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NhữNg Người trẻ - họ là ai?
BTV Mỹ cường là một trong số 

những người trẻ may mắn đang làm việc 

tại Ban sản xuất các chương trình giải 

trí, từng được tham gia chuyến công 

tác đến nga năm 2017 để thực hiện các 

phóng sự phục vụ chương trình ThTT 

10 ngày rung chuyển thế giới. nhớ lại 

chuyến xuất ngoại đầu tiên, BTV Mỹ 

cường tâm sự: “công việc cụ thể của 

tôi là biên tập một số phóng sự liên quan 

đến hoàn cảnh lịch sử cũng như diễn 

biến cuộc cách mạng, nó là các phần 

nội dung thuộc chương đầu tiên Bão táp 

Cách mạng. ngoài ra, tôi tham gia công 

tác trợ lí cho nhà báo Tạ Bích Loan trong 

quá trình nghiên cứu, thu thập các thông 

tin để xây dựng kịch bản trong giai đoạn 

đi thực tế”. BTV Mỹ cường được giao 

khá nhiều nhiệm vụ quan trọng trong các 

chương trình trọng điểm của Ban. Mới 

đây, Mỹ cường tiếp tục được giao thực 

hiện một tác phẩm VTV Đặc biệt - Đoạn 

trường vinh hoa và Đón Tết cùng VTV: 

Hành trình của nước phát sóng dịp Tết 

canh Tý. 

cũng thuộc thế hệ 9X, BTV Trần Thủy 

từng ghi dấu ấn với vai trò đạo diễn phim 

tài liệu phát sóng trong khung giờ của VTV 

Đặc biệt - Giấc mơ bay và nhận được 

giải thưởng chương trình Văn hóa - Khoa 

học xã hội - Giáo dục ấn tượng của VTV 

awards 2017. Trần Thủy tâm sự: “Được 

đứng ở vị trí này và cầm trên tay chiếc cúp 

là mơ ước của rất nhiều người, trong đó 

có tôi - một người làm phim còn rất trẻ. 

sau này, khi lớn tuổi hơn, có nhiều kinh 

sức trẻ ở VTV3
cùng Tham gia sản xuấT Với các nhà báo, bTV kì cựu Tại ban sản xuấT các 

chương Trình giải Trí, nhiều cơ hội quý báu đã Và đang được giao cho 
các bạn Trẻ Thuộc độ Tuổi 9x. có Thể nói, đây là mộT quyếT định Táo bạo 
của lãnh đạo ban Và cũng là niềm Vinh dự, may mắn của các pV, bTV Trẻ.

ĐiểM nHấn

(Xem tiếp trang 6)

Lê hoa

Ekip thực hiện chương trình Giai điệu tự hào thực hiện ghi hình ở đảo An Bàng thuộc quần đảo Trường Sa
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nghiệm hơn và nghĩ lại tuổi trẻ của mình, 

tôi sẽ rất hạnh phúc khi không bỏ lỡ điểm 

hẹn ngày hôm nay với các đồng nghiệp, 

anh chị, cô chú làm việc tại VTV”. sau 

đó, Trần Thủy cũng được tham gia vào 

ekip thực hiện 10 ngày rung chuyển thế 

giới trong chuyến công tác tại xứ sở bạch 

dương năm 2017. “10 ngày rung chuyển 

thế giới thực sự là một chương trình lớn 

cả về quy mô lẫn nền tảng kiến thức. Đó 

là một áp lực với tôi - một người còn khá 

trẻ và bỡ ngỡ với lịch sử, văn 
hóa nga. Tôi đã từng được 
học và biết đến cuộc cách 
mạng Tháng 10 nga, nhưng 
để làm một chương trình thì 
cần sự đào sâu nghiên cứu 
hơn nữa. Tôi nghĩ đây là cơ 
hội và cũng là áp lực. Mỗi 
buổi họp với ekip là một bài 
học lịch sử thú vị, tôi cảm 
thấy mình đang được tiếp 
cận với những nguồn thông 
tin tin cậy nhất, được làm 
việc với những người giỏi 

nhất” – BTV Trần Thủy chia sẻ.  
dương hà - một trong những BTV trẻ 

của Ban sản xuất các chương trình giải trí 
- đã “đứng mũi chịu sào” khá nhiều chương 
trình lớn. cô gái này là một trong những 
người chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản 
của chương trình ThTT Vũ khúc ánh sáng 
2018 với chủ đề Sắc lửa. chia sẻ về quá 
trình xây dựng kịch bản của chương trình 
lớn như countdown, dương hà cho biết, 

khó khăn của ekip là buộc phải thay đổi, 
lựa chọn, ưu tiên nêu lên sự kiện nào, bỏ 
sự kiện nào, bởi khi làm chương trình họ 
không thể dự báo được các sự kiện diễn 
ra cuối năm. dương hà cũng là người đã 
xây dựng kịch bản Cả nước chung tay vì 
người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía 
sau năm 2019 và nhận được những phản 
hồi tích cực từ Lãnh đạo Đảng, nhà nước, 
đồng nghiệp và khán giả truyền hình. nhà 
báo Tạ Bích Loan – Trưởng ban sản xuất 
các chương trình giải trí – cho biết: “Tôi 
nghĩ Cả nước chung tay vì người nghèo 
thực sự là một thách thức để có kịch bản 
mới mẻ và hấp dẫn. năm nay kịch bản 
do một bạn trẻ sinh năm 1990 làm tôi hài 
lòng và bất ngờ bởi những ý tưởng mới. 
Tôi nghĩ, giao trọng trách cho các bạn trẻ 
không phải là việc quá liều”.

hiệu quả từ sự phá cách 
năm 2019 là năm Ban sản xuất các 

chương trình giải trí tiếp tục ý tưởng về 
việc tạo ra một phương thức làm việc mới 
đã được thực thi và cho ra kết quả tốt. 

ĐiểM nHấn

sức trẻ ở VTV3
(Tiếp theo trang 5)

Mỹ Cường và Trần Thủy trong 
chuyến công tác tại Nga

Đoàn công tác của VTV3 tại Nga
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các dự án lớn như: Cả nước chung tay 

vì người nghèo, Hồ Chí Minh - Hành trình 

khát vọng, Giai điệu tự hào, Café sáng với 

VTV3… đã được thực hiện theo hình thức 
xuyên phòng. Ở Giai điệu tự hào, lãnh đạo 
Ban đã quyết định cho mỗi bạn trẻ đăng kí 
một kịch bản và phải nghiên cứu rất kĩ, tự 
đưa ra đề xuất. Bên cạnh đó, các anh chị 
lớn tuổi tiếp tục hỗ trợ để đẩy lên thành 
một kịch bản có chiều sâu và tầm cỡ. 
Trong năm 2019, Giai điệu tự hào có 10 đề 
tài và 10 người trẻ đăng kí là chủ nhân của 
đề tài. Với mỗi đề tài như vậy, các bạn đã 
trưởng thành rất nhanh. họ đã thực hiện 
chương trình với chiều sâu nghiên cứu và 
tính phát hiện đề tài, nhân vật, cách thức 
thể hiện âm nhạc mới. 

Café sáng với VTV3 cũng một dự án 
có sự chung tay của các pV, BTV trẻ. Đây 
là chương trình rất khó để thay đổi nhận 
thức, tư duy nhưng nay đã đi vào thực 
hiện một cách ổn định. Trước kia, chương 
trình chia mỗi phòng làm một tuần. hiện 
nay, chương trình tổ chức thành liên quân, 
thành đội nhóm liên kết chung và không 
có bức tường. Trong đó, những người 
được phụ trách chương trình còn rất trẻ và 
được đào tạo tỉ mỉ qua các khóa học với 
các chuyên gia nước ngoài. Điều đáng nói 

là tinh thần phối hợp ở Ban, các anh chị 

thậm chí có người ở tuổi sắp về hưu vẫn 

sẵn sàng phối hợp cùng các pV, BTV trẻ. 

