tành, lại có những ý tưởng mới bất ngờ 
xuất hiện…

HÀ CẨM (Thực hiện)

Nguyễn Ngọc Tư là hội viên Hội nhà văn Việt Nam, một trong “Mười nhân vật 
trẻ xuất sắc tiêu biểu của năm 2002”, được biết đến nhiều nhất bởi tập truyện 
mang tên Cánh đồng bất tận (Giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2006 
và truyện ngắn Cánh đồng bất tận đã được chuyển thể thành phim điện ảnh 
cùng tên của đạo diễn bởi Nguyễn Phan Quang Bình năm 2010). Nguyễn Ngọc 
Tư là nữ nhà văn Việt Nam đầu tiên chiến thắng giải Liberaturpreis 2018 - do 
Litprom - Hiệp hội quảng bá văn học châu Á, châu Phi và Mỹ Latin ở Frankfurt 
(Đức) - bình chọn. Giải thưởng được trao hàng năm nhằm vinh danh các tác giả 
nữ đến từ châu Á, Phi, Mỹ Latin, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) 
và vùng Caribe.

Các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư đã xuất bản có: Ngọn đèn không tắt, Cánh 
đồng bất tận, Gió lẻ, Sông, Đảo, Không ai qua sông… và tác phẩm mới nhất 
của chị là Cố định một đám mây.
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NHẬT KÍ PHÓNG VIÊN

BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG
Tổ chức sản xuất chương trình - 

BTV Trần Quang Huy cho biết, sở dĩ 
anh chọn nhân vật trải nghiệm cho 
series 8 chương trình khám phá 
Gangwondo rất kĩ là bởi đề cao tính tự 
nhiên và phải có sự phối hợp tung 
hứng, diễn xuất tốt giữa các khách mời. 
Và, đúng như mong đợi của những 
người sản xuất, 4 khách mời nổi tiếng 
của chương trình (MC Nguyên Khang, 
MC Hồng Phúc, diễn viên Thanh Hương 
và diễn viên Thu Quỳnh) đã có những 
trải nghiệm vô cùng ấn tượng tại 
Gangwondo - thành phố mùa đông như 
cổ tích của Hàn Quốc. Đi trượt tuyết ở 
Hàn Quốc là một trong những trải 
nghiệm tuyệt vời nhất khi du lịch xứ sở 
kim chi vào mùa đông. Những sườn 
dốc thoai thoải với khúc cua như thử 
thách lòng dũng cảm của người chơi. 
Cảm giác chinh phục, kích thích khi 

hoàn thành một đường trượt làm say 
mê du khách. Địa điểm ghi hình là khu 
trượt tuyết Yong Pyong nằm ở trung 
tâm của dãy núi Baekdudaegan - nơi có 
28 đường trượt cùng hệ thống cáp treo 
hiện đại. Nơi đây có đủ mọi đường 
trượt đáp ứng tất cả trình độ, từ nghiệp 
dư cho đến chuyên nghiệp, được đánh 
giá là khu trượt tuyết nổi tiếng và lâu đời 
nhất ở Hàn Quốc, được du khách quốc 
tế ưa thích. Có một điều đặc biệt là, cả 4 
nhân vật của chương trình đều lần đầu 
tiên trải nghiệm trượt tuyết. Tuy nhiên, 
để đáp ứng được yêu cầu của ekip sản 
xuất, cả 4 khách mời đã có thể trượt 
được cơ bản. Trong không gian lãng 
mạn của mùa đông với những cánh 
đồng tuyết trắng tuyệt đẹp và hàng đoàn 
người trượt tuyết nối đuôi nhau, các MC, 
diễn viên của chương trình Hành trình 
khám phá được chia làm 2 đội cùng thi 
trượt tuyết. Đây thực sự là một thử thách 

khi họ mới chỉ học trượt tuyết trong một 
thời gian ngắn ngủi, tuy nhiên tất cả đều 
hào hứng, vui vẻ. Kết quả chung cuộc, 
đội Hồng Phúc - Thanh Hương cả 2 lần 
đều thua. 

Đúng với sở trường của Thanh 
Hương - Thu Quỳnh, trải nghiệm dễ 
như trở bàn tay dành cho họ ở đảo 
Nami là đóng lại cảnh hôn nhau trong 
phim Bản tình ca mùa đông với hai MC 
nam. Đảo Nami cũng thuộc tỉnh 
Gangwon. Mùa đông Nami chìm đắm 
trong sắc trắng của những bông tuyết, 
đến đây ekip sản xuất cùng các nhân 
vật trải nghiệm được sống trong giai 
thoại tình yêu của Bản tình ca mùa 
đông. Tất cả những bối cảnh trong bộ 
phim vẫn được giữ nguyên vẹn. Những 
đôi tình nhân đạp xe chậm chậm, in 
những vòng quay lên nền tuyết trắng, 
sưởi ấm nhau bên căn nhà gỗ... Ông 
chủ của đảo Nami đã tình nguyện làm 

Hành trình khám phá

TÌNH CA MÙA ĐÔNG

MỚI ĐÂY, EKIP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ CỦA 
BAN KHOA GIÁO ĐÃ CÙNG HAI DIỄN VIÊN, NGƯỜI ĐẸP THANH HƯƠNG,  

THU QUỲNH VÀ MC NGUYÊN KHANG, HỒNG PHÚC LÊN ĐƯỜNG TỚI XỨ SỞ 
KIM CHI. ĐIỂM ĐẾN CỦA HỌ LÀ TỈNH GANGWONDO - NƠI CÓ KHU TRƯỢT 

TUYẾT CỔ NHẤT CỦA HÀN QUỐC, PHIM TRƯỜNG BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG,  
NGÔI ĐỀN HÀNG NGHÌN NĂM TUỔI...

Ghi hình trải nghiệm làm món ăn truyền thống Hàn Quốc Trải nghiệm các trò chơi mùa đông tại dòng sông băng 
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giám khảo cho hai đội thi đóng cảnh 
tình tứ, lãng mạn này. Cả hai đội được 
xem lại đoạn phim gốc, sau đó diễn. Và 
lần này đội Nguyên Khang - Thu Quỳnh 
lại giành phần thắng. 

NHỮNG TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA,  
ẨM THỰC ẤN TƯỢNG

Các nhân vật của Hành trình khám 
phá đã đến chiêm bái ngôi chùa 
Woljeongsa nằm ở khu vực Tây Nam 
của Công viên Quốc gia Odaesan thuộc 
tỉnh Gangwon, phía Đông Bắc Hàn 
Quốc. Chùa Woljeongsa hàng nghìn 
năm tuổi, được xây dựng vào những 
năm 57 TCN - 935 dưới triều đại Silla. 

Chiêm bái chùa, ekip được ngắm nhìn 
nhiều di tích lịch sử và các bảo vật của 
nền văn hóa Phật giáo Hàn Quốc. Ở 
đây có một di sản quý giá là ngôi bảo 
tháp bằng đá chín tầng có hình bát giác 
với kiến trúc chạm trổ tuyệt đẹp được 
xây dựng dưới triều đại Goryeo. Khi 
livestream trên fanpage VTV2 chất 
lượng cuộc sống giới thiệu về ngôi chùa 
cổ kính này, diễn viên Thanh Hương 
chia sẻ, sư thầy trụ trì cho biết khi chắp 
tay đi vòng quanh bảo tháp để cầu 
mong những sự tốt lành đều rất linh 
ứng. Còn diễn viên Thu Quỳnh thì hào 
hứng với các món ăn chay tại nhà chùa, 
theo cô, món chay ở đây có hương vị 
độc đáo và rất ngon.

Trong chuyến hành trình này, các 
MC, diễn viên còn được trải nghiệm 
làm món ăn truyền thống Hàn Quốc. 

Thanh Hương và Thu Quỳnh làm món 
đậu. Đây cũng là lần đầu tiên hai người 
đẹp làm đậu, họ cảm thấy rất vất vả và 
không ngờ món ăn rất quen thuộc lại 
phải trải qua nhiều công đoạn đến vậy. 
Khi thưởng thức thành quả của chính 
mình, họ dường như thấy ngon hơn và 
cảm phục người làm. Còn MC Nguyên 
Khang và Hồng Phúc trải nghiệm làm 
món bánh gạo. Cũng khó không kém và 
sau khi làm bánh gạo xong, họ cảm 
thấy chính mình đã vượt qua được 
điểm yếu là nấu ăn.

Trải nghiệm văn hóa trà đạo cũng là 
một kỉ niệm đáng nhớ. Nghi lễ Trà đạo 
Hàn Quốc mang đậm nét bản sắc văn 
hóa dân tộc, đơn giản, thanh khiết, nhẹ 
nhàng. Trà đạo cũng gợi lên cho Phật 
tử Hàn Quốc bốn đức tính: Tôn kính, An 
lạc, Thanh tịnh và Yên tĩnh. Để giúp 

khán giả dễ dàng hình dung về nghi 
thức trà đạo từ cách pha trà, mời trà, 
thưởng trà, Thanh Hương và Thu 
Quỳnh trong vai hai người phụ nữ Hàn 
Quốc, mặc trang phục truyền thống mời 
trà Nguyên Khang và Hồng Phúc. Trong 
phần này, hai diễn viên chủ động sáng 
tạo câu thoại, và họ đã làm rất tốt, tạo 
ra sự hài hước, hấp dẫn trong câu 
chuyện.

Còn rất nhiều khám phá Gangwondo 
thú vị như lên núi mục sở thị khu trồng 
nhân sâm nổi tiếng, thăm trang trại cừu 
lớn nhất Hàn Quốc, tới sân vận động 
Pyeongchang - nơi diễn ra lễ khai mạc 
và bế mạc Thế vận hội Olympic và 
Paralympic mùa đông Pyeongchang 
2018, trải nghiệm ẩm thực đường phố 
hay văn hóa dân gian xứ sở kim chi... 
sẽ lần lượt được lên sóng trong 8 tập 
Hành trình khám phá trên sóng VTV2 
vào 21h45 thứ 4 hàng tuần bắt đầu  
từ 13/3.

MAI CHI

Ekip sản xuất chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch tỉnh Gangwondo

Trải nghiệm trượt tuyết tại khu trượt tuyết lâu đời nhất Hàn Quốc

Trong 8 ngày có mặt tại Hàn Quốc, 
ekip Hành trình khám phá cũng đã 
thực hiện 16 clip số và 2 livestream 
trên fanpage VTV2 Chất lượng cuộc 
sống. Lượng người theo dõi lên đến 
hơn 2 triệu trong tuần đó. Đây là lần 
đầu tiên ekip VTV2 thực hiện truyền 
thông số song song với quá trình sản 
xuất. Điều này nhận được sự đánh giá 
rất cao từ phía đồng nghiệp Hàn Quốc.
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NHÂN VẬT

Khoảng 10 năm nay, NSƯT Chiều 
Xuân vắng bóng trên màn ảnh 
nhỏ. Cũng đôi lần, chị tiếc lắm vì 
hụt một kịch bản hay do vướng 

công việc. Năm trước, khi đạo diễn Vũ 
Trường Khoa đề nghị vai bà Phương 
trong Chạy trốn thanh xuân, thấy hay, chị 
sắp xếp nhận lời ngay. Bà Phương - 

người phụ nữ không thể thoát khỏi nỗi 
ám ảnh của quá khứ khi bị chồng phản 
bội - đã lấy được nhiều tình cảm của 
khán giả. Những cảnh diễn trong phim 
khá ngang trái, tréo ngoe, bởi nhân vật 
vốn hiền lành, nhân hậu đấy nhưng vì 
hoàn cảnh mà chuyển biến về tính 
cách. Dù chỉ là nhân vật thứ nhưng vai 

bà Phương tham gia vào mọi tình tiết 
và diễn biến của câu chuyện. Nhìn 
cách chị say sưa nhắc đến nhân vật, 
đến phim trường, có cảm giác như tuổi 
đôi mươi của cái thời làm phim Mẹ 
chồng tôi - bộ phim đưa tên tuổi Chiều 
Xuân nổi tiếng - đang trở lại với chị.  

NSƯT Chiều Xuân đến với nghề 
diễn như một lẽ tất nhiên khi được sinh 
ra và lớn lên trong một gia đình hoạt 
động nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ xúc động 
khi nhắc đến sự ra đi ở tuổi 63 của 
nghệ sĩ Đức Đọc - người bố kính yêu 
của mình. “Bố là người nuôi tôi lớn lên 
bằng những giấc mơ lãng mạn, dạy tôi 
hình dung và suy nghĩ về cuộc sống 
một cách tốt đẹp. Điều đó đã hình 
thành nên con người tôi hôm nay”, chị 
chia sẻ. Đôi lần chị từng ước ao, người 
bố đáng kính sẽ ở lại với chị được lâu 
hơn, bởi chị tin, có ông bên cạnh, cuộc 
đời chị sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. 
Chị đã từng trách bố vì những nguyên 
tắc của bố với công việc, vì sao bố lại 
chuốc cái khổ vào người khi hi sinh mọi 
thứ vì nghệ thuật. Hồi trẻ, trong nhà, 
chỉ có Chiều Xuân là hay cãi bố. Tuổi 
30, đóng hàng chục vai diễn chị mới 
ước, giá như bố có thể mềm mại hơn, 
thức thời hơn để gia đình và bản thân 
bố đỡ khổ. Tuy nhiên, khi bước qua 
ngưỡng tuổi 40, Chiều Xuân mới thực 
sự ngấm đủ trải nghiệm gian nan, cay 
đắng, ngọt ngào của nghề diễn để 
ngẫm lại, thương và trân trọng bố mình 
hơn. Ông là một nghệ sĩ lớn, là tượng 
đài về sự hi sinh tất cả chỉ để giữ lại 
những cái đẹp, cái chân chính, cái 
đúng của nghệ thuật. Là một thái độ 
sống kiên quyết, không khoan nhượng. 
Sự lãng tử, tâm huyết, sống chết với 
nghề của ông, đó là gia tài lớn lao 
khiến chị tự hào và luôn ý thức sống 
nghiêm túc với nghề. Cũng đôi lúc, 
Chiều Xuân nhìn lại, tự thấy mình còn 
kém cỏi trước hình tượng người bố. 
Nhưng đó cũng là động lực để chị sống 
tốt hơn, hạnh phúc hơn.  

Nghệ sĩ Chiều Xuân kết hôn khi mới 
20 tuổi và có cuộc hôn nhân rất hạnh 
phúc với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Chị 
cho biết, mình rất hạnh phúc, viên mãn 

YÊU CÔNG VIỆC NHƯNG LUÔN ƯU TIÊN GIA ĐÌNH, THÍCH NHỮNG THỬ 
THÁCH MỚI NHƯNG LUÔN GIỮ NGUYÊN TẮC LÀM NGHỀ CHÂN CHÍNH, 
ĐÓ LÀ NHỮNG PHÁC THẢO VỀ NSƯT CHIỀU XUÂN. TUỔI 52, CHỊ VẪN 
CHĂM CHỈ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG 

CHO SỰ TRỞ LẠI TRÊN MÀN ẢNH NHỎ. 

NSƯT Chiều Xuân  
LUÔN TRÀN ĐẦY 

NĂNG LƯỢNG
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cả về sự nghiệp và đời sống riêng. 
Hiện tại, vợ chồng cô con gái cả Hồng 
Mi thuê một căn hộ ngay tầng trên nên 
sớm hôm vợ chồng nghệ sĩ Chiều 
Xuân và Hồng Quân lại quấn quýt, rộn 
ràng bên con cháu. Chị kể rằng, từ lúc 
lên chức bà ngoại, chị thấy mình dễ 
xúc động hơn. Xa cháu là nhớ, nghĩ 
đến những giây phút cháu ốm thôi 
cũng khóc được. Cuộc sống của chị 
giờ hạnh phúc ngập tràn và rộn ràng 
tiếng cười bởi luôn có tiếng trẻ con. 
Xưa nay, Chiều Xuân ít đi chơi với bạn 
bè. Ngoài công việc, chị chỉ dành thời 
gian chăm sóc gia đình. Bạn bè, các 
nghệ sĩ cũng rủ rê tụ tập nhưng chị 
chọn cách từ chối. Đó là cách chị tự 
thỏa hiệp, tự sắp xếp cuộc sống của 
mình cho những thứ ưu tiên hơn. 

Ngoài là một diễn viên, NSƯT Chiều 
Xuân còn năng nổ ở nhiều hoạt động 
khác. Chị nói rằng, chị thích thử thách 
bản thân, mỗi giai đoạn lại “kiếm cớ” để 
thử xem sức bền của mình đến đâu. 
Những thử thách không phải là “vẽ 
việc” để làm mà bởi chị mong muốn 
luôn bắt kịp cuộc sống, bắt kịp mọi 
người và cũng là để tự phá vỡ rào cản 
của chính mình. Bởi thế, chị kinh 
doanh, làm tổ chức sản xuất phim. 
“Không gì bằng bản thân phải bước 
qua những rào cản và đi bằng chính 

đôi chân của mình. Tôi muốn sống độc 
lập, là một người đồng hành cùng 
chồng” - diễn viên Chiều Xuân cho biết.

NSƯT Chiều Xuân bật mí, từ giữa 
năm ngoái đến giờ chị đang tập hát. Ở 
tuổi ngoài 50, chị muốn thực hiện khát 
khao thuở bé là trở thành ca sĩ, cất 
tiếng hát trên sân khấu. Chị vui vì con 
gái Hồng Khanh nhiệt tình ủng hộ mẹ. 
Chị làm nghiêm túc, ngày ngày đến học 
thanh nhạc với cô giáo Hà Phạm 
Thăng Long dù biết rằng ở tuổi mình, 
điều đó vô cùng khó. Yêu âm nhạc 
cũng chính là cái cớ đầu tiên làm nảy 
nở tình yêu của Chiều Xuân với nhạc sĩ 
Đỗ Hồng Quân. Khi đó, cô gái tuổi 
chưa tròn 20 mê mẩn những bài hát 
của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, ngưỡng 
mộ sự tài hoa của người nhạc sĩ đó vô 

cùng. Chị hạnh phúc vì trong suốt 
chặng đường đã đi cùng nhau, chị luôn 
đồng hành trong mỗi tác phẩm opera 
anh sáng tác. Đôi khi là sự lặng lẽ bên 
cạnh, có lúc là mua cho đội nghệ sĩ của 
vở diễn hộp trà sâm, hoa quả, thường 
xuyên thăm hỏi động viên, chia sẻ với 
gánh nặng của những người đồng 
sáng tạo tác phẩm cùng chồng. 

Làm bạn đời với một nhạc sĩ theo 
dòng nhạc opera, Chiều Xuân ngày 
càng say và cảm nhận sâu sắc hơn vẻ 
đẹp của nó. Với chị, đó không đơn giản 
là thưởng thức, giải trí mà mỗi bản 
nhạc, mỗi câu chuyện được kể bằng 
âm nhạc đặc biệt đó sẽ hóa giải muộn 
phiền, giúp bạn chắp cánh và nhận ra 
mình phải sống tốt hơn. “Yêu đến như 
thế không có lẽ không biết hát lên một 
câu? Chỉ với một câu thôi, tôi như cảm 
thấy như mình đang đáp trả lại cho 
những gì mình biết ơn”, NSƯT Chiều 
Xuân bộc bạch. Sau thời gian tập 
luyện, một vài lần chị lên sân khấu biểu 
diễn, chị vui lắm.  

Những năm gần đây, nghệ sĩ Chiều 
Xuân có một cửa hàng kinh doanh vừa 
phải. Đó là nơi giúp chị yên tâm đi làm 
nghệ thuật mà không phải lo toan, suy 
tính vai diễn này có bao nhiêu tiền, 
được - mất gì. Với cuộc sống ổn định 
hiện nay, chị nghĩ mình sẽ tham gia 
phim ảnh nhiều hơn.   

THỤC MIÊN 

“Quãng nghỉ vừa qua là thời 
gian tôi tích lũy trải nghiệm 
sống, kinh nghiệm và cả bầu 
nóng nhiệt tình với nghề diễn. 
Tôi nóng lòng muốn được hóa 
thân thể hiện những nhân vật 
mới, con người mới trên màn 
ảnh nhỏ” - NSƯT Chiều Xuân.  

Nghệ sĩ Chiều Xuân 
trong phim Chạy trốn thanh xuân
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SỰ KIỆNSỰ KIỆN

SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG
Với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi 

mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của 
đất nước và nhân dân”, Hội Báo toàn 
quốc năm 2019 chào mừng các sự kiện 
trọng đại diễn ra trong năm và những 
thành tựu của đất nước trong tiến trình 
đổi mới. Hội Báo toàn quốc 2019 nêu 
bật những thành tích to lớn và sự phát 
triển mạnh mẽ của Báo chí cách mạng 
Việt Nam; đồng thời quảng bá những 
sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao 
động, sáng tạo của các nhà báo trong 
cả nước. Hội báo giúp tăng cường giao 
lưu, gặp gỡ giữa những người làm báo 
với công chúng, qua đó khích lệ giới 
báo chí thực hiện tốt nhất chức năng, 
nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin 
ngày càng tăng của nhân dân, nâng cao 
uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong 
đời sống báo chí nói riêng và đời sống 
xã hội nói chung. Hội Báo cũng là dịp để 
biểu dương và động viên những cống 
hiến lớn lao của các đơn vị, cá nhân, 
các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều 
đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo 
chí cách mạng Việt Nam. 

Năm nay, Hội báo tiếp tục được tổ 
chức tại Bảo tàng Hà Nội với quy mô và 
tầm vóc lớn. Hội Báo toàn quốc 2019 sẽ 

tổ chức trưng bày ấn phẩm báo Tết 
Dương lịch, số Xuân Kỷ Hợi 2019, Tất 
niên, Tân niên Kỷ Hợi và các ấn phẩm 
báo chí tiêu biểu năm 2018 và quý I năm 
2019. Cụ thể, các khu trưng bày năm 
nay sẽ tập trung cho các chuyên đề, dự 
kiến không gian trưng bày rộng hơn, 
bày trí ra cả các khu vực xung quanh và 
có sự góp mặt của khu trưng bày quốc 
hiệu Việt Nam qua các thời kì và khu 
trưng bày sinh vật cảnh cũng sẽ góp 
mặt trong khuôn viên Hội báo.  

Hoạt động trưng bày được chia 
thành 4 khu vực. Khu trưng bày trong 
tầng 1 Bảo tàng Hà Nội bao gồm các 
gian trưng bày chuyên đề. Khu vực 
trưng bày báo chí khối Trung ương nằm 
trong tầng 1 và sảnh xung quanh phía 
trên của Bảo tàng. Đây là khu giới thiệu 
các loại hình báo chí của các Liên Chi 
hội, Chi hội trực thuộc Trung ương Hội 
Nhà báo Việt Nam. Khu vực trưng bày 
báo chí khối Địa phương ở sảnh xung 
quanh phía dưới của Bảo tàng gồm gian 
của TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hội 
Nhà báo các tỉnh, thành phố hoặc các 
cụm thi đua Hội Nhà báo địa phương. 
Và cuối cùng là khu vực trưng bày khối 
các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng báo chí 
và các đơn vị cung cấp trang thiết bị sản 

xuất chương trình phát thanh, truyền 
hình, truyền thông đa phương tiện.

Hội Báo toàn quốc năm nay sẽ tổ 
chức nhiều hội thảo, giao lưu, tọa đàm, 
văn nghệ phong phú như: Tọa đàm về 
một nhà báo nguyên là lãnh đạo cấp cao 
của Hội Nhà báo Việt Nam; Diễn đàn 
Tổng Biên tập năm 2019; Diễn đàn Báo 
chí – Cầu nối doanh nghiệp và chính 
phủ; Diễn đàn Nhà báo trẻ và đào tạo, 
bồi dưỡng nhà báo trẻ; kết hợp giao lưu 
Nhà báo trẻ với các thế hệ nhà báo. Bên 
cạnh đó là Triển lãm Kỉ niệm 70 năm 
trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, 
Triển lãm ảnh báo chí Cuộc sống thường 
ngày, Triển lãm ảnh báo chí Sắc xuân 
trên mọi miền đất nước. 

Hội Báo sẽ trao 15 Giải về “Gian 
trưng bày ấn tượng, đặc sắc” dành cho 
các gian trưng bày báo sinh động, phong 
phú, hấp dẫn có sức hút với công chúng; 
15 giải “Bìa báo Tết đẹp” dành cho các 
ấn phẩm có bìa hình thức đẹp, có bản 
sắc; 10 giải “Giao diện đẹp” dành cho 
Báo Điện tử dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; 
10 giải “Chương trình truyền hình ấn 
tượng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi”; 10 
giải “Công trình nghiên cứu khoa học và 
nghiệp vụ báo chí” và Giải phóng sự xuất 
sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí 
hậu năm 2018.

Hội báo toàn quốc 2019

ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO 
& TRÁCH NHIỆM

TỪ NGÀY 15 - 17/3, HỘI BÁO TOÀN 
QUỐC 2019 SẼ ĐƯỢC DIỄN RA TẠI 
BẢO TÀNG HÀ NỘI, ĐƯỜNG PHẠM 

HÙNG, HÀ NỘI. NHƯ MỌI NĂM, 
VTV SẼ TIẾP TỤC LÀ ĐƠN VỊ ĐỒNG 
HÀNH CÙNG HỘI BÁO VỚI NHIỀU 

HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA VÀ  
THIẾT THỰC. 

Thiết kế gian hàng VTV tại Hội báo toàn quốc 2019
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KHÔNG GIAN TƯƠNG TÁC  
CỦA KHÁN GIẢ VTV

Bám sát chủ đề của Hội báo toàn 
quốc năm nay, việc thiết kế gian hàng 
và nội dung các hoạt động tại gian hàng 
của Đài THVN trong khuôn khổ Hội Báo 
toàn quốc năm 2019 sẽ tập trung vào 3 
chủ đề sau: sản xuất và phân phối 
chương trình truyền hình trên đa nền 
tảng; sự phát triển vươn ra quốc tế của 
Đài THVN; thành công ở mảng phim 
truyện truyền hình của Đài THVN. Gian 
triển lãm của Đài THVN tiếp tục chiếm 
vị trí “đắc địa” tại sảnh xung quanh phía 
trên của Bảo tàng Hà Nội với chiều dài 
19m, chiều rộng gần 6m. Đây là niềm 
vinh dự nhưng cũng là một áp lực đối 
với nhóm được giao nhiệm vụ thiết kế, 
tổ chức gian triển lãm của VTV. Làm 
sao để gian triển lãm của Đài Truyền 
hình quốc gia vừa thể hiện những điều 
cần và đủ về nhà Đài, về sự nỗ lực của 

Các cuộc hội thảo trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2018 thu hút 
sự quan tâm của đông đảo những người làm báo

 Triển lãm ảnh trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2018 Các ấn phẩm của Tạp chí TH được đông đảo bạn đọc đón nhận

toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong 
hơn 48 năm qua, vừa tạo một ra một 
không gian tương tác gần gũi với khán 
giả xem truyền hình. Xác định mục tiêu 
thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng 
thời quảng bá hình ảnh, những đóng 
góp của Đài với những sự kiện lớn của 
đất nước, Đài THVN đã rất tích cực 
trong suốt quá trình trước và trong khi 
diễn ra Hội báo.

Từ trung tuần tháng 2, lãnh đạo Đài 
đã có các cuộc họp cùng nhiều đơn vị 
trong VTV, khẩn trương triển khai các 
công việc trong Hội báo. Liên chi hội 
nhà báo Đài THVN đã lựa chọn các 
chương trình về môi trường, các chương 
trình hay, nổi bật của năm 2018 và Tết 
Kỷ Hợi để tham dự các cuộc bình chọn 
trong khuôn khổ Hội Báo, gửi ấn phẩm 
Xuân Kỷ Hợi tham dự Giải bìa báo Tết 
đẹp, gửi dự thi Giải giao diện đẹp dành 
cho Báo Điện tử dịp Tết Kỷ Hợi. Các 

đơn vị trong Đài đã và đang tích cực 
tham gia trong Hội báo lần này, “khoe” 
được những đặc trưng của riêng mỗi 
ban, mang đến màu sắc phong phú, đa 
dạng cho gian triển lãm của Đài nói 
riêng và Hội báo toàn quốc nói chung. 
Không chỉ trưng bày, tặng các ấn phẩm, 
sản phẩm độc đáo của đơn vị mình, Đài 
THVN còn làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền 
trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra 
Hội báo. VTV tiếp tục xây dựng trailer 
quảng bá Hội Báo toàn quốc 2019 và 
phát sóng trên một số kênh, đưa tin họp 
báo, khai mạc, bế mạc, các hoạt động 
tại Hội báo trong các bản tin Thời sự, 
báo điện tử vtv.vn và ấn phẩm Tạp chí 

Truyền hình... Năm nay, các đơn vị sản 
xuất như Ban Thanh thiếu niên, Ban 
Thời sự, Trung tâm sản xuất phim truyền 
hình sẽ cùng phối hợp để xây dựng kịch 
bản và tổ chức nhiều hoạt động tại gian 
hàng của Đài THVN. Theo đó, dự kiến 
sẽ có buổi giao lưu, trao đổi trực tuyến 
với phóng viên thường trú của Đài 
THVN tại các cơ quan thường trú lúc 
11h ngày 16/3, chương trình Bữa trưa 
vui vẻ và Giao lưu diễn viên truyền hình 
lúc 12h ngày 16/3 cùng các hoạt động 
giao lưu khác để thu hút khách tham 
quan. Với những hoạt động dày đặc và 
tích cực, không khí Hội báo toàn quốc 
2019 sẽ tập trung và tràn ngập trên các 
phương tiện truyền thông, đặc biệt trên 
sóng của VTV. Hội báo toàn quốc 2019 
sẽ thực sự là ngày hội lớn của giới báo 
chí và công chúng báo chí cả nước. 

LÊ HOA 
Ảnh: HH

http://vtv.vn/
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VĂN HÓA GIẢI TRÍ

 Chào chị, là một khách mời của Giai 
điệu kết nối, chị có thể chia sẻ cảm xúc 
khi tham gia chương trình?

Được xuất hiện trong chương trình Giai 
điệu kết nối là một điều tuyệt vời đối với tôi, 
nhất là trong một ngày đặc biệt - ngày Quốc 
tế phụ nữ. Tôi đã theo dõi chương trình từ 
khá lâu và rất yêu thích cách kết nối âm 
nhạc với đời sống của chương trình này.

  Vậy câu chuyện mà chị mang đến 
cho khán giả của Giai điệu kết nối lần 
này là gì?

Tôi nghĩ là câu chuyện của mình chưa 
chắc đã sinh động như các ngành nghề 
khác. Nhưng tôi hi vọng, những trải nghiệm 
của mình về sự vươn lên trên mọi khó khăn, 
tự lập trong kinh doanh và cả những suy 
nghiệm trong đời sống có thể gợi lên một 
cảm hứng tích cực nào đó cho khán giả của 
chương trình.

 Là một nữ doanh nhân, với những 
câu chuyện kinh doanh truyền cảm hứng 
đến mọi người, chị có thể chia sẻ đôi 
chút về bản thân mình?

Mặc dù tốt nghiệp cùng lúc hai trường 
Đại học Luật và Đại học Ngoại thương, 
nhưng ngay từ đầu tôi không có ý định kinh 
doanh. Thậm chí, một thời gian, tôi đã yên 
ổn trong vai trò một chuyên viên pháp chế 
ngành xuất nhập khẩu của Bộ Công thương. 
Tôi cũng thử sức và vì biết tạo sự khác biệt 
bằng cách lập chuỗi cửa hàng thời trang, 
một mô hình hoàn toàn mới so với tư duy 
thời bấy giờ nên tôi khá thành công với mô 
hình ấy. Đó thực sự là một kí ức ngọt ngào 
mà tôi từng có trong sự nghiệp của mình.

Nhưng rồi, vì một khúc mắc trong đời 
sống cá nhân, tôi rời bỏ thị trường thời trang 
nữ để khởi nghiệp lại một lần nữa. Những 
khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua 

Nguyễn Thanh Thủy

PHỤ NỮ ĐẸP  
KHI LÀ CHÍNH MÌNH

LÀ KHÁCH MỜI ĐẶC BIỆT TRONG SỐ 8/3 
CỦA GIAI ĐIỆU KẾT NỐI, CÂU CHUYỆN 

CỦA DOANH NHÂN NGUYỄN THANH THỦY 
MANG ĐẾN CHO KHÁN GIẢ NHỮNG GÓC 
NHÌN VỀ PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI. CHỊ ĐÃ DÀNH 

CHO TCTH CUỘC TRÒ CHUYỆN VỀ PHỤ 
NỮ NHÂN DỊP QUỐC TẾ PHỤ NỮ.
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về cuộc sống cá nhân, về vốn, nhân 
sự, về thị trường mới… đã khiến tôi có 
quãng thời gian suy sụp, bế tắc. Nhưng 
rồi mọi chuyện cũng qua. Năm 2011, 
tôi mở cửa hàng đầu tiên phân phối 
độc quyền cho hãng thời trang nam 
cao cấp của Pháp. Cũng từ đây, tôi 
được chú ý bởi Hiệp hội Thương mại 
Việt - Pháp. Khi Korloff tìm kiếm đối tác 
của họ để chinh phục lại thị trường Việt 
Nam, họ được Hiệp hội Thương mại 
Việt - Pháp giới thiệu năm ứng viên có 
uy tín về hợp tác quốc tế, trong đó có 
công ty của tôi. Và sau tất cả những nỗ 
lực, tôi đã thuyết phục được Korloff và 
giành được quyền phân phối độc 
quyền các sản phẩm kim cương, trang 
sức, đồng hồ của hãng tại thị trường 
Việt Nam. 

 Từng gặp thất bại trong kinh 
doanh, chị có thể chia sẻ bí quyết để 
đi đến thành công?

Tôi chưa dám nhận mình đã thành 
công, tuy nhiên, tôi nghĩ mình đã nỗ 
lực hết sức, vận dụng những kiến thức 
đã học, những trải nghiệm đã có và sự 
chú tâm đến từng chi tiết để đạt được 
mục đích của mình trên thương trường 
cũng như trong cuộc sống. Tất nhiên, 
không phải lúc nào cũng có thể đạt 
được mục tiêu một cách suôn sẻ, 
nhưng tôi cho rằng, nếu đã say mê và 
tâm huyết, nhất định sẽ có lúc hái 
được quả ngọt.

 Những thế hệ phụ nữ mới, họ 
không chỉ tự tin, độc lập và cởi mở, 
chăm lo gia đình mà còn phải biết 

trân quý và làm đẹp bản thân. Theo 
chị, một phụ nữ đẹp là như thế nào?

Vẻ đẹp của phụ nữ ngày nay rất 
phong phú, bản thân phụ nữ đã là một 
đóa hoa. Với tôi, vẻ đẹp của họ là sự 

thấu đáo trong hành xử, hiểu biết trong 
trải nghiệm và tất nhiên, bao gồm cả 
vẻ duyên dáng bề ngoài.

 Quan điểm của chị về nét  
đẹp của một phụ hiện đại so với  
truyền thống?

Tôi nghĩ, so sánh là khiên cưỡng vì 
vẻ đẹp truyền thống cũng rất tuyệt vời. 
Có điều, ngày nay nhịp sống có nhiều 
thay đổi, nhiều cơ hội để người phụ nữ 
tham gia vào các lĩnh vực khác nhau 
và thông qua đó họ đạt được nhiều 
thành tựu, đóng góp nhiều hơn cho xã 
hội, cho cộng đồng. Họ là những phụ 
nữ tự tin vào bản thân, tự lập trong lối 
sống, dám nghĩ dám làm nhưng cũng 
biết tận hưởng cuộc sống theo cách 
riêng, thế giới của họ mở rộng hơn và 
cởi mở. Đó là vẻ đẹp của cá tính.

 Trẻ trung, xinh đẹp, chị có thể 
bật mí về cách chăm sóc, làm đẹp 
bản thân mình?

Cảm ơn lời khen tặng có phần hào 
phóng của bạn. Thực ra, tôi không có 
nhiều thời gian cho việc làm đẹp vì 
công việc chiếm khá nhiều thời gian. 
Tuy nhiên, sự chỉn chu trong ngoại 
hình cũng là một trong những điều cần 
cho một người hoạt động trong lĩnh 
vực thời trang như tôi. Tôi thường 

dành một chút thời gian vào buổi tối và 
đầu giờ sáng để tự chăm sóc da đơn 
giản và uống đủ nước.  Có lẽ, được 
làm việc trong môi trường mà mình 
yêu thích cũng là một cách khiến tôi 
thư giãn trong chính sự bận rộn.