Tinh thần vì chất lượng chương trình đã 

xóa đi khoảng cách giữa các thế hệ trong 

cùng một ekip. 

có thể nói, việc “đẩy” những pV, BTV 

tuổi đời còn rất trẻ lên nắm giữ những 

nhiệm vụ quan trọng là một sự phá cách 

trong cách thức quản lí của lãnh đạo Ban 

sản xuất các chương trình giải trí. nói về 

lí do cho sự táo bạo này, nhà báo Tạ Bích 

Loan cho biết: “Tôi nhớ, khi chúng tôi bắt 

đầu làm kênh VTV3, cũng như các bạn trẻ 

bây giờ, tôi khoảng 28 tuổi và đã được giao 

tự làm những chương trình lớn, được thi 

thố, được thể hiện và được tin tưởng. Việc 

được tin tưởng là một động lực vô cùng 

lớn. Khi được tin và được giao, người ta 

sẽ có trách nhiệm, sẽ tự kiểm soát làm sao 

để làm tốt nhất. sự tin tưởng ấy thực sự là 

một truyền thống của VTV chứ không chỉ 

riêng VTV3. VTV3 là nơi có nhiều cơ hội để 

tin các bạn trẻ. Mặc dù khi trao cơ hội cho 

lớp trẻ thì lãnh đạo Ban và các lớp đàn anh 

đàn chị đi trước cũng phải đào tạo và hỗ 

trợ họ thường xuyên liên tục để các bạn tự 

tin. Lớp trẻ không làm việc đơn độc mà có 

sự hỗ trợ rất lớn nhưng vẫn có không gian 

để sáng tạo”. 

Lê hoa

ảnh: Hải Hưng

CT Vũ khúc ánh sáng

Sức trẻ VTV3 trên mọi nẻo đường tác nghiệp
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CHương TrìnH Mới

c hương trình Giải mã cuộc sống 
đề cập đến con người, sự vật, 
hiện tượng, câu chuyện xã hội 
- lịch sử và đưa ra những lí 

giải khoa học. hấp dẫn bởi thông tin gần 
gũi với cuộc sống hàng ngày và đặc biệt 
chứa nhiều yếu tố độc lạ. Ví như, ekip 
sản xuất đã có chương trình Kì tích ngôi 
đình cổ nhất Việt Nam nói về đình chèm 
- hà nội, ngôi đình duy nhất ở Việt nam 
quay về hướng Bắc và lí giải vì sao kiến 
trúc của ngôi đình hơn 2 nghìn năm tuổi 
này lại độc đáo như vậy. chương trình 
đem đến những hình ảnh ấn tượng về 
Lễ tắm lửa của người pà Thẻn, tại sao 
người pà Thẻn chân trần nhảy vào đống 
lửa đang cháy đỏ rực để biểu diễn mà 
không hề bị bỏng; nguồn gốc của lễ tắm 
lửa có từ đâu, gắn liền với cuộc sống 
của tộc người ra sao... sẽ được những 
người trong cuộc chia sẻ và ý kiến của 

các nhà nghiên cứu sẽ đem đến nhiều 
góc nhìn...

Mỗi chương trình Giải mã cuộc sống 
gồm 2 phần: giới thiệu vấn đề, câu chuyện, 
con người và lí giải bằng những thông tin 
và chứng cứ khoa học. Bên cạnh cách 
tiếp cận riêng cho từng đề tài nhằm đem 
đến cho khán giả những góc nhìn đa chiều 
về sự vật, hiện tượng, con người, câu 
chuyện lịch sử, xã hội mà chương trình 
đề cập tới. Đồng hành với Giải mã cuộc 
sống là các cố vấn, chuyên gia, các nhà 
sử học trong suốt quá trình tìm hiểu, triển 
khai và thực hiện từng đề tài. “ngay từ khi 
chúng tôi chọn đề tài, ekip đã trao đổi với 
các chuyên gia bởi các thông tin mà Giải 
mã cuộc sống cung cấp không phải là các 
thông tin phổ biến. chúng tôi không chỉ sử 
dụng một chuyên gia mà thậm chí là nhiều 
chuyên gia trong một chương trình để mỗi 
chuyên gia có một góc nhìn khác nhau. 

Bởi vì, tất cả các vấn đề trong cuộc sống 
không phải lúc nào cũng có một cái kết 
quả cuối cùng. có những vấn đề vẫn đang 
là tranh cãi hoặc có vấn đề mới tạm công 
nhận kết quả” - BTV Quốc Đông cho biết.

Trong thời gian tới, Giải mã cuộc sống 
sẽ chuyển tới khán giả nhiều đề tài hấp 
dẫn với những lí giải khoa học bất ngờ. 
các đề tài được chia ra thành các mảng 
riêng như: giải mã các câu chuyện lịch sử 
về văn hóa như: lí giải tại sao lại có câu 
nói được lưu truyền trong dân gian “vắng 
như chùa Bà Đanh”, tìm hiểu về cuộc sống 
thú vị trong một con ngõ nhỏ ở hà nội, 
một diễn viên xiếc thú hàng ngày gắn bó, 
chung sống với con trăn khổng lồ.

Đảm nhận vai trò dẫn kết nối tại trường 
quay là Mc Mạnh Tùng. chương trình 
phát sóng 22h55 phút thứ Ba hàng tuần 
trên VTV2.

nGọc Mai

giải mã cuộc sống

mới lạ, độc đáo
mới lên sóng VTV2 nhưng chương Trình 

Giải mã cuộc sốnG đã nhận được sự 
quan Tâm đặc biệT của khán giả Truyền 

hình bởi những đề Tài độc - lạ mà 
chương Trình mang đến.

Lí giải về việc người Pà Thẻn nhảy chân trần trên đống than rực lửa là một trong những đề tài độc đáo của Giải mã cuộc sống
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CHương TrìnH Mới

Góc phố 
muôn màu 
xoay quanh 
cuộc sống, 

hoạt động của nhóm 5 
bạn trẻ bao gồm: hiếu 
– chủ quán trà chanh 
và các nhân viên pha 
chế, phục vụ, trông 
xe mang tên: hiền, 
Kimmi hoàng, Quân 
và Khang. họ là những 
người trẻ dám nghĩ, 
dám làm, khát khao làm nên sự nghiệp 
bằng chính sức lao động, trí tuệ, đam mê 
của mình. Mỗi tập phim được thể hiện dưới 
hình thức câu chuyện có nội dung, thông 
điệp độc lập nhưng gắn kết, xâu chuỗi với 
nhau thành chỉnh thể thống nhất. Qua từng 
tập, các nhân vật được xây dựng rõ ràng 
hơn về tính cách thông qua các mối quan 
hệ trong gia đình, xung đột, biến cố, chuyện 
tình yêu, hôn nhân, chuyện đối nhân xử 
thế…  Từ đây, nhiều lời khuyên, góp ý, tư 
vấn được được chuyển tải nhẹ nhàng để 
các bạn trẻ tự tin, có kinh nghiệm hơn trên 
con đường lập nghiệp, trưởng thành. 

ngay từ những tập đầu tiên lên 
sóng cuối tháng 2 vừa qua, Góc phố 
muôn màu đã chủ ý lồng ghép khá tự 

nhiên một số vấn đề thời sự còn nóng 
hổi như: nghị định 100 về xử phạt đối 
với các hành vi điều khiển phương tiện 
giao thông khi sử dụng rượu bia hay việc 
phòng ngừa dịch bệnh… Theo chia sẻ 
từ phía nhà sản xuất sitcom, Góc phố 
muôn màu sẽ chú trọng khai thác những 
câu chuyện vừa tiêu biểu, vừa gần gũi 
để khán giả khi xem đều có thể nhận ra 
đâu đó những gì mình từng thấy, từng 
gặp, từng nghe trên phố… từ đó tạo nên 
bức tranh chân thực, giàu sức sống, sôi 
động về nhịp sống, hơi thở đô thị hiện 
đại. ngoài ra, Góc phố muôn màu cũng 
chú trọng giới thiệu nhiều nét đặc sắc về 
văn hóa, ẩm thực, các địa điểm du lịch 
nổi tiếng tại hà nội.

 Đảm nhận 

những vai chính của 

Góc phố muôn màu 

là 5 diễn viên trẻ 

đang được khán giả 

yêu mến như Vương 

anh ole – gương 

mặt quen thuộc của 

các sitcom như: Bộ 

tứ 10A8, Những 

phóng viên vui 

nhộn…, Kim oanh 

– nữ diễn viên nổi 

lên cùng phim Những cô gái trong thành 

phố, Lê na – từng góp mặt với một vai phụ 

trong Về nhà đi con, Đức Tài và hiệp Đỗ. 