 Bỏ qua công việc, với chị, điều 
cần nhất một phụ nữ nên giữ là gì?

Với phụ nữ, điều tuyệt vời nhất 
chính là giữ được cảm xúc và sự cân 
bằng. Chỉ khi đó, chị em mới có thể 
cảm thấy hạnh phúc vì được làm việc, 
được cống hiến, được tận hưởng cuộc 
sống và được yêu thương. Hãy sắp 
xếp thời gian cho cho gia đình, cho 
công việc nhưng đừng quên đọc một 
cuốn thơ mới, thưởng thức một bức 
tranh đẹp hoặc thả mình tận cùng 
trong không gian âm nhạc...

 Xin cảm ơn chị!
THU HUỆ (Thực hiện)

Phụ nữ ai cũng yêu thích làm đẹp và muốn 
mình xinh đẹp. Theo tôi, bạn đẹp nhất 
chính là khi bạn có những lựa chọn phù hợp 
nhất với mình. Trang sức phù hợp với 
trang phục, vóc dáng, với khí chất và 
hoàn cảnh xuất hiện. Quan trọng hơn cả, 
đó nên là những lựa chọn mà bạn cảm 
thấy được là chính mình nhất.
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VĂN HÓA & GIẢI TRÍ

 Đã rất lâu không thấy chị xuất 
hiện trên màn ảnh cũng như trong 
các bộ phim truyền hình. Thời gian 
gần đây, sau khi “ở ẩn” một thời gian 
dài, chị trở lại với hai bộ phim: Xin 
chào, người lạ ơi! và Những cô gái 
trong thành phố. Phải chăng, niềm 
đam mê với nghề diễn của chị không 
thể mờ phai cùng năm tháng?

Đối với tôi, nghề diễn là đam mê và 
tôi luôn khao khát một vai diễn để đời. 
Tôi nhận lời tham gia hai bộ phim này 
bởi kịch bản hay và thích cách làm việc 
của các đạo diễn trẻ bây giờ. Những cô 
gái trong thành phố xoay quanh tình yêu 
và số phận của những cô gái trẻ bỏ quê 
nghèo lên thành phố kiếm kế mưu sinh 
nhưng gặp vô vàn cạm bẫy. Những 
người không cùng máu mủ, huyết thống 
vẫn có thể đùm bọc và sẻ chia với nhau 
trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. 
Còn Xin chào người lạ ơi của đạo diễn 
Trịnh Lê Phong lại là câu chuyện ấm áp, 
xúc động về tình mẹ con, tình yêu đôi 
lứa và tình cảm của những người ở tuổi 
xế chiều. Thực sự cảm ơn các đạo diễn 
của VTV đã cho tôi được trở lại, thức 
tỉnh niềm đam mê của mình. 

 Đến với điện ảnh, chị có nghĩ 
rằng, phải chăng số phận đã an bài 
cho mình? 

Có lẽ rất đúng khi cái nghiệp nó chọn 
mình. Cuộc đời này là những chuỗi lựa 
chọn. Nếu chọn sai, chúng ta sẽ không 
có đam mê, đặc biệt là nghệ thuật. Thứ 
duy nhất bạn có thể kiểm soát chính là 
những quyết định của bạn. Làm theo 
những cái nhiều người làm không có 
nghĩa là bạn sẽ thành công được như 
họ. Không phải cứ có năng khiếu, thông 
minh thì sẽ trở thành một nghệ sĩ xuất 
chúng. Điều đó còn được đánh giá qua 
rất nhiều yếu tố. Nhưng khi nghiệp đã 
chọn mình thì đó sẽ là cơ hội để bạn 
hướng tới tương lai và mục đích. 

 Là người Hà Nội, vóc dáng, 
gương mặt thần thái toát lên vẻ đài 
các nhưng chị luôn được các đạo 
diễn giao cho những vai chân lấm, 
tay bùn, ít được ăn mặc đẹp, ít cười ít 
thoại... Chị có bao giờ chạnh lòng? 

Có rất nhiều khán giả thắc mắc về 
những vai diễn trái ngược với con 
người thực của tôi. Một tiểu thư Hà 
thành lại rất có duyên với các nhân vật 
có số phận đau khổ, bất hạnh. Mỗi 
mảnh đời tôi hóa thân là một nỗi buồn 
mênh mang, nhưng tôi thực sự rất tâm 
đắc với các vai của mình dù chỉ là 
thoáng qua. Bởi tôi thích và muốn thể 
hiện đủ cung bậc của cảm xúc. Tôi rất 
ấn tượng với đôi mắt của người nghệ sĩ 
khi thể hiện vai diễn. Nó phải có hồn. 

Nội tâm càng giằng xé, day dứt càng 
hấp dẫn tôi, và đó cũng có lẽ là khả 
năng diễn xuất tốt của mình. 

 Chị đã từng chia sẻ, mình là 
người có duyên nhưng chưa có phận 
với điện ảnh. Duyên theo tôi hiểu là 
chị đã chạm vào nó, còn phận,  
phải chăng mỗi nghệ sĩ còn cần sự 
may mắn? 

Bạn nói đúng. Bên cạnh cái gọi là 
may mắn còn là sự liều lĩnh nữa. Tôi 
không quá vui nếu khách đến uống cà 
phê còn nhận ra chị Út Tịch một thời 
vang bóng. Nhưng cũng chẳng quá 
buồn nếu có vị khách hách dịch gác 
chân lên ghế nói trống không: “Cho cốc 
cà phê!” bởi đấy là con đường tôi đã 
chấp nhận lựa chọn. Tôi bằng lòng với 
tất cả điều đó.

 Chị vừa nhắc tới vai Út Tịch. 
Dường như đây là một vai diễn có 
nhiều kí ức đẹp trong cuộc đời làm 
nghề của chị. Chị có thể  chia sẻ  
một chút khoảnh khắc đẹp ấy với  
độc giả? 

Chị Út Tịch trong Mẹ vắng nhà của 
đạo diễn Trần Khánh Dư là một vai diễn 
để đời của tôi. Bộ phim đã giành giải 
Bông sen Vàng ở LHP Việt Nam lần thứ 
5 và giải Lọ hoa pha lê tại LHP Quốc tế 
Karlovy Vary vào năm 1980. Năm đó, tôi 

NSƯT Ngọc Thu

VẪN SAY NGHỀ
CÓ NGƯỜI CHO RẰNG, CHỪNG 

NÀO ĐIỆN ẢNH DÂN TỘC VẪN CÒN 
CẦN ĐẾN MỘT VẺ ĐẸP ĐẶC TRƯNG, 

ĐẬM CHẤT VIỆT THÌ CHỪNG ĐÓ 
VẪN CÒN LÍ DO ĐỂ CHỜ ĐỢI 

NHỮNG VAI DIỄN CỦA NSƯT NGỌC 
THU. ĐÓ LÀ PHONG CÁCH GẦN 
NHƯ GẮN BÓ VỚI CHỊ SUỐT CẢ 
QUÃNG ĐỜI LÀM NGHỆ THUẬT.
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mới ngoài 20 tuổi, chưa lấy chồng, 
nhưng không hiểu sao tôi lại lọt vào mắt 
của đạo diễn Trần Khánh Dư vào vai mẹ 
của 4 đứa trẻ. Tôi nhớ nhất cảnh chị Út 
Tịch cho con bú. Mặc dù có diễn viên 
đóng thế là mẹ ruột của em bé nhưng 
tôi vẫn phải diễn như thật trong khi có 
khá nhiều khán giả đứng xem xung 
quanh. Tôi vừa ngượng vừa lúng túng 
vì chưa biết cách cho con bú. Ròng rã 3 
tháng trời sống ở miệt vườn cùng 4 
“người con” của mình, tôi đã thực sự 
được làm “mẹ”. Vì ngoài đời các em bé 
vẫn gọi tôi với cái tên thân mật là “má” 
để quen miệng. Tôi nhớ những buổi 
cơm chay trên bờ ruộng và nghỉ trưa tại 
phim trường. Các em ngủ ngay trên cầu 
mà hàng ngày các em vẫn đi qua. Thỉnh 
thoảng, khi nghe có tiếng “ùm”, đoàn 
làm phim lại phải tới kiểm tra vì sợ các 
em ngủ quên và bị rơi xuống kênh. Tôi 
tham gia khá nhiều phim, vai chị Út Tịch 
tuy không phải là vai chính nhưng ghi 
dấu sự thành công của tôi. 

 Ngoài đời, chị có cuộc sống khá 
viên mãn. Có phải bởi tính chị nhuần 
nhụy, không ồn ào, không xiêm y rực 
rỡ, không bóng bẩy?

Đó chỉ là bề nổi mà người đời nhìn 
thấy. Còn cuộc sống của người nghệ sĩ 
chật vật lắm. Tôi chỉ an phận với những 
vai diễn của mình chứ không an phận 

trong cuộc sống. Năm 2006, sau bộ 
phim Gió mùa thổi mãi, tôi quyết định rời 
Hãng phim truyện Việt Nam về hưu non. 
Đối với tôi, đó thực sự là một quyết định 
khó khăn và là sự mất mát lớn. Cả đời 
theo đuổi nghiệp diễn, về hưu non có 
nghĩa là thất bại trong chặng đường 
nghề nghiệp của mình. Thất bại không 
phải vì mình không có năng lực, hay 
không yêu nghề nhưng thực sự là cơm 
áo, là cuộc sống, là bài toán kinh tế. Hồi 
đó, lương ở hãng chỉ được vài trăm 
ngàn, lại chỉ được lĩnh hơn một nửa. Cả 
hai vợ chồng nghèo như nhau. Không 

đủ tiền nuôi con. Tôi đành lui về hậu 
trường mở quán cà phê tại nhà. Làm tốt 
thiên chức của người mẹ và người phụ 
nữ, nhường chỗ cho bạn đời toả sáng 
(NSND Bùi Bài Bình - PV). 

 Dự định của chị trong thời gian 
tới là gì, thưa chị? 

Tôi vẫn sẽ tiếp tục đam mê của mình 
ở tuổi nghỉ hưu nếu như có kịch bản 
phù hợp. Điều mong mỏi nhất bây giờ là 
các con tôi có một sự nghiệp vững vàng 
và mong sớm có một nàng dâu (cười).

 Xin cảm ơn chị! 

HÀ HƯƠNG (Thực hiện)

NSƯT Ngọc Thu và nghệ sĩ Trọng Trinh 
trong phim Xin chào, người lạ ơi! 

NSƯT Ngọc Thu và NSƯT Hương Dung 
trong phim Xin chào, người lạ ơi! 



DOANH NHÂN NGUYỄN BÍCH THU

TIẾP LỬA YÊU THƯƠNG

KHÔNG CHỈ THÀNH CÔNG 
TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH, 
NỮ DOANH NHÂN NGUYỄN BÍCH 
THU - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG 
PHẨM VIỄN ĐÔNG CÒN GIÀNH 
ĐƯỢC SỰ MẾN MỘ CỦA NHIỀU 

NGƯỜI BỞI TRÁI TIM NHÂN HẬU, 
GIÀU LÒNG NHÂN ÁI, LUÔN 

CHUNG SỨC VÌ CỘNG ĐỒNG.
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Dù lịch công tác vô cùng bận rộn 
nhưng chị Nguyễn Bích Thu vẫn 
sắp xếp thời gian có mặt tại 
chương trình Hành trình kết nối 

yêu thương số 8 diễn ra tại thành phố 
Đà Nẵng để tiếp lửa yêu thương cho 
những hoàn cảnh bất hạnh. Trong 
chuỗi chương trình đến với 63 tỉnh, 
thành phố trong cả nước, đến nay 
Hành trình kết nối yêu thương đã được 
8 số và đi đến 7 tỉnh thành. Mỗi số, 
chương trình đều khiến người xem xúc 
động nghẹn ngào khi biết có hàng triệu 
trẻ em phải bỏ học, lao động vất vả với 
cuộc sống mưu sinh từ rất sớm… 
Trong đó, rất nhiều em bị khuyết tật, 
mắc bệnh nặng... bị ngược đãi, đối xử 
bất công. Nhưng, các em vẫn cố gắng 
vươn lên hòa nhập với cộng đồng, 
luôn hi vọng về một tương lai tươi 
sáng. Chính những ánh mắt ngây thơ, 
những ước mơ trong sáng ấy của các 
em đã thôi thúc những người làm 
chương trình phải lên tiếng, phải hành 
động, chung tay giúp sức, bảo vệ để 
các em có cuộc sống tốt hơn.

Dù chỉ đến với chương trình trong 3 
số gần đây nhưng nữ doanh nhân 
Nguyễn Bích Thu rất xúc động chia sẻ: 

“Nỗi đau như giày xéo tim tôi khi thấy 
những đứa trẻ chỉ còn da và xương, 
gắng gượng lê bước và cười méo 
xệch khi được thăm hỏi về bệnh tình 
và trả lời: Dạ, con bị ung thư ạ. Hành 
trình kết nối yêu thương là một phần 
không thể thiếu trong phần đời còn lại 
của tôi. Tôi sẽ kêu gọi cộng đồng, đặc 
biệt là những bạn bè doanh nhân cùng 
nhau tiếp lửa cho Hành trình kết nối 
yêu thương lớn mạnh”. 

Thật trân quý những tấm lòng nhân 
ái và trái tim biết yêu thương luôn chia 
sẻ vì cộng đồng. Dù chỉ là một cái nắm 
tay, một cái ôm thật chặt, động viên, 
vỗ về nhưng cũng đủ để tiếp lửa yêu 
thương, truyền thêm sức mạnh để các 
em nhỏ có thêm nghị lực và niềm tin 
vào cuộc sống này.

Chị Nguyễn Bích Thu như cảm 
được nỗi đau mà các em đang gánh 
chịu, nỗi mất mát mà các em đang trải 
qua. Sau khi thăm hỏi và tặng quà cho 
các bệnh nhi tại Bệnh viện Sản nhi 
thành phố Đà Nẵng, các đại sứ của 
Hành trình kết nối yêu thương, trong đó 
có nữ doanh nhân Nguyễn Bích Thu, 
hiểu rằng, cho đi là nhận lại. Được 
nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ, ánh 

mắt trong veo, hồ hởi với bao ước mơ 
thật đẹp của các em bừng sáng lên mà 
lòng ấp áp và hạnh phúc vô cùng.

Mong rằng, cộng đồng hãy cùng 
nhau nhường cơm sẽ áo để giúp trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn có thể 
vươn cao, vươn xa trong tương lai.

P.V
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Lộn xộn Band
KHI CÙNG CHUNG ĐAM MÊ

 Hãy chia sẻ với khán giả về 
năm vừa qua của các bạn?

2018 thật sự là một năm nhiều kỉ 
niệm và đầy cảm xúc đối với Lộn Xộn. 
Việc đăng quang tại một sân chơi lớn 
và uy tín như Sing My Song đã giúp 
nhóm có thêm rất nhiều cơ hội lớn để 
thể hiện mình. Tuy vậy, vì tất cả 3 anh 
em đều là những người đề cao sự cầu 
toàn, nên trong năm vừa rồi, nhóm chỉ 
ra được 2 sản phẩm mới chứ không 
ra bài liên tục như năm trước. Dù vậy, 

những khoảng thời gian tĩnh lặng cũng 
mang đến rất nhiều giá trị cho Lộn Xộn.

 Ngoài việc trở thành Quán 
quân của Sing My Song thì điều gì 
để lại ấn tượng sâu đậm nhất với 
nhóm trong năm vừa qua?

Có lẽ là chuyến đi Mù Căng Chải 
nhân kỉ niệm 2 năm thành lập nhóm. 
Đó là một kế hoạch nằm ngoài dự tính 
của Lộn Xộn, nhưng nó đã diễn ra một 
cách tuyệt vời, khiến cho chúng tôi tin 

rằng, điều kì diệu nhất trên đời này là 
mỗi người được gặp nhau, và để lại 
trong nhau thật nhiều giá trị đẹp đẽ.

 Các bạn có thể chia sẻ thêm về 
chuyến đi này?

Bọn mình đã nghĩ rằng sẽ mang 
đến một tiết học đặc biệt cho các em 
nhỏ trường tiểu học Cao Phạ, với một 
giáo án về những ước mơ trong đời. 
Nhưng rồi các em nhỏ đã dạy bọn mình 
rằng, ước mơ không phải là những gì 

LỘN XỘN BAND GÂY BÃO CỘNG ĐỒNG MẠNG VỚI CA KHÚC NGƯỜI YÊU TÔI KHÔNG CÓ GÌ 
ĐỂ MẶC, TRỞ THÀNH QUÁN QUÂN CỦA SING MY SONG (BÀI HÁT HAY NHẤT) MÙA THỨ HAI MỘT 

CÁCH ĐẦY THUYẾT PHỤC. NHỮNG TƯỞNG LỘN XỘN SẼ TRANH THỦ ĐỘ HOT ĐỂ RA SẢN PHẨM 
MỚI, TÍCH CỰC QUẢNG BÁ TÊN TUỔI, NHƯNG HỌ LẠI “IM THIN THÍT VÀ LẶN MẤT TĂM” TRONG 

MỘT KHOẢNG THỜI GIAN DÀI, RỒI LẠI BẤT NGỜ TRỞ LẠI VỚI MV BẤM # CHO ANH ĐI LÊN 
ĐƯỢC ĐẦU TƯ CHỈN CHU VỀ CẢ HÌNH ẢNH LẪN ÂM NHẠC. NGAY CẢ ĐÊM NHẠC TRỰC TIẾP 

CỦA HỌ Ở MÙ CĂNG CHẢI NHÂN KỈ NIỆM HAI NĂM THÀNH LẬP CỦA NHÓM CŨNG  
LÀ MỘT KẾ HOẠCH NGOÀI DỰ TÍNH…
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không thể chạm tới hay 
phải đánh đổi mọi thứ. 
Ước mơ chỉ đơn giản 
là để cuộc sống sẽ 
luôn được diễn ra như 
vậy hàng ngày, hàng 
giờ, không bị xáo trộn. 
Bọn mình nghĩ rằng sẽ 
mang lại nhiều niềm vui 
cho người dân ở đây 
với một đêm nhạc trực tiếp 
thật công phu và tỉ mỉ. Nhưng rồi chính 
bọn mình lại là những người vui nhất 
khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên. 
Bọn mình biết nhiều hơn vùng đất này: 
Biết rung động khi một căn nhà gần đó 
đã không dùng điện cả buổi tối để nối 
đường dây điện cho liveshow diễn ra 
trọn vẹn; Biết nhói lòng khi 4 em nhỏ 
bước lên múa phụ hoạ ca khúc Em 
đi giữa biển vàng trong bộ trang phục 
của người Thái đẹp lung linh nhưng đi 
4 đôi dép tổ ong cũ kĩ (nếu có dịp trở 
lại, mình nhất định sẽ mua tặng các em 
4 đôi giày múa); Biết rộn ràng khi nghe 
một cô bé nói “chưa có ca sĩ nào lên 
đây hát cả”, dù cả nhóm chưa bao giờ 
coi mình là ca sĩ. 

 Lộn Xộn vừa kỉ niệm 2 năm 
thành lập và bước sang năm thứ 
3, điều gì khiến các bạn có thể tiếp 
tục nắm tay nhau bước trên con  
đường “chẳng mấy ai đi”, dù hoàn 
toàn có thể có những lựa chọn dễ 
dàng hơn?

Bọn mình lỡ chọn cùng một đam 
mê, cùng một con đường, cùng nhau 
vượt qua những khó khăn và gian khó 

thì thôi “đành” cùng nhau đi 
nốt quãng đường này cho 
trọn vẹn vậy. Chúng mình nghĩ rằng, 
không có đường nào khó hay dễ, chỉ 
là chúng ta đi cùng ai và nhận được 
những gì mà thôi.

 Với những thành tựu đã đạt 
được trong 2 năm qua, đến bây giờ 
thu nhập của nhóm có đủ để các 
thành viên thoải mái theo đuổi đam 
mê âm nhạc của mình không?

Từ “thu nhập” nghe thật ra rất “mơ 
hồ”, nhất là với những nghệ sĩ độc lập 
và tự chủ kinh tế như bọn mình. Thu 
nhập chưa bao giờ là đủ cả. Có những 
tháng thu nhập gấp 5 gấp 7 lần so với 
thời mới bắt đầu đi hát, nhưng cũng có 
những tháng lại không có đồng nào. 
Và đương nhiên, thu nhập càng nhiều 
thì lại phải tái đầu tư cho nghề nghiệp 
càng nhiều để xứng đáng với tình cảm 
của khán giả. 

 Chặng đường tiếp theo Lộn 
Xộn sẽ có những gì để đáp lại sự kì 
vọng của người hâm mộ?

Bọn mình đã có những dự định nhỏ, 
vừa và lớn lao trong hai năm tới. Ngoài 
việc duy trì và ra mắt những sản phẩm 

đúng với phong cách của nhóm, bọn 
mình sẽ thử nghiệm nhiều hơn. Thử 
nghiệm trong âm nhạc với các phong 
cách mới, thể loại mới, kết hợp với 
nhiều nghệ sĩ khác… và thể nghiệm 
trên sân khấu với những hình thức 
biểu diễn thú vị.

 Đỉnh cao mà các bạn muốn 
chinh phục trong âm nhạc là gì?

Luôn vượt qua những gì tốt nhất 
mà nhóm đã làm được.

 Năm 2018 chứng kiến sự 
bùng nổ của dòng nhạc Indie và 
Underground, xu hướng này tác 
động thế nào đến Lộn Xộn? 

Quả thật, cụm từ Indie và 
Underground đã được nhắc đến quá 
nhiều trong năm qua. Theo quan điểm 
riêng của bọn mình thì đến lúc này có 
lẽ cũng không nên đặt ra quá nhiều 
cụm từ để chỉ phong cách hoạt động 
của các nghệ sĩ nữa. Quan trọng nhất 
vẫn là âm nhạc đến được với công 
chúng, bất kể hình thức nào, bất kể 
người chơi nhạc là mainstream hay 
underground, chỉ cần nghiêm túc trong 
công việc thì đều đáng trân trọng. Bọn 
mình là những người trong cuộc nên 
không cảm nhận được xu hướng này 
đã tác động tới nhóm như thế nào, hay 
nói cách khác thì chính Lộn Xộn cũng 
là một viên gạch để tạo nên xu hướng 
này trong 2 năm qua.

 Xin cám ơn và chúc các bạn 
thành công hơn!

THU TRANG 
(Thực hiện)

Lộn Xộn band trong chuyến đi Mù Căng Chải
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Tình cờ bước chân vào nghệ thuật 
từ năm 1995 với vai trò người mẫu, 
Song Seung Hun nhanh chóng có 

vai diễn đầu tay trong sitcom Three 
Guys, Three Girls (Con trai, con gái). 
5 năm sau đó, tên tuổi của anh đã nổi 
tiếng toàn châu Á khi góp mặt trong bộ 
phim Autumn in My Heart (Trái tim mùa 
thu) đóng chung với Song Hye Kyo. 
Với những vai diễn chung tình, ấm áp 
trong các bộ phim như: So Close (Gác 
kiếm), Summer Scent (Hương mùa 
hè), East of Eden (Phía Đông vườn địa 
đàng), My Princess (Nàng công chúa 
của tôi), When a Man Fall In Love (Khi 
người đàn ông yêu) Song Seung Hun 
đã được mệnh danh là “hoàng tử” của 
dòng phim lãng mạn. 

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nam 
diễn viên 45 tuổi này đã thử thách bản 
thân ở nhiều dạng vai khác nhau trong 
phim truyền hình và cả trên màn ảnh 
rộng. Anh không ngần ngại vào vai một 
kẻ lừa đảo hay một người trở nên xấu 
xa vì sống quá bản năng. “Điều này 
thật sự rất thú vị, tôi đã khám phá ra 
nhiều khía cạnh đa dạng của bản thân. 
Tôi cảm thấy rất vui khi mình có thể tạo 
ra một vai diễn hấp dẫn mà không cần 
đến những yếu tố lãng mạn”. Sắp tới, 
Song Seung Hun sẽ góp mặt trong bộ 
phim The Great Show (Sân khấu cuộc 
đời) của Đài TvN. Anh vào vai Wi Dae 
Han, một chính trị gia điển trai, thông 
minh, nhanh trí và có tài hùng biện. Tuy 
nhiên, tính cách nóng nảy đã khiến anh 
thua cuộc vào những thời khắc quyết 
định nhất. The Great Show đánh dấu 

Song Seung Hun

NHƯ MỚI BẮT ĐẦU
ĐƯỢC COI LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA LÀN SÓNG HALLYU, SỞ HỮU  

MỘT BỘ SƯU TẬP NHỮNG VAI DIỄN GÂY ẤN TƯỢNG MẠNH MẼ,  
SONG SEUNG HUN ĐÃ KHIẾN NGƯỜI HÂM MỘ VÔ CÙNG BẤT NGỜ 

KHI TIẾT LỘ, ANH CHỈ MỚI THẬT SỰ TÌM ĐƯỢC NIỀM VUI TRONG 
DIỄN XUẤT THỜI GIAN GẦN ĐÂY. 
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sự trở lại của anh sau màn trình diễn 
ấn tượng trong bộ phim Player (Thiên 
tài lừa đảo) của OCN. Phim sẽ lên 
sóng vào nửa cuối năm 2019. 

Hơn 2 thập kỉ gắn với nghiệp diễn 
nhưng Song Seung Hun thú nhận, 
mình chỉ thật sự tìm thấy niềm cảm 
hứng trong diễn xuất vài năm trở lại 
đây. “Ngay từ đầu tôi đã không chuẩn bị 
để trở thành một diễn viên, thế nhưng, 
tôi lại đột nhiên trở nên nổi tiếng. Vì 
vậy, tôi đã dành cả tuổi 20 chỉ để trả lời 
câu hỏi, chuyện gì đang xảy ra? Ngay 
cả những năm 30 tuổi, tôi vẫn hoang 
mang không biết đây có phải con 
đường phù hợp với mình không”. Song 
Seung Hun đã có những chia sẻ với 
Joongangdaily về một chặng đường 
mới trong diễn xuất.  

Gần đây, anh vừa hoàn thành vai 
diễn một kẻ lừa đảo trong bộ phim 
Player. Lí do của sự lựa chọn này  
là gì?

Mặc dù đó là lần đầu tiên tôi thử sức 
với thể loại li kì - viễn tưởng, nhưng tôi 
cảm thấy rất thú vị. Tôi thích cách biên 
kịch tạo ra xung đột giữa các nhân vật 
mà không cần đền yếu tố lãng mạn. Tôi 
cũng thích được làm việc với ekip quen 
thuộc. Điều đó không hẳn là tốt nhưng 
nó khiến tôi cảm thấy thoải mái. 

Đã hơn 23 năm kể từ khi anh 
chính thức bước chân vào con 
đường nghệ thuật, anh có cảm thấy 
thời gian đã trôi quá nhanh?

Tôi không cảm thấy gì hết, mọi thứ 
như vừa xảy ra cách đây vài ngày. Hồi 
đó tôi không thể tưởng tượng 20 năm 

sau mình sẽ như thế nào. Nhưng bây 
giờ nhìn lại, mọi thứ có vẻ như khá 
rõ ràng.

Anh thử tưởng tượng tiếp xem, 
20 năm nữa mình sẽ thế nào?

Tôi mong rằng lúc đó mình vẫn có 
thể diễn xuất. Không dễ gì nhận được 
những lời khen ngợi ở Hàn Quốc và 
tôi muốn nhận thêm nhiều lời khen hơn 
nữa. Lời khen bổ ích nhất mà tôi đã 
nghe từ trước tới nay là: “Tôi thấy một 
khía cạnh mới của Song Seung Hun”. 
Khi nghe điều này, tôi cảm thấy có một 
bức tường ngăn cách giữa mình và 
khán giả nên đã cố gắng để phá bỏ 
nó. Điều tôi muốn là sự thừa nhận của 
người hâm mộ rằng, Song Seung Hun 
thật sự đã thay đổi. 

Khi mới bắt đầu công việc diễn 
xuất, anh đã vấp phải rất nhiều 
chỉ trích. Đã bao giờ anh có ý định  
từ bỏ?

Ở độ tuổi 20, tôi không hề tìm thấy 
niềm vui trong diễn xuất. Tôi nhận một 
vai diễn mà không có chút hứng thú 

nào. Thậm chí, nhiều lúc còn cảm thấy 
công việc này thật đáng sợ. Tuy nhiên, 
tôi lại không dám từ bỏ vì công việc này 
mang lại cho mình quá nhiều thứ, bao 
gồm cả tiền bạc và sự nổi tiếng. Mọi 
thứ bắt đầu thay đổi vào cuối những 
năm 30 tuổi. Tôi nhận được một bức 
thư của người hâm mộ, trong đó nói 
rằng: “Tôi cảm thấy hạnh phúc và xúc 
động khi xem bạn diễn xuất, thật tuyệt 
vời khi được trở thành một diễn viên”. 
Điều này đã khiến tôi thức tỉnh vả cảm 
thấy xấu hổ. Kể từ đó tôi bắt đầu có 
trách nhiệm hơn với công việc mình 
đang làm và dần dần cảm thấy nó thật 
sự rất thú vị. Thật tốt nếu tôi nhận ra 
điều này sớm hơn, nhưng thôi “muộn 
còn hơn không”.

Một vấn đề mà người hâm mộ 
luôn quan tâm: khi nào anh sẽ lập 
gia đình?

Tôi thật sự rất muốn lập gia đình, 
thậm chí còn cảm thấy ghen tị khi nhìn 
thấy bạn bè chơi với con cái. Nhưng 
bây giờ tôi cảm thấy mình chưa sẵn 
sàng để kết hôn, cũng không tự tin để 
làm điều đó. Tôi không cảm thấy cô 
đơn ngay cả khi ở nhà một mình. Tôi 
thấy cuộc sống hiện tại đang rất thoải 
mái nhưng đồng thời cũng lo lắng mình 
sẽ quen với cuộc sống độc thân thì việc 
kết hôn sẽ lại càng khó khăn hơn. Tôi 
luôn tin rằng, trên thế giới này có ai đó 
dành cho mình và đến thời điểm thích 
hợp sẽ cho chúng tôi gặp nhau. 

TRÚC CHI  
(Theo Koreajoongangdaily)

“Danh tiếng, tiền bạc, kĩ năng diễn xuất, 
tất cả đều quan trọng. Nhưng với tôi, 
được trải nghiệm nhiều vai diễn, nhiều 
vai trò khác nhau khi còn trẻ cũng là 
điều vô cùng cần thiết. Tôi cũng không 
mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, 
đắn đo xem có nên nhận một dự án nào 
đó hay không. Tôi thấy hứng thú với 
công việc nên hầu như không bao giờ 
cảm thấy mệt mỏi” - Song Seung Hun.

Obsessed - bộ phim điện ảnh đánh dấu  
sự chuyển biến rõ nét nhất trong diễn xuất 
của Song Seung Hun.

Trong phim Black, vai diễn mà  
Song Seung Hun đã từ bỏ hoàn toàn  
hình ảnh hào hoa phong nhã
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VĂN HÓA & GIẢI TRÍ

Trương Quân Ninh

GÁI NGOAN KHÔNG NHẠT
DIỄN XUẤT LÀ MỐI DUYÊN BẤT NGỜ NHƯNG ĐÃ LÀM THAY ĐỔI HOÀN TOÀN 
CUỘC ĐỜI CỦA TRƯƠNG QUÂN NINH, GIÚP CÔ TIỂU THƯ NHÚT NHÁT TRỞ 

THÀNH NGƯỜI PHỤ NỮ TRƯỞNG THÀNH, BẢN LĨNH HƠN Ở TUỔI 36. ĐAM MÊ 
DIỄN XUẤT GIÚP CÔ ĐƯỢC CÔNG NHẬN VỚI GIẢI THƯỞNG NỮ DIỄN VIÊN 

PHỤ XUẤT SẮC NHẤT CỦA GIẢI HOA ĐỈNH 2018 VỪA QUA. 

NHẠT NHÒA VỚI DẠNG 
 VAI MỘT MÀU

Gia thế hiển hách, học vấn đáng 
nể, khuôn mặt thanh tú là những lợi 
thế của Trương Quân Ninh khi đặt 
chân vào làng giải trí. Vai diễn đầu tiên 
của cô xuất hiện khoảng vài giây trong 
phim truyền hình Vườn sao băng phần 
2 năm 2002 đã đánh dấu bước đầu 
tiên của nữ diễn viên. Bốn năm sau cô 
mới gây ấn tượng trong phim truyền 
hình Tòa tháp trắng với Ngôn Thừa 
Húc. Từ vai chính đầu tiên này mà 
Trương Quân Ninh trở thành một trong 
những gương mặt sáng giá của dòng 
phim thần tượng Đài Loan.

Từ nhỏ, Trương Quân Ninh vốn là 
cô bé nhút nhát, hay ỷ lại vào chị gái, 
thường xuyên bị cứng đơ người khi 
đứng trước đám đông. Vì thế, cô cũng 
gặp nhiều khó khăn khi vừa phải làm 
quen với công việc diễn xuất vì là 
người tay ngang, vừa hoàn thành việc 
học ở trường theo yêu cầu của gia 
đình, vừa tìm cách vượt qua vòng 
kiềm tỏa của gia tộc để được chọn con 
đường riêng. Vì bị ảnh hưởng sâu đậm 
bởi quan niệm truyền thống nên 
Trương Quân Ninh luôn cho rằng, diễn 
viên tuổi 30 là đã hết thời. Những yếu 
tố này ảnh hưởng không nhỏ đến sự 
nghiệp của cô, khiến cô chỉ là cái tên 
làng nhàng trong làng giải trí và bị xem 
là gái ngoan nhạt nhẽo của làng giải trí 
Hoa ngữ.  

TÌM THẤY CHÍNH MÌNH
Chỉ đến khi mạnh dạn bứt mình ra 

khỏi vỏ bọc an toàn thì Trương Quân 

Ninh mới thật sự tìm thấy ý nghĩa của 
diễn xuất theo cách riêng của mình. Cô 
gái có vẻ ngoài yếu đuối này lại một lần 
nữa tự tìm con đường riêng bằng cách 
lập nghiệp tại Trung Quốc. Vốn có trí 
thông minh và sự cần cù nên Trương 
Quân Ninh đã tự bồi dưỡng kiến thức 
của mình bằng nhiều cách, tự đọc to 
kịch bản nhằm luyện đài từ, xem tiểu 
thuyết, phim ảnh, tập xuất hiện trước 
đám đông nhiều hơn. Từ vai diễn được 
nhiều khán giả trẻ yêu thích phim 
ngôn tình chú ý là Tô Mạn trong Thời 
gian tươi đẹp đến Từ Huệ của Võ Mị 
Nương truyền kì. Đây cũng là vai 
diễn phản diện đầu tiên của cô nhận 
được sự khen ngợi của khán giả. 
Các nhân vật tiếp theo trong phim 
Như Ý truyện, Quân sư liên minh 2 
đều có tính cách mạnh mẽ, khó đoán. 
Ở mảng phim hiện đại, diễn xuất của 
cô trong Huyền của Ôn Noãn chiếu 
giữa năm 2018 cũng nhận được 
nhiều lời khen ngợi. Cô còn xuất hiện 
trong chương trình truyền hình thực 
tế Tôi là diễn viên mùa thứ 2 đang 
phát sóng ở Trung Quốc với nhiều vai 
diễn đa dạng, chất lượng. 

VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG  
TUỔI 30

Dần dần, Trương Ninh Quân thay 
đổi quan niệm về nghề diễn, tìm thấy 
sức sống trong từng nhân vật. Giờ đây, 
diễn xuất đã trở thành hơi thở với cô. 
Phát biểu khi nhận giải Hoa Đỉnh dành 
cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất từ 
vai diễn trong phim Quân sư liên minh 
2: Hổ khiếu long ngâm hồi tháng 
11/2018, Trương Quân Ninh hứa sẽ 
sống chết với vai diễn để không phụ 
lòng yêu mến của khán giả. 