Trong số này, hiệp Đỗ vốn được biết đến 

là một Vlogger với biệt tài hát nhép. Ở Góc 

phố muôn màu, hiệp Đỗ đảm nhận vai 

Khang với tạo hình lạ mắt. Theo hiệp Đỗ, 

đây là vai diễn giúp anh bộc lộ được khả 

năng diễn xuất nhờ màu sắc tính cách đa 

dạng, đồng thời cũng là vai diễn chuyển tải 

được thông điệp ý nghĩa của bộ phim: dù 

cuộc sống có lúc thăng trầm, có lúc buồn, 

vui, thất bại, chỉ cần luôn có người thân, 

bạn bè bên cạnh thì những người trẻ sẽ 

luôn có động lực, sức mạnh để vượt qua.

hươnG huyền

nhịp sống đô thị hiện đại
loạT siTcom mới Góc phố muôn màu (pháT sóng lúc 21h20 các 
ngày Từ Thứ hai đến Thứ sáu Trên VTV3) là Tập hợp của rấT nhiều 

câu chuyện đời Thường, gần gũi, là lăng kính “soi chiếu” những 
Vấn đề Thời sự, xã hội dưới góc nhìn Vui Vẻ, hài hước.
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ngược dòng 

câu chuyện tình yêu 
& lòng thù hận

kim in-young (shin da-Eun) mơ 
ước trở thành một nhà thiết kế 
nội thất từ   khi còn là một đứa 
trẻ và ước mơ đã trở thành hiện 

thực. Kim in-young gặp một người đàn ông 
là Joon hee (seo do young) tại biệt thự nơi 
cha cô làm việc, anh bị mất thị lực khi còn 
trẻ và cô đem lòng yêu anh. nhưng Joon 
hee đột nhiên biến mất và cha của Kim in-
young đột ngột qua đời. Em trai của Kim in-
young rơi vào rắc rối... Kim in-young phát 

hiện ra rằng những việc bất ngờ rắc rối xảy 

ra với gia đình cô đều liên quan đến công ty 

Taeyeon. cô quyết định tìm hiểu và trả thù.

Kim in-young trở thành “linh hồn”của 

bộ phim với diễn xuất nhập vai xuất sắc. 

những diễn biến tâm lí phức tạp, thay 

đổi liên tục trong những cú sốc cuộc đời 
của nhân vật đã được nữ diễn viên Kim 
in- young thể hiện rất thuyết phục. Kang 
Joon - hee đảm nhận vai nam chính seo 
do- young, con trai thứ hai của gia đình 
Taeyeon. Kang dong-bin vào vai Lee Jae-
hwang, con trai cả của gia đình Taeyeon, 
một người tham lam và đầy tham vọng. Từ 
nhỏ đến khi trưởng thành anh sống trong 
gia đình bề ngoài có vẻ vui vẻ và hạnh 
phúc nhưng bên trong anh luôn có cảm 
giác bị ghẻ lạnh... 

Phim phát sóng lúc 18h hàng ngày trên 
kênh VTV3. 

Tuệ Quân

bộ phim gia đình, Tâm lí, Tình 
cảm của hàn quốc nGược 

dònG là câu chuyện Về Tình yêu 
Và lòng Thù hận Với sự góp mặT 

của diễn Viên shin da Eun, lEE 
JaE hwang, sEo do 

young Và kim haE in.  

nhà trọ Balanha 

tuổi thanh Xuân sôi nổi 

nhà trọ Balanha là câu chuyện hài 
hước nhưng không thiếu lãng 
mạn với hàng loạt tình huống 
cười ra nước mắt. nhóm bạn trẻ 

Lâm, Bách và nhân là những sinh viên tốt 
nghiệp trường Điện ảnh, mang trong mình 
ước mơ được làm một tác phẩm đậm dấu 
ấn cá nhân. Từ ba con người xa lạ, cùng 
chung ước mơ đã khiến họ thân thiết, trở 
thành anh em một nhà. họ bắt đầu thực 
hiện ước mơ của mình bằng cách kinh 
doanh homestay, kiếm tiền nhằm hiện thực 
hóa một bộ phim của chính mình. Lâm – 
tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn nhưng 
chỉ đi chụp ảnh thuê đám ma, đám cưới 
để mưu sinh. nhân – cậu em út, tốt nghiệp 
chuyên ngành biên kịch, ngày đêm vẫn viết 
lách nhưng chạy xe ôm mới là công việc 
nuôi sống nhân mỗi ngày. Bách là anh cả, 
có bố là diễn viên nổi tiếng nhưng Bách 
không muốn dựa hơi bố để làm nghề, anh 

dọn ra ngoài ở riêng, tự khẳng định bằng 

cách nhận những vai diễn từ quần chúng 

không thoại đến những vai phụ để kiếm 

tiền và trau dồi khả năng diễn xuất.

Việc kinh doanh không thuận lợi khiến 

cả 3 mang trên mình những khoản nợ 

không ngờ tới. ít lâu sau đó là sự xuất hiện 

của nhi – cô người yêu cũ của Lâm đã 

chia tay anh vì cho rằng không xứng đáng 

với cô. cùng với đó là nhiên – em gái ruột 

của Lâm, một sinh viên trường báo vừa tốt 

nghiệp. Tất cả họ cùng chung sống trong 

căn nhà trọ Balanha với mọi ái, ố, hỉ, nộ 

nhưng chưa từng từ bỏ ước mơ của mình. 

Phim được phát sóng lúc 21h30 thứ 

Tư, Năm, Sáu hàng tuần trên kênh VTV3, 

từ 19/03.

 t.h
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Lời tự sự 

những câu chuyện 
lần đầu được kể

có lẽ, với một chương trình trò 
chuyện trên sóng truyền hình, 
làm thế nào để níu khán giả 
ngồi trước màn hình trong thời 

đại số luôn là thách thức không nhỏ với 
người thực hiện. Tuy nhiên, ekip thực hiện 
của Lời tự sự vẫn quyết định lựa chọn một 
format khá truyền thống cho chương trình 
có thời lượng gần 60 phút. Đúng như tên 
gọi, Lời tự sự sẽ là những câu chuyện, 
những góc khuất lần đầu được chia sẻ 
trên sóng truyền hình. 

Trong phần đầu của chương trình sẽ 
đưa ra năm câu hỏi nhanh và khách mời 
phải trả lời theo phản xạ tự nhiên nhất. Từ 
đó, Mc sẽ khai thác, trao đổi và để khách 
mời kể ra những câu chuyện trong quãng 
thời gian ấy hoặc những ấn tượng của 
cuộc đời mình. những đáp án mà khách 
mời đưa ra sẽ mang đến một từ khoá, một 
dữ kiện để khán giả hiểu hơn về họ. Trong 
phần 2, sau khi bật mí những dấu ấn, sự 
kiện quan trọng, Mc sẽ đặt những câu hỏi 
để khách mời tiếp tục chia sẻ sâu hơn về 
bí mật đó. sự thật liên quan đến nhân vật 
có thể là đề tài đã được nhắc đến rất nhiều 
trên các phương tiện truyền thông. nhưng 
điểm mới của chương trình là Mc sẽ khai 
thác những điều đằng sau câu chuyện đó. 
Không chỉ là chương trình trò chuyện đơn 
thuần, Lời tự sự còn mong muốn chuyển 
tải những vấn đề cuộc sống được nhiều 
khán giả quan tâm thông qua phần Giải mã 
khách mời. Ở phần này, chương trình sẽ 
đưa ra một từ khoá liên quan đến lĩnh vực 

mà khách mời đang hoạt động. Mc yêu 

cầu khách mời đưa ra quan điểm cá nhân 

và góc nhìn nhận vấn đề. nhân vật của 

chương trình sẽ gửi gắm thông điệp đến 

khán giả để cùng nhau có những hành vi 

văn minh, tốt đẹp trong cuộc sống. Từ việc 

bàn luận, khán giả đồng thời giải mã được 

tính cách và văn hoá sống của khách mời. 

Làm thế nào để thuyết phục được 

nghệ sĩ chia sẻ về câu chuyện bí mật là 

một thách thức không hề nhỏ. nhưng với 

sự chân thành, với mong muốn mang đến 

những giá trị nhân văn sau mỗi một câu 

chuyện được bật mí, Lời tự sự đã thành 

công trong việc mời các nhân vật. Với 

nhân vật đầu tiên là nsưT chí Trung, 

khán giả đã rất bất ngờ khi lần đầu tiên anh 

chia sẻ về sự đổ vỡ trong hôn nhân. chính 

những thông điệp nhân văn mà chương 

trình hướng tới đã khiến anh “tự nguyện” 

bộc bạch hết câu chuyện của mình. Trong 

những số tiếp theo của chương trình có 

nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ bật mí những 

câu chuyện đời, chuyện nghề của mình 

như: ca sĩ Thanh Lam, nghệ sĩ Thuỳ dung, 

ca sĩ ngọc Khuê...

Trong chương trình Lời tự sự, khán giả 

cũng sẽ được gặp lại Mc phí Linh sau một 

thời gian dài vắng bóng trên sóng bởi cô 

vừa mới sinh con đầu lòng và vẫn đang ở 

cữ. có lẽ với Mc phí Linh, dẫn talk show 

luôn là lợi thế nhưng sau một thời gian dài 

không dẫn chương trình, phí Linh rất cầu 

thị và chỉn chu, cô đọc kịch bản và tìm hiểu 

rất kĩ về nhân vật của mình trước giờ bấm 

máy. phí Linh cho biết, cô luôn cố gắng để 

mang đến những câu chuyện có cảm hứng 

cho khán giả qua mỗi nhân vật của mình. 

Thu huệ

là chương Trình mới pháT sóng lúc 23h00 chủ nhậT hàng Tuần 
Trên kênh VTV3, Lời tự sự gồm những câu chuyện lần đầu được kể 

hoặc được nhìn nhận ThEo cách chính Thống nhấT Từ phía 
những người nổi Tiếng.

 MC Phí Linh và ca sĩ Thùy Dung
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từ 1/3 này, VTVcab sẽ phát sóng 
nhiều khung giờ phim điện ảnh, 

phim mới độc quyền lần đầu tiên ra mắt 
tại Việt nam trên kênh VTVcab 4 LOVE 
- ngôn ngữ của mọi cảm xúc. Với nhiều 
thể loại khác nhau: hành động, tình cảm 
tâm lí, gia đình, thiếu nhi, khung phát 
sóngđược sắp xếp phù hợp với nhu 
cầu giải trí và thưởng thức của khán giả 
như: 12h - 13h: Khung phim drama mới 
lần đầu tiên phát sóng trên kênh; 17h 

- 19h: Khung phim Điện ảnh đặc sắc; 
19h - 20h: Khung phim drama mới độc 
quyền; 20h - 22h: Khung phim Điện ảnh 
đặc sắc; 22h -23h: Khung phim drama 
mới độc quyền và  khung phim thứ 7 và 

chủ nhật với những bộ phim ấn tượng 
cùng các chương trình giải trí được nhiều 
khán giả hâm mộ. Trong tháng 3, những 
bộ phim: Gửi thời thanh xuân ngây thơ 
tươi đẹp, Em đứng trên cầu ngắm phong 
cảnh,Ma thổi đèn, Tam sinh tam thế thập 
lý đào hoa,Cánh đồng bất tận, Đoạt hồn, 
Gái già lắm chiêu, Cô dâu đại chiến, Tình 
yêu mù quáng sẽ lần lượt được phát trên 
kênh VTVcab 4 LoVE. 

p.V

Khung phim mới trên 
kênh VtVcab4 lOVE

với chủ đề “Tuổi trẻ và sự 
dấn thân”, chương trình 

Cất cánh tháng Ba sẽ mời đến 
trường quay những diễn giả đặc 
biệt để chia sẻ về tuổi trẻ và sự 
dấn thân của họ. Ba diễn giả 
dự kiến của chương trình sẽ là: 
doanh nhân phạm phú ngọc 
Trai, ceo nguyễn Minh Quý - 
chủ tịch tập đoàn novaon và rapper Đen Vâu. côgn việc trước đây của 
Đen Vâu (tên thật là nguyễn Đức cường) là những ngày gắn bó với công 
việc tay chân. sau khi tốt nghiệp cấp 3, Đen Vâu làm nhân viên dọn vệ sinh 
ở thành phố hạ Long, Quảng ninh. anh gắn bó ổn định với công việc này 
trong suốt quãng thời gian 7 năm. Và rồi định mệnh thôi thúc anh nghỉ việc, 
đi xuyên Việt. Qua những vùng đất mới, anh hát cho mọi người nghe. Điểm 
dừng chân ở huế, đó là nơi mà lần đầu tiên chàng rapper này được biểu 
diễn thứ âm nhạc của riêng mình trên sân khấu lớn. Đây chính là bước 
ngoặt quan trọng đưa Đen Vâu ngày càng tiến gần hơn với khán giả.

Cất cánh tháng ba được ThTT lúc 20h10 ngày 21/3 trên VTV1. 

cất cáNh - 
tuổi trẻ và sự dấn thân

shark tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ đã 

trải qua ba mùa thành công, nhận được 

nhiều phản hồi tích cực từ khán giả và các doanh 

nghiệp tham gia khởi nghiệp. Mỗi mùa, chương 

trình đều có sự thay đổi thú vị từ nhà đầu tư đến 

những thương vụ gọi vốn kịch tính. số tiền cam 

kết đầu tư cho các start-up liên tiếp lập kỉ lục 

mùa sau cao hơn mùa trước. Gần nhất là mùa 

3, gần 450 tỉ đồng đã được cam kết rót cho các 

dự án khởi nghiệp. Với những thành công đó, 

chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 4 đã 

chính thức tuyển sinh và hi vọng tiếp tục nhận 

được sự tham gia của các start-up với những dự 

án tiềm năng. doanh nghiệp có nhu cầu có thể 

gửi đăng kí về chương trình theo hướng dẫn trên 

fanpage Shark tank Việt Nam. hạn chót nhận hồ 

sơ đến hết tháng 3. 

n.T

Khởi động 
sharK taNK mùa 4

trên trang Fanpage chính thức 
Robocon Việt nam - Ban Khoa 

giáo, Đài ThVn mới đây đã đăng “ Tin 
chấn động và Không vui” tới đông đảo 
cộng đồng sinh viên yêu thích và đam 
mê sáng tạo khoa học- kĩ thuật.Thông 
báo viết: “do dịch covid19 diễn biến khó 
lường và gây ảnh hưởng lớn tới các quốc 
gia tổ chức và tham gia Robocon 2020, 

năm nay, VTV không tổ chức Vòng loại 
và Vòng chung kết Robocon. các bạn sV 
có thể tạm dừng thực hiện để tránh lãng 
phí đầu tư”. Thông tin này đã gây bất ngờ 
và đầy tiếc nuối, song với diễn biến khó 
lường của dịch bệnh covid- 19 thì quyết 
định này củaVTV là thực sự đúng đắn 
nhằm đảm bảo an toàn về sức khỏe cho 
cộng đồng.

Trước đó, ngày 10/1, cuộc thi Sáng tạo 
Robot Việt Nam - Robocon Việt Nam 2020 
đã chính thức khởi động. chủ đề của cuộc 
thi năm nay là Robot ném bóng. Đây là 
môn thể thao gắn liền với truyền thống văn 
hóa của người dân Fiji. Theo dự kiến, vòng 
chung kết toàn quốc của cuộc thi được tổ 
chức tại hải dương vào tháng 5/2020.