Nghề diễn viên cũng mang lại nhiều 
trải nghiệm mới mẻ cho cô trong cuộc 
sống, giúp cô thấy rằng phụ nữ sau 30 
tuổi vẫn có thể cống hiến nhiều cho 
công việc và xã hội. Người đẹp đã 
tham gia các hoạt động thiện nguyện 
nhiều năm nay. Cô thường giúp đỡ các 
em bé có hoàn cảnh khó khăn ở vùng 
cao trong 10 năm để các em được học 
hành đầy đủ. Trương Quân Ninh từng 
đến Việt Nam làm từ thiện và đóng 
phim Những cô gái và găng-tơ cùng 
Trần Bảo Sơn. 

Với giải thưởng vừa đạt được, khán 
giả đang kì vọng các vai diễn tiếp theo 
của Trương Quân Ninh trong năm 
2019 là phim truyền hình Không nói 
tạm biệt và phim điện ảnh Người  
leo núi. 

G.TRÚC (Tổng hợp) 

Phim Quân sư liên minh 2 đã giúp 
Trương Quân Ninh đọat giải Hoa Đỉnh 2018
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TRONG GUỒNG QUAY HỐI HẢ CỦA CỖ MÁY GIẢI TRÍ VỚI QUY LUẬT ĐÀO THẢI 
KHẮC NGHIỆT, CHẲNG AI CÓ THỂ Ở MÃI TRÊN ĐỈNH CAO. NHƯNG CÁC NGÔI 

SAO THỰC LỰC SẼ CÓ THỂ TÌM ĐƯỢC ĐƯỜNG TRỞ LẠI VỚI HÀO QUANG, CÓ KHI 
THEO CÁCH BẤT NGỜ NHẤT ĐỂ LẠI LÀM CÔNG CHÚNG KINH NGẠC. 

NGÔI SAO 
LẠI SÁNGVÀ

SANDRA BULLOCK

Ở tuổi 54, Sandra Bullock 
tuy chưa thể lập nên kì 

tích giải thưởng như đồng 
nghiệp Nicole Kidman 
nhưng cũng kịp gây tiếng 
vang lớn trong năm 2018 
để khẳng định đanh thép 
rằng: cô chưa hết thời.

Kể từ sau Gravity (Cuộc chiến 
không trọng lực) năm 2013, Sandra Bullock không có 
nhiều vai diễn đáng chú ý. Bước ngoặt tới từ Ocean’s 
8 (Băng cướp thế kỉ: Đẳng cấp quý cô) – một bộ phim 

mang đậm dấu ấn của 
Sandra Bullock, thể hiện 
tham vọng khuếch trương 
nữ quyền. Dấu ấn mạnh 
mẽ hơn mà Sandra 
Bullock đạt được trong 
năm 2018 thực tế thuộc 
về bộ phim Bird Box (Lồng 
chim) của dịch vụ truyền 
hình trực tuyến Netflix. 
Phim thu hút tới 45 triệu 
lượt xem trong một tuần, 
tạo nên kỉ lục đáng kinh 
ngạc, đồng thời dấy lên 
cơn sốt không thể tin 

được, lan tỏa khắp mạng xã hội. Với Bird Box – Sandra 
đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình, không còn chỉ 
lựa chọn các vai quyền lực, vai “chắc thắng” về giải 
thưởng, doanh thu hoặc ở dòng phim được đề cao là 
nghệ thuật. Sandra cho rằng, với Bird Box, cô đã chứng 
minh những nữ diễn viên kì cựu vẫn luôn xứng đáng có 
vị trí vững chắc trong lòng khán giả, là cái tên để bảo 
chứng cho độ ăn khách của các sản phẩm điện ảnh 
chứ Hollywood không phải chỉ thuộc về các cô đào 
trẻ tuổi. 

LADY GAGA

Thực ra cô ấy chưa già 
(Lady Gaga sinh năm 

1986) và vẫn còn đầy 
năng lượng, sức hút để 
là cái tên được săn đón 
của làng nhạc. Nhưng 
thời kì đỉnh cao, ghi dấu 
cái tên Lady Gaga nằm 
ở vị trí hàng đầu của các 
giải thưởng cũng như 
phương tiện truyền 
thông thuộc về những 

năm 2011 trở về trước, thời điểm album Fame và Born This 
Way làm mưa làm gió. Sức sáng tạo phi thường, sự độc đáo 
ở Lady Gaga cùng thông điệp mạnh mẽ gửi vào mỗi sản 
phẩm là điều làng nhạc thế giới luôn khao khát, mặc dù vậy, 
những album kế tiếp của nữ ca sĩ không tái lập được thành 
công dữ dội như thời kì đầu. Đó cũng là khi Lady Gaga dần 
thử sức thêm với diễn xuất – một đam mê cháy bỏng khác 
của cô.

Ngay trong lần đầu chính thức đóng phim cùng phần 5 
series phim kinh dị American Horror Story (Chuyện kinh dị 
Mỹ) với chủ đề Hotel (Khách sạn ma ám), Lady Gaga nhận 
ngay giải thưởng Quả cầu Vàng dành cho Nữ diễn viên 
chính xuất sắc nhất (thể loại phim ngắn tập). Với A Star Is 
Born (Vì sao vụt sáng - bộ phim ca nhạc gây tiếng vang 
nhất năm 2018), Lady Gaga cũng trở lại với bảng đề cử giải 
Grammy danh giá và nhiều khả năng sẽ ẵm về giải thưởng 
sau hơn 3 năm chờ đợi. Hiệu ứng từ bộ phim còn kéo theo 
cơn sốt Lady Gaga bùng phát trở lại, đặc biệt với chuỗi 
chương trình kéo dài 2 năm mang tên Lady Gaga Enigma 
tại Las Vegas bắt đầu từ những ngày cuối cùng năm 2018. 
Nữ ca sĩ cũng đang bắt tay vào chuẩn bị thực hiện album 
thứ sáu với kì vọng sẽ là bước ngoặt đưa Lady Gaga đến 
với thời kì đỉnh cao mới. 

VĂN HÓA & GIẢI TRÍ
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DƯƠNG TỬ QUỲNH

Là ngôi sao gốc Á hiếm hoi nổi danh ở 
Hollywood, cựu Hoa hậu Malaysia 

Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh) tạo 
dựng được vị trí như một “đả nữ” hàng 
đầu, là sự lựa chọn sáng giá cho 
những vai hành động, mạnh mẽ. Năm 
1997, cô được lựa chọn trở thành một 
Bondgirl trong loạt phim về điệp viên 
007 mang tên Tomorrow Never Dies 

(Ngày mai không bao giờ chết). Nhưng 
năm 2000 mới là mốc son chói lọi cho sự 

nghiệp của Dương Tử Quỳnh khi vào vai Du 
Tú Liên trong bộ phim Ngọa hổ tàng long. Phim 

giúp Dương Tử Quỳnh nhận được đề cử BAFTA (tương 
đương với Oscar của nước Anh) hạng mục Nữ diễn viên chính xuất 
sắc nhất. 

Thời kì tái sinh bắt đầu tới với Dương Tử Quỳnh từ bộ phim truyền 
hình Star Trek (Du hành giữa các vì sao) phiên bản mới (trình làng 
năm 2017) trong đó cô giữ một vai khá quan trọng làm nên chỉnh thể 
đa sắc tộc cho dàn diễn viên. Năm 2018, cô trở thành mẹ chồng trong 
bộ phim ăn khách bất ngờ Crazy Rich Asians (Giới siêu giàu châu Á). 
Cùng với 3 nữ diễn viên đang nổi khác, Dương Tử Quỳnh được tạp 
chí uy tín Entertainment Weekly bình chọn là Nhân vật giải trí của năm, 
xuất hiện trên trang bìa với hình ảnh đầy quyền lực. 

Dương Tử Quỳnh và các nữ diễn viên gốc Á 
trong phim Crazy Rich Asians

JULIA ROBERTS

Cũng khó lòng cạnh tranh với bảng vàng của Nicole Kidman nhưng “người 
đàn bà đẹp” của kinh đô điện ảnh Julia Roberts kịp ghi dấu ấn đậm nét 

ngay trong lần đầu đóng phim truyền hình dài tập. Phim Homecoming (Về 
nhà) thuộc thể loại giật gân, bí ẩn, 
trong đó, Julia Roberts thủ vai một 
nhân viên của chính phủ thực hiện 
dự án bí mật giúp các cựu chiến 
binh hòa nhập với cuộc sống đời 
thường. Homecoming được đánh giá 
là một trong những phim mới hay nhất 
của năm 2018 và sẽ tiếp tục phát triển tiếp 
mùa thứ hai để giải mã nhiều câu hỏi “rối não”. Với 
Homecoming, Julia Roberts nhận được đề cử Quả cầu Vàng đồng thời 
là minh chứng cho thấy lựa chọn các ngôi sao điện ảnh tham gia các 
dự án truyền hình sẽ là khoản đầu tư đắt đỏ nhưng đáng tiền đối với 
các nhà sản xuất, nhất là những dịch vụ trực tuyến đầy tham vọng 
cạnh tranh như Amazon.

Song song với thành công cùng Homecoming, Julia Roberts tiếp 
tục được giới phê bình tán dương nồng nhiệt cho vai một người mẹ có 
con nghiện ngập trong phim Ben Is Back (Ben trở lại). Màn thể hiện 
của Julia Robert được coi là tốt nhất kể từ nhiều năm trở lại đây, xứng 

đáng với một đề cử Oscar dành cho Nữ chính. Đã gần 20 năm rồi kể từ thời đỉnh cao với Erin Brockovich 
(năm 2000), Julia Roberts không còn là con cưng của Viện Hàn lâm điện ảnh, nay “người đàn bà đẹp” đang 
có sự trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

THÙY AN (Tổng hợp)
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XUẤT HIỆN NHIỀU  
KHÁI NIỆM MỚI

Trong suốt hơn hai năm kể từ khi 
Tổng thống Donald Trump nhậm chức, 
ngành truyền hình Mỹ chứng kiến tình 
trạng hỗn loạn về nội dung các chương 
trình truyền hình. Rất nhiều trong số 
đó tập trung phản ánh chính trị, công 
kích các nguyên thủ, các mối đe dọa 
khí hậu và tin tức giả mạo... Đây là 
nguyên nhân dẫn đến việc khái niệm 
“Dystopia” (Phản địa đàng), bắt đầu 
được nhắc đến trong lĩnh vực truyền 
hình. Đặc trưng của các tác phẩm 
thuộc dòng “dystopia” là thể hiện sự 
phi nhân tính, chế độ độc tài, thảm họa 
môi trường và các yếu tố liên quan đến 
sự thoái hoá xã hội, với cái nhìn tiêu 
cực và thiếu lành mạnh...

Bản thân Tổng thống Donald Trump 
cũng từng nhấn mạnh, truyền thông 
phải chấm dứt sự thù địch cùng những 
câu chuyện tiêu cực liên tiếp. Ông thậm 
chí còn kêu gọi giới báo chí chấm dứt 
“các cuộc tấn công giả mạo” khi nhiều 
chương trình đưa tin thiếu khách quan 
và có những bình luận thiếu tính xác 
thực về việc một loạt bom ống được 
gửi tới cựu Tổng thống Mỹ Barack 
Obama, các nghị sĩ danh tiếng đảng 

Dân chủ và hãng tin CNN 
hồi tháng 10 năm ngoái.

Không chỉ đề cập tới 
khái niệm “dystopia”, trang 
Forbes.com còn đưa ra nhận 
định, năm 2019 đã xuất hiện 
một số chương trình đi theo 
hướng “omniculturalism” 
(Chủ nghĩa đơn văn hóa). 
Nếu như, “multiculturalism” 
(Chủ nghĩa đa văn hóa) ám 

chỉ sự đa dạng của nhiều nền văn hoá 
trong một quốc gia và đã tồn tại trên 
truyền hình Mỹ từ nhiều năm nay thì 
“omniculturalism” lại trở nên phổ biến 
hơn dưới thời Tổng thống Donald 
Trump. Linda Ong, Giám đốc phụ trách 
văn hóa của CIVIC Group cho rằng, 
ngày càng nhiều đạo diễn, chương 
trình truyền hình bắt đầu mạnh dạn 
khám phá “omniculturalism”. Bộ phim 
Atlanta (Atlanta) của kênh FX là một 
ví dụ. Bộ phim thuộc thể loại hài xoay 
quanh hai người anh em họ với quan 
điểm khác nhau muốn định hướng 
trong lĩnh vực nhạc rap ở Atlanta. Đây 
là là một trong những tác phẩm truyền 
hình tiêu biểu, nơi mà quyền công dân 
của người da màu và sự bình đẳng về 

chủng tộc là chủ đề phim... Bộ phim 
đã nhận được nhiều lời khen ngợi 
và nhiều giải thưởng khác nhau, bao 
gồm hai giải thưởng Quả cầu vàng cho 
Phim truyền hình hay nhất, giải Nam 
diễn viên xuất sắc nhất cho nam diễn 
viên kiêm đạo diễn Donald Glover, hai 
giải Emmy Primetime cho Nam diễn 
viên chính xuất sắc trong một phim hài 
và xuất sắc chỉ đạo cho một loạt phim 
hài, khiến Glover trở thành người Mỹ 

gốc Phi đầu tiên giành được giải Emmy 
ở hạng mục trên.

THỊNH HÀNH  
DÒNG PHIM LÀM LẠI

Xu hướng làm lại phim cũ đã trở 
nên phổ biến trong vài năm trở lại đây 
và ngày càng trở nên phổ biến trong 
năm 2019. Thời gian qua, một loạt 
phiên bản phim làm lại trên các kênh 
truyền hình lớn như: ABC, CBS, CW, 
Fox và NBC có thể kể đến: Magnum P.I 
(Điều tra viên Magnum - 1980), Murphy 
Brown (Định luật tình yêu của Murphy - 
1988), Charmed (Phép thuật - 1998), 
Roswell (Thị trấn Roswell - 1999), New 
Mexico (Phi vụ ở Mexico - 1999), The 
Conners (Gia đình Conner, làm lại từ 

Điều gì đang diễn ra  
TRONG NGÀNH TRUYỀN HÌNH MỸ

KHÔNG NẰM NGOÀI DỰ ĐOÁN, TRUYỀN HÌNH MỸ VẪN 
ĐANG TIẾP TỤC TRẢI QUA NHIỀU THAY ĐỔI MẠNH MẼ 

TRONG THỜI GIAN QUA.

Tổng thống Donald Trump từng kêu gọi báo chi 
dừng các cuộc tấn công giả mạo 

HỒ SƠ TRUYỀN HÌNH
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phim Roseanne - Bà nội trợ Roseanne 
Conner, năm 1988), Hawaii Five-0 
(Biệt đội Hawaii, 1981), Deadwood (Kẻ 
vô dụng - 2004); và thậm chí là cả “bom 
tấn” truyền hình Lost in Space (Lạc rơi 
trong vũ trụ - 1965) trên dịch vụ Netflix 
hay Cobra Kai (làm lại từ Karate Kid - 
Cậu bé Karate) trên YouTube Red… 
Có thể khẳng định rằng thể loại phim 
truyền hình làm lại đang ở trong thời 
kì nở rộ nhất trong vòng ba mươi năm 
trở lại đây. Mới đây nhất, khán giả 
đang háo hức đón chờ hai phiên bản 
làm lại đình đám sẽ ra mắt trong năm 
2019 là Northern Exposure (Ánh sáng 
phương Bắc) và Lizzie McGuire (Cô 
nàng McGuire).

XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA  
TRONG TRUYỀN HÌNH

Nếu như trước đây, “ông lớn” trong 
truyền hình trực tuyến như Netflix hay 
Amazon ăn nên làm ra chủ yếu nhờ 
vào các bộ phim của Hollywood thì nay 
rất nhiều sản phẩm do các nền công 
nghiệp giải trí, truyền hình khác nhau 
trên thế giới sản xuất trở thành những 

sản phẩm ăn khách trên các dịch vụ 
này. Điều này thúc đẩy sự đa dạng hóa 
về nội dung cũng như tạo động lực 
phát triển cho lĩnh vực truyền hình theo 
yêu cầu. Một ví dụ tiêu biểu là trong 
thời gian gần đây, bộ phim Bodyguard 
(Vệ sĩ) do truyền hình Anh sản xuất đã 
trở thành một sản phẩm đình đám trên 
thị trường OTT tại Mỹ. Phim thậm chí 
được chấm tỉ lệ yêu thích 100% trên 
Rotten Tomatoes. Với 10 triệu lượt 
xem chỉ riêng tại Anh, với sự tham gia 
của nam diễn viên Richard Madden, 
Bodyguard đã nhanh chóng vượt ra 
khỏi biên giới đảo quốc sương mù để 
chinh phục khán giả thế giới. Thậm chí, 
bộ phim còn là series nổi tiếng nhất kể 
từ sau loạt phim kinh điển Downton 
Abbey (Tu viện Abbey), có lượng 
người xem ngang với sự kiện lễ cưới 
của Hoàng tử Harry và Công nương 
Meghan Markle. 

Không khó hiểu khi Netflix quyết định 
mua bản quyền loạt phim Bodyguard 
từ Đài BBC để đem về phát sóng cho 
khán giả quốc tế của mình. Điều khiến 

Bodyguard trở nên hoàn hảo trên 
Netflix chính là yếu tố chính trị kịch tính 
của phim bù đắp cho chỗ trống của bộ 
phim từng “hô mưa gọi gió” House of 
Cards (Sóng gió chính trường) sau 
bê bối lạm dụng tình dục của nam tài 
tử Kevin Spacey. Bodyguard là minh 
chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của xu 
hướng toàn cầu hóa phim truyền hình 
trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như 
hiện nay. 

“Tên tuổi lớn, chương trình nhỏ” 
là một cách nói nôm na của các nhà 
chuyên môn khi đề cập tới việc nhiều 
ngôi sao lớn, những người mà trước 
kia chỉ “gật đầu” với những siêu phẩm 
“bom tấn” của Hollywood, nay đã chấp 
nhận đến với lãnh địa phim trực tuyến, 
thậm chí với mức thù lao mềm hơn. 
Julia Robert đóng phim cho Amazon 
hay Chris Pine đóng cho TNT là những 
ví dụ điển hình nhất. Các nhà chuyên 
môn dự đoán, xu hướng này sẽ còn 
trở nên phổ biến hơn nữa trong thời 
gian tới.

CHI DIỆP (Theo Forbes.com)

Phiên bản làm lại của phim Northern Exposure 
được háo hức chờ đón trong năm 2019

Nữ diễn viên Julia Roberts 
trong bộ phim Homecoming 
phát hành trên Amazon Prime

http://forbes.com/
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Xác định ý nghĩa và tính chất đặc 
biệt quan trọng của Hội nghị 
thượng đỉnh Mỹ - Triều, Đài THVN 
đã nỗ lực hết mình đảm bảo công 

tác truyền thông đưa tin thông suốt, tạo 
điều kiện tác nghiệp tốt nhất cho báo 
giới quốc tế. Với khoảng thời gian vỏn 
vẹn chỉ hơn một tuần để chuẩn bị cho 
công tác truyền thông tại Hội nghị 
thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai, Đài 
THVN đã gấp rút lên kế hoạch thông tin 
tuyên truyền một cách kĩ lưỡng nhằm 
đảm bảo an toàn tuyệt đối, đề phòng 
mọi tình huống bất trắc có thể xảy ra. 

Trung tâm Báo chí quốc tế phục vụ 
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 
hai đặt tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà 
Nội, chính thức đi vào hoạt động chỉ 
một ngày trước khi sự kiện diễn ra. VTV 
là một trong những đơn vị đầu tiên có 
mặt và hoàn thành lắp đặt các trang 
thiết bị hiện đại nhất phục vụ công tác 
đưa tin, truyền dẫn tín hiệu và hỗ trợ 

các phóng viên trong nước và quốc tế 
có thể đưa tin đầy đủ nhất, nhanh nhất 
và đảm bảo hiệu quả nhất. Đài THVN 
đã huy động hơn 200 cán bộ, phóng 
viên, biên tập viên và đội ngũ kĩ thuật 
sẵn sàng “tác chiến” tại sự kiện. Các 
đơn vị kĩ thuật của Đài THVN gồm: 
Trung tâm Kĩ thuật truyền dẫn phát 
sóng, Trung tâm Tin học và Công nghệ 
Truyền hình, Trung tâm Kĩ thuật Sản 
xuất chương trình đã cùng nhau phối 
hợp chặt chẽ, đảm bảo việc lắp đặt hệ 

thống thiết bị để có thể truyền tín hiệu 
về Trung tâm Báo chí quốc tế và Đài 
THVN từ các điểm diễn ra hoạt động 
của sự kiện như sân bay Nội Bài, ga 
Đồng Đăng, khách sạn Marriot, khách 
sạn Melia, khách sạn Metropole,… 

Với vai trò là truyền hình nước chủ 
nhà, Đài THVN là đơn vị chịu trách 
nhiệm cung cấp tín hiệu phục vụ việc 
đưa tin cho các hãng thông tấn, đài 
truyền hình, phóng viên báo chí trong 
nước và quốc tế tác nghiệp trong thời 
gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Tại 
Trung tâm Báo chí quốc tế, tín hiệu của 
truyền hình chủ nhà được nối tới khu 
vực Booth và các phòng làm việc riêng 
cho các phóng viên. VTV đã cung cấp 
tín hiệu cho gần 60 booth của các hãng 
truyền thông quốc tế và trong nước, lắp 
đặt nhiều màn hình tivi lớn tại nhiều địa 
điểm, đồng thời cung cấp thiết bị và 
đường truyền cho khoảng 15 điểm đặt 
Live stand-up (chỗ cho phóng viên 

HẬU TRƯỜNG 
CHUYỆN TÁC NGHIỆP TẠI
 Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều 

VỚI VAI TRÒ LÀ TRUYỀN HÌNH NƯỚC 
CHỦ NHÀ, ĐÀI THVN ĐÃ TẬP TRUNG 
MỌI NGUỒN LỰC ĐẢM BẢO TRUYỀN 

THÔNG THÔNG SUỐT, AN TOÀN 
TRONG THỜI GIAN DIỄN RA HỘI 

NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU LẦN 
THỨ 2 ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI  

HÀ NỘI VỪA QUA.

PV Đài THVN đang tác nghiệp tại sự kiện 
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

PHÍA SAU MÀN HÌNH
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nước ngoài đứng dẫn) trực tiếp để hỗ 
trợ các phóng viên quốc tế trong công 
tác đưa tin. Nếu như tại Hội nghị Cấp 
cao APEC 2018, VTV cung cấp khoảng 
hơn 200 đường truyền tín hiệu thì con 
số ở sự kiện lần này đã nâng lên hơn 
300, cho 51 đài truyền hình trong và 
ngoài nước. Ngoài ra, VTV đã huy động 
các thiết bị kĩ thuật hiện đại nhất như: 
xe màu, xe truyền dẫn vệ tinh, các bộ 
vệ tinh cơ động, thiết bị truyền dẫn qua 
mạng 4G và internet (Live-U, 
Streambox), thiết bị truyền dẫn qua IP, 
Camlink… đáp ứng truyền tin cơ động, 
nhanh nhất, mọi lúc mọi nơi và trong 
mọi điều kiện.

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng 
đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai, VTV đã liên 

tục cập nhật hình ảnh của các cuộc họp 
song phương giữa Tổng thống Donald 
Trump và Chủ tịch Kim Jong Un, các 
hoạt động bên lề cũng như các cuộc 
gặp gỡ của hai bên với lãnh đạo Đảng 
và Nhà nước ta. Các bản tin Thời sự, 
các chương trình chuyên sâu đề cập 
đến tác động của cuộc gặp thượng đỉnh 
đến quan hệ Mỹ - Triều và thế giới, 
cũng như giới thiệu Việt Nam, một đất 
nước an toàn, năng động và hòa bình 
được Đài THVN liên tục truyền tải trên 
các kênh sóng và nền tảng số của VTV. 
Điểm nhấn trong loạt chương trình của 
VTV thực hiện trong sự kiện lần này là 
buổi truyền hình trực tiếp vào thời điểm 
diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh, VTV đã 

kết nối với các cơ quan thường trú của 
Đài THVN tại Mỹ, Nhật, Trung Quốc và 
ASEAN, với sự tham gia của các 
chuyên gia am hiểu về quan hệ quốc tế 
và tình hình Mỹ - Triều cũng như bán 
đảo Triều Tiên. Được giao trọng trách là 
đơn vị mũi nhọn trong tuyên truyền Hội 
nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, Ban Thời 
sự đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch 
tổng thể về tuyên truyền một cách kĩ 
lưỡng, đồng thời cử nhóm phóng viên 
đi Hàn Quốc tác nghiệp, phối hợp chặt 
chẽ với phía bạn để đảm bảo công tác 
truyền thông hiệu quả, xuyên suốt. Bên 
cạnh đó, các đơn vị như Trung tâm Mỹ 
thuật đã đảm bảo việc thực hiện các 
công việc liên quan đến thiết kế, xây 

dựng trường quay, Live stand-up, hệ 
thống màn hình lớn, Tivi hiển thị tín 
hiệu… Sự phối hợp nhịp nhàng giữa 
Ban Thời sự, Ban Hợp tác quốc tế, Ban 
Thư kí biên tập và Trung tâm quảng cáo 
và dịch vụ truyền hình - TVAd đã góp 
phần giúp VTV đáp ứng cung cấp các 
chương trình, tin tức và các hình ảnh 
chất lượng cao của hội nghị cho các cơ 
quan báo chí, truyền thông trong nước 
và quốc tế. 

Ông Đinh Đắc Vĩnh – Phó Tổng 
giám đốc Đài THVN nhấn mạnh: “Với 
sự chuẩn bị chu đáo và kinh nghiệm 
triển khai tổ chức nhiều sự kiện quốc tế 
quan trọng, VTV đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ cung cấp tín hiệu tốt, kịp thời 
và chất lượng cao cho các cơ quan báo 
chí, truyền thông, các hãng thông tấn, 
các đài truyền hình trong và ngoài nước 
cũng như người xem truyền hình trong 
sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. 
Truyền thông quốc tế đã đưa tin đậm nét 
xung quanh hội nghị thượng đỉnh, và 
đánh giá cao công tác chuẩn bị của 
nước chủ nhà Việt Nam, trong đó có 
Đài THVN. Đây là nguồn động viên lớn 
lao đối với toàn thể đội ngũ cán bộ của 
Đài THVN thực hiện nhiệm vụ tại Hội 
nghị thượng đỉnh lần này, đồng thời góp 
phần nâng cao vị thế, vai trò của VTV 
đối với truyền thông quốc tế”.

AN KHÊ

Đông đảo phóng viên trong và ngoài nước tham gia 
đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
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GIẢI PHÁP GỌI VỐN TRONG 
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

HUY ĐỘNG VỐN TỪ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ LUÔN LÀ BÀI TOÁN KHÓ ĐỐI 
VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG 
LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ 
CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (VTV2) 
SẼ PHẦN NÀO GIÚP CHO CÁC NHÀ KHỞI NGHIỆP CÓ NHỮNG BƯỚC 

ĐI VÀ QUYẾT SÁCH PHÙ HỢP TRONG QUÁ TRÌNH KHỞI NGHIỆP.

1. Cùng với diễn biến nhanh chóng của 
cách mạng công nghiệp 4.0, một 
trong những cách thức ứng phó 

phù hợp được Việt Nam đưa ra là đẩy 
mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo. Trên tinh thần đó, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê 
duyệt Đề án 844: “Hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 
đến năm 2025”, do Bộ Khoa học và 
Công nghệ chủ trì, nhằm thúc đẩy giúp 
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo tại Việt Nam lan tỏa và phát triển 
mạnh mẽ.

Cụm từ “khởi nghiệp” đã trở nên rất 
đỗi quen thuộc trong đời sống xã hội, 
thế nhưng, hiểu đúng và làm đúng 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lại là một 
khái niệm hoàn toàn khác. Tại Hội nghị 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 
2018, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế 
Duy cũng từng khẳng định: “Để phát 
triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, 
trước tiên, những người khởi nghiệp là 
thế hệ trẻ cần phải hiểu rõ để không bị 
nhầm giữa khái niệm khởi nghiệp, lập 
nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

chính là khởi nghiệp từ những ý tưởng 
mới, những mô hình mới, những kết 
quả khoa học công nghệ mới, sau đó 
nhanh chóng phát triển thành doanh 
nghiệp để cạnh tranh toàn cầu và 
được đầu tư nhanh chóng”.

Hiện tại, Bộ KH&CN đã và đang 
hoàn thiện, phát triển Cổng Thông tin 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 
nhằm cung cấp các thông tin về hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
Việt Nam. Đây là công cụ thống nhất 
từ Trung ương đến địa phương trong 
việc thu thập và phân tích cơ sở dữ 

Hậu trường chương trình 
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
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liệu các đối tượng trong hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bên 
cạnh đó, năm 2019, Đề án 844 sẽ tập 
trung hỗ trợ việc nâng cao năng lực 
cho các chủ thể trong hệ sinh thái; 
cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp 
khởi nghiệp; thúc đẩy liên kết trong 
nước - quốc tế; đẩy mạnh xây dựng, 
hình thành các mạng lưới về khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo gồm: mạng 
lưới nhà đầu tư và quỹ đầu tư cho khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo, mạng lưới tư 
vấn, cố vấn, chuyên gia khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo… 

2. Dòng tiền luôn được xem là 
“dòng máu” duy trì tất cả các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

là yếu tố sống còn nhưng cũng là bài 
toán nan giải đối với các doanh nghiệp. 
Do đi theo hướng công nghệ cao, các 
dự án của các nhà khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo gặp không ít khó khăn trong 
việc tiếp cận nguồn vốn, tìm kiếm thị 
trường bởi giá thành sản xuất tương 
đối cao, trong khi rất nhiều sản phẩm 
bị đánh đồng với hàng hóa thông 
thường. Đặc biệt, đối với các nhà khởi 
nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, bài 
toán dòng tiền lại càng nan giải thêm 
bội phần. Lĩnh vực nông nghiệp rất cần 
quỹ đất lớn trong khi tại Việt Nam, cơ 
chế và quỹ đất công cho dự án khởi 
nghiệp gần như chưa có, chưa kể đến 
việc các dự án không dám tiếp cận các 
nguồn tín dụng do không có tài sản thế 
chấp... Rất nhiều nhà khởi nghiệp cảm 
thấy mệt mỏi, “cô đơn” trong chặng 
đường khởi nghiệp khiến không ít 
người bỏ cuộc giữa chừng.

Thông thường, mỗi doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo thường trải qua 3 
giai đoạn phát triển: tìm hiểu thị trường, 
sản xuất sản phẩm mẫu và mở rộng thị 
trường để phát triển. Thế nhưng, trong 
giai đoạn tìm hiểu thị trường, phần lớn 
các nhà khởi nghiệp không kêu gọi 
được vốn đầu tư. Hiện nay, mới chỉ có 
các quỹ đầu tư thiên thần (đầu tư cho 
nhà khởi nghiệp từ giai đoạn sớm) và 
một số nguồn vốn của nhà nước hỗ trợ 
với các tiêu chí khá “ngặt nghèo”… Vì 
vậy, các nhà khởi nghiệp thường chọn 
cách tự xoay sở manh mún bằng 

nguồn vốn tự có như vay người thân, 
sử dụng tiền tiết kiệm… khiến hiệu quả 
thường không cao.

3. Nằm trong đề án 844, chương 
trình tọa đàm Khởi nghiệp đổi 
mới và sáng tạo do Ban Khoa 

giáo sản xuất là chương trình đầu tiên 
của Đài THVN đề cập bám sát với đề 
án này trong giai đoạn 2018 – 2019; 
bên cạnh việc khẳng định vai trò và 
định hướng của Bộ Khoa học và Công 
nghệ trong việc phát triển hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đồng 
thời giúp cộng đồng các nhà khởi 
nghiệp hiểu đúng về khái niệm “khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo”. Trong 6 số 
đầu tiên đi sâu khai thác từng vấn đề, 
vướng mắc của khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, 
các nhà khởi nghiệp sẽ tìm thấy cho 
mình nhiều lời khuyên bổ ích trong 
nhiều vấn đề, đặc biệt là giải pháp kêu 
gọi vốn đầu tư. 

Theo ông Đàm Quang Thắng, 
Trưởng làng công nghệ nông nghiệp 
AgriTech village, các start-up trong lĩnh 
vực nông nghiệp tại Việt Nam gặp rất 
nhiều khó khăn, khúc mắc. Mặt khác, 
do tăng trưởng trong nông nghiệp còn 
nhiều hạn chế nên các nhà đầu tư 
càng rụt rè trong việc hỗ trợ vốn vay 
đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay đã xuất 
hiện một số tín hiệu đáng mừng từ 
cộng đồng doanh nghiệp và các nhà 

đầu tư khi mảng nông nghiệp ngày 
càng trở thành mối quan tâm của các 
nhà đầu tư chứng khoán. 

Là người có nhiều kinh nghiệm 
trong lĩnh vực khởi nghiệp, ông Đàm 
Quang Thắng đưa ra lời khuyên, thay 
vì “đứng một mình”, các nhà khởi 
nghiệp nên tìm đến những người bạn 
đồng hành. Muốn vậy, họ cần tham gia 
vào các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp 
khởi nghiệp. Ở đó, họ sẽ được trang bị 
các công cụ, được các chuyên gia 
trong nhiều lĩnh vực khác nhau hỗ trợ 
và quan trọng là dễ dàng tiếp cận 
nguồn vốn từ các nhà đầu tư.

Tuy vậy, ông Đàm Quang Thắng 
cho rằng, các start-up không nên quá 
phụ thuộc vào nguồn vốn nhà nước. 
Họ cần phải tự khẳng định bản thân và 
đi bằng đôi chân của chính mình, bởi 
nếu chỉ dựa vào nguồn vốn nhà nước 
thì sẽ dễ bị rơi vào tình trạng ỳ, không 
còn sức sáng tạo và sức bật để vượt 
qua những giai đoạn khó khăn trong 
quá trình khởi nghiệp.

Khán giả có thể theo dõi những 
kiến thức về khởi nghiệp, những bài 
học kinh nghiệm và lời khuyên giá trị từ 
các chuyên gia trong lĩnh vực khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo trong chương 
trình Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
được phát sóng trên kênh VTV2 vào 
lúc 21h thứ Ba hàng tuần.

MỸ CHI 
Ảnh: HẢI HƯNG 

Phòng máy trường quay 
Ban Khoa giáo
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bình” với nhân vật bà 
Phương bằng câu hỏi: 
“Bà Phương ơi, có cần 
thiết phải làm như thế 
không?».  Bà Mỹ (diễn 
viên Thanh Tú đóng) 
là nhân vật phản diện 
trong phim, bà chính 
là tác nhân khiến cô 
con gái ruột của mình 
phải trốn chạy. Dù đây 
là một vai diễn khá 
quen thuộc với diễn 

viên Thanh Tú nhưng chị cho biết, vai 
này có nhiều đất, “mảng miếng” cho chị 
sáng tạo. Trong một số cảnh quay, sau 
khi đạo diễn hô cắt, Thanh Tú thường 
phải mất hàng tiếng đồng hồ mới có thể 
bình tĩnh lại được, bởi theo chị, bà Mỹ 
không chỉ đanh đá mà còn trơ trẽn. “Tôi 
gặp áp lực khi phải đẩy nét chua ngoa, 
lẳng lơ của nhân vật lên đến tận cùng. 
Mỹ có nhiều câu thoại cay nghiệt, độc 

PHÍA SAU MÀN HÌNH

Ngay khi những tập đầu tiên lên 
sóng, nhiều người đã ví Chạy 
trốn thanh xuân như Phía trước 
là bầu trời, được làm mới bằng 

những tình tiết, yếu tố rất riêng. Hệ 
thống các nhân vật trong Chạy trốn 
thanh xuân được xây dựng chắc tay 
với những nét cá tính rất độc đáo, đại 
diện cho những «gương mặt thân 
quen» trong mọi xóm trọ, rất thực tế và 
gần gũi đối với giới trẻ. Khu nhà trọ sinh 
viên với đủ những kiểu người, đặc biệt 

nhất phòng ba cô gái oái oăm: An, Vy, 
Thùy - tâm điểm của mọi rắc rối… Một 
trong những nhân tố hài hước trong bộ 
phim Chạy trốn thanh xuân mà người 
xem không thể bỏ qua là nhân vật Đạt 
do diễn viên Lâm Đức Anh, diễn viên 
của Nhà hát Kịch Việt Nam thủ vai. Đạt 
là một sinh viên kiến trúc, sở hữu 
giọng nói ngọng “quyến rũ” đến phì 
cười. Đó là ý tưởng của Lâm Đức Anh 
với mong muốn tạo dấu ấn riêng cho 
nhân vật của mình. Bên cạnh đó, 
Vboger Hiệp Đỗ - vai Xuân cũng tạo ra 
điểm nhấn thú vị cho bộ phim với 
những câu thoại hài hước và vô cùng 
ấn tượng. Đây chính là một trong 
những “bí kíp” của biên kịch và đạo 

SAU ỐNG KÍNH
Chạy trốn thanh xuân

PHIM CHẠY TRỐN THANH XUÂN ĐƯA NGƯỜI XEM VỀ THỜI TUỔI TRẺ KHI MANG ĐẾN 
KHÔNG KHÍ THỜI SINH VIÊN TRONG TRẺO, HÀI HƯỚC, LÃNG MẠN, NGỌT NGÀO NHƯNG 

CŨNG NHIỀU DAY DỨT. CÙNG TCTH KHÁM PHÁ NHỮNG CÂU CHUYỆN SAU ỐNG KÍNH CỦA 
BỘ PHIM ĐANG THU HÚT ĐÔNG ĐẢO KHÁN GIẢ NÀY. 