T.G

Không tổ chức rObOcON 2020 vì covid-19
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sau khi bất ngờ sa 
thải hai nữ giám 

khảo Julianne hough 
và Gabrielle union, 
chương trình tìm kiếm 
tài năng ăn khách nhất 
nước Mỹ America’s 
Got Talent đã tìm được 
người thay thế, đó là 
cựu siêu mẫu heidi Klum và nữ diễn viên sofia Vergara. nếu như heidi 
Klum đã có kinh nghiệm gắn bó với chương trình này trong các mùa 
giải từ năm 2013 đến năm 2018 và hiện vẫn góp mặt ở phiên bản The 
Champions thì sofia Vergara lần đầu tiên tham gia. Không chỉ là ngôi sao 
có thu nhập cao nhất làng truyền hình Mỹ, sofia Vergara còn được đánh 
giá cao về tầm ảnh hưởng, sự hài hước – những yếu tố cần thiết để tạo 
thêm sức hút cho chương trình. hai nữ giám khảo mới sẽ đồng hành 
cùng những nhân vật kì cựu, quen thuộc của America’s Got Talent: simon 
cowell (người sáng lập kiêm sản xuất) và howie Mandel. Mùa thứ 15 dự 
kiến sẽ quay trở lại trên sóng truyền hình vào tháng 5 tới.

h.L

amErica’s gOt talENt 
mùa thứ 15 có hai nữ giám khảo mới

sao nhí nổi 

tiếng nhất 

thế giới một thời 

Macauley culkin 

– người từng làm 

nên thành công 

vang dội cùng bộ 

phim Home Alone 

(Ở nhà một mình) 

– sẽ chính thức tái 

ngộ khán giả màn ảnh nhỏ cùng một vai diễn bí mật trong mùa thứ 10 

series phim kinh dị American Horror Story. như vậy, sau rất nhiều năm 

loay hoay trong những rắc rối về sự nghiệp, về lối sống thiếu kiểm soát 

của một ngôi sao thành danh từ quá sớm, Macauley culkin đã có cơ hội 

được góp mặt trong một sản phẩm truyền hình danh tiếng. Mùa thứ 10 

American Horror Story hiện cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ 

khán giả vì hàng loạt tên tuổi từng gắn bó với phim đã đồng ý quay trở lại 

sau một mùa tạm thời vắng mặt. ngoài thông tin về dàn diễn viên, hiện 

American Horror Story chưa hé lộ về nội dung cũng như chủ đề phim. 

       V.p

macauley culkin tham gia 
mùa thứ 10 amEricaN hOrrOr stOry the Silence of the Lambs (sự im lặng của 

bầy cừu) là một trong những kiệt tác của 

điện ảnh thế giới với trọng tâm là cuộc đấu trí cân 

não, nghẹt thở giữa một tên sát nhân nguy hiểm 

hannibal Lecter và nữ nhân viên điều tra clarice 

starling do Jodie Foster. phiên bản truyền hình 

mang tên Clarice mà hãng cBs đang bắt tay xây 

dựng sẽ là phần hậu truyện, xoay quanh nhân vật 

clarice với những vụ án kế tiếp mà cô theo đuổi. 

nữ diễn viên Rebecca Breeds đã được chọn lựa 

cho vai chính clarice. Đây là thử thách lớn đối với 

Rebecca Breed vì vai diễn này đã từng được đàn 

chị Jodie Foster thể hiện rất thành công, mang về 

tượng vàng oscar cho nữ diễn viên chính xuất 

sắc nhất. dự kiến Clarice sẽ được hãng cBs tung 

ra trong mùa phim 2020 – 2021. Trước đó hãng 

Lifetime cũng từng xây dựng một series phim về 

thời tuổi trẻ của nhân vật clarice nhưng không gây 

được nhiều tiếng vang. 

K.M

hãng cbs sản xuất phim hậu truyện 
cho sự im lặNg của bầy cừu



14

gương MặT Trang Bìa

 Tóc ngắn là một cách bạn làm mới 
mình hay là để bớt đi một khâu luôn 
tốn khá nhiều thời gian: chăm sóc và 
làm tóc mỗi khi lên hình, bởi phụ nữ 
làm thời sự truyền hình đã rất bận rộn, 
có thêm 2 con nhỏ thì quỹ thời gian lại 
càng thu hẹp?

Đúng là tóc ngắn thực sự tiện lợi và 
tiết kiệm thời gian chăm sóc. Ý định cắt 
tóc ngắn của tôi bắt đầu từ khi tham gia 
khoá học về dẫn chương trình của cô 
Terry anzur - chuyên gia người Mỹ. có 
một nghiên cứu chỉ ra rằng tóc ngắn ôm 
gọn khuôn mặt sẽ giúp khán giả bớt bị xao 
nhãng bởi các kiểu tóc cầu kì mà tập trung 
hơn vào nội dung đang dẫn. Là người làm 
thời sự, tôi muốn chuyển tải thông tin tới 
khán giả theo cách tối ưu.

 Mới sinh em bé nhưng Phương 
Thanh đã lấy lại vóc dáng chuẩn như 
xưa, bí quyết của bạn là gì?

Xin thú nhận là tôi bận rộn bỉm sữa nên 
không còn thời gian tập gym. Bí quyết của 

phương Thanh chỉ là nuôi con bằng sữa 
mẹ thôi. Bé lớn uống sữa mẹ cho tới khi tôi 
bầu bé thứ hai. Tôi ăn đủ chất xơ, đạm, tinh 
bột và cũng chẳng kiêng chất béo. Mỗi khi 
nhận được câu hỏi này, tôi thường khuyên 
các chị em đừng căng thẳng về cân nặng 
mà hãy ưu tiên chăm sóc thành viên mới 
của gia đình sao cho tốt nhất.

 Sau thời gian nghỉ nửa năm, trở 
lại truyền hình với đầy đủ các đầu việc: 
dẫn chương trình, tổ chức sản xuất, 
biên tập và làm phóng sự, Phương 
Thanh hẳn cũng gặp những khó khăn 
nhất định?

BTV Phương Thanh

Trở lại sóng Truyền hình sau Thời gian sinh Em bé Thứ hai, 
phương Thanh xuấT hiện Trong chương Trình sốnG mới Và Bản 

tin 5 phút hôm nay Với mộT phong Thái linh hoạT Và mái Tóc 
ngắn Trẻ Trung, hiện đại. phương Thanh cho rằng mình đang 

sống Trọn Vẹn Từng khoảnh khắc khi được bận rộn Với nghề Và 
Thực hiện Thiên chức làm mẹ.

sống trọn vẹn  
từng khoảnh khắc

Phương Thanh trên  
trường quay CT sống mới
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Vài ngày trước khi đi làm tôi cũng lo 
lắng liệu mình có làm thật tốt công việc 
không? Mình có theo kịp dòng chảy tin tức 
đang cuồn cuộn trôi hay không? Tôi may 
mắn được các anh chị đồng nghiệp coi 
như em nhỏ trong nhà, luôn khuyến khích 
và tạo điều kiện tốt nhất để bắt nhịp trở lại 
với công việc. chính vì vậy, buổi đầu tiên 
quay lại trường quay, tôi cảm thấy thân 
thuộc vô cùng.

Tôi vẫn tiếp tục dẫn hai chương trình: 
Sống mới (60 phút) vào 8h05 sáng chủ 
nhật hàng tuần và 5 phút hôm nay vào 
12:30 hàng ngày. Tôi yêu không khí 
tấp nập khách mời mỗi sáng chủ nhật 
khi làm Sống mới. Đó là cơ hội cho tôi 
được trực tiếp đặt câu hỏi phỏng vấn các 
chuyên gia và nhân vật trên trường quay. 
nó cũng thử thách khả năng ứng biến, 
nắm bắt tâm lí, điều phối thời lượng...  
5 phút hôm nay là bản tin ngắn gồm 
những thông tin an ninh an toàn trong 
nước và thế giới. Thông tin nhanh, gọn, 
trực diện, tôi thích cách đưa tin này. Tôi 
thường chọn những tin nóng mang tính 
cảnh báo cao để đưa vào chương trình. 
sự khác biệt của hai chương trình làm 
tôi cảm thấy thú vị.