Diễn viên Thanh Tú vai 
mẹ của An, nhân vật bị 

nhiều người ghét

Ghi hình phim Chạy trốn thanh xuân

NSƯT Hoàng Hải và  
NSƯT Chiều Xuân trong phim 

diễn nhằm thu hút những khán giả trẻ 
theo dõi bộ phim này. 

Các nghệ sĩ lớn tuổi đều khá hồi hộp 
với hình ảnh nhân vật mình đảm nhận. 
NSƯT Hoàng Hải hào hứng và mong 
khán giả ghét cay ghét đắng nhân 
vật Hoài - ông bố tệ bạc trong cái vỏ 
ngoài tưởng như tử tế của mình. Còn 
NSƯT Chiều Xuân lại bày tỏ sự “bất 

http://kenh14.vn/phia-truoc-la-bau-troi.html
http://kenh14.vn/phia-truoc-la-bau-troi.html
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ác với con gái ruột. 
Ngoài đời, tôi có 
hai con gái nên dễ 
xúc động, thường 
rơi nước mắt khi 
quay. Chưa bao 
giờ tôi đóng vai 
nào mà ghét nhân 
vật của mình như 
thế”, diễn viên 
Thanh Tú chia sẻ. 

Được biết, bộ 
phim ban đầu có 
tên gọi là Oan gia xóm trọ, sát thời điểm 
phát sóng đã được đổi tên thành Chạy 
trốn thanh xuân. Một trong những lí do 
cho sự thay đổi này là bởi câu chuyện 
phim không chỉ dừng lại ở xóm trọ mà 
được phát triển cùng với sự trưởng 
thành của các nhân vật. Theo lí giải 
của đạo diễn Vũ Minh Trí, thông điệp 
của bộ phim là bên cạnh tuổi trẻ, sự 
hăng say tìm kiếm con đường đi của 
mình, đôi khi những xáo trộn, áp lực 
trong cuộc sống luôn là điều khiến 
chúng ta phải chạy trốn.

Những diễn viên trẻ như: Bình An, 
Lưu Đê Ly, Thạch Huyền, Lâm Đức 
Anh… đều quá lứa tuổi so với các sinh 
viên trong phim. Tuy nhiên, vóc dáng 
trẻ trung, diễn xuất biểu cảm, tươi trẻ 
là điểm cộng khiến họ vào vai sinh viên 
rất ngọt. Lưu Đê Ly chia sẻ, vai An 
giống cô ngoài đời đến 90%. Thời điểm 
bộ phim Chạy trốn thanh xuân đang 

Khai thác đề tài đánh trúng thị hiếu người 
xem, Chạy trốn thanh xuân đã gây sốt bởi 
dàn diễn viên trẻ đẹp tài năng, góc máy 
quay đẹp cũng như tình tiết hấp dẫn. Không 
chỉ vậy, phim còn có nhiều “chiêu” thu hút 
khán giả như cho ra đời hàng loạt câu thoại 
ấn tượng của các nhân vật. Hi vọng, nửa 
phần sau của bộ phim, những mối quan hệ 
mới trong Chạy trốn thanh xuân vẫn tiếp 
tục giữ được sức hấp dẫn với khán giả. 

Hậu trường phim Chạy trốn thanh xuân

Diễn viên Huỳnh Anh trong phim

Lưu Đê Ly trong phim

phát sóng cũng là lúc cô và đoàn làm 
phim đang mải miết trên phim trường. 
Lưu Đê Ly cho biết, cô tập trung 200% 
cho vai An, thậm chí bị ám ảnh trong 
suốt thời gian dài quay phim cũng như 
sau đó. Trong nhiều cảnh tâm lí nặng, 
vì quá nhập tâm, cảm xúc của Ly được 
đẩy mạnh từ những lúc diễn tập khiến 
đạo diễn phải bảo cô hãy kìm nén lại. 
Ít ai biết, để vào vai An, Lưu Đê Ly đã 
quyết định cắt phăng mái tóc dài yêu 
thích suốt 10 năm qua. Đó là sự đầu tư 
và hi sinh mà cô dành cho vai diễn này.

Huỳnh Anh (vai Phi) và Lưu Đê Ly 
(vai An) là bạn học cấp 2 với nhau nên 
khi cùng làm việc chung ở bộ phim này 
cả hai rất ăn ý. Đây là cặp đôi có rất 
nhiều cảnh diễn chung và để lại nhiều 
phân đoạn đáng nhớ. Tuy nhiên, để 
có được phân cảnh thân mật như Phi 
“cưỡng hôn” An, họ phải tập đi tập lại 
mấy lần. Theo chia sẻ của một thành 

viên trong đoàn làm phim, mỗi cảnh “tập 
hôn”, trợ lí sản xuất đều phải để một tờ 
giấy chắn giữa hai diễn viên. Điều này 
không phải vì Huỳnh Anh và Lưu Đê Ly 
ngại ngùng mà vì để giữ cảm xúc cho 
diễn viên trong cảnh diễn thật. 

Bối cảnh và những góc máy đẹp 
cũng là một trong những điểm cộng 
khiến Chạy trốn thanh xuân gây ấn 
tượng với khán giả. Ngoài ngôi biệt thự 
cổ được chọn làm xóm trọ của những 
cô cậu sinh viên thì những góc máy 
rộng, khoáng đạt trong những tập phim 
về chuyến dã ngoại của các bạn trẻ 
đến khu du lịch Tràng An, Ninh Bình đã 
mang đến một không khí tươi mới cho 
bộ phim. 

NGUYÊN KHÔI
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 Trong thời đại 4.0 thì một chương 
trình truyền hình cập nhật tin tức về 
công nghệ cho tất cả mọi người dân là 
điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, để 
hút được khán giả là điều không hề 
đơn giản. Khi thực hiện những số đầu 
tiên, ekip sản xuất gặp khó khăn gì?

Hiện nay, những chương trình chuyên 
biệt về khoa học và công nghệ trên VTV2 
nói riêng và các kênh sóng của Đài 
THVN nói chung không phải là hiếm. Đây 
cũng là điều băn khoăn của ekip thực 
hiện khi giới thiệu một chương trình mới 
đến với khán giả. Chương trình này sẽ 
có gì khác biệt? Làm như thế nào để có 
thể thu hút khán giả đồng hành cùng 15 
phút của chương trình? Cách thông tin ra 
sao để tránh đi vào sự nhàm chán, quen 
thuộc? Mặt thể hiện và các kĩ thuật 
truyền hình mới sẽ được áp dụng ra sao 
trong chương trình này?... Đó cũng 
chính là những câu hỏi mà ekip thực 
hiện chương trình đã tự đặt ra và quyết 
tâm cần phải trả lời được qua những số 
lên sóng của Công nghệ 360. 

 Hai BTV của chương trình là Mai 
Quyên và Bảo Phong đều là các 
gương mặt trẻ, việc sản xuất một 
chương trình chuyên sâu về công 
nghệ đòi hỏi các bạn phải cập nhật 
và nâng cao kiến thức của mình ra 
sao? Hẳn hai bạn cũng rất say mê 
công nghệ?

Dù đều có khoảng thời gian trên 5 
năm công tác và theo dõi mảng khoa học 

công nghệ nhưng khi được giao công 
việc sản xuất một format mới, chúng tôi 
cảm thấy khá áp lực. Áp lực này đến từ 
việc hiện nay có rất nhiều kênh thông tin 
mà khán giả có thể cập nhật những xu 
hướng, sản phẩm, kiến thức về công 
nghệ trên thế giới. Chúng tôi không thể 
hi vọng làm theo cách cũ mà vẫn có thể 
kéo được khán giả đến với những nội 
dung của mình. Do vậy, chúng tôi cần 
làm mới chính mình. Chúng tôi đã theo 
dõi và học hỏi những cách thể hiện thú 
vị, đang là xu hướng hiện nay với mong 
muốn khoác một chiếc áo mới cho 

chương trình. Bên cạnh đó, chúng tôi 
cũng được các anh chị đồng nghiệp hỗ 
trợ về mặt chuyên môn để nội dung 
thông tin được chính xác, đầy đủ và có 
độ sâu, thể hiện được thế mạnh của 
VTV2 - kênh Khoa học Giáo dục. 

 Công nghệ 360 có lẽ là chương 
trình đầu tiên đưa mô hình người máy 
vào dẫn kết nối giữa các tiểu mục, 
vừa mang đến nét mới, lạ, hút khán 
giả vừa thể hiện được bản sắc riêng 
của chương trình công nghệ. Bạn có 
thể hé lộ chuyện hậu trường khi sử 
dụng người dẫn đặc biệt này?

Sử dụng robot dẫn chương trình là 
thử nghiệm mới của cả VTV2 và Trung 
tâm đồ họa, Đài THVN. Dù đã lên sóng 
được hai chương trình, chúng tôi vẫn 
đang trong quá trình từng bước hoàn 
thiện, chỉnh sửa robot sao cho cử chỉ, 
biểu cảm và giọng nói được giàu cảm 
xúc và tự nhiên nhất. Cô robot này mất 
gần 1 tháng để hoàn thiện phần thiết kế. 
Sau đó tiếp tục trải qua quá trình chỉnh 
sửa phần chuyển động của khuôn mặt, 
cánh tay và nửa thân trên trong vòng 2 
tuần. Giọng nói của robot được sử dụng 
phần mềm để tự động chuyển từ văn 
bản thành tiếng nói. Hiện tại, biểu cảm 
của robot vẫn đang được mô phỏng từ 
khuôn mặt người thật. Tuy nhiên, dự kiến 
của ekip thực hiện là sẽ xây dựng bộ 
công cụ để tự động nhận dạng văn bản, 
từ đó chuyển đổi thành khẩu hình của 
nhân vật này. 

LÀ CHƯƠNG TRÌNH MỚI CỦA PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - BAN KHOA 
GIÁO, CÔNG NGHỆ 360 SẼ ĐEM ĐẾN NHỮNG THÔNG TIN GẦN GŨI, THIẾT THỰC 
NHẤT VỚI CUỘC SỐNG. BTV THÁI MAI QUYÊN CHIA SẺ VỀ NHỮNG NỖ LỰC CỦA 

EKIP THỰC HIỆN ĐỂ TẠO DẤU ẤN CHO CHƯƠNG TRÌNH.

GẦN GŨI VÀ 
THIẾT THỰC360

CÔNG NGHỆ

BTV Thái Mai Quyên
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 Các chương trình đầu tiên lên 
sóng có khiến ekip sản xuất hài lòng?

Tính đến nay, chương trình đã giới 
thiệu đến khán giả được hai số. Về mặt 
nội dung, chúng tôi có thể tự tin với 
những gì đã chuyển tải đến khán giả. 
Tuy nhiên, về hình thức thể hiện, chúng 
tôi cho rằng vẫn còn rất nhiều điểm có 
thể làm tốt hơn và có thể học hỏi các 
cách làm khác để mỗi chương trình 
không nhàm chán với khán giả. Các 
chương trình đã lên sóng giới thiệu đến 
khán giả hai gương mặt trẻ, đều là 
những CEO đầy tài năng của các doanh 
nghiệp mới khởi nghiệp khá nổi tiếng 
trong làng công nghệ Việt Nam: CEO 
Tony Trần của Alfa Enzo và CEO Hồ 
Minh Đức của Vbee. Bên cạnh đó, khán 
giả còn có thể xem những hình ảnh về 
những thiết bị gia dụng gần gũi trong 
cuộc sống, đó là Máy xay đa năng và 
Máy rửa bát đĩa.

 Có thể nói, điểm nhấn của 
chương trình chính là phần công 
nghệ 360 - kết nối khán giả những 
nhân vật trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực 
công nghệ. Các khách mời dự kiến 
sắp tới là…?

Đúng vậy, đây là phần giao lưu của 
MC với khách mời là những gương mặt 
trẻ triển vọng với những thành tựu điển 
hình của làng công nghệ Việt Nam hay 
những start-up công nghệ nổi bật; Chúng 
tôi dự kiến cũng sẽ giới thiệu với khán giả 
những sản phẩm công nghệ Made in Việt 

Nam đang được giới chuyên môn và cộng 
đồng đánh giá cao.

Trong tháng 3, chương trình sẽ tiếp tục 
giới thiệu đến khán giả hai gương mặt 
công nghệ tiêu biểu với những thông điệp 
truyền cảm hứng đến khán giả. Xin tạm 
chưa nói tên của hai vị khách mời này 
nhưng xin bật mí rằng, đó là những gương 
mặt nữ, trẻ trung và có đóng góp cho nền 
khoa học và công nghệ nước nhà. 

MAI CHI (Thực hiện)

Robot mô phỏng biểu cảm khuôn mặt

Giao lưu với khách mời trường quay

Với ba tiểu mục: Điểm tin, Công nghệ 
360 và Giải ngố công nghệ, chương 
trình Công nghệ 360 sẽ cập nhật 
thông tin về xu hướng công nghệ mới 
tới khán giả; Giới thiệu những gương 
mặt trẻ, nhân vật nổi bật trong làng 
công nghệ nước nhà từ đó truyền 
cảm hứng sáng tạo cho giới trẻ; Phổ 
biến ý tưởng sáng tạo thú vị, những 
mẹo vặt dễ áp dụng trong cuộc sống 
tới mọi người. Mục đích của ekip 
thực hiện là muốn đem đến những 
thông tin công nghệ gần gũi với cuộc 
sống, dễ xem và dễ ứng dụng cho 
người xem.
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BỘ PHIM TRUYỀN HÌNH TƠ DUYÊN (30 TẬP, ĐANG PHÁT SÓNG TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU 
HÀNG TUẦN TRÊN KÊNH VTV9) TRẢI QUA BỐN NĂM THAI NGHÉN KỊCH BẢN VÀ BỐN NĂM 

CHỜ ĐỢI, PHIM MỚI ĐẾN ĐƯỢC VỚI KHÁN GIẢ. TUY GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN NHƯNG 
PHIM ĐANG THU HÚT SỰ QUAN TÂM CỦA NGƯỜI XEM VÌ CÂU CHUYỆN XÚC ĐỘNG VỀ 

NGHỀ DỆT LỤA VÀ NGƯỜI DÂN Ở LÀNG LỤA TÂN CHÂU NỔI DANH. 

ĐÁNH THỨC CÂU CHUYỆN 
VỀ LÀNG NGHỀ

Vải lãnh Mỹ A của làng lụa Tân 
Châu (tỉnh An Giang) từ lâu đã là 
nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim tài 
liệu, truyền hình… nhưng khi đến với 
phim Tơ duyên thì câu chuyện về làng 
lụa được khoác thêm một diện mạo 
mới bởi cách kể chuyện mới lạ, sâu 
sắc của nhóm biên kịch. Biên kịch 
Đặng Thanh cho biết, nhóm đã ấp ủ đề 
tài trong 4 năm. Nhóm viết đã xuống 
Tân Châu hai lần để tìm cảm hứng, 
hình thành đường dây kịch bản và câu 
chuyện, mang lại thông điệp ý nghĩa 
cho khán giả về lụa Tân Châu gắn liền 
với phần kí ức của văn hóa Việt từ đời 
cha ông. 

Nhờ cách làm việc cẩn thận của 
nhóm biên kịch mà đạo diễn Nam Quan 

đã ưng ý ngay khi đọc kịch bản. Anh 
thấy được sự tâm huyết, quan sát tinh 
tế của người viết nên quyết tâm đưa 
câu chuyện lên phim. Trên phim Tơ 
duyên có rất nhiều cảnh quay đẹp gắn 
với không gian làng lụa như: những 
khung cửi gỗ, quá trình nhuộm vải, 
phơi… Diễn viên Quý Bình cũng bị kịch 
bản thuyết phục nên nhận lời ngay. 
Anh thích thú với nội dung câu chuyện 
tinh tế. Bên cạnh cái nền là quá trình 
giữ gìn nghề truyền thống của cha ông 
thì các nhân vật, tình tiết… đều được 
sắp xếp hợp lí, thể hiện cốt cách con 
người miền Tây Nam Bộ. Nhân vật 
chính tên Đen đã trải qua nhiều gian 
nan, trắc trở để vực dậy nghề cha 
truyền con nối của làng lụa thủ công. 
Vải lãnh phải trải qua nhiều thăng 
trầm, mảnh vải vươn mình mãnh liệt 
để tỏa ra vẻ đẹp thách thức thời gian. 

Nhân vật Đen muốn thực hiện được 
hoài bão thì cũng phải vượt qua khó 
khăn, thử thách thì thành công đạt 
được mới xứng đáng với mơ ước. 

MỐI DUYÊN TỪ ĐỜI THỰC  
ĐẾN MÀN ẢNH

Diễn viên Quý Bình nhận xét, nhân 
vật Đen giống với anh nhiều nhất trong 
tất cả các vai từ trước đến giờ trên sân 
khấu, truyền hình, điện ảnh. Sự tương 
đồng về nước da ngăm đen, tính cách 
mạnh mẽ, chịu khó… giúp Quý Bình có 
cách thể hiện gần gũi, sống động hơn. 

Ngoài nhân vật Đen, Quý Bình còn 
có mối duyên với người bạn diễn 
Huỳnh Đông. Hai người vốn là bạn bè 
thân thiết vì cùng học chung trường 
ĐH Sân khấu – Điện ảnh nhưng Tơ 
duyên lại là bộ phim đầu tiên họ có dịp 
hợp tác. Hai nhân vật Đen và Hoàng 

KỈ NIỆM KHÓ QUÊN 
trên phim trường TƠ DUYÊN
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có hoàn cảnh xuất thân khác nhau, 
gặp gỡ khi trên đường tha hương 
nhưng lại gắn bó như người thân. Từ 
tình bạn ngoài đời đến tình bạn trên 
phim có rất nhiều thuận lợi. Hai diễn 
viên đều yên tâm về khả năng của bạn 
diễn. Họ còn đưa nhiều kỉ niệm ngoài 
đời vào phim để giúp nhân vật sống 
động, giúp khán giả tin vào mối quan 
hệ bạn bè trong phim. Huỳnh Đông có 
thể diễn nhiều dạng vai nên anh nghiên 
cứu rất kĩ nhân vật Hoàng của mình. 
Để đối lập với vẻ khắc khổ của Đen, 
Huỳnh  Đông đã chọn lối diễn hài 
hước, hóm hỉnh cho vai Hoàng. Từ khi 
nhận vai, cả hai đã bàn bạc rất nhiều 
trước khi đến phim trường. Tuy làm 
việc ăn ý nhưng trước mỗi phân đoạn, 
hai diễn viên đều tập dợt rất nhiều lần 
và còn chủ động đề nghị với đạo diễn 
sửa lại lời thoại cho phù hợp, nhất 
quán với tính cách nhân vật. Dù vai 
diễn nhận được nhiều lời khen nhưng 
Huỳnh Đông vẫn gặp áp lực đôi chút 
khi cảm thấy mình quá già để làm trẻ 
bụi đời, lang thang bán báo ở bến xe. 

LẦN ĐẦU ĐÓNG VAI PHẢN DIỆN
Trước khi đến với Tơ duyên, Cao 

Thái Hà là gương mặt quen thuộc của 
những vai diễn hiền lành, đẫm nước 
mắt. Thế nhưng cô đã quyết định “lột 
xác” thành nhân vật Mỹ vì số phận 
thăng trầm, tính cách mới lạ của cô gái 
này. Lần đầu tiên đóng vai phản diện 
nên cô lo lắng nhưng cũng thích thú vì 
chắc chắn đây sẽ là vai ấn tượng trong 
sự nghiệp diễn xuất. Mỹ xuất thân là 
gái làng chơi, yêu người chung hoàn 
cảnh tha phương với mình. Sau đó, do 
gặp phải khó khăn về tiền bạc nên đã 
tìm cách quyến rũ và chiếm đoạt tài 
sản của Đen và dùng nhiều thủ đoạn 
để cứu người yêu trong tù ra. Nhân vật 
Mỹ đã làm sai nên sau này phải trả giá, 
phát điên. Dù làm nhiều điều sai trái 
nhưng Cao Thái Hà thấy Mỹ là một 
nhân vật rất đáng thương.

Tơ duyên quay cách đây 4 năm. 
Lúc đó khả năng diễn xuất của Cao 
Thái Hà mới chỉ bắt đầu chập chững, 
trong khi nhân vật Mỹ là một vai rất 
khó. Nhân vật có tính cách hai mặt, 

liên tục thay đổi thiện – ác và đến phút 
cuối phải trả giá cho những tội lỗi mình 
đã gây ra. Đây là một thử thách rất lớn 
khi nhà sản xuất, đạo diễn chọn cô. 
Ám ảnh lớn nhất của Cao Thái Hà là 
những cảnh nhân vật phải ăn mạt cưa, 
rơm, bị đánh, treo cổ… Đến giờ cô vẫn 
nhớ như in cảnh nhân vật phát điên, 
phải đi chân đất trên đường đá nhọn 
lởm chởm giữa trưa nắng. 

Kỉ niệm đáng nhớ nhất của Cao 
Thái Hà về bạn diễn là Quý Bình luôn 
nhập vai rất nhanh. Anh luôn là nhân 
vật trong hoàn cảnh đó nên dễ dàng 
bộc lộ cảm xúc bất ngờ. Nếu là một 
bạn diễn không giữ vững tinh thần thì 
sẽ bị ngợp. Trong một cảnh quay hai 
nhân vật thân mật khi say rượu, Quý 
Bình đã hôn tới tấp khiến Cao Thái 
Hà đứng hình trong mấy giây. Nhưng 
cô cũng nhanh chóng định thần lại và 
cố gắng nương theo bạn diễn bởi vì 
những cảnh khó như vậy mà bị hỏng, 
phải quay đi quay lại sẽ mất cảm xúc. 
Nhờ vậy cảnh quay hoàn thành 
nhanh chóng. 

HẢI LAM 

Các cảnh trong 
phim Tơ duyên
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TRỞ LẠI

Những 
chương trình yêu thích 

SẮP TỚI, TRÊN SÓNG VTV3 DỰ KIẾN SẼ XUẤT HIỆN MỘT “TÂN BINH” VỚI NỘI 
DUNG, HÌNH THỨC THỂ HIỆN KHÁC LẠ, ĐỘC ĐÁO, ĐƯỢC KÌ VỌNG SẼ TẠO 
ĐƯỢC HIỆU ỨNG XÃ HỘI MẠNH MẼ. BÊN CẠNH ĐÓ, NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH 
ĐƯỢC KHÁN GIẢ YÊU THÍCH SẼ QUAY TRỞ LẠI MANG THEO NHIỀU ĐỔI MỚI.

Sau những 
năm làm 

mưa làm gió, 
bolero đang có 
dấu hiệu thoái 
trào trong cả đời 
sống âm nhạc Việt 
Nam nói chung và các 
chương trình ca hát nói 
riêng. Mùa thi thứ tư 
của Thần tượng bolero 
vì thế cũng bị đặt dấu hỏi 
về sức hút. Tuy nhiên, khi 
chứng kiến không khí sôi động 
các vòng sơ tuyển với số lượng, chất 
lượng thí sinh đăng kí dự thi, nhà sản 
xuất chương trình có lí do để hi vọng 
rằng, năm 2019 chương trình sẽ có 
một mùa phát sóng đáng nhớ. Sự 
quan tâm của khán giả đối với Thần 
tượng bolero còn dành cho vị trí HLV. 
Năm 2019, chương trình trở lại với ba 

chiếc ghế đôi để 
tạo nên không 
khí mới sôi nổi, 
tương tác tốt 
hơn. Theo tiết 

lộ, danh tính các 
HLV gồm có: 

cặp nghệ sĩ 
gạo cội Giao 
Linh - Đình 
Văn, Quang 

Lê - Tố My và 
cuối cùng là 

Ngọc Sơn - Giang 
Hồng Ngọc. Sự xuất hiện của hai nữ 
nghệ sĩ trẻ xinh đẹp hẳn ít nhiều gây 
nên ý kiến trái chiều vì họ bước ra từ 
các cuộc thi hát chưa quá lâu. Nhưng 
với những thành công, dấu ấn không 
thể phủ nhận trong việc kế tục, làm 
mới bolero trong đời sống âm nhạc 
hiện đại, Giang Hồng Ngọc và Tố My 

chính là các nhân tố hứa hẹn thay đổi 
không khí cho chương trình. 

Thần tượng bolero 2019 gồm 15 tập, 
dự kiến lên sóng lúc 20h30 thứ Năm 
hàng tuần trên VTV3 từ ngày 4/4.

Là một format đã trở nên “cũ” đối với 
khán giả Việt, đồng thời sức hút đã 

dần suy giảm, không còn gây sốt như 
những lần đầu xuất hiện, tuy nhiên 
Giọng hát Việt và Giọng hát Việt nhí vẫn 
là sân chơi ca hát được yêu thích, là nơi 
phát hiện, giới thiệu nhiều giọng ca tốt 
cùng các tiết mục hấp dẫn thu hút hàng 
triệu lượt xem. Mùa thứ sáu của Giọng 
hát Việt sẽ có thay đổi lớn khi mở rộng 
tuyển sinh với các hình thức song ca, 
nhóm hát, trong khi Giọng hát Việt Nhí 
cũng hứa hẹn một số điều chỉnh để hấp 
dẫn, sinh động hơn. 

Đối với hai cuộc thi này, thành công 
được đặt vào các tên tuổi sáng giá 

CT Thần tượng bolero

NS Giao Linh

Quang Lê

Tố My

Giang  
Hồng Ngọc
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nắm giữ vị trí HLV. Uy tín, đội ngũ 
người hâm mộ của HLV có khả năng 
“tạo nhiệt” cho chương trình bên cạnh 
tài năng vốn có của mỗi người. Do đó, 
ưu tiên hàng đầu của những người 
thực hiện là tìm kiếm những cái tên 
đang lôi cuốn sự quan tâm, chú ý của 
giới trẻ. 

Chương trình truyền hình thực tế dài 
hơi tìm kiếm người mẫu Vietnam’s 

Next Top Model sẽ trở lại sau một năm 
tạm thời gián đoạn. Vấn đề được nhiều 
người quan tâm là chương trình năm 
nay sẽ mang diện mạo nào sau khi đã 
liên tục thay đổi các hình thức: dành 
riêng cho nữ, cho cả nam và nữ, rồi tới 
mùa thi All Stars (hội tụ thí sinh xuất 
sắc của các mùa khác nhau). Khi mà 
các cuộc thi Hoa hậu đang chuyển 
hướng sang thực tế với hình thức có 
nhiều nét tương đồng thì VNTM đứng 
trước thách thức phải thay đổi về luật 
thi, tiêu chí tìm kiếm, cách thức xây 
dựng thử thách để đẩy cao chất sáng 
tạo, chất thời trang. 

Theo thông tin từ đơn vị sản xuất, “tân 
binh” đáng gờm sẽ lên sóng VTV 

năm 2019 có thể sẽ là Thiếu niên  
nói - một chương trình từng được 
Trung Quốc thực hiện rất hấp dẫn và 
thành công. 

Theo format gốc, Thiếu niên nói 
dành cho các em học sinh từ tiểu học 
đến trung học nói lên những suy nghĩ, 
tâm sự trong lòng của mình với một 
người bất kì hoặc về một sự việc bất 
kì. Những tâm tư này được các em nói 
trước toàn thể giáo viên, phụ huynh và 
học sinh trong trường. Bối cảnh chính 
của chương trình là khu vực sân 
trường với sân khấu trên cao để các 
em đứng và chia sẻ điều mình muốn 
nói với mọi người phía dưới. Cách thiết 
kế sân khấu đặc biệt có chủ ý để “nhân 
vật chính” cần nói thật to những gì 
mình đang giữ trong lòng, không chỉ để 
mọi người có thể nghe rõ mà bản thân 
các em sẽ thoát khỏi vỏ bọc, rào cản 
tâm lí để giải tỏa được nỗi niềm.

Thiếu niên nói không phải chương 
trình đầu tiên trên sóng VTV khai thác 
chủ đề học đường, tâm lí, suy nghĩ của 
học sinh nhưng điểm đặc sắc của 
format này nằm ở không khí cởi mở, 

khuyến khích các em thẳng thắn bày tỏ 
suy nghĩ của mình. Ở phiên bản Trung 
Quốc, những nhân vật tham gia chia 
sẻ rất nhiều vấn đề về cuộc sống, học 
tập, bạn bè, gia đình, từ những gì khá 
căng thẳng, nặng nề chi phối tâm lí con 
trẻ đến những chuyện đời thường. Với 
độ tương tác cao giữa người nói trên 
sân khấu và đông đảo học sinh trên 
sân trường, sự góp mặt của phụ huynh 
hay bạn bè… có thể sẽ khiến các em 
tự tin, thoải mái hơn. Các em cũng 
không bị bó buộc vào chủ đề nhất định 
hay những định hướng được gợi mở 
sẵn mà nói lên tiếng nói từ trái tim, suy 
nghĩ của chính mình... Hi vọng phiên 
bản Việt sẽ thu hút được đông đảo các 
em học sinh tham gia để cùng trải 
nghiệm, tạo nên một chương trình hấp 
dẫn mang tính giáo dục cao và tạo 
được hiệu ứng xã hội mạnh mẽ về chủ 
đề học đường. 

HƯƠNG HUYỀN

Vietnam’s Next Top Model
CT Giọng hát Việt sẽ tìm kiếm các 

ngôi sao hàng đầu cho ghế HLV

CT Giọng hát Việt nhí có nhiều  
tiết mục được dàn dựng vui nhộn
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ĐÀ LẠT KHÔNG LẠNH
Bối cảnh chính trong phim được 

thực hiện chủ yếu tại Đà Lạt trong 
khoảng 45 ngày. Dù thời tiết không 
thuận lợi do mưa bão vào tháng 11/2018 
nhưng đoàn phim đã nỗ lực hết sức, để 
hoàn thành ghi hình kịp thời điểm phát 
sóng đầu năm 2019. Có thời điểm đoàn 
phim phải tiến hành song song ghi hình 
và dựng phim tại Đà Lạt để kịp tiến độ. 
Các diễn viên như: Khánh Hiền, Bạch 
Công Khanh, Hà Trí Quang, Hồ Bích 
Trâm, NSƯT Công Ninh, Hoài An, 
Phương Dung… đã từng hợp tác nhiều 
phim trước đó nên quá trình quay phim 
rất thuận lợi. Dù thời tiết có khi không 
chiều lòng người nhưng do cảnh sắc 
Đà Lạt quá đẹp đã tạo cảm hứng sáng 
tạo cho các diễn viên. Trên phim có 
nhiều cảnh đặc trưng của thành phố 
ngàn hoa như: vườn dâu, vườn cúc, đồi 
chè, vườn hoa cẩm tú cầu, những con 
đường dốc thơ mộng, triền hoa dã quỳ, 
ngôi nhà gỗ giữa lưng chừng đồi… “Đà 
Lạt có thể quen thuộc với rất nhiều 
đoàn phim nhưng riêng với Hoa cúc 
vàng trong bão thì tôi chắc rằng khán 
giả sẽ thấy một hình ảnh nên thơ, gần 
gũi. Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã lựa 
chọn bối cảnh này. Bởi vì tôi từng có 8 
năm sống ở đây nên biết nhiều thắng 
cảnh đẹp, hiểu được tính cách con 
người địa phương. Hơn nữa nội dung 
của phim liên quan đến vấn đề vệ sinh 
an toàn thực phẩm nên chọn TP. Đà Lạt 
là hợp lí”, đạo diễn Nhâm Minh Hiền 
cho biết.  

Ngoài giờ làm việc, cả đoàn có 
nhiều buổi sinh hoạt chung như các 
thành viên trong gia đình. Do tiết trời 
vùng cao mát mẻ nên mọi người 
thường cùng nhau khám phá những 
địa chỉ ẩm thực thú vị vào lúc rảnh 
rỗi. Những hoạt động này giúp cả 
đoàn gắn kết, gần gũi với nhau hơn. 
Đoàn phim Hoa cúc vàng trong bão 
cũng được trêu đùa là đoàn phim 
công nghệ do đạo diễn, diễn viên rất 
chăm chỉ lên mạng trực tuyến 
(livestream), hình ảnh hậu trường 
quay phim… trong giờ giải lao của 
mình. Đây là cách kết nối với khán 
giả rất hữu ích vì thông tin về bộ 
phim liên tục được cập nhật đã tạo sự 
tò mò cho khán giả. 

THÀNH VIÊN ĐẶC BIỆT 
Tuy không tham gia đóng phim 

nhưng bé Eric có vai trò khá quan 
trọng khi có mặt tại Đà Lạt để cổ vũ 
tinh thần cho mẹ Khánh Hiền. Do thời 
gian đóng phim xa nhà khá dài, nữ 
diễn viên không thể xa con nên đành 
nhờ mẹ ruột đưa con đi với mình. Cô 
phải bỏ ra khoản tiền không nhỏ để 
thuê khách sạn phù hợp với bé. Ngoài 
ra, nữ diễn viên cũng mang theo nhiều 
vật dụng nấu ăn, sinh hoạt để thuận 
tiện cho việc chăm sóc con. Hàng 
ngày, vào giờ chơi của Eric, bà ngoại 
thường đưa bé lên phim trường thăm 
mẹ. Cậu bé hai tuổi đã nói khá sõi 
tiếng Việt, vui vẻ, lém lỉnh. Sự chăm 
sóc tận tình của mẹ ruột và sự xuất 

VỐN LÀ NHỮNG ĐỒNG NGHIỆP THÂN THIẾT NHIỀU NĂM, CÓ CHUNG ĐAM MÊ 
NGHỆ THUẬT VÀ TINH THẦN LÀM VIỆC NGHIÊM TÚC NÊN CÁC THÀNH VIÊN 

TRONG ĐOÀN PHIM HOA CÚC VÀNG TRONG BÃO (PHÁT SÓNG 14H THỨ BẢY, 
CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN TRÊN KÊNH VTV3) ĐÃ VƯỢT QUA NHIỀU THỬ THÁCH ĐỂ 

HOÀN THÀNH BỘ PHIM ĐANG ĐƯỢC NHIỀU KHÁN GIẢ YÊU THÍCH.  

Hoa cúc vàng trong bão

NHỮNG KỈ NIỆM KHÓ QUÊN

Đoàn phim ghi hình trong mưa gió
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hiện của con trai đã giúp Khánh Hiền 
có thêm động lực để hoàn thành công 
việc. Suốt hai năm qua, dù đã trở lại 
với công việc từ khi con 4 tháng tuổi 
nhưng cô chưa từng xa con quá lâu. 
Những lúc nữ diễn viên đóng phim ở 
Mỹ, chồng cô - đạo diễn James Ngô 
chịu trách nhiệm chăm sóc con. Dù 
việc sắp xếp cho con tốn nhiều công 
sức và thời gian nhưng chỉ cần con 
gần ở bên mình thì Khánh Hiền mới 
yên tâm làm việc. Cô cũng thấy bản 
thân may mắn khi có sự hỗ trợ tích cực 
của chồng và mẹ ruột. 

NHỮNG CÔ GÁI MẠNH MẼ 
Bên cạnh việc phải đem theo con 

nhỏ đi đóng phim xa, Khánh Hiền còn 
chịu áp lực vì đóng vai chính xuyên 
suốt phim nên khối lượng công việc rất 
lớn và liên tục hóa trang khi vào vai 
nhân vật bị tạt axit. Trong hơn 2 tháng, 
hầu như ngày nào cô cũng phải hóa 
trang nửa gương mặt. Miếng dán giả 
vết sẹo do axit gây ra kéo dài từ trán 
đến cằm phía mặt bên trái. Ban đầu 
Khánh Hiền bị dị ứng với miếng dán 

giả sẹo nên tổ hóa trang phải tìm chất 
liệu khác để thay thế. Sự bất tiện trên 
mặt do miếng dán mang lại đã hỗ trợ 
cho cô rất nhiều khi nhập vai, để Khánh 
Hiền có thể cảm nhận được nỗi đau của 
nhân vật khi mang vết sẹo khủng khiếp 
này. Sau khi đã hoàn thành phim 
khoảng một tháng nhưng cô vẫn chưa 
thể thoát vai. Có những ngày nhớ về 
Cúc, Khánh Hiền lại dán miếng sẹo giả 
lên mặt và ngồi khóc. Cô cũng không 
kìm được cảm xúc khi nhắc lại những kỉ 
niệm khó quên với vai diễn này trong 
ngày ra mắt bộ phim. 

Vai Thảo chỉ xuất hiện trong 15 tập 
đầu tiên nhưng cô gái này là nguồn 
cơn của mọi diễn biến gay cấn trong 
phim. Vốn đã quen với những nhân vật 
yếu đuối, ủy mị nên Hồ Bích Trâm vô 
cùng hào hứng khi có cơ hội thể hiện 
nhân vật cá tính, mạnh mẽ này. Cô tiết 
lộ ban đầu mình được giao vai Cúc 
nhưng sau khi đọc kịch bản thì cô đã 
xin đóng vai Thảo, dù đây là vai thứ 
chính. Sau khi phim lên sóng, nhiều 
khán giả ghét nhân vật của Hồ Bích 

Trâm nhưng cô không thấy buồn, 
ngược lại còn hạnh phúc vì chứng tỏ 
mình đã thành công. Trên phim trường, 
nữ diễn viên tự mình thực hiện hầu hết 
các cảnh lái xe tốc độ cao, đánh nhau, 
bị hắt nước… Cô diễn nhập tâm đến 
độ nhiều lúc đạo diễn phải kìm lại, kể 
cả lúc quay lẫn khi hết cảnh. Dường 
như cảm xúc với nhân vật quá nhiều 
nên Hồ Bích Trâm vẫn giữ nguyên 
trạng thái “tăng động” (theo cách nói 
đùa của cô) không thể thoát vai kể cả 
khi đã hết phần diễn của mình. 

Diễn viên Hoài An đảm nhiệm vai 
mẹ của Cúc với nhiều cảnh đẫm nước 
mắt. Trong phim chị vào vai bà Sáu, mẹ 
của Cúc. Bà Sáu là công nhân hái trà tại 
một nông trường của Đà Lạt. Người 
phụ nữ hiền lành, chịu khó này thuộc 
mẫu người phụ nữ Việt Nam điển hình. 
Tuy đã từng muốn “chia tay” những vai 
diễn bi kịch do khô tuyến lệ vì khóc quá 
nhiều trên phim nhưng Hoài An đã “phá 
lệ” vì bà Sáu và mối thâm tình với đạo 
diễn Nhâm Minh Hiền. 

HẢI LAM

Bé Eric lên phim trường với mẹ Khánh Hiền Diễn viên Hoài An

Diễn viên Khánh Hiền Cảnh đánh nhau của Hồ Bích Trâm
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 Thời gian gần đây, nhiều khán 
giả bất ngờ khi MC Hoàng Nam, gương 
mặt từng gắn bó với bản tin Thời tiết 
xuất hiện với vai trò mới trong các  
bản tin tài chính của VTV24? Anh  
có thể chia sẻ về công việc hiện tại 
của mình?

Tôi không biết có ai từng nghỉ và xin 
quay lại VTV làm việc nhiều hơn tôi 
không nữa (cười ngượng). Tôi quay về 
Đài công tác cách đây 3 tháng, sau hơn 
hai năm ra ngoài làm việc tại doanh 
nghiệp và học cao học. Phải nói tôi cũng 
rất may mắn khi được các anh chị lãnh 
đạo và đồng nghiệp tại Đài ghi nhận 
những nỗ lực, cố gắng trong thời gian 
làm việc, nên đã luôn rộng lòng và tạo 
điều kiện thuận lợi giúp tôi được trở lại 
VTV. Hiện tại, tôi là phóng viên và BTV 
của Phòng kinh tế, Trung tâm Tin tức 
VTV24. 

 Từng là một gương mặt dẫn 
chương trình thời tiết được nhiều 
người yêu thích, vì sao cách đây hai 
năm, anh lại có một ngã rẽ bất ngờ: 
chia tay VTV?

Thời học đại học, do yêu thích làm 
MC nên tôi hay tham gia dẫn các chương 

trình cho Đoàn trường Đại học Ngoại 
thương. Khi trúng tuyển vào Trung tâm 
Truyền hình thời tiết và cảnh báo thiên 
tai, tôi vui và háo hức vô cùng. Thế 
nhưng, tôi đã bị ngợp khi chạm vào thực 
tế bởi công việc truyền hình khác xa so 
với những gì tôi được biết. Dẫn một bản 
tin thời tiết không đơn thuần là truyền đạt 
thông tin mà còn phải kết hợp nhuần 
nhuyễn với ngôn ngữ cơ thể, động tác 
chỉ hình. Hơn nửa năm tập luyện và miệt 

mài học hỏi, làm việc với vai trò biên tập 
viên, tôi bắt đầu lên sóng và dần được 
nhìn nhận khi có mặt trong danh sách đề 
cử VTV Awards 2015 trong hạng mục 
MC ấn tượng. Nhưng khi bắt đầu được 
ghi nhận tại VTV, một vài người bạn 
khuyên tôi nên ra ngoài làm cho đúng với 
chuyên ngành của mình. Năm 2016, tôi 
quyết định ra ngoài trải nghiệm môi 
trường làm việc trong các doanh nghiệp 
và trải qua một giai đoạn khủng hoảng 

SAU HƠN HAI NĂM VẮNG BÓNG TRÊN SÓNG 
VTV, MC HOÀNG NAM BẤT NGỜ TRỞ LẠI 
TRONG VAI TRÒ NGƯỜI DẪN BẢN TIN TÀI 

CHÍNH KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM TIN TỨC 
VTV24. HOÀNG NAM CHO BIẾT, SỰ TRỞ LẠI  

LẦN NÀY ĐÃ GIÚP ANH NHẬN RA  
“TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC” CỦA MÌNH.

MC Hoàng Nam

SỰ TRỞ LẠI TỪ  
MỆNH LỆNH TRÁI TIM
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khi tôi liên tục nhảy việc để 
khẳng định bản thân.

 Quãng thời gian làm 
truyền hình có giúp ích gì 
cho anh khi ra làm việc ở 
doanh nghiệp bên ngoài? 

VTV đã rèn luyện cho tôi 
khả năng giao tiếp, tư duy 
logic và phong thái tự tin 
trong công việc. Nó là những 
tài sản vô cùng quý báu đối 
với tôi. Trước kia, tôi không 
giỏi ăn nói, nhưng qua một 
thời gian rèn luyện với vai 
trò BTV và MC, kĩ năng giao tiếp và khả 
năng tổ chức công việc của tôi được cải 
thiện rất nhiều. Có lẽ nhờ vậy mà khi làm 
tại các doanh nghiệp, tôi luôn được ghi 
nhận năng lực và có nhiều đóng góp tích 
cực trong công việc. 

 Vậy điều gì đã khiến anh quyết 
định trở lại Đài?

Vào thời điểm quyết định trở lại mái 
nhà VTV, tôi đang làm trợ lí Tổng giám 
đốc trong một công ty lớn. Dù có những 
đãi ngộ tốt, cơ hội thăng tiến, nhưng ẩn 
sâu trong tâm trí, tôi vẫn không cảm thấy 
hạnh phúc, không tìm thấy niềm đam mê 
trong đó. Tôi nhận ra, mình đã sai lầm khi 
ép bản thân phải sống theo cái nhìn của 
người khác. Tôi luôn nhớ về quãng thời 
gian còn làm truyền hình. Tôi biết rằng, 
truyền hình mới thực sự là niềm đam mê 
của chính mình, rằng nơi làm việc phù 
hợp nhất là nơi ta phải có nhiệt huyết với 
công việc và sẵn sàng lao tâm khổ tứ vì 
nó. Và tôi quyết tâm quay trở lại VTV, để 
được sống cùng niềm đam mê làm báo.

 Sau một thời gian trải nghiệm 
bên ngoài, quan điểm sống của anh 
có khác nhiều so với khi còn làm biên 
tập viên thời tiết? 

Thay đổi lớn nhất là tôi trở nên vững 
vàng về mặt tâm lí, không còn bị xao 
động về việc mình cần là người như thế 
nào và nên làm gì. Giờ đây, tôi hiểu ra 
rằng, thước đo thành công của mỗi 
người là hoàn toàn khác nhau. Sau tất cả 
những trải nghiệm đã qua, thành công 
với tôi là sự đủ đầy trong lòng sau mỗi 
ngày dài. Và tôi tìm được cảm xúc đó khi 
được làm một phóng viên, biên tập viên 
của VTV. Tôi nghĩ, mình rất may mắn khi 
sớm nhận ra được điều này và còn có cơ 
hội được quay lại sống với niềm đam 
mê. Đôi khi, phải ra đi rồi mới nhận ra 
đâu là tình yêu đích thực của mình!

 Trở lại truyền hình với công việc 
làm bản tin Tài chính kinh doanh có 
khiến anh gặp nhiều khó khăn?

Trước đây, khi làm biên tập viên 
mảng thời tiết, tôi không có nhiều điều 
kiện ra ngoài tác nghiệp. Giờ đây, với 

nhiệm vụ là một phóng viên 
kinh tế, tôi thường xuyên 
phải ra hiện trường và thực 
hiện nhiều phóng sự với các 
đề tài đa dạng. VTV24 luôn 
đề cao và khuyến khích sự 
sáng tạo trong cách thể hiện 
các phóng sự, điều đó giúp 
phóng viên trẻ nhanh chóng 
trưởng thành và phát triển. 

Lợi thế của tôi là từng 
được đào tạo chuyên ngành 
kinh tế, mặt khác, thời gian 
ra ngoài làm việc cũng cho 

tôi nhiều mối quan hệ, góc nhìn rõ ràng 
hơn về cách vận hành bộ máy của một 
doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ tôi rất nhiều 
trong việc xây dựng những đề tài phóng 
sự. Ngoài công việc của một phóng viên, 
biên tập viên, tôi còn đảm nhận vai trò 
người dẫn cho bản tin Tài chính kinh 
doanh nên cũng hay phải dậy sớm, thức 
khuya. Dẫu vậy, khi hòa mình vào dòng 
chảy tin tức và được sống với niềm đam 
mê, tôi không coi đó là trở ngại.

 Guồng quay làm tin tức đầy áp lực 
có làm xáo trộn cuộc sống của anh?

Tôi rất biết ơn gia đình và những người 
thân yêu luôn thấu hiểu và ủng hộ tôi trong 
mọi hoàn cảnh. Họ luôn ở bên trong thời 
gian khó khăn khi tôi cố sống và làm 
những công việc trái với lòng mình. Khi 
làm việc ở VTV, tôi là một con người rất vui 
vẻ, hạnh phúc và chỉ khi hạnh phúc, tôi 
mới có thể lan tỏa nó và trở thành chỗ dựa 
cho những người thân yêu.

 Cảm ơn Hoàng Nam!
AN KHÊ (Thực hiện)
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TRƯỞNG THÀNH HƠN  
TRONG SỰ NGHIỆP

 PV: 5 năm kể từ khi tham gia 
giải Sao Mai đến Hãy nghe tôi hát có 
phải là một hành trình dài đối với bản 
thân bạn? Danh hiệu Á quân phong 
cách Nhạc nhẹ tại Sao Mai 2013 là 
tiền đề khá tốt để Vũ tiếp tục tiến sâu 
hơn trong nghệ thuật? 

- Ca sĩ Trần Vũ: 5 năm thực sự 
cũng khá dài nhưng trong 5 năm đó, Vũ 
đã làm được rất nhiều thứ. Vũ đã lập 
gia đình, mở một studio riêng để hòa 
âm - phối khí, thu âm cho chính mình 
và rất nhiều anh chị em ca sĩ khác. Sao 
Mai là tiền đề rất lớn trong quá trình âm 
nhạc mà Vũ đã trải qua, đánh dấu cột 
mốc lớn với sự nghiệp ca hát của Vũ. 
Từ sân chơi này, Vũ được trau dồi 
thêm rất nhiều kinh nghiệm bổ ích trên 
sân khấu và trong chuyên môn. Ngoài 
ra, từ Sao Mai mà Vũ được biết đến 
nhiều hơn, đặc biệt là phía Bắc. Từ đó, 
Vũ có thêm nhiều cơ hội nữa để được 
làm việc trên các sân khấu lớn, được 
khán giả yêu quý hơn. 

Ca sĩ Trần Vũ  
TỰ TIN VỚI
ĐAM MÊ

CA SĨ TRẦN VŨ KHÁ CÓ DUYÊN VỚI DANH HIỆU Á QUÂN CỦA CÁC 
CUỘC THI, TỪ SAO MAI 2013 ĐẾN HÃY NGHE TÔI HÁT 2018. VỚI  

TRẦN VŨ, THAM GIA CUỘC THI HAY ĐẠT GIẢI THƯỞNG ĐỀU LÀ MỘT CÁI 
DUYÊN. ANH CẢM THẤY MÌNH THẬT MAY MẮN VÌ ÍT KHI THAM GIA 

GAME SHOW CŨNG NHƯ CÁC CUỘC THI HÁT, NHƯNG MỖI LẦN  
THAM GIA LẠI CÓ GIẢI THƯỞNG. 
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 Đâu là điều Vũ trân quý nhất 
sau mỗi cuộc thi hay giải thưởng 
giành được?

- Sau mỗi cuộc thi, Vũ cảm thấy 
mình trưởng thành hơn trong sự nghiệp, 
khẳng định được khả năng của mình, 
cho Vũ sự tự tin, mạnh mẽ với đam mê 
của mình qua những thành tích đã đạt 
được. Và không thể không kể đến 
những tình cảm, sự giúp đỡ của một số 
anh chị, bạn bè trong mỗi cuộc thi. 
Trong cuộc thi Sao Mai 2013, người Vũ 
biết ơn rất nhiều là ca sĩ Thu Phượng và 
nhà báo Ngô Bá Lục. Còn ở Hãy nghe 
tôi hát, người đã giúp đỡ và hỗ trợ rất 
nhiều cho Vũ là MC Quốc Quân và đạo 
diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân và bà xã 
của Trần Vũ. Đó chính là những điều mà 
Vũ trân quý nhất sau mỗi cuộc thi.

 Sau khi giành giải Á quân Hãy 
nghe tôi hát 2018, Vũ liên tiếp có các 
chuyến lưu diễn tại nước ngoài, 
những cơ hội không phải ai cũng 
may mắn có được? 

- Sau Hãy nghe tôi hát, Vũ được vợ 
chồng đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh 
Nhân mời làm một minishow tại 
Singapore. Và vừa rồi, Vũ được mời 
sang châu Âu để tham gia lưu diễn với 
6 show diễn trong vòng một tháng. Đó là 
nhờ sự yêu quý của các anh chị đồng 
nghiệp và các nhà tổ chức cùng toàn 
thể khán giả tại châu Âu. Qua chuyến 
lưu diễn này, Vũ cảm nhận được tình 
cảm nồng hậu, trân trọng và yêu mến 
của khán giả nơi đây dành cho ca sĩ Việt 
Nam. Vũ và bà xã Thu Trang được tham 
gia lưu diễn và ghé thăm các nước: 
Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Monaco. 
Từ chuyến lưu diễn này, Vũ được biết 

đến rất nhiều điều hay trong nền văn 
hóa, con người và kiến trúc của châu 
Âu. Đây cũng lần đầu tiên Vũ được nhìn 
thấy tuyết rơi, cảm giác thật là tuyệt vời. 
Rất thú vị là trước ngày Vũ bay về Việt 
Nam thì lại được chứng kiến cảnh 
tượng này tại Pháp, vì bình thường 
Pháp cũng không thường xuyên có 
tuyết. Và còn rất nhiều kỉ niệm đẹp mà 
Vũ và Thu Trang sẽ nhớ mãi qua 
chuyến đi lần này.

CUỘC SỐNG NHIỀU 
MÀU SẮC

 Vũ là người may 
mắn khi có vợ là 
người đồng hành tin 
cậy trên con đường 
nghệ thuật? 

- Vũ cảm thấy 
mình rất may mắn 
khi có bà xã thấu 
hiểu và đồng hành 
cùng mình trên 
con đường nghệ 
thuật. Ngoài ra, Thu Trang 
cũng là người rất quan tâm và hiểu ý 
Vũ. Có rất nhiều điều trong cuộc sống 
mà hai vợ chồng cảm thấy rất hợp. 
Trang thích nấu ăn, còn Vũ thích thưởng 
thức đồ ăn vợ nấu. Hai vợ chồng cùng 
thích xem phim, đi du lịch... Về tính 
cách, Vũ là người trầm tính, Trang lại 
khá sôi nổi nhưng Vũ thấy điều đó cũng 
thú vị, vì như vậy cuộc sống mới có 
thêm nhiều màu sắc. Có lúc vui đùa, lúc 
lãng mạn, lúc nhẹ nhàng nhưng khi cần 
quyết định một việc gì đó quan trọng thì 
cả hai cùng rất nghiêm túc. 

 Một người sinh ra và lớn lên ở 
miền Bắc, người kia lại sinh ra và lớn 
lên ở miền Nam Trung Bộ, những 
khác biệt về văn hóa, phong tục vùng 
miền… đã bao giờ “gây khó dễ” 
trong cuộc sống hôn nhân của bạn? 

- Vũ và Trang tuy sinh ra và lớn lên 
ở hai miền khác nhau nhưng nhờ có sự 
trải nghiệm trong cuộc sống và tiếp xúc, 
làm quen với văn hóa của nhiều vùng 
miền nên vợ chồng Vũ không hề cảm 
thấy khó khăn trong cuộc sống hôn 

nhân. Cả hai luôn hướng 
đến sự cảm thông và 
tôn trọng nhau.

 Năm 2019, Vũ 
có những dự định 

nào mới trong nghệ 
thuật?

- Trong năm 2019, 
Vũ sẽ cho ra mắt  1 CD 
Album vol 1 - Giã từ mưa 

hồng gồm những ca khúc 
nhạc xưa được Vũ phối 
mới và thu âm kĩ càng và 

MV Đêm nay anh mơ về em 
được quay lại tại châu Âu. 

C ũ n g trong năm nay, Vũ sẽ ra mắt 
phim ngắn Hay là mình chia tay cùng 
với nữ ca sĩ Miko Lan Trinh. Ngoài ra 
còn có phim ca nhạc được đạo diễn Vũ 
Khắc Tuận quay tại Đà Lạt cùng ca sĩ 
Thu Trang, Vũ sẽ bật mí khi sắp phát 
hành. Rất mong được sự ủng hộ của 
quý khán giả khi những đứa con tinh 
thần của Vũ ra mắt vào năm nay.

 Xin cảm ơn và chúc bạn ngày 
càng thành công!

LÊ HOA (Thực hiện) 
Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Vợ chồng Trần Vũ - Thu Trang
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  Ca sĩ Ngọc Ánh

THÍCH NHỮNG 
THỬ NGHIỆM 
MỚI MẺ
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 Danh hiệu Quán quân The Voice 
2018 có ý nghĩa như thế nào đối với 
sự nghiệp âm nhạc của Ngọc Ánh?

Trở thành Quán quân Giọng hát Việt 
2018 không chỉ có ý nghĩa cho sự nghiệp 
âm nhạc mà còn là dấu mốc quan trọng 
và đáng tự hào trong cuộc đời của tôi. 
Để bước lên ngôi vị cao nhất, tôi cũng có 
những phút áp lực, có thất bại và phải nỗ 
lực, thử thách bản thân qua từng tiết 
mục trình diễn, từng vòng thi. Tôi nghĩ 
mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất 
nhiều sau hành trình ở Giọng hát Việt. Hi 
vọng từ bệ phóng này tôi có những bài 
hát hay và được khán giả yêu thương, 
ủng hộ.

 Bạn có thể chia sẻ đôi chút về 
con đường đến với niềm đam mê  
âm nhạc?

Đam mê ca hát đã có từ khi tôi còn rất 
nhỏ. Tôi thích cảm giác đứng trên sân 
khấu và luôn mơ mộng được làm ca sĩ. 
Thời đi học, tôi tham gia nhiều hoạt động 
văn nghệ và có không ít thành tích về ca 
hát nhưng bố mẹ tôi lại không đồng ý cho 
con gái đi theo con đường ca hát chuyên 
nghiệp. Để chinh phục ước mơ làm ca sĩ, 
tôi phải sống tự lập, chứng minh con 
đường mình lựa chọn phù hợp và đúng 
đắn. Tôi từng đi làm thêm, từng bị viêm 
thanh quản khá nặng nhưng chưa bao 
giờ lung lay quyết tâm đi hát. Và khi có cơ 
duyên đến với Giọng hát Việt, tôi đã nắm 
lấy cơ hội để thể hiện bản thân và từng 
bước chinh phục ước mơ của mình. 

 Ngay khi rời Giọng hát Việt, 
Ngọc Ánh đã cho ra mắt một MV khá 
ấn tượng, chiến lược ngắn hạn của 
bạn là gì?

Tôi ra mắt sản phẩm đầu tay sau khi 
kết thúc cuộc chơi vì không muốn để các 
khán giả yêu quý mình phải chờ đợi lâu 
và cũng là một cách để đáp lại những 
yêu thương mà khán giả đã dành cho tôi 
trong cuộc thi. Trong tương lai, tôi muốn 
mình có những sản phẩm âm nhạc khiến 
bản thân mình mới mẻ và thu hút hơn. 
Tôi sẽ sớm cho ra mắt thêm những ca 
khúc mà mình tâm đắc gửi đến khán giả. 
Sau từng bước đi ấy, tôi và ekip sẽ tính 
toán sản xuất mini album và lên kế 
hoạch về album đầu tay. 

 Năm 2018, nhiều ca sĩ trẻ ghi 
dấu ấn với những video trên mạng xã 
hội, có phải Ngọc Ánh muốn tạo ra 
những sản phẩm triệu người xem  
như vậy? 

Tôi nghĩ, đó là phần thưởng xứng 
đáng cho các nghệ sĩ hoạt động nghiêm 
túc, được khán giả ủng hộ. Những sản 
sản phẩm âm nhạc dẫn đầu xu hướng 

phụ thuộc vào tên tuổi nghệ sĩ, chất 
lượng sản phẩm âm nhạc, yếu tố lan 
truyền và cả một chút may mắn nữa. Một 
sản phẩm triệu người xem là điều tôi 
hướng đến nhưng quan trọng hơn là 
thông điệp mà ca khúc truyền tải đến 
khán giả. Thay vì áp lực đếm số người 
nghe, tôi mong muốn nhận được tình 
cảm, sự ủng hộ của khán giả từ mạng xã 
hội, Youtube đến các sân khấu lớn nhỏ. 
Sản phẩm đầu tay của tôi cũng được 
đầu tư ở mức độ chỉn chu, vừa đủ. Trong 
thời gian tới, tôi và ekip đặt nhiều kì vọng 
hơn trong các ca khúc, chắc chắn cũng 
sẽ tăng cả về kinh phí, thời gian chuẩn 
bị, quá trình quảng bá và cả tâm huyết. 

 Ngọc Ánh có gặp áp lực khi 
bước ra thị trường âm nhạc?

Tôi cũng giống như rất nhiều ca sĩ 
trẻ, áp lực là muốn khẳng định bản thân 
trong thị trường nhạc Việt và làm gì để có 
những sản phẩm chất lượng, chọn 
hướng đi nào để có được nét riêng 
không lẫn với ai nhưng vẫn nhận được 
tình cảm của khán giả. 

 Cảm ơn Ngọc Ánh!
THU HUỆ  

(Thực hiện)

SỞ HỮU CẢ THANH LẪN SẮC, QUÁN QUÂN CỦA GIỌNG HÁT VIỆT 2018 
NGỌC ÁNH ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ GƯƠNG MẶT SÁNG CỦA LÀNG NHẠC VIỆT. 

SAU KHI BƯỚC RA KHỎI SÂN CHƠI ÂM NHẠC NÀY, NGỌC ÁNH ĐÃ CÓ  
SẢN PHẨM ÂM NHẠC ĐẦU TAY MV SAI MỘT LI. CÔ CHO BIẾT SẼ  
KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC ĐỂ TẠO ĐƯỢC DẤU ẤN VÀ CHỖ ĐỨNG  

VỮNG CHẮC TRONG LÒNG KHÁN GIẢ. 
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Chí Thiện
TIN VÀO CHỮ 

DUYÊN
TRỞ LẠI MÀN ẢNH NHỎ VỚI VAI DIỄN HÀI 

HƯỚC TRONG NGÀY ẤY MÌNH ĐÃ YÊU 
KHIẾN KHÁN GIẢ VÔ CÙNG YÊU THÍCH; 

BẬN RỘN VỚI NHỮNG DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG 
SONG CHÍ THIỆN VẪN KHÔNG QUÊN ĐẦU 
TƯ CHO SẢN PHẨM ÂM NHẠC CỦA MÌNH 
BẰNG TÀI NĂNG, TÂM LÀM NGHỀ VÀ CẢ  

SỰ TƯƠI MỚI CỦA TUỔI TRẺ. 

PHÍA SAU MÀN HÌNH
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 Đã lâu không xuất hiện trên 
phim ảnh, nhưng với vai bác sĩ phẫu 
thuật thẩm mĩ Đô Đô trong phim 
Ngày ấy mình đã yêu phát sóng trên 
kênh VTV3, anh được khán giả, đặc 
biệt là các khán giả trẻ yêu thích. 
Cảm xúc của anh sau khi bộ phim 
này kết thúc? 

Cảm giác của tôi vẫn rung động như 
những ngày đầu tiên đến với nghề. Nghệ 
thuật thật thú vị, nó bất ngờ và khó đoán 
trước, khi một cơ hội tuyệt vời đến thì tôi 
nắm lấy và thể hiện bản thân mình. Ngày 
ấy mình đã yêu là một cơ hội như vậy. 
Những tháng ngày cùng sát cánh với 
đoàn phim, thăng hoa và sáng tạo trong 
từng cảnh quay, bộ phim đoạt giải Vàng 
liên hoan Truyền hình toàn quốc đã trả 
lời tất cả. Thật lòng, tôi cảm ơn đạo diễn 
Khải Anh đã tin tưởng giao cho tôi một 
vai diễn rất phù hợp

 Là ca sĩ nhưng anh rất 
có duyên với phim 
truyền hình và 
lấy được cảm 
tình cũng như sự 
yêu mến của khán 
giả. Hình như anh 
có suy nghĩ: Mình 
rất ít đóng phim, 
nên mỗi vai diễn 
đến phải chăm chút 
và quý trọng nó? 

Công việc chính của tôi là ca sĩ, hầu 
hết thời gian là đi ca hát phục vụ khán 
giả và còn nhiều hoạt động khác nữa. 
Tôi muốn cố gắng hết sức và dành thanh 
xuân của mình để trải nghiệm toàn vẹn 
trong nghệ thuật, mong ước được sử 
dụng tốt nhất mọi khả năng mà mình 
may mắn có được để cống hiến cho 
khán giả. Chính vì vậy, khi nhận đóng 
phim, tôi sẽ phải dành tâm sức và thời 
gian cho nó. Phim vốn là lĩnh vực cần 
đầu tư dài hơi nên mỗi vai diễn tôi đều 
quý trọng và chăm chút rất cẩn thận. 
Nhiều người có thể không biết, trong thời 
gian làm phim Ngày ấy mình đã yêu tôi 
vẫn đầu tư cho âm nhạc và gánh trọng 
trách huấn luyện viên âm nhạc cho 
Gương mặt thân quen nhí, tham gia dự 
án vì cộng đồng Món quà cảm xúc. 

Nhưng vì có được kế hoạch sắp xếp cẩn 
thận, tôi đã may mắn hoàn thành tốt các 
vai trò của mình. 

 Anh có xem thành công của 
những vai diễn vừa qua là bước đệm 
để phát triển mạnh hơn trong sự 
nghiệp diễn xuất, đặc biệt là phim 
truyền hình. 

Phim ảnh là một lĩnh vực rất hấp dẫn, 
hiếm có người nào bén duyên với nó rồi 
mà dứt ra được, tôi cũng không ngoại lệ. 
Tuy nhiên, là một lĩnh vực hấp dẫn 
nhưng cũng đòi hòi rất nhiều sự nỗ lực 
và học hỏi. Tôi luôn coi những thành 
công bước đầu ấy là động lực để mình 
bước tiếp. Tôi khá có duyên với Trung 
tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam, 
vậy nên tôi rất mong chờ được tham gia 
các kịch bản tiếp theo của VFC. 

 Vậy còn âm nhạc. Được biết 
trong thời gian qua 
anh đã rất thành 
công với MV Quan 
trọng là thần thái 
và Thử tìm người 
thay thế - sản 
phẩm Việt đầu 
tiên quay tại 
phim trường 
U n i v e r s a l 
Studios. Anh 

cảm thấy mình 
đã làm tròn trịa những đứa 

con tinh thần này chưa? 
Mọi dự án tôi đều dành cho nó trọn 

vẹn sự đầu tư và tâm sức nên rất hài 
lòng. Không bao giờ có điều gì là hoàn 
hảo, cho nên dự án sau luôn cải tiến hơn 
dự án trước. Tôi luôn muốn lắng nghe 
khán giả muốn gì để phục vụ đúng nhu 
cầu của họ nên sẽ thường xuyên điều 
chỉnh và đổi mới. Mỗi dự án có thành 
công riêng của nó, nếu Quan trọng là 
thần thái mang tính giải trí và được khán 
giả quan tâm như một món ăn thú vị thì 
Thử tìm người thay thế chính là một dịp 
để tôi hợp tác dự án đa quốc gia, làm 
việc với đơn vị bản quyền từ Hollywood 
để mang về cảnh quay mới lạ cho khán 
giả. Không ngờ ekip Việt Nam được đối 
tác tại Singapore đánh giá rất cao về tinh 
thần làm việc. Sau đó, những cảnh quay 

đẹp nhất của MV này được chọn để cho 
một chiến dịch sau đó của đối tác quốc 
tế. Điều này là hoàn toàn ngoài dự đoán, 
tôi vui vì sản phẩm giải trí Việt Nam được 
đánh giá cao như vậy.

 Đối với một nghệ sĩ, tạo tiếng 
vang rất quan trọng nhưng điều này 
lại ít thấy ở anh? Đã khi nào anh nghĩ 
tới việc dùng hoạt động nào đó để tạo 
hiệu ứng cho mình? 

Để có bài hát được yêu thích là điều 
tuyệt vời và rất quan trọng, nhưng lao 
động và tiến bộ hàng ngày còn quan 
trọng hơn nữa. Tôi chú tâm vào việc tạo 
ra giá trị phục vụ công chúng. Chính vì 
vậy, ngoài ca hát, hoạt động nghệ thuật, 
tôi tham gia các dự án vì cộng đồng để 
giúp đỡ bà con còn khó khăn. Tôi cũng 
luôn dành thời gian nhất định cho các dự 
án nghệ thuật hướng đến gia đình và trẻ 
em. Chính vì vậy, khán giả của tôi thuộc 
rất nhiều độ tuổi, họ cho tôi động lực và 
máu lửa làm nghề. 

 Nếu có sự so sánh, anh thấy 
giữa ca sĩ và diễn viên thì lĩnh vực nào 
cho anh thuận lợi nhiều hơn? Anh 
sẽ định hình phong cách của mình thế 
nào trong cuộc sống cũng như trong 
sự nghiệp?  

Tôi chưa bao giờ so sánh điều đó vì 
hai lĩnh vực có gắn kết và bổ trợ cho 
nhau rất tốt. Ví dụ như vai Đô Đô mang 
đến thành công, lập tức tôi lại may mắn 
được đắt show ca hát, sự kiện. Ngược 
lại, vì tôi là một ca sĩ nên vai diễn của tôi 
cũng có nét thú vị riêng cho khán giả mà 
các diễn viên được đào tạo chính quy 
không có. 

 Dự định của anh trong năm 2019 
sẽ là gì? 

Đầu năm 2019, tôi vinh dự được 
nhận giải thưởng Công dân trẻ tiêu biểu 
dành cho nghệ sĩ có cống hiến về 
chuyên môn và phục vụ cộng đồng. Tôi 
cũng vừa nhận lời mời làm đại sứ cho Lễ 
hội Áo dài 2019 với rất nhiều hoạt động 
nghệ thuật thú vị sắp được tổ chức. Về 
âm nhạc, năm nay chắc chắn là năm sẽ 
biến đổi mạnh hơn nữa vì tôi bám rất sát 
những phản hồi của khán giả. Hi vọng 
mọi việc sẽ thành công.

 Xin cảm ơn anh! 
VĂN HƯƠNG (Thực hiện)

Chí Thiện trong phim 

Trai ngoan giặt đồ
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Cuộc chiến giành khán giả

ĐƯỢC ĂN CẢ, NGÃ VỀ KHÔNG
SAU MỘT THỜI GIAN DÀI ĐỂ MẤT KHÁN GIẢ VÀO TAY ĐÀI CÁP, CÁC KÊNH 

TRUYỀN HÌNH TRUNG ƯƠNG Ở HÀN QUỐC ĐANG DẦN LẤY LẠI THẾ CÂN 
BẰNG. PHÁ BỎ CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN, NHÀM CHÁN TRƯỚC KIA, 3 ĐÀI 
LỚN: SBS, MBC, KBS  LIÊN TỤC CHIÊU MỘ NHỮNG BIÊN KỊCH HÀNG ĐẦU 
VÀ KHÔNG NGẦN NGẠI “MẠO HIỂM” VỚI NHỮNG KỊCH BẢN GÂY SỐC.

Dù đã làm đủ mọi biện pháp từ thay 
đổi khung giờ chiếu, mời các diễn 

viên nổi tiếng, giới thiệu những cảnh 
hậu trường trước khi phim lên sóng, 
quảng bá trên nhiều phương tiện 
truyền thông… nhưng 3 đài truyền 
hình trung ương vẫn “bất lực” nhìn các 
đài cáp tung hoành và tạo lập lãnh địa 
riêng cho mình. Tỉ suất người xem tụt 
dốc một cách thảm hại, nhiều bộ phim 
chưa đạt tới 1%, buộc các đài lớn phải 
mạo hiểm để lôi kéo khán giả. Mở màn 
là Đài SBS với bộ phim The Last 
Empress (Hoàng hậu cuối cùng) có sự 
tham gia của mĩ nhân không tuổi Jang 
Na Ra trong vai một nữ ca sĩ nhạc kịch 
bị vướng vào một vụ án giết người sau 
khi trở thành hoàng hậu. Phát sóng 
vào khung giờ thứ Tư - Năm hàng 
tuần, bộ phim đã gây sốt khắp châu Á 
với màn cung đấu không nhân nhượng 
giữa các thành viên trong gia đình 
hoàng tộc. Lần đầu tiên người xem 
được chứng kiến một bộ phim nhiều 
tình tiết tra tấn bạo lực, đẫm máu… 
đến như vậy. Vì điều này, SBS đã bị 
Uỷ ban tiêu chuẩn truyền thông Hàn 
Quốc (KCSC) nhắc nhở, nhưng bù lại, 
The Last Empress đã kết thúc với mức 
rating trung bình lên tới 16,5%, một 
con số “trong mơ” ở thời điểm hiện tại. 
Thành công của bộ phim phần lớn nhờ 
vào biên kịch Kim Soon Ok. Nhiều 
khán giả đã bày tỏ sự cảm phục với bộ 
óc siêu đẳng của biên kịch Kim khi biết 
kết nối các tình tiết để giữ cho mạch 
phim nhanh, gay cấn, khiến khán giả 
không thể rời mắt dù nội dung khá “tạp 
nham”. Bộ phim sẽ tiếp nối khung giờ 
của The Last Empress là Big Issue 

(Vụ bê bối lớn) do Han Ye Seul và Joo 
Jin Mo đóng vai chính. Phim là câu 
chuyện về một nhiếp ảnh gia tự do 
chuyên săn tìm những người nổi tiếng 
để chụp ảnh độc quyền, đang cố gắng 
theo đuổi một vụ bê bối gây chấn động 
làng giải trí. Với sự góp mặt của đạo 
diễn Lee Dong Hoon, người từng làm 
nên thành công của bộ phim God’s 
Gift (Món quà của thượng đế), Foolish 
Mom (Mẹ ơi con xin lỗi) và biên kịch 
Jang Hyeo Ryn, được biết đến qua 
các bộ phim K2( Mật danh K2), Yong 
Pal (Thiên tài lang băm), khán giả 
hoàn toàn có thể trông đợi vào sức 
hấp dẫn cũng như độ “khốc liệt” của 
tác phẩm này. 