Truyền hình là một công việc 
áp lực. chúng tôi phải chạy đua 
với thời gian để chuẩn bị kịch 
bản, chất liệu phát sóng. Khi lên 
hình thì 100% là dẫn trực tiếp, vì 
vậy, biên tập viên không được 
phép mắc lỗi hay sai sót. Làm 
dâu trăm họ có bao giờ là dễ 
dàng đâu (cười).

 sống mới phát sóng 
trực tiếp mỗi sáng Chủ nhật 
đồng nghĩa với việc người 
dẫn chương trình không có 
ngày cuối tuần nào được nghỉ 
cả. Vậy Phương Thanh có 
thấy thiếu thời gian dành cho 
gia đình?

ngày xưa khi chúng tôi đang 
yêu, mẹ anh ấy hay “tán hộ” 
con trai. Bà thường nói với tôi: 
“cháu phải lấy người làm cùng 
nghề thì vợ chồng mới thông 
cảm được cho nhau”. Đến giờ, 
tôi thấy mẹ chồng mình nói quá 
đúng! chồng tôi cũng làm trong 

Đài nên rất hiểu vợ. chúng tôi chắt chiu 
thời gian cả hai cùng được nghỉ để đưa 
con đi dạo chơi, khám phá thiên nhiên 
sau mỗi buổi dẫn của tôi. Mỗi chương 

trình lại yêu cầu giờ giấc làm việc khác 
nhau. Tôi từng có 2 năm dẫn bản tin cuối 
ngày. nhiều khi hoàn thành công việc, về 
đến nhà đã sang ngày mới. Đó là đặc thù 
của nghề nghiệp. Tôi tâm niệm rằng, biết 
đủ, trời sẽ cho đủ.

 Có thể thấy trên Facebook cá nhân, 
Phương Thanh rất nâng niu, quý giá từng 
phút giây được thực hiện thiên chức làm 
mẹ của mình. Nhiều người nói rằng bạn 
có nhiều bộ ảnh đẹp về quá trình mang 
thai, nuôi dạy hai em bé bụ bẫm?

Mỗi ngày ào ào trôi qua với bộn bề 
công việc, tôi rất sợ mình sẽ quên đi 
những khoảnh khắc dung dị thường ngày. 
chính vì vậy tôi ghi lại bằng hình ảnh. Tôi 
cũng thích tỉ mẩn cắt dán hai quyển nhật 
kí cho các con, kể câu chuyện về các 
con bằng hình ảnh từ khi mang bầu đến 
ngày con ra đời, lần đầu biết lẫy, khi mọc 
chiếc răng đầu tiên... Tôi cũng dán vào đó 
những lá thư gửi con khi con biết đọc, khi 
con bằng tuổi mẹ lúc này... Tôi trân quý 
và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của 
hiện tại. Tôi hay nói vui là “chúng ta sẽ 
không bao giờ trẻ hơn bây giờ nữa, nên 
hãy tranh thủ chụp ảnh thôi!” (cười).

 Cám ơn Phương Thanh!
nGọc Mai (Thực hiện)

BTV Phương Thanh bên chồng và con gái lớn

Phương Thanh thời gian mang bầu bé thứ 2
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nSnD Thái Bảo 
giữ cho lòng bình thản

 Năm 2019, chị đã hoàn thành 
thăm bến Nhà rồng. Vậy đối với chị, 
MV này có ý nghĩa thế nào? Trong khi 
thực hiện MV, chị đã gặp những thuận 
lợi và khó khăn ra sao? 

Khi bắt tay vào làm một dự án, tôi luôn 
nghĩ rằng sản phẩm đó sẽ phải có ý nghĩa, 
mục đích và phải sống mãi trong lòng công 
chúng. MV Thăm bến Nhà Rồng với bản 
phối khí mới đã hoàn thành. Tôi thấy mình 
đã trả được món nợ luôn canh cánh bấy lâu 
với nhạc sĩ Trần hoàn và người hâm mộ. Tôi 
thấy mình may mắn khi thực hiện MV này. 
Đầu tiên là sự đồng cảm, chia sẻ về sáng 
tạo nghệ thuật. Tôi thực sự biết ơn Đạo diễn 
nsnd Việt hương, khi biết tôi muốn làm 
MV về một ca khúc gắn liền với tên tuổi của 
bản thân, vừa là để tri ân khán giả, vừa để 
lưu giữ lại những đóng góp tôi đã cống hiến 
trong sự nghiệp của mình, chị hương đã rất 
nhiệt tình giúp đỡ. Tôi và chị đều có sự đồng 
điệu khi muốn làm MV một ca khúc về Bác 
hồ vì khi hát các ca khúc về Bác, tôi luôn có 
cảm xúc đặc biệt. Khi bắt tay vào thực hiện, 
đi đến đâu ekip cũng nhận được sự chia sẻ 
và giúp đỡ. Tất cả anh em trong ekip làm MV 
hoặc là không nhận tiền công, hoặc chỉ nhận 
tượng trưng thôi...

 Được biết, chị vừa trở về 
sau chuyến công tác dài ngày tại 
Pháp. Chuyến đi lần này đã để lại 
những dấu ấn, kỉ niệm nào trong chị? 

Trong chuyến đi này, dường như tôi 
thấy mình được “yêu” khi độc tấu với đàn 

khác hẳn Với Thần Thái của mộT nghệ sĩ Trên sân khấu, 
nsnd Thái bảo để lại ấn Tượng đặc biệT Với người đối diện 

Về sự Trẻ Trung, Tươi Tắn Và lối nói chuyện đặc Trưng 
miền Trung nắng gió mà sâu lắng. đôi mắT huyền ánh lên 

sự Tinh anh, sắc sảo… 

16

nHân VậT
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bầu. Tôi được trở lại với cảm xúc trộn rộn, 
xao xuyến trong lòng. Tôi yêu âm nhạc 
dân tộc Việt nam mình, tôi yêu đàn bầu, 
cây đàn đặc biệt mang bản sắc văn hoá 
riêng biệt của người Việt. Khi tôi chơi đàn 
bầu ở bất cứ đâu cũng nhận được sự yêu 
mến đặc biệt. Tôi tin là những ai một lần đi 
xem và nghe đàn bầu sẽ “nghiện”. Điều đó 
được thể hiện rất rõ trong chuyến đi vừa 
rồi khi tôi biểu diễn trước rất nhiều người 
Việt ở nước ngoài.

 Có lần chị đã từng nói rằng, đời 
người như trà thì cuộc sống phải như 
nước, nước có thể biến trà từ đắng 
thành ngọt, và gian khó của đời người 
có thể tôi luyện chúng ta để đi đến bước 
đường thành công. Không nếm vị đắng 
làm sao biết thưởng thức cái ngọt? 
Không từng chịu khổ thì sao có động 
lực để vươn lên? Thời điểm này chắc 
hẳn chị thấm thía hơn suy nghĩ ấy?

nếu có thể thuận theo tự nhiên, nước 
chảy thành dòng, chúng ta mới tận hưởng 
được trọn vẹn đời người. Trải qua sự đắng 
chát của những thử thách khó khăn, chúng 
ta khám phá dòng chảy linh hoạt và tự tại. 
có như vậy, nhân sinh mới có thể họa lớn 
hóa nhỏ, gặp nhiều phúc phần may mắn 
hơn. càng linh hoạt muôn hình muôn vẻ 
như nước, chúng ta càng học được cách 
thích nghi với những hoàn cảnh đổi thay. 
Vì thế, chúng ta giữ cho lòng mình bình 
thản, an yên giữa thế gian rối ren phiền 
nhiễu chính là cách tốt nhất để giữ gìn 
cuộc sống của bản thân. ngay cả khi lòng 
người bạc bẽo, nhân tình ấm lạnh, thế thái 
hợp tan, nhân sinh của chúng ta vẫn chỉ 
trôi đi một cách thanh tịnh đơn giản như 
mây bình thản, như nước thong dong. Để 
ngày tháng lặng lẽ, nấu một ấm trà, ngồi 
ngắm gió mưa. Đúng là càng có tuổi, tôi 
càng cảm nhận rõ sâu sắc điều ấy.

 Tôi thấy chị luôn say sưa với 
những kí ức đẹp của tuổi thơ. Chị có 
thể chia sẻ thêm với độc giả? 

Đó là những năm tháng chiến tranh, 
bom đạn, mẹ tôi, một thủ thư, với đôi 
quang gánh một bên là con, một bên là 

sách để đi sơ tán. Tôi là con út trong gia 

đình, được mẹ rất cưng chiều. cha tôi 

trước đây là Giám đốc Bảo tàng Kim Liên 

tại nam Đàn. Gia đình tôi là gia đình trí 

thức nghèo, đông con, nên vườn rau lang 

của mẹ không bao giờ kịp trổ mầm cho 

chúng tôi hái. những năm sơ tán, mẹ và 

tôi ở trong một cái đình làng, bên cạnh 

là kho chứa thuốc sâu. Tôi đi học về thì 

đi nhặt lá đa khô cho mẹ nhóm lửa nấu 

cơm. cha mẹ mong tôi sau này lớn lên sẽ 

học hành chu đáo để trở thành một nhà 

giáo, nhưng rồi tôi lại là một ca sĩ. có 

được những thành công như hôm nay, tôi 

không quên lời căn dặn của mẹ. Tôi thầm 

cảm ơn mẹ vì những gì mà tôi có đều là 

do mẹ dành cho. Tôi đã quá may mắn bởi 

có một người mẹ tuyệt vời. người không 

nắm lấy tay tôi, dắt tôi bước qua mọi khó 

khăn, dông bão trong cuộc đời nhưng dạy 

tôi cách để tự mình bước qua. 