Tỏ rõ quyết tâm “giành lại những gì 
đã mất”, SBS mở thêm khung giờ 
chiếu phim tối thứ Sáu, Bảy hàng 

 The Last Empress đã giúp cho SBS khởi sắc 
sau nhiều năm rating ảm đạm

Bộ phim sẽ tiếp nối khung giờ của The Last Empress là Big Issue
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tuần, vốn là khung giờ “ăn nên làm ra” 
của các đài cáp. The Fiery Priest (Linh 
mục nhiệt huyết) được chọn mở màn 
cho khung giờ này. Bộ phim được 
chắp bút bởi biên kịch tài năng Park 
Jae Bum - người được đánh giá cao 
với hai tác phẩm Chief Kim (Sếp Kim) 
và Good Doctor (Bác sĩ nhân ái). The 
Fiery Priest xoay quanh bộ ba linh 
mục Kim Hae Il (Kim Na Gil), thám tử 
Goo Dae Young (Kim Sung Kyun) và 
nữ công tố Park Kyung Sun (Honey 
Lee) đã cùng hợp tác với nhau để phá 
những vụ án bí ẩn. Phim thuộc thể loại 
tội phạm - hài hước nên vừa kịch tính 
lại vừa có những tình tiết gây cười. 

Ngoài nội dung hấp dẫn, diễn xuất của 
bộ ba diễn viên chính cũng được 
khán giả đánh giá cao. The Fiery 
Priest mở màn với tỉ suất người xem 
vượt ngưỡng 10%, và ở tập 4, con số 
này đã lên tới 16,2%. Với diễn biến 
ngày càng hấp dẫn, bộ phim được dự 
đoán sẽ xác lập kỉ lục mới về rating 
cho SBS. 

Gần đây, MBC đã bỏ bớt các tác 
phẩm tôn vinh  giá trị gia đình, thay 

vào đó là các bộ phim có chủ đề gây 
sốc. Lên sóng từ ngày 17/1 đến ngày 
22/3, Return (Trở về) đang thu hút tới 
17,1% lượng người xem dù lời thoại 
được cho là khiếm nhã và tràn ngập 
những cảnh bạo lực. Một bộ phim 
khác của MBC cũng đang gây được 
sự chú ý của khán giả là Item (Vật 
chứng). Thuộc thể loại hình sự, giật 
gân, bí ẩn, Item xoay quanh Kang Gon 
(Joo Ji Hoon) một công tố viên tràn 
đầy nhiệt huyết và tôn trọng chính 

nghĩa. Để cứu cháu trai mình, anh đã 
bị vướng vào một âm mưu liên quan 
đến một vật thể sở hữu sức mạnh siêu 
nhiên. Điểm độc đáo của bộ phim này 
là dùng yếu tố siêu nhiên không thể lí 
giải, làm chất liệu chính tạo nên mạch 
câu chuyện. 

Không đứng ngoài cuộc, nhưng ở 
mức độ nhẹ nhàng hơn, KBS đã 

Giới chuyên môn cho rằng, các đài lớn 
không còn đủ kiên nhẫn để chạy theo 
tiêu chí “nâng cao chất lượng - nâng 
tầm khán giả”, lồng nghép những 
thông điệp mang tính tuyên truyền, 
giáo dục, vấn đề cấp bách lúc này là tỉ 
suất người xem. Họ cần những kịch 
bản mới lạ, có sức nặng, ngay lập tức 
tạo được sức hút, kể cả ở khía cạnh 
tiêu cực. 

 The Fiery Priest đang dẫn đầu khung giờ thứ Bảy - Chủ nhật

Item - bộ phim  
hấp dẫn của MBC

Live or Die: Đại diện của KBS tham gia đường đua

nhờ đến biên kịch kì cựu Moon Young 
Nam trợ giúp trong cuộc chiến giành 
khán giả. Biên kịch Moon là cây viết 
hàng đầu về chủ đề gia đình, ông nổi 
tiếng với những tác phẩm như: Our 
Gap Soon (Gap Soon nhà tôi), Wang’s 
Family (Gia tộc họ Wang), Three 
Brother (Ba anh em). Không hổ danh 
biên kịch “vàng”, tỉ suất người xem của  
Live or Die (Sống hay chết) bộ phim 
đang phát sóng vào khung giờ thứ Tư 
và thứ Năm do ông chắp bút cũng 
đang tăng dần đều. Tập mới nhất vừa 
lên sóng ghi nhận mức rating 17,5%. 
Live or Die đã khiến người xem phải 
suy nghĩ về ý nghĩa thật sự của gia 
đình khi kể về Lee Pong Sang (Yoo 
Joon Sang) một người đàn ông tuổi 
trung niên quản lí một tiệm sửa chữa 
ô tô nhỏ và những người em “rắc rối” 
mà anh yêu thương. 

BẢO ANH (Tổng hợp)
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Kacey Musgraves sinh năm 1988, 
có sở trường là hát nhạc đồng 
quê. Như rất nhiều cô gái đam 
mê dòng nhạc này, cô đã không 

bỏ lỡ cơ hội thử sức cùng chương 
trình Nashville Star (Ngôi sao 
Nashville). Đây là chương trình có 
format tương tự như American Idol 
nhưng chỉ dành riêng cho nhạc đồng 
quê. Kết quả chung cuộc, Kacey 
Musgraves dừng bước ở vị trí thứ bảy 
trong mùa thi năm 2007. Khi đó, dù có 
lợi thế nổi bật về ngoại hình nhưng tài 
năng của Kacey ở độ tuổi còn rất trẻ 
chưa thực sự chín muồi. Tuy nhiên, 
chỉ sau một thời gian ngắn, Kacey đã 
có được bước tiến ngoạn mục với khả 
năng ca hát, sáng tác để trở thành 
người thay thế xứng đáng những 
công chúa nhạc đồng quê lừng lẫy 
như Taylor Swift hay Carrie 
Underwood. Đầu năm 2019, cô làm 
nên bước tiến ngoạn mục khi giành 
trọn vẹn chiến thắng ở tất cả 4 hạng 
mục được đề cử, trong đó có giải 
Album của năm cho Golden Hours. 
Sự lên ngôi của Kacey được đánh giá 
là bất ngờ khi các giám khảo lựa chọn 
những giá trị âm nhạc mang tính cổ 
điển thay vì bị cuốn theo các trào lưu 
thời thượng hay ảnh hưởng của các 
ngôi sao nắm giữ sức mạnh mạng  
xã hội.

Nếu như Kacey Musgraves nhắc 
người ta nhớ lại về cuộc thi Nashville 
Star dù đã ngừng sóng từ hơn 10 năm 
trước thì trong “bảng vàng” chương 
trình, một cái tên không thể không nhắc 
tới là Miranda Lambert. Miranda đến 
với Nashville Star  ngay từ mùa thi đầu 
tiên năm 2003 và giành được vị trí thứ 
ba. Từ cuộc thi này, Miranda gây chú ý 
với giám khảo đồng thời là nhà sản xuất 
đến từ Sony Music. Từ đây, sự nghiệp 
âm nhạc rực rỡ bắt đầu với nữ ca sĩ 
này. Khi cô thành hôn với Blake Shelton, 
họ trở thành một trong những cặp đôi 

Chuyện chưa kể về 
CÁC CUỘC THI CA HÁT

NỮ CA SĨ XINH ĐẸP KACEY MUSGRAVES - NGƯỜI TỪNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN VÀ 
BIẾT TỚI TỪ MỘT CUỘC THI CA HÁT TRÊN TRUYỀN HÌNH - VỪA VƯỢT QUA 

HÀNG LOẠT NGÔI SAO HÀNG ĐẦU HIỆN NAY ĐỂ GIÀNH CHIẾN THẮNG VANG 
DỘI Ở CÁC HẠNG MỤC CAO NHẤT CỦA GIẢI THƯỞNG ÂM NHẠC DANH GIÁ 
GRAMMY. KHÔNG PHẢI AMERICAN IDOL HAY THE VOICE - HAI FORMAT NỔI 
TIẾNG NHẤT THỜI GIAN QUA - NHIỀU NGHỆ SĨ THÀNH DANH ĐÍCH THỰC LẠI 

KHỞI ĐẦU TỪ NHỮNG BỆ PHÓNG ÍT QUEN THUỘC.

Christina Aguilera trở thành Quán quân 
của Star Search ở tuổi lên 10
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đẹp, quyền lực nhất của làng nhạc 
đồng quê Mỹ. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân 
đổ vỡ vào năm 2015, Miranda Lambert 
quyết định thay đổi con đường sự 
nghiệp, tích cực thực hiện các chuyến 
lưu diễn thay vì chỉ tập trung ra album 
như trước. 

Pentatonix - nhóm nhạc acappela 
(hát không nhạc đệm) hàng đầu thế giới 
và là hiện tượng của Youtube với gần 4 
tỉ lượt xem - lại bước ra từ một cuộc thi 
hát mang tên The Sing - off (Tìm kiếm 
giọng hát acappela) do hãng NBC thực 
hiện.  Thể loại “hát chay” này vốn đặt ra 
đòi hỏi rất cao cho những người dự thi 
khi phải thực sự là những “phù thủy âm 
thanh”, biết biến chất giọng thành vũ khí 
vạn năng, biết cách hòa quyện, bè phối 
ăn ý mà không cần tới sự hỗ trợ của bất 
cứ loại nhạc cụ nào. Bốn mùa phát 
sóng The Sing - off  thành công bởi 
mang Pentatonix đến với thế giới. Kể từ 
khi xuất hiện, nhóm nhạc của những 
chàng trai cô gái đến từ vùng Arlington, 
bang Texas đã gây sự chú ý đặc biệt. 
Họ dễ dàng giành ngôi Quán quân mùa 
thứ ba để rồi sau đó trở thành hiện 
tượng gây bão toàn cầu qua loạt ca 
khúc hát lại theo phong cách acappela. 
Một số ca khúc được Pentatonix thể 
hiện gây choáng váng về khả năng biến 
ảo kì diệu, ngỡ như một bản phối hoàn 
hảo của các loại nhạc cụ. Năm 2017, 
nhóm giành được giải Grammy ở hạng 
mục trình diễn đôi/nhóm xuất sắc nhất. 

Không chỉ hát lại rất xuất sắc loạt ca 
khúc chủ đề Giáng sinh với sức hút 
thậm chí còn vượt qua các phiên bản 
kinh điển trước đó, Pentatonix còn táo 
bạo chinh phục nhiều ca khúc nhạc trẻ 
hiện đại vốn là sản phẩm của những 
bản phối điện tử phức tạp. 

Trước khi American Idol xuất hiện 
và mở ra kỉ nguyên mới cho các 
chương trình truyền hình thực tế về ca 
hát vào năm 2002 thì Star Search (Tìm 
kiếm ngôi sao) chính là sự lựa chọn 
hàng đầu của những người yêu ca hát 
tại nước Mỹ. Lên sóng từ năm 1983 và 
hoạt động sôi nổi đến tận năm 1995, 
Star Search là cuộc thi mà đông đảo 
các ngôi sao thần tượng hiện nay đều 

đã từng thử sức, tìm kiếm cơ hội. Đó là 
Briney Spears, Justin Timberlake thậm 
chí cả Beyonce Knowles cũng đã ghi 
danh. Đây cũng là cuộc thi đưa Christina 
Aguilera khi đó còn là một cô bé 10 tuổi 
lên ngôi vị quán quân, đồng thời ghi 
dấu bước khởi đầu của một trong 
những nữ nghệ sĩ thành công nhất 
những năm 2000. Mô hình thi tài của 
Star Search với sự đa dạng ở nhiều 
hạng mục, lĩnh vực từ đơn ca (nam/nữ), 
nhóm hát, nhảy…  từng được “hồi sinh” 
vào năm 2003 nhưng thời điểm đó với 
sự thống trị của American Idol, format 
một thời lừng lẫy nhanh chóng bị khai 
tử vì tỏ ra cũ kĩ, thiếu hấp dẫn. 

TUẤN PHONG

Kacey Musgraves 
giành trọn 4 giải 
thưởng Grammy

Miranda Lambert giành được vị trí thứ ba 
mùa thi đầu tiên Nashville Star 2003

Pentatonix bước ra từ một cuộc thi hát 
mang tên The Sing - off
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Đại chiến sao 
HẠNG A

Năm 2017, không có bộ phim nào 
so sánh được với Big Little Lies 
(Những lời nói dối nhỏ to) về khả 
năng càn quét các giải thưởng. 

Chỉ riêng minh tinh nước Úc, Nicole 
Kidman đã mang về bộ thành tích mà 
các đồng nghiệp khác phải dành cả 
cuộc đời để phấn đấu và mơ ước. 
Nhưng Nicole Kidman sẽ khó có thể 
thành công mĩ mãn đến thế nếu bao 
quanh cô không phải là bộ tứ diễn viên 
nữ xuất sắc mà nổi bật trong đó là cô 
đào đắt giá một thời của Hollywood - 
Reese Witherspoon. Vai diễn của 
Reese trong phim có tính cách, số phận 
hấp dẫn không kém gì so với Nicole 
Kidman. Cái thiếu chăng ở Reese là 
một bạn diễn tương xứng, tung hứng 
hoàn hảo để làm nên những giây phút 
khiến khán giả vô cùng phấn khích như 
Nicole Kidman có được. Bởi thế, dù 
cùng được hãng HBO đưa vào chiến 
dịch vận động tranh danh hiệu Nữ diễn 
viên chính xuất sắc nhất trong mùa giải 
thưởng, Reese Witherspoon hết lần 
này đến lần khác ngậm ngùi thất bại. 
Bù lại, cô thực sự xứng đáng được vinh 

danh trong vai trò một nhà sản xuất. 
Reese Witherspoon hiện là một “thế lực 
mới” đáng gờm trong giới làm truyền 
hình Mỹ khi có khả năng quy tụ những 
tên tuổi đáng mơ ước cho các dự án 
phim mang đậm chất nữ quyền. 

Đội hình nữ ngôi sao của Big Little 
Lies mùa đầu tiên vốn đã chẳng hề kém 
cạnh các tác phẩm điện ảnh tầm cỡ, 
bước qua mùa thứ hai lại có thêm bước 

tiến nhảy vọt khi mời được huyền thoại 
Meryl Streep góp mặt. Bà sẽ vào vai mẹ 
chồng của nhân vật Celeste Wright (do 
Nicole Kidman thể hiện). Với bi kịch đen 
tối bị che dấu về cái chết của người 
chồng trong mùa trước, “nàng dâu” 
cùng hội chị em thân thiết sẽ có rất 
nhiều việc phải làm trước các diễn biến 
mới bất ngờ. Khác với mùa đầu tiên 
được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết 
gốc cùng tên, mùa thứ hai sẽ là những 
sáng tạo mới, ban đầu không nằm trong 
kế hoạch của nhà sản xuất nhưng sau 
đó, vì hiệu ứng quá mạnh mẽ nên đã 
được đưa vào guồng thực hiện. Những 
nghi ngờ về chất lượng nội dung là 
không tránh khỏi. Tuy nhiên, sự xuất 
hiện của Meryl Streep phần nào khiến 
người xem yên tâm chờ đợi đến ngày 
lên sóng (dự kiến vào tháng 6) bởi “nữ 
hoàng Oscar” vốn chọn kịch bản rất kĩ 
lưỡng đồng thời lại là người biết biến 

Big Little Lies mùa đầu tiên mang về rất nhiều giải thưởng

NHỮNG SERIES PHIM MỚI TRỌNG 
ĐIỂM CỦA NĂM 2019 CHO THẤY 

CÁC HÃNG SẢN XUẤT KHÔNG CHỈ 
MỜI GỌI CÁC NGÔI SAO MÀ CÒN 

TẠO NÊN CUỘC “NỘI CHIẾN” 
NÓNG BỎNG VỚI NHIỀU TÊN TUỔI 

LỚN CÙNG SO KÈ ĐẲNG CẤP.

Meryl Streep (trái) gia nhập dàn sao 
của Big Little Lies mùa thứ hai

Reese Witherspoon
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hóa những nhân vật chỉ ở mức trung 
bình trở nên đặc sắc. 

Ở thế đối lập với không khí đậm đặc 
nữ quyền của Big Little Lies là hai sản 
phẩm như dành riêng cho phái mạnh: 
Good Omens (Liên minh thiện - ác) và 
Catch - 22 (Tiến thoái lưỡng nan). Cả 
hai cùng được chuyển thể từ các tựa 
sách cực kì ăn khách và có tầm ảnh 
hưởng sâu rộng đến đời sống văn hóa, 
thậm chí cụm từ Catch - 22 còn được 
xem như sáng tạo mới về ngôn ngữ, 
ám chỉ một điều gì đó luẩn quẩn, không 
lối thoát do bị giới hạn bởi luật lệ. Cả 
hai phim mới này còn dễ dàng lọt vào 
danh sách những sản phẩm được trông 
đợi nhất của năm 2019 nhờ sở hữu dàn 

diễn viên thượng hạng. Good Omens 
dành cho những người yêu thích dòng 
phim mang màu sắc tôn giáo, ảnh 
hưởng từ các truyền thuyết trong Kinh 
thánh. Phim kể về hành trình hợp tác 
của quỷ dữ và thiên thần để tìm kiếm, 
ngăn chặn Kẻ phản Chúa nhằm cứu 
Trái đất khỏi ngày tận thế. Đảm nhận 
hai vai diễn đối lập này là hai nam diễn 
viên tài năng hàng đầu của nước Anh 
Michael Sheen và David Tennant. 
Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của 
Jon Hamm trong vai Tổng lãnh thiên 
thần Gabriel và nam diễn viên số 1 xứ 
sở sương mù Benedict Cumberbatch 
thể hiện vai Chúa quỷ Satan.

Catch - 22 lại đáng chú ý ở chỗ đây 
là dự án phim đánh dấu sự trở lại với 

George Clooney (trái) trong phim Catch 22

Jon Hamm (trái) trong phim Good Omens

phim truyền hình sau nhiều năm vắng 
bóng của tài tử George Clooney. Khi đã 
giành đủ vinh quang với điện ảnh, có 
cuộc sống riêng, những hoạt động xã 
hội thành công mĩ mãn…, màn ảnh nhỏ 
là “mái nhà xưa” mà George Clooney 
muốn quay lại để tạo nên bước tiến mới 
cho sự nghiệp. Ông trực tiếp giữ vai trò 
đạo diễn, nhà sản xuất đồng thời đảm 
nhận một vai lạ mắt, hấp dẫn khán giả 
ngay từ những hình ảnh đầu tiên. Vai 
chính trong phim thuộc về một cái tên 
còn khá mới mẻ, thế nhưng “dàn bao” 
xung quanh anh lính trẻ rơi vào tình thế 
tiến thoái lưỡng nan đầy oái oăm lại toàn 
là các đàn anh đẳng cấp sao hạng A. 
Bên cạnh George Clooney còn có Hugh 
Laurie - người một thời có tên trong kỉ 
lục Guinness với vai diễn được nhiều 

người theo dõi nhất ở series phim 
truyền hình House (Bác sĩ House). Một 
ngôi sao từng đoạt giải Primetime Emmy 
khác cũng góp mặt ở Catch - 22 là Kyle 
Chandler. Với thời điểm phát sóng dự 
kiến vào giữa tháng 5, Catch - 22 sẽ là 
một đối thủ nặng kí cạnh tranh giải 
thưởng bởi những bộ phim mang màu 
sắc chiến tranh, châm biếm chính trị 
luôn được yêu thích. Có điều, với 3 ngôi 
sao lớn đầy tham vọng cho các danh 
hiệu truyền hình (cả George Clooney và 
Hugh Laurie chưa từng thắng giải 
Primetime Emmy) đều thuộc tuyến vai 
phụ, những nhà làm phim Catch - 22  
sẽ cần cân não để chọn ra ai là người 
chắc thắng.

NHÃ KHANH (Tổng hợp)



70

PHÍA SAU MÀN HÌNH

70

“CUỘC CHIẾN”
CHƯA KẾT THÚC

Olivia Colman đã làm nên một trong 
những bất ngờ lớn tại Oscar 2019 

khi thắng giải Nữ diễn viên chính xuất 
sắc nhất với vai nữ hoàng Anne yếu 
đuối, bệnh tật cùng bộ phim đề tài đồng 
tính The Favourite (Ân sủng). Sở hữu 
ngoại hình, phong cách không quá ấn 
tượng nhưng thực tế, Olivia Colman lại 
sở hữu rất nhiều giải thưởng đáng mơ 
ước trong cả lĩnh vực điện ảnh và 
truyền hình. Bà cũng có duyên làm nữ 
hoàng khi nhiều lần được chọn lựa thể 
hiện vai diễn vốn được mặc định dành 
cho các minh tinh hạng A. 

Thành tích kế tiếp được chờ đợi ở 
Olivia Colman sau Oscar đó là giải 
thưởng Primetime Emmy khi bà có cơ 
hội rất lớn cùng với phần ba series 
phim The Crown (Vương miện Hoàng 
gia). Ở phần ba, Olivia sẽ thay thế nữ 
đồng nghiệp trẻ tuổi Claire Foy để tiếp 
tục thể hiện vai Nữ hoàng Elizabeth Đệ 
nhị ở tuổi trung niên. Nhờ khoản đầu tư 
cực lớn của Netflix cùng sự thăng hoa 
của dàn nghệ sĩ, The Crown từng mang 
về nhiều chiến thắng vang dội qua hai 
mùa phim trước nên không có lí do gì 

OSCAR, LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG 
ĐIỆN ẢNH DANH GIÁ NHẤT THẾ 

GIỚI ĐÃ KHÉP LẠI VỚI NHIỀU BẤT 
NGỜ VÀ TIẾC NUỐI CHO MỘT NĂM 
LAO ĐỘNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT 

CỦA CÁC NGHỆ SĨ. KHÔNG LÂU 
SAU KHI ĐỌ SỨC TẠI OSCAR, NHIỀU 

CHỦ NHÂN CỦA CÁC TƯỢNG 
VÀNG LẠI TIẾP TỤC CÓ CƠ HỘI ĐỌ 

SỨC TRONG CÁC SERIES PHIM 
TRUYỀN HÌNH NHẰM TÌM KIẾM  
THÊM DANH HIỆU, BƯỚC TIẾN  

MỚI TRONG SỰ NGHIỆP.

Olivia Colman trong phim The Favourite

Rami Malek nhận tượng vàng Oscar cho 
vai diễn trong phim Bohemian Rhapsody
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để một tên tuổi gạo cội đang ở thời tỏa 
sáng như Olivia Colman lại bỏ lỡ đà 
thành công. Hiện Netflix chưa công bố 
chính thức thời điểm phát sóng vì cũng 
như nhiều series phim, The Crown 
cũng cần “né” bom tấn Game of Thrones 
(Trò chơi vương quyền) mùa cuối cùng. 
Tuy nhiên, nhiều người dự đoán Olivia 
Colman có nhiều khả năng đoạt giải 
thưởng truyền hình hàng đầu.

Rami Malek đã đi trọn vẹn quãng 
đường vinh quang khi hóa thân 

thành biểu tượng âm nhạc Freddie 
Mercury. Thành công này của anh có 
phần đóng góp không nhỏ từ quá trình 
đột phá về diễn xuất khi tham gia đóng 
vai chính Elliot Alderson trong series 
phim tâm lí tội phạm nghẹt thở  
Mr Robot (Hacker thiên tài). Trước  
Mr Robot, sự nghiệp của nam diễn 
viên gốc Ai Cập làng nhàng, thiếu điểm 
nhấn nhưng series phim căng não đã 
giúp anh phát huy được kĩ năng diễn 
xuất đáng nể cũng như sự nhập tâm 
tuyệt đối vào nhân vật. Từ đây, Rami 
Malek ngày càng được nếm trải nhiều 
vị ngọt của vinh quang. Mùa giải 
Primetime Emmy năm 2016, anh nhận 
giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất 
đồng thời là người không thuần da 
trắng đầu tiên được vinh danh ở hạng 
mục này kể từ năm 1998.

Nhờ hiệu ứng 
từ giải Oscar, 
chắc chắn mùa 
thứ tư đồng thời là 
mùa cuối cùng 
chuẩn bị lên sóng 
của Mr Robot sẽ 
được chú ý hơn 
bao giờ hết và 
Rami Malek sẽ 
tiếp tục được chờ 
đợi tái lập chiến 
thắng của 3 năm trước. Mặc dù vậy, 
con đường sẽ không hề dễ dàng khi 
hạng mục này đang nổi lên những đối 
thủ nặng kí. Một trong số đó chính là 
Mahershala Ali - người đoạt giải Oscar 
lần thứ hai ở hạng mục dành cho Nam 
diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Mahershala Ali áp đảo các đối thủ 
trong mùa giải thưởng điện ảnh 

vừa qua cùng vai diễn Don Shirley 
(phim Green Book - Cuốn sổ xanh). 
Trên màn ảnh nhỏ, anh cũng đã tạo 
tiếng vang lớn đầu năm 2019 cùng 
phần ba series phim True Detective 
(Thám tử đích thực). Mùa phim thứ ba 
được đánh giá đã đưa thương hiệu 
True Detective trở lại đỉnh cao như từng 
có trong lần đầu tiên xuất hiện. Diễn 
xuất của Mahershala trong vai chính 
cũng ở tầm đẳng cấp vượt trội, cho thấy 

anh đã sẵn sàng chinh phục giải thưởng 
Primetime Emmy đầu tiên. Trước đó, 
nghệ sĩ da màu này từng được đề cử ở 
hạng mục khách mời khi góp mặt  
trong phim House of Cards (Sóng gió 
chính trường). 

Chủ nhân tượng vàng hạng mục Nữ 
diễn viên phụ xuất sắc nhất - Regina 

King -  hẳn không quá tham vọng về 
giải thưởng truyền hình trong năm 
2019, tuy nhiên, cô lại có cơ hội giữ vai 
chính ở một bom tấn do HBO sản xuất 
mang tên Watchmen (Người hùng báo 
thù). Đây là phiên bản truyền hình mới 

nhất về một biệt đội siêu anh hùng kì lạ, 
ngoài vòng pháp luật. Sự thất bại trước 
đó về doanh thu của bản điện ảnh không 
làm cho những nhà làm phim chùn bước 
bởi theo đánh giá từ giới chuyên môn, 
Watchmen sở hữu nội dung, thông điệp, 
tầng lớp ý nghĩa sâu sắc hơn hẳn những 
gì từng biết về các siêu anh hùng. Sự 
đầu tư sản xuất của HBO càng hứa hẹn 
đây sẽ là siêu phẩm thứ hai mà hãng 
tung ra trong năm 2019 bên cạnh “át chủ 
bài” Game of Thrones. Vai diễn mà 
Regina King thể hiện trong Watchmen là 
một nữ cảnh sát thông minh, độc lập. 
Tham gia phim còn có nhiều nghệ sĩ nổi 
tiếng khác, điều này dự báo định kiến 
bấy lâu về sự nhạt nhẽo, hời hợt dòng 
phim siêu anh hùng trên màn ảnh nhỏ 
sẽ được phá bỏ. 

THÙY AN (Tổng hợp)

Regina King nhận giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Mahershala Ali trong phim True Detective
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Những phụ nữ có gu 
NHỮNG THÔNG ĐIỆP GIẢN DỊ

TRONG SỐ ĐẦU TIÊN LÊN SÓNG (24/2), VỚI CHỦ ĐỀ “ĐẶC ÂN CỦA  
PHỤ NỮ”, CHƯƠNG TRÌNH NHỮNG PHỤ NỮ CÓ GU ĐÃ ĐỂ LẠI NHIỀU DƯ VỊ  

CHO NGƯỜI XEM TRUYỀN HÌNH. LÀ MỘT KHÁN GIẢ, CŨNG LÀ MỘT KHÁCH 
MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH, NHÀ BÁO HOÀNG ANH TÚ ĐÃ CÓ NHỮNG  

CHIA SẺ RIÊNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH NÀY.

N hững phụ nữ có gu là không 
gian giao lưu mở, nơi chia sẻ 
đa chiều - tương tác đa phương 
tiện để giúp phụ nữ giải tỏa áp 

lực, tìm kiếm động lực để thay đổi 
trong cuộc sống. Chương trình 
cập nhật những xu 
hướng mới giúp cho 
phụ nữ biết cách yêu 
bản thân và làm tăng 
chất lượng cuộc sống. 
Đây cũng là tụ điểm hot 
về thông tin đời sống, 
thời trang, ẩm thực... và 
tất cả những thông tin lĩnh 

vực phụ nữ quan tâm. Tôi may mắn 
tiếp cận từ khi chương trình còn đang 
thai nghén ý tưởng kịch bản, và tôi 

nghĩ chương trình 
sẽ khá thú vị. 
Chương trình đã 
xây dựng cho 
chị em Việt 
một điểm đến 
để gặp  gỡ, 
giao lưu, 
giúp đỡ và 
chia sẻ. 

Theo tôi, ý 
tưởng này rất tốt, đặc 

biệt khi xu hướng ngày nay có rất 
nhiều khóa học dạy phụ nữ biết hạnh 
phúc thì một chương trình như thế 
này ra đời là phù hợp. Vì trong cuộc 
sống hiện đại, chị em cần những điểm 
đến để có thể chia sẻ với nhau được 
nhiều hơn, được nói những ẩn ức 
trong lòng. Và phụ nữ khi nói ra được 
những điều trong lòng thì họ sẽ  cảm 
thấy hạnh phúc hơn. 

Ngay từ cái tên của chương trình 
đã gợi cho người xem nhiều tò mò. 
Thế nào là một phụ nữ có gu? Chương 
trình sẽ hướng những đối tượng như 
thế nào? Lựa chọn khách mời ra sao? 

Nhà báo  

Hoàng Anh Tú

Các hình ảnh 
trong chương trình
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Theo cá nhân tôi, một người phụ nữ 
có gu là người tự tin với cuộc sống 
của họ, họ có lựa chọn không theo số 
đông, họ có những sự tỉnh táo nhất 
định với những biển thông tin cũng 
như với rừng quảng cáo xung quanh. 
Tôi tin rằng với những người đàn ông 
khi gặp những phụ nữ này đều cảm 
thấy thú vị và bị cuốn hút. 

Là một người thường xuyên có 
những bài báo về phụ nữ, tôi thường 
để tâm xem những chương trình dành 
cho phụ nữ như một sự lắng nghe. Với 
tôi, thông qua mỗi chương trình mình 
có thể nhìn sâu hơn vào đời sống của 

chị em để thấu hiểu hơn về những 
người phụ nữ của mình. Và theo tôi, 
bất kể một chương trình truyền hình 
nào không chỉ riêng làm chương trình 
dành cho phụ nữ điều quan trọng là 
cảm xúc. Nếu chương trình khai thác 
tốt được cảm xúc của khách mời tham 
gia, của khán giả xem chương trình thì 
nó sẽ là một chương trình hay. Cũng 
như vậy, Những phụ nữ có gu cần lựa 
chọn những thông điệp để gửi tới khán 
giả, lựa chọn chủ đề sao cho có thể 
giúp cho phụ nữ sống hạnh phúc hơn. 
Trên thực tế, những chương trình có 
thể thay đổi được cuộc sống của 
những đối tượng khán giả hướng tới 

làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thì luôn 
có sự lan tỏa và được yêu thích. 
Những phụ nữ có gu tuy mới phát sóng 
số đầu tiên nhưng đã có những thông 
điệp giản dị, bám sát với đời sống của 
phụ nữ hiện đại. Đó là do cách chọn 
chủ đề chương trình đưa có sự đầu tư, 
cách thể hiện văn minh, khách mời 
tham gia chương trình đều có tầm ảnh 
hưởng nhất định. Ngoài ra, tôi thấy 
chương trình còn mang đến những 
thông tin thú vị như những sản phẩm 
chị em yêu thích trong hội chợ do 
chính chương trình tổ chức, hay buổi 
trà chiều kiểu Anh tản mạn về những 
thú vui nho nhỏ của chị em. Tôi cho 
rằng đây sẽ là một chương trình làm 
cho phụ nữ cảm thấy hạnh phúc hơn 
sau khi xem. 

Tôi rất may mắn là khách mời trong 
số thứ hai với chủ đề phụ nữ và 
những thử thách. Trong đó, cuộc trò 
chuyện sẽ xoay quanh hai vấn đề 
chính là đàn ông sợ vợ và phụ nữ có 
sợ bị chồng bỏ khi trở nên giàu có. 
Đây là chủ đề khá là nhạy cảm và 
cũng ít có chương trình truyền hình 
nào đề cập đến. Và câu chuyện này 
không phải là của tất của mọi người, 
nhưng nếu chẳng may nó đến với mỗi 
người thì sẽ xử trí ra sao. Tôi cho 
rằng, với chủ đề này chương trình sẽ 
đem đến cho nhiều người những khái 
niệm thú vị.

THU HUỆ (Ghi)
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THỨ BẢY - 16/03
02:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  22/38
03:10  Phim VN: Người đứng trong gió - Tập  5/40
07:30  Văn học nghệ thuật
08:05  Môi trường
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15  Sự kiện và bình luận
09:45  Không gian văn hóa nghệ thuật
11:15  Chuyển động 24h
12:40  Nông thôn mới
13:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  23/38
14:00  Trái đất xanh 
14:10  Học và làm theo Bác
16:15  Văn hoá CAND
17:30  Việt Nam hôm nay
18:20  Nông nghiệp sạch
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Giai điệu tự hào
20:35  Việc tử tế 
22:15  Talk vietnam

CHỦ NHẬT - 17/03
02:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  23/38
03:10  Tạp chí âm nhạc
07:00  Báo chí toàn cảnh
07:30  Thanh âm cuộc sống
09:15  Toàn cảnh thế giới
09:45  Chìa khoá thành công
11:15  Chuyển động 24h
12:40  Người quê
 13:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  24/38
14:00  Trái đất xanh 
14:10   Nhà hát truyền hình: Chèo “Quả cau vàng”
16:15  Văn hoá CAND
17:30  Việt Nam hôm nay
18:20  Nông nghiệp sạch
18:30  Chuyển động 24h 
20:10   Truyền hình quân đội
22:15  Không khoảng cách

THỨ HAI - 18/03
01:10  Chìa khoá thành công
02:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  24/38
07:30  Nẻo về nguồn cội
08:05  Phim VN: Người đứng trong gió - Tập  6/40
09:15  Chìa khoá thành công
11:15  Chuyển động 24h
13:05  Cà phê khởi nghiệp
13:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  25/38
14:10  Sống mới
15:30   Phim tài liệu: Chương trình 135 - Dấu ấn 

20 năm đồng hành với dân tộc thiểu số và 
vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

17:30  Việt Nam hôm nay
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:30  Phim tài liệu
21:00  Phim VN: Lặng yên dưới vực sâu - 
 Tập  26/40
22:00  Thế giới hôm nay

22:15  Vấn đề hôm nay
22:35  Thế giới góc nhìn
23:30  Phim tài liệu

THỨ BA - 19/03
01:10  Không gian văn hóa nghệ thuật
02:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  25/38
03:10  Phim VN: Người đứng trong gió - Tập  6/40
07:30  Nẻo về nguồn cội
08:05  Phim VN: Người đứng trong gió - Tập  7/40
09:15  Không gian văn hóa nghệ thuật
11:15  Chuyển động 24h
13:05  Cà phê khởi nghiệp
13:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  26/38
14:10  Con đường thứ 13 
16:15   Truyền hình công thương: CPTTP sẽ tác 

động thế nào đến các ngành xuất khẩu của 
Việt Nam

17:30  Việt Nam hôm nay
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay 
21:00  Phim VN: Lặng yên dưới vực sâu - 
 Tập  27/40
22:00  Thế giới hôm nay
22:15  Vấn đề hôm nay
22:35  24h công nghệ
23:30  Ký sự

THỨ TƯ - 20/03
01:10  Talk vietnam
02:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  26/38
03:10  Phim VN: Người đứng trong gió - Tập  7/40
 08:05  Phim VN: Người đứng trong gió - Tập  8/40
09:15  Talk vietnam
11:15  Chuyển động 24h
13:05  Cà phê khởi nghiệp
13:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  27/38
14:10  Tạp chí âm nhạc
16:15  Thanh niên
17:30  Việt Nam hôm nay
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  VTV đặc biệt
21:00  Phim VN: Lặng yên dưới vực sâu - 
 Tập  28/40
22:00  Thế giới hôm nay
22:15  Vấn đề hôm nay
23:30  Ký sự 

THỨ NĂM - 21/03
01:10  Âm nhạc và cuộc sống
02:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  27/38
03:10  Phim VN: Người đứng trong gió - Tập  8/40
07:30  Nẻo về nguồn cội
08:05  Phim VN: Người đứng trong gió - Tập  9/40
09:15  Quốc hội với cử tri
11:15  Chuyển động 24h
13:05  Cà phê khởi  nghiệp
13:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  28/38
 15:45  Học và làm theo Bác
16:15  Vì trẻ em

17:30  Việt Nam hôm nay
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:35  Câu chuyện văn hóa
21:00  Phim VN: Lặng yên dưới vực sâu - 
 Tập  29/40
22:00  Thế giới hôm nay
22:15  Vấn đề hôm nay
 22:35  Việc tử tế
23:30  Ký sự 

THỨ SÁU - 22/03
01:10  Dân tộc và phát triển
02:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  28/38
03:10  Phim VN: Người đứng trong gió - Tập  9/40
08:05  Phim VN: Người đứng trong gió - 
 Tập  10/40
09:15  Đảng trong cuộc sống hôm nay
11:15  Chuyển động 24h
13:05  Cà phê khởi nghiệp
13:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  29/38
14:10  Điều chưa nói
15:40  Người quê
16:15  Cựu chiến binh việt nam
17:30  Việt Nam hôm nay
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Quốc gia khởi nghiệp
20:35  Bình luận thể thao
21:00  Phim VN: Lặng yên dưới vực sâu - 
 Tập  30/40
22:00  Thế giới hôm nay
22:15  Vấn đề hôm nay
22:35  Ca nhạc 

THỨ BẢY - 23/03
01:10  Quốc gia khởi nghiệp
02:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  29/38
03:10 Phim VN: Người đứng trong gió - 
 Tập  10/40
07:00  Nhịp sống đô thị
07:30  Văn học nghệ thuật
 08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15  Sự kiện và bình luận
09:45  Không gian văn hóa nghệ thuật
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  30/38
14:10  Học và làm theo Bác
15:30  Quốc gia khởi nghiệp
16:15  Văn hoá CAND
17:30  Việt Nam hôm nay
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Cất cánh
22:15   Tạp chí âm nhạc
23:30   Dân ca nhạc cổ

CHỦ NHẬT - 24/03
 02:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  30/38
03:10   Tạp chí âm nhạc
07:00  Báo chí toàn cảnh
07:30  Thanh âm cuộc sống
09:45  Chìa khoá thành công
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11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  31/38
14:10  Sân khấu: Kịch nói “điều tốt đẹp còn lại”
16:15  Văn hoá QĐND: Phong trào thanh niên
17:30  Việt Nam hôm nay
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Truyền hình quân đội
22:15   Không khoảng cách
23:30   Chuyện xưa tích cũ

THỨ HAI - 25/03
01:10  Chìa khoá thành công
02:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  3138
03:10  Không gian văn hóa nghệ thuật
07:30  Nẻo về nguồn cội
08:05  Phim VN: Người đứng trong gió - Tập  11/40
09:15  Chìa khoá thành công
11:15  Chuyển động 24h
13:05  Cà phê khởi nghiệp
13:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  32/38
14:10  Sống mới
15:30  Phim tài liệu 
17:30  Việt Nam hôm nay
18:30  Chuyển động 24h 
20:10   Quốc hội với cử tri21:00 Phim VN: Lặng yên 

dưới vực sâu - Tập  31/40
22:00  Thế giới hôm nay
22:15  Vấn đề hôm nay
22:35  Thế giới góc nhìn 

THỨ BA - 26/03
01:10  Không gian văn hóa nghệ thuật
02:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  32/38
03:10   Phim VN: Người đứng trong gió - Tập  11/40
07:30   Nẻo về nguồn cội
08:05  Phim VN: Người đứng trong gió - 
 Tập  12/40
09:15   Không gian văn hóa nghệ thuật
11:15  Chuyển động 24h
13:05  Cà phê khởi nghiệp
13:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  33/38
14:10  Con đường thứ 13
16:15  Truyền hình công thương:
17:30  Việt Nam hôm nay
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
 21:00  Phim VN: Lặng yên dưới vực sâu - 
 Tập  32/40
22:00  Thế giới hôm nay
22:15  Vấn đề hôm nay
23:30  Ký sự

THỨ TƯ - 27/03
01:10  Talk vietnam
02:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  33/38
03:10   Phim VN: Người đứng trong gió - 
 Tập  12/40
 08:05  Phim VN: Người đứng trong gió - 
 Tập  13/40
 11:15  Chuyển động 24h

13:05  Cà phê khởi nghiệp
13:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  34/38
14:10  Tạp chí âm nhạc
16:15  Thanh niên
17:30  Việt Nam hôm nay
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  VTV đặc biệt
21:00  Phim VN: Lặng yên dưới vực sâu - 
 Tập  33/40
22:00  Thế giới hôm nay
22:15  Vấn đề hôm nay

 THỨ NĂM - 28/03
01:10  Âm nhạc và cuộc sống
02:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  34/38
03:10   Phim VN: Người đứng trong gió - 
 Tập  13/40
07:30   Nẻo về nguồn cội
08:05  Phim VN: Người đứng trong gió - 
 Tập  14/40
09:15   Quốc hội với cử tri
11:15  Chuyển động 24h
13:05  Cà phê khởi nghiệp
13:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  35/38
15:45  Học và làm theo bác
16:15  Vì trẻ em
17:30  Việt Nam hôm nay
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:35  Câu chuyện văn hóa
21:00  Phim VN: Lặng yên dưới vực sâu -
 Tập  34/40
22:00  Thế giới hôm nay
22:15  Vấn đề hôm nay
22:35  Việc tử tế
23:30  Ký sự

THỨ SÁU - 29/03
01:10  Dân tộc và phát triển
02:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  35/38
03:10   Phim VN: Người đứng trong gió - 
 Tập  14/40
 08:05  Phim VN: Người đứng trong gió - 
 Tập  15/40
09:15   Đảng trong cuộc sống hôm nay
11:15  Chuyển động 24h
13:05  Cà phê khởi nghiệp
13:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  36/38
14:10  Điều chưa nói
16:15  Cựu chiến binh Việt Nam
17:30  Việt Nam hôm nay
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Quốc gia khởi nghiệp
20:35  Bình luận thể thao
21:00  Phim VN: Lặng yên dưới vực sâu - 
 Tập  35/40
22:00  Thế giới hôm nay
22:15  Vấn đề hôm nay
22:35  Ca nhạc 

THỨ BẢY - 30/03
01:10  Quốc gia khởi nghiệp
02:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  36/38
03:10   Phim VN: Người đứng trong gió - 
 Tập  115/40
07:00  Nhịp sống đô thị
07:30   Văn học nghệ thuật
 08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15   Sự kiện và bình luận
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  37/38
14:10  Học và làm theo Bác
15:30  Quốc gia khởi nghiệp
16:15  Văn hoá CAND
17:30  Việt Nam hôm nay
18:30  Chuyển động 24h  
22:15   Tạp chí âm nhạc
23:30  Dân ca nhạc cổ

CHỦ NHẬT - 31/03
 02:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  37/38
03:10    Tạp chí âm nhạc
07:00  Báo chí toàn cảnh
07:30   Thanh âm cuộc sống
08:05   Sống mới
09:15   Toàn cảnh thế giới
09:45  Chìa khoá thành công
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Thầy giáo thể chất - Tập  38/38
14:10 Sân khấu
16:15  Văn hoá QĐND
17:30  Việt Nam hôm nay
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Truyền hình quân đội
20:35  Tôi có giấc mơ
23:30  Chuyện xưa tích cũ

http://www.vtvgo.vn/
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Thứ Bảy - 16/03
06:45  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
07:15   Chuyến xe buýt kỳ thú: Quy Nhơn - Thành 

phố biển
08:00  Giao lưu - tọa đàm
08:30  An ninh và cuộc sống
09:00   Kinh doanh và pháp luật: Vấn đề sở hữu trí 

tuệ trong CPTPP
11:15  Tôi là người đồng hành: Xe ưu tiên
11:30  Phim ĐL: Một thoáng mộng mơ - Tập  35/47
13:00  Câu chuyện sở hữu trí tuệ
14:00   Bạn của nhà nông: Nâng cao chất lượng và 

giá trị nông đặc sản của tỉnh Tuyên Quang
15:00  Phóng sự 
16:15   Kiến thức cộng đồng: Hỗ trợ xử lý nước thải 

trong chế biến nông sản 
17:30  Kỹ năng thoát hiểm: Đối mặt kẻ ngáo đá 
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiên hiệp kiếm - Tập 18
19:50  Phim TQ: Thủy hử - Tập  131/149
20:30  Sống khỏe mỗi ngày 
21:10 Xe và thời đại
23:45  Phóng sự 

Chủ Nhật - 17/03
06:45  Sống khỏe mỗi ngày 
07:15  Hành trình khám phá
08:00  Đi đâu? Ăn gì?: Đến với Sơn La
08:30  Đi tìm đồng đội
09:00  Cơ thể bạn nói gì ?
09:30   Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: Tìm hiểu 

bệnh Ho gà
11:15   Tôi là người đồng hành: An toàn trên chợ nổi 

Cái Răng
11:30  Phim ĐL: Một thoáng mộng mơ - Tập  36/47
13:00  Pháp luật và cuộc sống
14:00   Kinh doanh và pháp luật: Vấn đề sở hữu trí 

tuệ trong CPTPP
15:00  Phóng sự 
16:45  Phổ biến kiến thức
17:00   Người nông dân hiện đại: Tháng ba Tây 

Nguyên - phần 1
17:45  Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiên hiệp kiếm - Tập 19
19:50  Phim TQ: Thủy hử - Tập  132/149
20:30   Phụ nữ là để yêu thương: Lãng quên bản 

thân
21:15   Góc nhìn công thương: Ngành cơ khí và sản 

phẩm trọng điểm
23:45  Phóng sự 

Thứ Hai - 18/03
06:45  Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
08:00   Phụ nữ là để yêu thương: Lãng quên bản 

thân
08:30   Kinh doanh và pháp luật: Vấn đề sở hữu trí 

tuệ trong CPTPP

09:00  Sống khỏe mỗi ngày 
10:30   Bạn của nhà nông:  An toàn thực phẩm với 

nông sản khô sau thu hoạch
11:15  Chìa khóa cuộc sống
11:30  Phim ĐL: Một thoáng mộng mơ - Tập  37/47
13:00  Bây giờ, ở đây
14:00  Đi tìm đồng đội
15:00  Phóng sự 
16:45  Bạn của nhà nông 
17:45  Lăng kính của con
18:00   Kỹ năng tham gia giao thông: Dừng, đỗ xe 

với an toàn giao thông
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiên hiệp kiếm - Tập 20
19:50  Phim TQ: Thủy hử - Tập  133/149
23:45  Phóng sự  

Thứ Ba - 19/03  
08:30  KHGD quốc phòng
09:00  Năng suất - chất lượng
11:15  Chìa khóa cuộc sống
11:30  Phim ĐL: Một thoáng mộng mơ - Tập  38/47
13:00  An ninh và cuộc sống
14:00   Bạn của nhà nông: an toàn thực phẩm với 

nông sản khô sau thu hoạch
15:00  Phóng sự 
 17:45  Lăng kính của con
 18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiên hiệp kiếm - Tập 21
19:50  Phim TQ: Thủy hử - Tập  134/149
21:15   Sạch hay bẩn: Số 10-2019: Lợn đen Táp Ná 

và sản vật địa phương
21:30  Đi đâu? ăn gì?  Làng Thổ Hà
21:45   Phát triển bền vững: Sự thật về nhiệt điện 

than - Phần 3
23:45  Phóng sự  

Thứ Tư - 20/03
06:45  Khỏe thật đơn giản: Đi bộ và sức khỏe
 08:30   Visa toàn cầu – Số  11/19
09:00   Kỹ năng tham gia giao thông: Dừng, đỗ xe 

với an toàn giao thông
10:30  Bạn của nhà nông:  Sản xuất gạo hữu cơ
11:15  Chìa khóa cuộc sống
11:30  Phim ĐL: Một thoáng mộng mơ - Tập  39/47
12:55   Chuyến xe buýt kỳ thú: Quy Nhơn - Thành 

phố biển
15:00  Phóng sự 
16:45  Bạn của nhà nông 
17:45  Lăng kính của con
18:00   Kiến thức cộng đồng: Hỗ trợ xử lý nước thải 

trong chế biến nông sản 
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiên hiệp kiếm - Tập 22
19:50 Phim TQ: Thủy hử - Tập  135/149
20:30  Bốn mùa yêu thương
21:20  Thay đổi cuộc sống: Nhân vật Phạm Thị Hà
21:45  Hành trình khám phá

23:45  Phóng sự 

Thứ Năm - 21/03
06:45  Bốn mùa yêu thương
08:00  Đi đâu? ăn gì?: Làng Thổ Hà
08:30  Sắc màu các dân tộc
09:00  Cơ thể bạn nói gì ?
11:15  Chìa khóa cuộc sống
11:30  Phim ĐL: Một thoáng mộng mơ - Tập  40/47
13:00  VISA toàn cầu
14:00  Bạn của nhà nông: Sản xuất gạo hữu cơ
15:00  Phóng sự 
17:45  Lăng kính của con
18:00  Pháp luật và cuộc sống
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiên hiệp kiếm - Tập 23
19:50  Phim TQ: Thủy hử - Tập  136/149
20:30  Chất lượng cuộc sống
21:30  Giao lưu - tọa đàm
23:45  Phóng sự  

Thứ Sáu - 22/03
06:45  Sống khỏe mỗi ngày 
07:15  Câu chuyện sở hữu trí tuệ
08:00  Vì sức khỏe người Việt
08:30  360 độ nhật bản
10:30   Bạn của nhà nông:  Nâng cao giá trị tôm sú 

Việt Nam
11:15  Chìa khóa cuộc sống
11:30  Phim ĐL: Một thoáng mộng mơ - Tập  41/47
13:00  Sắc màu các dân tộc
 15:00  Phóng sự 
16:45  Bạn của nhà nông 
17:45  Lăng kính của con
18:00  Cơ thể bạn nói gì ?
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiên hiệp kiếm - Tập 24
19:50  Phim TQ: Thủy hử - Tập  137/149
20:30  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
 21:30   Đi đâu? Ăn gì?: Về miền sông Hương núi 

Ngự
 23:45  Phóng sự  

Thứ Bảy - 23/03
06:45  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
07:15  Chuyến xe buýt kỳ thú: hành trình sơn trà 
08:30  An ninh và cuộc sống
09:00   Kinh doanh và pháp luật: Xây dựng luật PPP 

nhu cầu cấp thiết từ thực tiễn
11:15    Tôi là người đồng hành: Ông cựu chiến binh 

điều tiết giao thông
11:30  Phim ĐL: Một thoáng mộng mơ - Tập  42/47
13:00  Câu chuyện sở hữu trí tuệ
14:00   Bạn của nhà nông: nâng cao giá trị tôm sú 

Việt Nam
15:00  Phóng sự 
17:30  Kỹ năng thoát hiểm: Hóc xương 
17:45  Lăng kính của con
18:30  Chuyển động 24 giờ
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19:00  Phim TQ: Tiên hiệp kiếm - Tập 25
19:50  Phim TQ: Thủy hử - Tập  138/149
 21:10  Kinh doanh, dễ hay khó?
23:45  Phóng sự  

Chủ Nhật - 24/03
06:45  Sống khỏe mỗi ngày 
07:15  Hành trình khám phá
08:00   Đi đâu? Ăn gì?: Về miền 
 sông Hương núi Ngự
08:30  Đi tìm đồng đội
11:15    Tôi là người đồng hành: Chàng trai vá 

đường và xây cầu 
11:30  Phim ĐL: Một thoáng mộng mơ - Tập  43/47
13:00  Pháp luật và cuộc sống
14:00   Kinh doanh và pháp luật: Xây dựng luật ppp 

nhu cầu cấp thiết từ thực tiễn
15:00  Phóng sự 
16:45  Phổ biến kiến thức
17:00   Người nông dân hiện đại :Tháng ba Tây 

Nguyên - phần 2
17:45   Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiên hiệp kiếm - Tập 26
19:50  Phim TQ: Thủy hử - Tập  139/149
20:30  Phụ nữ là để yêu thương: Yêu dại khờ
21:15   Góc nhìn công thương: Ngành da giày và thị 

trường nội địa
21:30  Chân trời khoa học
23:45  Phóng sự 

Thứ Hai - 25/03
06:45  Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
08:00  Phụ nữ là để yêu thương: Yêu dại khờ
08:30   Kinh doanh và pháp luật: Xây dựng luật PPP 

nhu cầu cấp thiết từ thực tiễn
09:00  Sống khỏe mỗi ngày 
10:30   Bạn của nhà nông: Nông nghiệp công nghệ 

cao
11:15  Chìa khóa cuộc sống
11:30  Phim ĐL: Một thoáng mộng mơ - Tập  44/47
12:15  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
14:00  Đi tìm đồng đội
15:00  Phóng sự 
16:45  Bạn của nhà nông 
17:30  Kỹ sư về làng
17:45  Lăng kính của con
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiên hiệp kiếm - Tập 27
19:50  Phim TQ: Thủy hử - Tập  140/149
22:40  Năng lượng - sự chuyển hóa kỳ diệu
23:45  Phóng sự

 Thứ Ba - 26/03
08:30  KHGD quốc phòng  
11:15  Chìa khóa cuộc sống
11:30  Phim ĐL: Một thoáng mộng mơ - Tập  45/47
12:15  Sống khỏe mỗi ngày 

14:00   Bạn của nhà nông :Nông nghiệp công nghệ 
cao

15:00  Phóng sự 
17:30  Kỹ sư về làng
17:45  Lăng kính của con
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiên hiệp kiếm - Tập 28
19:50  Phim TQ: Thủy hử - Tập  141/149
21:15   Sạch hay bẩn: Số 11 - 2019: Nước tăng lực, 

những điều cần lưu ý
21:30  Đi đâu ? ăn gì?: Chợ phiên Bắc Hà
22:40  Nút bấm
23:45  Phóng sự  

Thứ Tư - 27/03
06:45   Khỏe thật đơn giản: Đau khớp khi chuyển 

mùa
08:30  Visa toàn cầu – Số  12/19
09:00   Kỹ năng tham gia giao thông: Giao thông hỗn 

hợp, những vấn đề cần quan tâm
10:30  Bạn của nhà nông: Giống hoa hồ điệp thơm
11:15  Chìa khóa cuộc sống
11:30  Phim ĐL: Một thoáng mộng mơ - Tập  46/47
12:15  Phụ nữ là để yêu thương: Yêu dại khờ
13:40  Đi đâu ? ăn gì?:Chợ phiên Bắc Hà
15:00  Phóng sự 
16:45 Bạn của nhà nông 
17:30 Kỹ sư về làng
17:45  Lăng kính của con
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiên hiệp kiếm - Tập 29
19:50  Phim TQ: Thủy hử - Tập  142/149
20:30  Bốn mùa yêu thương
21:20   Thay đổi cuộc sống: Nhân vật Trần Thị Kim 

Diệu
 23:45  Phóng sự  

Thứ Năm - 28/03
06:45  Bốn mùa yêu thương
08:00  Đi đâu? Ăn gì?: Chợ phiên Bắc Hà
11:15  Chìa khóa cuộc sống
11:30  Phim ĐL: Một thoáng mộng mơ - Tập  47/47
13:30  Vì sức khỏe người việt
14:00  Bạn của nhà nông: Giống hoa hồ điệp thơm
15:00  Phóng sự 
17:30  Kỹ sư về làng
17:45  Lăng kính của con
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiên hiệp kiếm - Tập 30
19:50 Phim TQ: Thủy hử - Tập  143/149
20:30  Chất lượng cuộc sống
22:40  Phát triển bền vững
23:45  Phóng sự  

Thứ Sáu - 29/03
06:45  Sống khỏe mỗi ngày
08:00  Vì sức khỏe người việt
10:30   Bạn của nhà nông: Phát triển chăn nuôi thủy 

cầm an toàn và bền vững

11:15  Chìa khóa cuộc sống
11:30  Phim ĐL: Đi về phía mặt trời - Tập  1/37
12:15   Khỏe thật đơn giản: Đau khớp khi chuyển 

mùa
15:00  Phóng sự 
16:45  Bạn của nhà nông 
17:30  Kỹ sư về làng
17:45  Lăng kính của con
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiên hiệp kiếm - Tập 31
19:50  Phim TQ: Thủy hử - Tập  144/149
20:30 Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21:30  Đi đâu ? ăn gì?: Một ngày ở Hải Phòng
22:40  Hành trình khám phá
23:45  Phóng sự  

Thứ Bảy - 30/03
06:45  Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
08:00  Giao lưu - tọa đàm
08:30  An ninh và cuộc sống
09:00   Kinh doanh và pháp luật: Bộ Tư pháp với giải 

pháp cắt giảm ĐKKD
 11:15    Tôi là người đồng hành: Người phụ nữ 10 

năm vá đường
11:30  Phim ĐL: Đi về phía mặt trời - Tập  2/37
13:30  Đi đâu? ăn gì?: Một ngày ở Hải Phòng
14:00   Bạn của nhà nông: Phát triển chăn nuôi thủy 

cầm an toàn và bền vững
15:00  Phóng sự 
17:30   Kỹ năng thoát hiểm: Dị ứng hải sản  
17:45  Lăng kính của con
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiên hiệp kiếm - Tập 32
19:50  Phim TQ: Thủy hử - Tập  145/149
20:30  Sống khỏe mỗi ngày 
22:40  Công nghệ 360
23:45  Phóng sự  

Chủ Nhật - 31/03
 08:00  Đi đâu ? ăn gì?: Một ngày ở Hải Phòng
08:30  Đi tìm đồng đội
11:15    Tôi là người đồng hành: Con đường vào 

cảng
11:30  Phim ĐL: Đi về phía mặt trời - Tập  3/37
 13:30  Giao lưu - tọa đàm
14:00   Kinh doanh và pháp luật: Bộ Tư pháp với giải 

pháp cắt giảm ĐKKD
16:45 Phổ biến kiến thức
17:00   Người nông dân hiện đại: Tây Nguyên - Mùa 

lễ hội (phần 1)
17:45   Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Tiên hiệp kiếm - Tập 33
19:50  Phim TQ: Thủy hử - Tập  146/149
20:30  Phụ nữ là để yêu thương
21:15   Góc nhìn công thương: Lao động - bài toán 

của khuyến công Tây Bắc
23:45  Phóng sự 

http://www.vtvgo.vn/
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Thứ Bảy - 16/03
00:00  Phim HQ: Mặt nạ quân chủ - 
 Tập  19/26
01:20  Chuẩn cơm mẹ nấu
03:00  Phim TQ: Hoa lửa - Tập 9, 10
04:30  Đường lên đỉnh Olympia
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:00  Vui - khoẻ - có ích
08:50  Văn hoá - sự kiện và nhân vật
10:00  Muôn màu Showbiz
11:00  Đoán tuổi như ý
12:00 Úm ba la ra chữ gì?
13:00  Hãy chọn giá đúng
14:00   Phim VN: Hoa cúc vàng trong bão - 

Tập  17/38
15:15  Tiền khéo tiền khôn
17:20    Phim TQ: Hoa lửa - Tập 11, 12
21:00  Phim ngắn: Thả thính là dính - 
 Tập 3/30
21:10  Ô hay, gì thế này
23:10  Chuyện đêm muộn

Chủ Nhật - 17/03
00:00  Phim HQ: Mặt nạ quân chủ - 
 Tập  20/26
01:20  Văn hoá - sự kiện và nhân vật
03:00  Phim TQ: Hoa lửa - Tập 11, 12
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
08:00  Lắng nghe con yêu
09:00  Sức nước ngàn năm
11:00  100 triệu 1 phút
12:00  Giác quan thứ 6
13:00  Đường lên đỉnh Olympia
14:00   Phim VN: Hoa cúc vàng trong bão - 

Tập  18/38
15:15  Chuẩn cơm mẹ nấu
16:15  Vì bạn xứng đáng
17:20  Phim TQ: Hoa lửa - Tập 13, 14
21:00  Phim ngắn: Thả thính là dính -
 Tập 4/30
21:15  Ban nhạc Việt
23:10  Bí mật của tạo hóa

Thứ Hai - 18/03
00:00  Phim TQ: Mặt nạ quân chủ - Tập  21
01:20  Úm ba la ra chữ gì?
03:00  Phim TQ: Hoa lửa - Tập 13, 14
04:30  Hãy chọn giá đúng
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:30  Sức nước ngàn năm
10:20  Hãy chọn giá đúng
11:20  Phim ĐL: Về bên nhau - Tập 34
12:00 Phim HQ: Trộm tốt, trộm xấu - Tập 68

13:45  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 441
14:40  Ô hay, gì thế này
16:30  Cà phê với VTV3
17:20  Phim TQ: Hoa lửa - Tập 15, 16
20:00  Phim VN: Mối tình đầu của tôi - 
 Tập  31/60
20:30  Siêu sao ẩm thực
21:30  Phim VN: Chạy trốn thanh xuân - 
 Tập 31/32
22:30  Phim Canada: Lạc lối - Tập 64
23:20  Chuyện đêm muộn

Thứ Ba - 19/03
00:00  Phim TQ: Mặt nạ quân chủ - Tập  22
01:20  Vì bạn xứng đáng
03:00  Phim TQ: Hoa lửa - Tập 15, 16
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
10:10 Chúng tôi là chiến sĩ
11:20  Phim ĐL: Về bên nhau - Tập 35
12:00  Phim HQ: Trộm tốt, trộm xấu - Tập 69
13:45  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ -
  Tập 442
14:40  Lắng nghe con yêu
16:30  Cà phê với VTV3
17:20  Phim TQ: Hoa lửa - Tập 17, 18
20:00 Phim VN: Mối tình đầu của tôi - 
 Tập  32/60
20:30  Ai là triệu phú
21:30  Phim VN:: Chạy trốn thanh xuân - 
 Tập 32/32
22:30  Phim Canada: Lạc lối - Tập 65
23:20  Chuyện đêm muộn

Thứ Tư - 20/03
00:00  Phim TQ: Mặt nạ quân chủ - Tập  23
01:20  Vui - khoẻ - có ích
03:00  Phim TQ: Hoa lửa - Tập 17, 18
04:30  Quả cầu bí ẩn
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:20  Ai là triệu phú
11:20  Phim ĐL: Về bên nhau - Tập 36
12:00  Phim HQ: Trộm tốt, trộm xấu - Tập 70
13:45  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 443
14:40  Ký ức vui vẻ
16:30  Cà phê với VTV3
17:20  Phim TQ: Hoa lửa - Tập 19, 20
20:00  Phim VN: Mối tình đầu của tôi - 
 Tập  33/60
20:30  Lựa chọn của trái tim
21:40   Phim VN: Những cô gái trong thành 

phố - Tập 25/34

22:30  Phim Canada: Lạc lối - Tập 66
23:20  Chuyện đêm muộn 

Thứ Năm - 21/03
00:00  Phim TQ: Mặt nạ quân chủ - Tập  24
01:20  Lựa chọn của trái tim
03:00  Phim TQ: Hoa lửa - Tập 19, 20
04:30  Hãy chọn giá đúng
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
09:20  Văn hoá - sự kiện và nhân vật
10:10 Úm ba la ra chữ gì?
11:20  Phim ĐL: Về bên nhau - Tập 37
12:00  Phim HQ: Trộm tốt, trộm xấu - Tập 71
13:45  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ -
 Tập 444
14:40  Ban nhạc Việt
16:30  Cà phê với VTV3
17:20  Phim TQ: Hoa lửa - Tập 21, 22
20:00  Phim VN: Mối tình đầu của tôi - 
 Tập  34/60
21:40   Phim VN: Những cô gái trong thành 

phố - Tập 26/34
22:30  Phim Canada: Lạc lối - Tập 67
23:20  Chuyện đêm muộn 

Thứ Sáu - 22/03
00:00  Phim TQ: Mặt nạ quân chủ - Tập  25
01:20  Đường lên đỉnh Olympia
03:00  Phim TQ: Hoa lửa - Tập 21, 22
 06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00 Cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:20  Lựa chọn của trái tim
10:10  Đường lên đỉnh Olympia
11:20  Phim ĐL: Về bên nhau - Tập 38
12:00  Phim HQ: Trộm tốt, trộm xấu - Tập 72
13:45  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ -
 Tập 445 
16:30  Cà phê với VTV3
17:20  Phim TQ: Hoa lửa - Tập 23, 24
20:00   Chúng tôi là chiến sĩ
21:10  Ký ức vui vẻ tập 11-22/03/2019
23:20  Chuyện đêm muộn 

Thứ Bảy - 23/03
00:00  Phim TQ: Mặt nạ quân chủ - Tập  26
01:20  Chuẩn cơm mẹ nấu
03:00  Phim TQ: Hoa lửa - Tập 23, 24
04:30 Đường lên đỉnh olympia
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:00  Vui - khoẻ - có ích
10:45  Nét xanh trong kiến trúc nay
13:00  Hãy chọn giá đúng
14:00   Phim VN: Hoa cúc vàng trong bão - 

Tập  19/38
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15:15  Tiền khéo tiền khôn
17:20  Phim TQ: Hoa lửa - Tập 25, 26
20:00   5 vòng vàng kỳ ảo
21:00  Phim ngắn: Thả thính là dính - 
 Tập 5/30
21:10  Ô hay, gì thế này tập 10-23/03/2019
23:20  Chuyện đêm muộn

Chủ Nhật - 24/03
00:00  Phim TQ: Mặt nạ quân chủ - Tập  27
 03:00  Phim TQ: Hoa lửa - Tập 25, 26
04:30  Vui - khoẻ - có ích
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
10:20  Không gian xanh
13:00  Đường lên đỉnh Olympia
14:00   Phim VN: Hoa cúc vàng trong bão - 

Tập  20/38
 17:10  Đẹp việt
17:20  Phim TQ: Hoa lửa - Tập 27, 28
 21:00  Phim ngắn: Thả thính là dính - 
 Tập 6/30
21:15  Ban nhạc Việt

Thứ Hai - 25/03
01:20  Úm ba la ra chữ gì?
03:00  Phim TQ: Hoa lửa - Tập 27, 28
04:30  Hãy chọn giá đúng
05:10  Vui - khoẻ - có ích
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:00  Xả xì chét 
10:20  Hãy chọn giá đúng
11:20  Phim ĐL: Về bên nhau - Tập 39
12:00  Phim HQ: Trộm tốt, trộm xấu - Tập 73
13:45  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 446
14:40  Ô hay, gì thế này
16:30  Cà phê với VTV3
17:20  Phim TQ: Hoa lửa - Tập 29, 30
20:00  Phim VN: Mối tình đầu của tôi -
 Tập 35
20:30  Siêu sao ẩm thực
21:30  Phim VN: Chạy trốn thanh xuân - 
 Tập 33/32
22:30  Phim Canada: Lạc lối - Tập 68
23:20  Chuyện đêm muộn

 Thứ Ba - 26/03
01:20  Vì bạn xứng đáng
03:00  Phim TQ: Hoa lửa - Tập 29, 30
04:30  Siêu sao ẩm thực
05:10  Điều ước thứ 7
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng 
09:20  Siêu sao ẩm thực
10:10  Chúng tôi là chiến sĩ

11:20 Phim ĐL: Về bên nhau - Tập 40
12:00  Phim HQ: Trộm tốt, trộm xấu - Tập 74
13:45  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 447
14:40  Lắng nghe con yêu 
16:30  Cà phê với VTV3
17:20  Phim TQ: Xin chào tuổi 20 - Tập 1, 2
20:00  Phim VN: Mối tình đầu của tôi - 
 Tập  36/60
20:30  Ai là triệu phú
21:30  Phim VN: Chạy trốn thanh xuân - 
 Tập 34/32
22:30  Phim Canada: Lạc lối - Tập 69
23:20  Chuyện đêm muộn 

Thứ Tư - 27/03
01:20  Vui - khoẻ - có ích
03:00  Phim TQ: Xin chào tuổi 20 - Tập 1, 2
04:30  Quả cầu bí ẩn
05:10  Vì bạn xứng đáng
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:20  Ai là triệu phú
10:10  Vì bạn xứng đáng
12:00  Phim HQ: Trộm tốt, trộm xấu - Tập 75
13:45  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 448
14:40  Ký ức vui vẻ
16:30  Cà phê với VTV3
17:20  Phim TQ: Xin chào tuổi 20 - Tập 3, 4
20:00  Phim VN: Mối tình đầu của tôi - 
 Tập  37/60
20:30  Lựa chọn của trái tim
21:30   Phim VN: Những cô gái trong thành 

phố - Tập 27
22:30  Phim Canada: Lạc lối - Tập 70
23:20  Chuyện đêm muộn 

Thứ Năm - 28/03
01:20  Lựa chọn của trái tim
03:00  Phim TQ: Xin chào tuổi 20 - Tập 1, 2
04:30  Hãy chọn giá đúng 
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng 
12:00  Phim HQ: Nhật kí ánh sáng - Tập 1
13:45  Phim TBN::Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 449
14:40  Ban nhạc Việt
16:30  Cà phê với VTV3
17:20  Phim TQ: Xin chào tuổi 20 - Tập 5, 6
20:00  Phim VN: Mối tình đầu của tôi - 
 Tập  38/60 
21:30   Phim VN: Những cô gái trong thành 

phố - Tập 28/34
22:30  Phim Canada: Lạc lối - Tập 71

23:20  Chuyện đêm muộn

Thứ Sáu - 29/03
01:20  Đường lên đỉnh Olympia
03:00  Phim TQ: Xin chào tuổi 20 - Tập 3, 4
04:30  Chuẩn cơm mẹ nấu
05:10  Lựa chọn của trái tim
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:20  Lựa chọn của trái tim
10:10  Đường lên đỉnh Olympia
12:00  Phim HQ: Nhật kí ánh sáng - Tập 2
13:45  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 450
15:30  Quả cầu bí ẩn
16:30  Cà phê với VTV3
17:20  Phim TQ: Xin chào tuổi 20 - Tập 7, 8
20:00   Chúng tôi là chiến sĩ
21:10  Ký ức vui vẻ
23:20  Chuyện đêm muộn

Thứ Bảy - 30/03
01:20  Chuẩn cơm mẹ nấu
03:00  Phim TQ:; Xin chào tuổi 20 - Tập 5, 6
04:30  Đường lên đỉnh Olympia
05:10  Lắng nghe con yêu
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:50 Văn hoá - sự kiện và nhân vật
10:00  Muôn màu Showbiz 
13:00  Hãy chọn giá đúng
14:00   Phim VN: Hoa cúc vàng trong bão - 

Tập  21/38
17:20  Phim TQ: Xin chào tuổi 20 - Tập 9, 10 
21:00  Phim ngắn: Thả thính là dính - 
 Tập 7/30
21:10  Ô hay, gì thế này
23:20  Chuyện đêm muộn 