 Trò chuyện với chị, có cảm giác, 
chị vừa có sự thoải mái trong tư tưởng 
của một người hiện đại, vừa có sự cực 
đoan đến tuyệt đối trong công việc? 

Tôi luôn thích sự bình thản, nhất là 

hiện tại. Không tuân theo quy chuẩn nào, 

cũng chẳng phải gồng mình bảo thủ với 

ai. Tôi sống một cách vô cùng thoải mái, 
nhưng gọt giũa sản phẩm nghệ thuật 
của mình với sự khắt khe của một nghệ 
nhân. Với tôi, nghệ thuật là trải nghiệm, 
là cuộc chiến với chính bản thân mình, 
nhưng vẫn phải… chiều khách. Và thực 
tế đã chứng minh, với mỗi nghệ sĩ, con 
đường để thành công rất cần sự dấn 
thân và thoả hiệp.

 Sự thành công trong nghệ thuật 
rất mơ hồ, vậy sau chặng đường dài, 
chị có nghĩ mình đã thành công? Với 
chị, thất bại lớn nhất của một nghệ sĩ 
là gì?

hãy để khán giả và đồng nghiệp 
đánh giá sự thành bại của một nghệ sĩ, 
như vậy mới khách quan. Tôi rất sợ kiểu 
làm nghệ thuật tự phong, chứ mọi người 
không thừa nhận điều đấy. Vì vậy, không 
gì thay thế được sự ghi nhận của xã hội 
với nghệ sĩ. Với tôi, thất bại lớn nhất là 
sự bỏ cuộc. Bạn có đam mê, bạn có khát 
vọng làm một điều gì đó nhưng giữa 
chừng bỏ cuộc, thì đó là thất bại lớn nhất 
của cuộc đời con người. Để thành công 
trong nghệ thuật, chúng ta không thể 
nào chống lại một thứ: đó là số đông. số 
đông quyết định tất cả. nhiều người có 
xu hướng chống lại đám đông, nhưng tôi 
thấy có nhiều nghệ sĩ tài năng và được 
xã hội ghi nhận, cái giỏi của họ là làm 
cho đám đông nghĩ rằng họ theo đám 
đông, nhưng đám đông lại theo cái mà 
họ dẫn dắt, theo tôi đó là bậc thầy. cuối 
cùng, thành công rất quan trọng, nhưng 
thành công phải đi đôi với hạnh phúc vì 
đó mới là đích đến của tôi.

 Kế hoạch của chị trong thời 
gian tới? 

Tôi yêu âm nhạc, thấy mình chỉ 
thuộc về nơi đó. Riêng âm nhạc, tôi 
không coi là nghề, nó là nghiệp. Trong 
năm nay tôi sẽ thực hiện tiếp những dự 
án đang ấp ủ và hi vọng khán giả luôn 
dành tình yêu cho những đứa con tinh 
thần của tôi. 

 Xin cảm ơn chị! 
Văn hươnG (Thực hiện)
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cảm xúc hay lí trí?
Làm thế nào để giữ được sự khách 

quan trong quá trình thu thập thông tin của 
một tác phẩm điều tra? Khi đã có thông 
tin, phải xử lí chúng một cách khách quan 
nhất mà không bị chi phối bởi cảm xúc 
hay các tác nhân khác còn khó khăn hơn 
nhiều. phóng viên nguyễn ngân - tác giả 
của hàng loạt những phóng sự điều tra đầy 
sức nặng trên VTV như: MH - 370 Hành 
trình chưa kết thúc, Bán thận, Đẻ thuê,... 
thừa nhận mình là người quá cảm xúc và 
từng mắc sai lầm khi để cảm xúc dẫn dắt 
trong quá trình điều tra. “cách đây khoảng 
5 - 6 năm, tôi cũng từng gặp những sai 
sót về mặt nghề nghiệp, tìm đủ mọi cách 
để bảo vệ nhân vật nhưng cuối cùng phát 
hiện ra rằng những gì họ kể với mình có 

rất nhiều thông tin sai sự thật” - chị cho 
biết. Theo nguyễn ngân, làm bất cứ việc 
gì cũng đều cần đến cảm xúc và với công 
việc điều tra thì yếu tố cảm xúc lại càng 
cần thiết hơn. cảm xúc để thấu hiểu với 
nhân vật, để phán đoán, nhận xét và phân 
tích, tuy nhiên “cảm xúc ấy cần thêm sự 
tỉnh táo của đầu óc, độ lạnh của lí trí và 
trái tim”. 

Loạt phóng sự Nano vàng và những 
cuộc thử nghiệm mờ ám do truyền hình an 
ninh thực hiện, từng phát sóng trên kênh 
VTV1 vào năm 2018, các phóng viên cũng 
phải mất đến 2 năm để theo đuổi đề tài. 

nhà báo nguyễn Thị hồng, người trực tiếp 
thực hiện đề tài này cho biết, trong quá 
trình điều tra, chị và ekip rất nhiều lần bị 
cảm xúc chi phối dẫn đến những phán 
đoán sai lầm rồi lại phải quay lại từ đầu. 
“chúng tôi luôn nhắc nhở nhau, phải hết 
sức kiềm chế cảm xúc để đảm bảo sự 
khách quan trong quá trình điều tra. nhìn 
những người bệnh cứ lần lượt ra đi trong 
quá trình thực hiện phóng sự, các thành 
viên trong ekip như “ngồi trên đống lửa”, 
rất nhiều lần muốn phát sóng ngay nhưng 
rồi chúng tôi hiểu rằng không thể nóng 
vội được. Làm phóng sự điều tra khi mà 

Phóng viên điều tra 
những chuyện ít kể

dù luôn hấp dẫn khán giả nhưng phóng sự điều Tra lại 
là mộT Thể rấT loại khó Và không íT rủi ro. chia sẻ của 
người Trong cuộc sẽ giúp khán giả hiểu hơn Về công 

Việc của những phóng Viên điều Tra. 

PV Nguyễn Ngân luôn cố gắng để thấu hiểu các nhân vật của mình

PV Liên Liên trong vai 
một tiểu thương ở chợ Long Biên

nHậT kí PHóng Viên
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chứng cứ yếu, kiểm chứng thông tin chưa 
đủ thận trọng thì rất nguy hiểm. chậm một 
chút nhưng chúng ta có thể giúp được 
nhiều người hơn, bền vững hơn” - nhà 
báo nguyễn Thị hồng chia sẻ.

Mới đây, trong một hội thảo quốc tế 
đã đặt ra vấn đề về yếu tố cảm xúc trong 
các tác phẩm báo chí, làm thế nào để các 
phóng viên dù làm nghề nhiều năm vẫn 
giữa được cảm xúc và điều tiết nó một 
cách hợp lí. Khi đứng giữa hai làn ranh, 
nếu để cảm xúc chi phối thì dễ sai lầm 
nhưng nếu lí trí quá thì các tác phẩm báo 
chí đó khó có sức tác động lớn.

lOại hìNh điều tra NàO 
được ưa chuộNg Nhất?