Chủ Nhật - 31/03
01:20  Văn hoá - sự kiện và nhân vật
03:00  Phim TQ: Xin chào tuổi 20 - Tập 7, 8
04:30  Vui - khoẻ - có ích 
06:00  Nhịp đập 360° thể thao 
13:00  Đường lên đỉnh Olympia
14:00   Phim VN: Hoa cúc vàng trong bão - 

Tập  22/38
15:15  Chuẩn cơm mẹ nấu
16:15  Vì bạn xứng đáng số 302
17:10  Đẹp Việt
17:20  Phim TQ: Xin chào tuổi 20 -
 Tập 11, 12
21:00  Phim ngắn: Thả thính là dính - 
 Tập 8/30
21:15  Ban nhạc Việt

http://www.vtvgo.vn/
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Buổi sáng (6h45’)   
Ngày 16-29/3: Phim Việt 
Nam: Tình thù hai mặt
Ngày 30-31/3: Phim Việt 
Nam: Đổi đời
Buổi sáng (9h00’) 
Từ ngày 16-31/3
Phim TL: Người thứ 
ba   
Buổi trưa (11h45’)
* Thứ hai, ba, tư, năm, 
sáu    
Từ ngày 18-29/3
Phim Canada: Thám tử 
Doyle  
(Phát lại vào 22h45)
Buổi trưa (13h45’)
Từ ngày 16-31/3
Phim VN: Cánh cửa hạnh 
phúc 

Buổi chiều (16h30’) 
Từ ngày 16-31/3
Phim TQ: Hoa thiên cốt  
Buổi tối (20h45)
* Thứ hai, ba, tư
Từ ngày 18-27/3
Phim TL: Tình cuối chân 
trời
* Thứ năm, sáu, bảy
Từ ngày 16-29/3
Phim VN: Kẻ giấu mặt
* Chủ nhật.
Ngày 17,24,31/3: Phim 
nước ngoài 
Buổi tối ( 22h45’) 
Thứ hai, ba, tư, năm, sáu 
Từ ngày 18-29/3
Phim Canada: Thám tử 
Doyle  

Buổi 0h00
Phim HQ: Giấc mơ hạnh 
phúc
Buổi 2h00: 
Phim VN: Chung một 
cuộc tình
Buổi 4h20
Phim HQ: Cơn lốc hận 
thù
Buổi 8h10
Phim HQ: Bóng tối hận 
thù
Buổi 10h05
Phim HQ: Lửa hận tình 
thù
Buổi 12h30
Từ 16 - 26/3: Phim TQ: 
Ẩn thế giả môn

Từ 27 - 31/3: Phim HK: 
Cuộc chiến rượu vang
Buổi 18h00
Phim VN: Vẫn có em bên 
đời
Buổi 21h10
Từ 16 - 30/3 Phim TQ: 
Đứa con khác họ
Ngày 31/3: Phim TQ: Bí 
ẩn trái tim
Thứ Bảy: Phim cuối tuần: 
Ngày 23/3: Phim Mỹ: 
Giao lộ tử thần
Ngày 30/3: Phim Mỹ: 
Hang động bí ẩn
 Buổi 21h45
Phim HQ: Di sản thừa kế

Buổi 0h00
Từ 16 - 21/3: Phim TQ: 
Năm ấy hoa nở trăng vừa 
tròn
Từ 21 - 31/3: Phim TQ: 
Tín hiệu
Buổi 2h00
Từ 16 - 25/3: Phim VN: 
Chào buổi sáng em yêu
Từ 26 - 31/3: Phim VN: 
Sương khói đồng hoang
Buổi 5h00
Phim TQ: Vụ án cây trâm 
vàng
Buổi 7h05 
Phim VN: Lối thoát nghiệt 
ngã
Buổi 11h00
Phim HQ: Bước ngoặt

Buổi 12h00
Phim TQ: Thanh Vân chí
Buổi 14h00 (Thứ hai, ba, 
tư, sáu, bảy)
Phim HQ: Vẫn là Oh Hae 
Young
Buổi 14h45 
Phim VN: Chạm vào danh 
vọng
Buổi 17h30
Phim TQ: Tiêu thập nhất 
lang
Buổi 20h10 (từ thứ hai 
đến thứ sáu)
Phim HQ: Vẫn là Oh Hae 
Young
Buổi 21h10
Phim VN: Chạm vào danh 
vọng 
Buổi 22h05
Phim TQ: Thanh Vân chí

Buổi sáng (7h00). 
Từ 16 - 17/3
Phim TQ: Tân bảng 
phong thần.
Từ 18 - 31/3
Phim TQ: Bến đỗ hạnh 
phúc
Buổi trưa (11h15)
(Phát lại vào 7h00 ngày 
hôm sau)
Ngày 16/3 
Phim TQ: Tân bảng 
phong thần.
Từ 17 - 31/3
Phim TQ: Bến đỗ hạnh 
phúc
Buổi chiều (14h30).
Từ 16 - 22/3
Phim TL: Kẻ bội tình
Từ 23/3 - 31/3
Phim HQ: Ngọn gió đời 
tôi

Buổi chiều tối (17h00)...
Phim HQ: Tìm lại cuộc 
đời.
 Buổi chiều tối (17h50).
 Từ 16 - 31/3
 Phim VN: Nhà trọ có 4 
cô chiêu.
 Buổi tối (20h40)
(Phát lại vào 14h30 
ngày hôm sau)
Từ 16 - 21/3
Phim TL: Kẻ bội tình
Từ 22 - 31/3
Phim HQ: Ngọn gió đời 
tôi
Cuối ngày (23h15)
(Phát lại vào 17h00 
ngày hôm sau)
Phim HQ: Tìm lại cuộc 
đời.
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Để đáp ứng nhu cầu đi lại của 
hành khách sau dịp Tết Kỷ Hợi 
2019, Tổng công ty đường sắt 
Việt Nam tổ chức chạy hàng 

ngày 05 đôi tàu Thống nhất SE1/2, 
SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10 chặng 
TP.HCM - Hà Nội. Riêng tại khu vực 
TP.HCM,  Công ty Cổ phần Vận tải 
đường sắt Sài Gòn còn tổ chức chạy 
thêm các đoàn tàu Khu đoạn như tàu 
SE21/22 giữa TPHCM - Huế, SNT1/2 
TPHCM - Nha Trang, SPT1/2 giữa 
TPHCM - Phan Thiết, SQN4/1 giữa 
TPHCM - Quy Nhơn; Vào các dịp cuối 
tuần, lễ, hè Công ty còn tổ chức chạy 
thêm các đoàn tàu từ TPHCM đến 
Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, 
Quảng Ngãi… và ngược lại.

Bên cạnh đó, để mang đến cho Quý 
khách những chuyến đi đầy thú vị và 
thoải mái với chi phí cho vé tàu hỏa 
thấp nhất, từ đầu tháng 3/2019, Công 
ty sẽ áp dụng nhiều chương trình 
khuyến mãi có thể giảm đến 50% giá 
vé, cụ thể:

- Đối với tàu khách Thống Nhất 
SE3/4, SE7/8, SE9/10 và tàu SE21/22, 
hành khách mua vé trước ngày đi tàu 
từ 20 ngày trở lên với cự li vận chuyển 

từ 1.000km được giảm giá từ 20% đến 
50% giá vé. Chương trình này không 
áp dụng cho loại chỗ giường nằm 
khoang 4 điều hòa tàu SE3/4. Khi trả 
vé, đổi vé mức khấu trừ từ 20% - 50% 
giá vé; thời gian đổi vé, trả vé trước 
giờ tàu chạy ít nhất 72 giờ.

- Đối với tàu khách Khu đoạn 
SE25/26, SQN1/2/3/4, SNT1/2/3/4, 
hành khách mua vé trước ngày đi tàu 
từ 20 ngày trở lên được giảm từ 20% 
đến 30% giá vé đi tàu suốt chặng; 
không áp dụng giảm giá loại chỗ 
giường nằm khoang 4 điều hòa các 
tàu SNT1/2/3/4. Khi trả vé, đổi vé mức 
khấu trừ từ 20% - 30% giá vé, thời gian 
đổi vé, trả vé trước giờ tàu chạy ít nhất 
72 giờ.

* Thời gian áp dụng các chương 
trình giảm giá trên từ ngày 01/3/2019 

đến ngày 10/4/2019, từ ngày 16/4/2019 
đến ngày 24/4/2019, từ ngày 02/5/2019 
đến ngày 22/5/2019, từ ngày 19/8/2019 
đến ngày 28/8/2019, từ ngày 03/9/2019 
đến ngày 31/12/2019.

- Đối với hành khách mua vé tập 
thể có số lượng khách từ 10 người trở 
lên được giảm giá từ 3% - 12% giá vé. 

- Đối với các Công ty du lịch tham 
gia chương trình kích cầu du lịch trong 
năm 2019 với các hiệp hội du lịch các 
tỉnh, thành phố được giảm từ 10% đến 

40% giá vé tùy vào thời điểm đi lại 
trong năm và giảm thêm 10% khi mua 
vé trước 30 ngày với tập thể kích cầu 
mua vé đi tàu từ 10 người trở lên.

- Công ty cũng giảm giá cho hướng 
dẫn viên du lịch theo đoàn từ 70% đến 
90% giá vé loại chỗ ghế ngồi hoặc 
giường nằm khoang 6 cho từ 1 đến 3 
hướng dẫn viên du lịch theo số lượng 
đoàn từ 20 người trở lên (không bao 
gồm HDV).

- Ngoài ra, đối với các tập thể số 
lượng lớn có nhu cầu đi đến các địa 
điểm du lịch dọc tuyến đường sắt, 
Công ty sẽ lập các đoàn tàu riêng 
chuyên chở với thời gian, loại chỗ theo 
yêu cầu của hành khách và giá vé thỏa 
thuận.

Thời gian áp dụng trong cả năm 
2019, trừ thời gian cao điểm phục vụ 
dịp lễ từ ngày 11 đến ngày 15/4, từ 
ngày 25/4  đến ngày 01/5 và từ ngày 
29/8 đến ngày 02/9.            

LẠI ĐỨC HIỂN

Đường sắt Việt Nam 

GIẢM GIÁ VÉ TÀU NĂM 2019

THÔNG TIN
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TRƯỚC GIỜ GHI HÌNH

Đầu tiên, đôi má ửng đỏ của An Chi 
đã gây cho Lan Ngọc nhiều phiền 
phức trong quá trình quay phim. 
Lan Ngọc kể: “Trên phim đã qua 

chỉnh màu hậu kì nên màu má đỏ cũng 
đã giảm đi phần nào chứ ở ngoài đời thì 
đôi má đỏ bầm đáng sợ hơn rất nhiều. 
Cứ mỗi ngày quay, Ngọc luôn phải là 
người đến đoàn phim trước tiên để hoá 
trang, làm tóc. Khổ sở nhất là phải giữ 
bộ mặt đó suốt cả ngày quay”.  Chính vì 
tạo hình xấu lạ với hai má đỏ, đầu tóc 
rối bù và phong cách thời trang quái dị 
đó khiến không ai có thể nhận ra Lan 
Ngọc khi cô lang thang ngoài phim 
trường. “Có lần, đoàn phim quay ở khu 

Khi Ninh Dương Lan Ngọc 

“XẤU LẠ” 
TRONG BỘ PHIM MỐI TÌNH ĐẦU CỦA 

TÔI, VAI DIỄN AN CHI CỦA NINH 
DƯƠNG LAN NGỌC LÀ MỘT CÔ GÁI 
CÓ NGOẠI HÌNH ĐẶC BIỆT. DO ĐÓ, 

ĐÂY CHÍNH LÀ NỖI ÁM ẢNH RẤT LỚN 
ĐỐI VỚI DIỄN VIÊN LAN NGỌC. ÍT AI 

BIẾT, KHÂU TẠO HÌNH NHÂN VẬT 
KHIẾN LAN NGỌC GẶP PHẢI NHIỀU 

CÂU CHUYỆN “CƯỜI RA NƯỚC MẮT”.  
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nhà mẫu sang trọng, sau khi hoá 
trang, tôi đi vào bối cảnh quay bên 
trong toà nhà thì bảo vệ chặn lại 
cương quyết không cho tôi vào vì nghĩ 
tôi là ăn xin, cuối cùng thì phải gọi 
người trong đoàn phim ra giải thích thì 
bảo vệ mới cho tôi vào điểm quay” - 
Lan Ngọc nhớ lại. 

Nói về mái tóc xù vô cùng đặc biệt 
trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc 
chia sẻ: “Để hoá thân vào nhân vật 
cho tốt, tôi phải dùng tóc thật của mình 
tạo thành kiểu tóc của nhân vật, chứ 
không dùng tóc giả. Bình thường, tóc 
xù khi tạo kiểu đã rất khó, mất thời gian 
và gây tổn hại cho tóc, nhưng khi bấm 
máy, các đạo diễn còn đòi hỏi kiểu 
tóc xù phải chính xác đúng theo diễn 
biến tâm lí nhân vật, nên việc tạo kiểu 
tóc cho đúng nhiều khi rất khó, làm đi 
làm lại nhiều lần”. Khi làm phim, việc 
chính xác về trạng thái hoá trang trong 
mỗi phân cảnh cực kì quan trọng. 
Trong ngày quay những phân cảnh ở 
toà soạn, nơi An Chi làm việc thì kiểu 

tóc của cô có vài kiểu khác nhau, lúc 
phồng, lúc xẹp v.v... Đến ngày hôm 
sau, nếu quay cảnh ở nhà và An Chi 
chuẩn bị đi làm, nhiều khi tổ hoá trang 
phải tái hiện lại đúng những trạng thái 
đó của tóc, không được sai chút nào. 
Chỉ có vậy, khi lên phim, nhân vật mới 
có sự liền mạch về ngoại hình. Yêu 
cầu chính xác đến từng lớp hóa trang 
của đạo diễn đã khiến tổ hóa trang 
gặp không ít khó khăn mỗi khi tạo kiểu 
tóc cho nhân vật An Chi. Nhiều khi, vì 

chưa làm đúng ý đạo diễn, mặc dù 
đã hoàn thành xong nhưng tổ hóa 
trang vẫn phải làm lại kiểu tóc khác 
cho Lan Ngọc. 

Trong quá trình ghi hình Mối tình 
đầu của tôi, mỗi ngày, Ninh Dương 
Lan Ngọc đều phải dậy sớm đến 
trường quay, ngồi chờ làm tóc từ   
2 - 3 giờ đồng hồ. Nếu bắt đầu quay 
từ lúc 8 giờ thì Lan Ngọc và tổ hoá 
trang phải bắt đầu làm tóc từ lúc 6 
giờ. Chưa kể, vì lịch quay và kịch bản 
phim có đến hai giai đoạn tạo hình 
của An Chi, đó là giai đoạn khi An Chi 
xấu xí và khi An Chi trở nên xinh đẹp 
hơn nên trong cùng một ngày quay, 
Lan Ngọc phải thay đổi tạo hình liên 
tục. Lan Ngọc chia sẻ: “Có những 
ngày tôi phải thay đổi từ tóc thẳng 

má không đỏ, sang tóc xoăn tít má đỏ 
choét… quay vài phân đoạn lại phải 
đi gội đầu, tẩy trang để lại hoá trang 
thành xinh đẹp trở lại. Cứ như vậy 
suốt 3 tháng, mỗi ngày đều xoăn tóc 
rồi làm thẳng ra bằng máy làm nóng 
khiến tóc tổn thương toàn bộ. Tóc tôi 
hư đến 80% và rụng gần hết, đến bây 
giờ sau 2 năm rồi vẫn chưa hoàn toàn 
hồi phục”.

NGUYỄN TRẦN
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TÁN GẪU

 Người ta thường nói, vai diễn 
đầu tiên luôn khó khăn nhất, còn vai 
diễn thứ hai lại áp lực nhất. Điều này 
có đúng với anh 
không?

Áp lực thì chắc 
chắn là có rồi, còn 
khó khăn thì tôi nghĩ 
ở bộ phim thứ hai 
này cũng không 
thua kém gì với 
Song Lang. Vai diễn 
lần này của tôi là một 
màu sắc hoàn toàn 
khác với Dũng “thiên 
lôi” nên tôi vẫn phải 
thích nghi và làm 
quen lại từ đầu. 

 Nếu Song Lang là một 
bộ phim nghệ thuật đã đưa Liên 
Bỉnh Phát đến những Liên hoan 
phim quốc tế thì Ngôi nhà bươm 
bướm lại là một dự án thương mại. 

Lí do gì khiến anh quyết định lựa 
chọn bộ phim này sau thành công 
của vai diễn đầu tiên?

Thật ra thì sau Song 
Lang tôi cũng nhận được   
khá nhiều lời mời đóng 
phim, nhưng hầu hết các 
nhân vật đó đều na ná 
như Dũng “thiên lôi” nên 
tôi đã từ chối. Tôi thích 
cốt truyện và thông điệp 
mà bộ phim Ngôi nhà 
bươm bướm muốn 
truyền tải nên quyết 
định nhận lời. Dù vai 
này không có nhiều đất 
diễn như Song Lang, 

nhưng lại ở một thái cực 
hoàn toàn khác, tôi muốn khám phá 
nhiều khía cạnh trong diễn xuất và thử 
thách bản thân mình nhiều hơn.

 Anh có thể bật mí chút xíu về 
vai diễn này được không?

Trong phim, tôi vào vai Hoàng, một 
chàng trai trẻ quen sống trong sự bao 
bọc của gia đình nên có những suy 
nghĩ bồng bột, sốc nổi, thậm chí ích kỉ, 
chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân. 
Nhưng dần dần cậu ấy đã thay đổi, biết 
đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu hơn với 
những người xung quanh. 

 Nhân vật này là một chàng trai 
ở thời hiện đại, cũng na ná với độ 
tuổi của Liên Bỉnh Phát ngoài đời. 
Điều anh cảm thấy khó khi thể hiện 
vai diễn này là gì?

Khó nhất có lẽ là việc phải thể hiện 
cảm xúc ra ngoài một cách rõ nét.

 Ngôi nhà bươm bướm có sự 
góp mặt của những gương mặt gạo 
cội như NSƯT Thành Lộc, cặp đôi 
nghệ sĩ Quang Minh - Hồng Đào, 
điều đó có khiến anh cảm thấy áp 
lực khi tham gia dự án này không?

Đúng là khá áp lực đấy, nhưng tôi 
thích điều đó. Khi đóng chung với 

Liên Bỉnh Phát 
TRÂN TRỌNG 

NHỮNG CƠ HỘI
ĐƯỢC XEM LÀ PHÁT HIỆN “ĐÁNG 

GIÁ” CỦA ĐIỆN ẢNH VIỆT NĂM 
2018, LIÊN BỈNH PHÁT ĐÃ CÓ MÀN 
RA MẮT ẤN TƯỢNG VỚI VAI DIỄN 

DŨNG “THIÊN LÔI” TRONG BỘ PHIM 
SONG LANG CỦA ĐẠO DIỄN LEON 

QUANG LÊ. VAI DIỄN NÀY ĐÃ MANG 
VỀ CHO ANH NHIỀU GIẢI THƯỞNG 

DANH GIÁ, TRONG ĐÓ CÓ GIẢI 
VIÊN NGỌC QUÝ TOKYO TẠI LHP 
QUỐC TẾ TOKYO 2018. KHÔNG 
QUÁ ÁP LỰC BỞI THÀNH CÔNG 

BAN ĐẦU, LIÊN BỈNH PHÁT NHANH 
CHÓNG LỰA CHỌN CHO MÌNH VAI 

DIỄN TIẾP THEO TRONG BỘ PHIM 
NGÔI NHÀ BƯƠM BƯỚM CỦA ĐẠO 

DIỄN HUỲNH TUẤN ANH. 
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những nghệ sĩ gạo cội và tài năng như 
thế buộc mình phải cố gắng, nỗ lực 
nhiều hơn. Với những diễn viên mới 
như tôi, đây còn là cơ hội để học hỏi từ 
những bậc tiền bối đi trước.

 Anh đã học hỏi được gì từ 
NSƯT Thành Lộc, người được xem 
là cây đại thụ của sân khấu  
miền Nam?

Điều tôi nghĩ mình đã học được từ 
anh Thành Lộc là tác phong làm việc 
cực kì chuyên nghiệp, anh ấy luôn luôn 
đúng giờ, chuẩn bị kĩ càng mọi thứ 
trước khi lên trường quay, và có thể 
thay đổi rất nhanh theo yêu cầu của 
đạo diễn. Đặc biệt, anh ấy luôn biết 
cách truyền cảm hứng tích cực đến 
cho mọi người.

 Trước đây anh từng chia sẻ về 
mong muốn được hợp tác với Hoàng 
Yến Chibi, anh cảm thấy thế nào khi 
điều này trở thành sự thật?

Hoàng Yến Chibi là một diễn viên 
trẻ gặt hái được nhiều thành công trong 
thời gian vừa qua, tôi thích lối diễn xuất 
tự nhiên của cô ấy. Lần này, có cơ hội 
hợp tác với Yến trong Ngôi nhà bươm 
bướm quả thật là rất thú vị. Chúng tôi 
đều là những diễn viên trẻ nên có nhiều 
thứ có thể học hỏi lẫn nhau.

 Tới thời điểm hiện tại, thành 
công của Song Lang còn ảnh hưởng 
nhiều đến Liên Bỉnh Phát không?

Tôi luôn coi Song Lang là thành 
công bước đầu, là cơ hội để mình có 
thể dấn thân vào nghệ thuật thứ 7. Còn 
đi được tới đâu, đi bao xa, tham gia 

những dự án như thế nào… là cả một 
lộ trình mà tôi và ekip đã vạch ra.

 Sở hữu một ngoại hình khá gai 
góc, đầy nam tính, Liên Bỉnh Phát 
được xem là một màu sắc khá lạ của 
điện ảnh Việt, anh có muốn xây 
dựng hình ảnh của mình theo chiều 
hướng này không?

Thật ra thì ngoại hình của mỗi diễn 
viên sẽ phù hợp với một số dạng vai 
nào đó. Các nhà làm phim luôn nhìn 
thấy điều này để lựa chọn cho những 
vai diễn mà họ nghĩ rằng diễn viên đó 
có thể làm tốt và chuyển tải được thông 
điệp đến cho khán giả một cách hoàn 
hảo nhất. Ngoại hình của tôi có thể phù 
hợp với những nhân vật nam tính, 
mạnh mẽ, gai góc…, đây cũng có thể 
coi là một may mắn của tôi. Nhưng bên 
cạnh đó, tôi vẫn sẽ tìm kiếm những cơ 
hội để thử thách bản thân ở nhiều dạng 
vai khác nhau. Điều này sẽ mang lại 
nhiều thú vị cho công việc diễn xuất.

 Sau một thời gian theo đuổi bộ 
môn nghệ thuật thứ bẩy, có cơ hội 
tham gia các LHP quốc tế, quan 
điểm của anh về diễn xuất có  
thay đổi?

Tôi cảm thấy mình ngày càng yêu 
công việc này hơn nên cần đầu tư một 
cách nghiêm túc hơn, bài bản hơn để 
có thể gắn bó lâu dài với nó. Tôi luôn 
cố gắng trau dồi cho mình những kĩ 
năng cần thiết nhất của một diễn viên, 
để khi cơ hội đến mình có thể nắm bắt 
được một cách trọn vẹn. 

 Theo anh, để có một vai diễn 
“để đời” thì yếu tố nào là quan  
trọng nhất?

Tôi nghĩ đó là yếu tố hợp vai, bên 
cạnh đó còn cần đến sự hỗ trợ của cả 
ekip, đặc biệt là đạo diễn. Một đạo diễn 
giỏi sẽ nhìn ra và khai phá những điều 
thú vị trong con người mình mà ngay 
bản thân mình cũng không biết. 

 Anh đã có hai vai diễn với hai 
màu sắc khác nhau, vậy tiếp theo 
anh muốn hoá thân vào một nhân 
vật như thế nào?

Tôi muốn được đóng một bộ phim 
hành động, đây cũng là thể loại mà tôi 
rất yêu thích.

 Khán giả có thể kì vọng gì ở 
Liên Bỉnh Phát trong thời gian tới?

Tôi có nhiều dự định cho bản thân, 
nhưng chia sẻ bây giờ thì quá sớm, mà 
sợ nói trước bước không qua (cười). 
Để hoàn thành được những kế hoạch 
đã đặt ra, rất cần sự cổ vũ của khán 
giả, mong mọi người tiếp tục theo dõi 
và ủng hộ tôi, hãy chờ xem Liên Bỉnh 
Phát sẽ làm được những gì nhé. 

 Xin cảm ơn anh!
THU TRANG (Thực hiện)

“Tôi đến với diễn xuất trong tâm 
thế của một người mới nên luôn 
muốn tìm thêm nhiều cơ hội để 
học hỏi, những gì may mắn có 
được là sự khích lệ giúp bản thân 
cố gắng nhiều hơn” - diễn viên 
Liên Bỉnh Phát.

Liên Bỉnh Phát và nghệ sĩ Quang Minh 
trong phim Ngôi nhà bươm bướmLiên Bỉnh Phát trong phim Song Lang
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KHOẢNH KHẮC 
TƯƠI ĐẸP 

của quá khứ
BST NĂM THÁNG VÀNG SON CỦA NTK LÊ NGỌC HÀ THU 

MUỐN KỂ CHO NGƯỜI XEM NHỮNG KHOẢNH KHẮC 
TƯƠI ĐẸP CỦA QUÁ KHỨ. THÔNG ĐIỆP CỦA BST MÀ  

HÀ THU MUỐN GỬI TỚI CÁC TÍN ĐỒ THỜI TRANG LÀ SỰ 
TÔN VINH, HOÀI NIỆM CHO NHỮNG GÌ ĐÃ,  

ĐANG VÀ SẼ QUA.

THỜI TRANG
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Chọn phong cách thời trang Nhật Bản để 
thể hiện cảm hứng của mình, NTK Lê 
Ngọc Hà Thu mang đến BST Năm tháng 
vàng son với các thiết kế mang kiểu 

dáng cổ xưa, những tông màu trầm như xanh 
thẫm, vàng đất, đỏ đô tạo ra một không gian 
đầy cổ kính và trầm mặc của thế kỉ trước.

BST “Năm tháng vàng son” sử dụng hầu hết 
các chất liệu từ trang phục truyền thống cũ của 
Nhật Bản kết hợp với các chất liệu vải tự nhiên. 
NTK Hà Thu đã sử dụng gam màu trầm làm chủ 
đạo tạo điểm nhấn bởi các mảng nhỏ màu neon 
và nhấn mạnh ý tưởng bằng việc kết hợp trưng 
bày với những bông hoa héo khô.

ANH THƯ 
Ảnh: HẢI HƯNG 

Trang phục: HÀ THU
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Cách thành phố Ninh Bình khoảng 
12km về phía Đông, khu du lịch 
sinh thái vườn chim Thung 
Nham nằm trọn trong vùng lõi 

của quần thể danh thắng Tràng An, 
cạnh khu du lịch nổi tiếng Tam Cốc - 
Bích Động. Từ chùa Bích Động theo 
tuyến đường bộ khoảng 4km là du 
khách đã đặt chân tới Thung Nham. 
Con đường dẫn vào khu sinh thái này 
bình yên và thơ mộng, đối nghịch hẳn 
với cảnh tấp nập trên bến dưới thuyền 
ở Tràng An hay Tam Cốc. Trên đường 
vào Thung Nham, chúng tôi gặp rất 
nhiều khách du lịch người nước ngoài 
đạp xe thong dong tận hưởng không 
khí trong lành, ngắm cảnh núi non đẹp 
như tranh vẽ. Điều này cho thấy điểm 
đến của chúng tôi phải rất độc, lạ để 
có thể thu hút được những vị khách 
ngoại quốc đi du lịch khám phá chuyên 
nghiệp đó.

Dù trời có mây nhưng không mưa 
nên chúng tôi đã tận dụng khám phá 
vườn chim ngay sau bữa cơm trưa 
đúng kiểu tự cung tự cấp, cá bắt dưới 
ao, gà chạy bộ trong vườn và rau sạch 
lấy từ miệt vườn. Đồ ăn ngon, sạch, 
lại có góc  đẹp, nhìn ra hồ nước mênh 
mông giữa bốn bề núi khiến ngay từ 

đầu Thung Nham đã mang đến thật 
nhiều thiện cảm với du khách.

Chúng tôi có mặt ở bến thuyền dẫn 
vào vườn Chim khi mới có 3h chiều, 
mà thường thì vào buổi chiều tối  
5 - 6h, chim mới đi ăn về tổ, lại băn 
khoăn làm gì có chim vào giờ này mà 
xem. Nhưng người lái đò cam kết, vừa 

ĐẦU XUÂN, THAY VÌ ĐẾN NHỮNG 
KHU DU LỊCH CHẬT CỨNG DU 

KHÁCH, CHÚNG TÔI CHỌN MỘT NƠI 
KHUNG CẢNH THANH BÌNH CÓ NÚI 
NON, HANG ĐỘNG DIỄM LỆ VÀ ĐẶC 
BIỆT LÀ ĐƯỢC TẬN MẮT NHÌN NGẮM 

NHỮNG VŨ ĐIỆU ĐẸP MẮT CỦA 
HÀNG NGÀN CÁNH CHIM Ở THUNG 

NHAM - NINH BÌNH.

Vườn chim Thung Nham
NHỮNG VŨ ĐIỆU HOANG DÃ

DU LỊCH
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chở khách xem chim về tới bến này 
và ở Thung Nham lúc nào cũng nhiều 
chim, bà hối chúng tôi mau lên thuyền 
để còn kịp chở thêm vài chuyến nữa. 
Vừa chèo thuyền đưa chúng tôi tới xứ 
sở của chim, bà vừa giới thiệu về công 
cuộc khai phá, gây dựng khu du lịch 
sinh thái Thung Nham từ cách đây 20 
năm của ông Phạm Công Chất. Khi đó, 
vùng này vô cùng hoang vu, đường vào 
khó khăn, ai cũng nghĩ ông bị khùng 
khi bỏ công, bỏ của ra xây dựng vùng 
khỉ ho cò gáy này. Nhưng, dù ai nói ngả 
nói nghiêng, ông Chất vẫn kiên định ý 
tưởng biến nơi đây thành một vùng 
sơn thủy hữu tình, những hồ nước 
được tính toán đào sao cho mùa mưa 
không bị tràn ngập, mùa cạn không bị 
trơ đáy. Rồi ông dựng những nếp nhà 
sàn lợp lá bổi nép mình bên chân núi in 
bóng xuống hồ nước, những khu vườn 
trồng cây ăn quả, vườn rau xanh tốt, 
mùa nào thức nấy… Thảm thực vật 
phong phú, đất lành chim đậu, Thung 
Nham đã trở thành nơi cư trú và sinh 

sống của đa dạng các loại chim 
như cò, vạc, diệp, le le, mòng két, 
chích chòe lửa, sáo đá… Điều đặc 
biệt, ở vườn chim có hai loài chim 
quý hiếm được ghi trong sách đỏ là 
Hằng Hạc và Phượng Hoàng, một 
trong những linh vật nằm trong bộ 
tứ linh Long - Ly - Quy - Phượng. 
Vào mỗi buổi hoàng hôn, từng đàn 
cò trắng, đại bàng đất bay về đậu 
kín cả một vùng đất ngập nước. 
Sáng sớm, từng đàn chim lại tung 
cánh bay đi kiếm mồi ở những nơi 
xa làm xao động một góc trời.

Chỉ mươi phút chèo thuyền, 
chúng tôi đã tới xứ sở của chim - 
cò và thực sự đã lạc vào một thế giới 
sinh động, kì thú, tưởng chỉ có trong 
phim ảnh. Trên các lùm cây, sườn 
núi cơ man nào là chim. Những chú 
hằng hạc màu xám, chân đỏ, mỏ rất 
dài, đứng san sát, cùng ngỏng cái cổ 
dài ra như đang chào đón các vị khách 
đến chơi nhà, chắc do thường xuyên 
có khách tới thăm nên chúng đã trở 

nên dạn người. Bà cụ lái thuyền cứ kể: 
“Nhiều khách thấy chim đứng sát sạt 
trên vách núi, thuyền lượn như mắc 
cửi bên dưới mà chả sợ, chả bay, cứ 
đứng im như tượng cả, lại bảo chúng 
tôi treo chim giả để câu khách, chứ làm 
gì có nhiều chim như thế!”. Rồi bà lại 
bảo: “Để tôi đọc thơ hầu các cô chú, 

NGỌC MAI
(Xem tiếp trang 90)
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đây đều là thơ do chính tôi sáng tác cả 
đấy”. Vậy nhưng, chúng tôi còn đang 
mải mê chụp ảnh và khám phá lãnh 
địa của chim. Từng đàn cò trắng bay 
rợp trời, đôi cánh bàng bạc, chấp chới 
như bay ra từ cổ tích. Trong những 
lùm cây, nào cò, nào vạc con nằm ấp 
trong ổ, con đứng lêu bêu trên ngọn 
cây như đang làm xiếc, có đám tụm 
năm tụm ba, có đám cả mấy chục con 
trắng xóa cả một vạt rừng. Thuyền đi 
tới đâu gây ra tiếng động, giật mình, 
cả đám lại cùng tung cánh bay vụt lên. 
Những sải cánh dài, rộng của các chú 
hằng hạc tưởng như các vũ điệu đến 
từ thuở hồng hoang.

Chưa hết, Thung Nham còn một 
loạt hang động hoang sơ khá hấp dẫn. 
Để chinh phục động Vái Giời, du khách 
phải vượt qua 439 bậc đá mới lên tới 
cửa động. Nằm trên một ngọn núi cao, 
động này rộng khoảng 5.000m2 với ba 
tầng động, mỗi tầng có rất nhiều măng 
nhũ đá lung linh huyền ảo được ví như 
Trần gian, Địa ngục và Thiên đường. 
Bên cạnh đó là hang Bụt, một hang đá 

tự nhiên dài 500m. Nơi rộng 
nhất của hang rộng tới 70m, 
trần hang cao khoảng 30m. 
Hang Bụt cũng có hệ thống 
nhũ đá lung linh, kì ảo. Đặc 
biệt, trong hang có hình ông 
Bụt như đang hiện hữu ngồi 
bên cạnh dòng sông ngầm 
để ban tặng những điều 
may mắn và tốt lành cho 
du khách. Tiếp theo là động 
Tiên Cá dài hơn 1.500m, có 
hệ thống nhũ đá rất đẹp, rất 
nhiều hình dạng tinh xảo. 
Trải qua hàng triệu năm thiên 
nhiên kiến tạo, nơi đây còn lưu truyền 
lại một câu chuyện về một nàng tiên cá 
hóa đá. Cuối cùng là động Thủy Cung, 
dài 700m cũng có hệ thống nhũ đá đẹp 
lung linh huyền ảo, được ví như một 
cung điện ở dưới nước vô cùng nguy 
nga và tráng lệ.

Nằm trong vùng đất của vua Đinh 
Tiên Hoàng xưa nên Thung Nham còn 
lưu giữ nhiều thắng cảnh gắn với các 

truyền thuyết về nhà Đinh như: động Ba 
Cô, cây Đa di chuyển, cây Duối ngàn 
năm. Cây Đa di chuyển sừng sững 
giữa núi rừng Thung Nham cả ngàn 
năm qua và ba lần dịch chuyển quanh 
ngôi đền cổ. Các nhà khoa học, các 
nhà chuyên môn đánh giá, mỗi bước 
dịch chuyển của cây kéo dài hơn 300 
năm. Còn cây Duối ngàn năm tương 
truyền cũng có từ thời vua Đinh, mọc 
trên một tảng đá lớn và được đánh giá 

là cây duối cổ thụ có hình dáng đẹp 
bậc nhất Việt Nam…

Để khám phá hết Thung Nham, du 
khách phải dành thời gian 2 tới 3 ngày, 
nhưng nếu muốn có buổi cuối tuần 
tách ra khỏi phố phường đông đúc, hít 
thở không khí trong lành và khám phá 
vườn chim hoang dã thì Thung Nham 
là lựa chọn lí tưởng.

NGỌC MAI 

DU LỊCH

Vườn chim Thung Nham
NHỮNG VŨ ĐIỆU HOANG DÃ

(Tiếp theo trang 89)
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