Trong mảng phóng sự điều tra ở Việt 
nam có 3 loại hình điều tra: điều tra nhập 
vai, điều tra mật phục và điều tra dữ liệu. 
Điều tra báo chí dữ liệu thường dành cho 
những phóng viên lâu năm khi đã đủ kinh 
nghiệm và kiến thức để đọc và phân tích 
tài liệu đảm bảo cho tác phẩm của mình 
khi đưa ra công chúng phải đầy đủ bằng 
chứng chắc chắn. Điều tra nhập vai là loại 
hình điều tra dễ thu hút người xem, đặc 
biệt nó càng trở nên hấp dẫn hơn ở thể 
loại báo hình. Tuy nhiên, cách đây hơn 
10 năm, các cơ quan báo chí lớn, có uy 
tín đã không còn khuyến khích hình thức 
điều tra nhập vai nữa vì nó dễ vi phạm đạo 
đức nghề báo và nghiêm trọng hơn nữa là 
vi phạm pháp luật. Theo phóng viên Liên 
Liên (Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt 
nam), trong một số trường hợp, phóng 
viên bắt buộc phải sử dụng hình thức điều 
tra nhập vai nhưng phải đảm bảo các quy 
tắc sau: “Không cố tình gài bẫy, đưa tiền. 
Bằng chứng đưa lên sóng phải xuất phát 
chủ động từ đối tượng điều tra”. Đồng tình 
với ý kiến trên, nhà báo Đức hiển (phó 
Tổng biên tập báo pháp luật) cho rằng, khi 
đó nhập vai là cách tốt nhất để thu thập 
thông tin giúp bài viết có tính thuyết phục: 
“Kế hoạch nhập vai phải được sự đồng 
ý của cấp cao nhất tại cơ quan báo chí. 
Không tác động vào sự vật hiện tượng 
khiến nó thay đổi bản chất. Không thúc 

đẩy sự kiện khiến nó diễn ra sớm 
hơn bình thường vì mục đích nhập 
vai là để tìm hiểu và miêu tả sự việc 
đúng như nó vốn có”. 

Điều tra mật phục là khi phóng 
viên vào một vai nào đấy, phù hợp 
với hoàn cảnh để việc tác nghiệp của 
mình thuận lợi hơn. Đây là loại hình 
điều tra được khuyến khích nhất vì 
nó đảm bảo được tính khách quan 

khi phóng viên hoàn toàn ở vai trò là người 
chứng kiến. phóng viên Liên Liên cho biết, 
trong phóng sự điều tra về Nạn bảo kê 

ở chợ Long Biên, chị đã vào vai một tiểu 
thương ở chợ để tránh sự chú ý và có thể 
dễ dàng quan sát xem các đối tượng bảo 
kê hoạt động như thế nào. “Tôi có riêng 
hẳn một tủ quần áo, đủ các loại trang phục 
để hoá trang mỗi khi cần thực hiện điều tra 
nhập vai. Lúc thì là lao công, lúc thì là con 
buôn, cũng có khi là dân chơi sành điệu… 
tuỳ vào từng đề tài khai thác”. 

đâu là điểm dừNg?
Trong báo chí, điều tra là thể loại có 

sức nặng và tạo ra độ rung trong xã hội, 
đặc biệt trong các đề tài chống tiêu cực. 
Tuy nhiên, nếu không có sự am hiểu về 
pháp luật thì nhà báo rất dễ trở thành nạn 
nhân đầu tiên của bài viết vì suy cho cùng, 
điều tra là công bố và chịu trách nhiệm về 
thông tin mà một người, một thế lực muốn 

che giấu. Bob oterga - phóng viên điều tra 

cao cấp của hãng tin cnn cho rằng, một 

phóng viên điều tra cần hiểu rõ pháp luật 

và duy trì mạng lưới cố vấn trên nhiều lĩnh 

vực, đặc biệt là về mặt pháp lí: “hiểu biết 

pháp luật sẽ giúp được hai vấn đề chính. 

Thứ nhất là tránh đưa ra những kết luận 

được cho là phỉ báng khiến bạn có thể bị 

kiện và đặt cơ quan của bạn trước nguy 

cơ phải chịu khoản tiền phạt không hề nhỏ 

hay phải ra toà. Thứ hai là giúp bạn biết 

mức độ chứng cứ mà bạn cần phải đạt 

được trước khi đưa ra kết luận và công 

bố”. hiểu rõ về pháp luật cũng giúp phóng 

viên biết đâu là điểm dừng, tránh những 

hệ lụy không mong muốn. 

nhà báo Lê ngọc Quang (phó Tổng 

giám đốc Đài Truyền hình Việt nam) cho 

rằng, khi làm điều tra cần cho bản thân 

một điểm dừng đúng lúc để có đường 

lui. nếu thông tin có 10 thì phóng viên chỉ 

nên đưa ra 5 - 6, phần còn lại phải giữ 

để bảo vệ mình, nhưng phải đảm bảo 

những chứng cứ giữ lại không làm yếu 

đi phóng sự. “phóng viên đưa lên truyền 

hình, đưa lên mặt báo những thông tin 

sự việc nhưng không có quyền phán xét, 

không nói thay và không làm thay cho các 

cơ quan chức năng” - nhà báo Lê ngọc 

Quang nhấn mạnh. 

Thu TRanG

 Nhà báo Nguyễn Thị Hồng

 Nhà báo Lê Ngọc Quang - 

Phó TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam
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một hOạt độNg ý Nghĩa
hoạt động xét thưởng văn học nghệ 

thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và 
chiến tranh cách mạng đã quy tụ sự hưởng 
ứng tích cực của các văn nghệ sĩ, các nhà 
báo, từ các văn nghệ sĩ cao tuổi đã có 
nhiều thành tựu sáng tác đến lực lượng 
cây viết trẻ trưởng thành trong những năm 
gần đây, tác giả là những quân nhân hoặc 
đã qua quân ngũ và đông đảo tập thể, cá 
nhân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật 
biểu diễn, sáng tác chuyên nghiệp, sáng 
tác không chuyên ở các cơ quan, đơn vị  
trong và ngoài quân đội. Từ ngày 15/6 
đến ngày 15/9/2019, Ban Tổ chức đã tiếp 
nhận 2.298 tác phẩm thuộc nhiều thể loại 

từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi đến tham 
dự. Tổng cục chính trị đã lựa chọn, mời 
56 nhà quản lí văn hóa, văn nghệ sĩ, nhà 
báo có uy tín trong và ngoài quân đội tham 
gia 8 hội đồng chuyên ngành văn học, sân 
khấu, điện ảnh, âm nhạc, múa, mĩ thuật, 
nhiếp ảnh, báo chí để giúp Ban chỉ đạo 
thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất 
sắc đề cử vào giải thưởng. 

Theo đó, các tác phẩm phần lớn đảm 
bảo đúng tiêu chí của Ban Tổ chức, từ 
nội dung đến hình thức có nhiều sáng tạo 
về nghệ thuật với những góc nhìn mới. 
Xuyên suốt các tác phẩm là hình tượng 
“Bộ đội cụ hồ” trong xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, trong quá khứ và hiện tại. những 

niềm vui của 
những “chiến sĩ không sao”

định kì 5 năm, Việc Tổ chức xéT Và Trao giải Thưởng Tác phẩm Văn 
học, nghệ ThuậT, báo chí có đề Tài Về lực lượng Vũ Trang, chiến Tranh 
cách mạng đã Trở Thành hoạT động có ý nghĩa nhằm đánh giá, ghi 
nhận, Tôn Vinh Tài năng, sự sáng Tạo của các Văn nghệ sĩ, nhà báo 

Trong lao động nghệ ThuậT. Trong lễ Trao giải Vừa qua, Ekip Thực hiện 
chương Trình chúng Tôi là chiến sĩ đã Vinh dự nhận giải b cho Tập 

pháT sóng Đảo nam yết - Quần Đảo trườnG sa.

Lễ trao giải văn học nghệ thuật, báo chí về 
đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng 5 năm (2014-2019)

Nhà báo Vũ Thanh Hường đại dện ekip nhận giải thưởng

Sự kiện
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tác phẩm được đề cử trao giải đã chứng 
tỏ sự phong phú không chỉ ở khía cạnh 
nghệ thuật mà còn phong phú cả về nội 
dung, bản sắc văn hóa dân tộc, truyền 
thống quân đội, được các tác giả thể hiện 
với những cung bậc khác nhau. Điều đáng 
mừng, những tác phẩm của các tác giả trẻ 
đã phản ánh được tâm tư, tình cảm, ý chí, 
nhịp sống của các chiến sĩ hôm nay. có 
thể nói, đề tài lực lượng vũ trang, chiến 
tranh cách mạng vẫn là mảnh đất thu hút 
mạnh mẽ sự sáng tạo của văn nghệ sĩ, 
là khoảng trời nghệ thuật hấp dẫn đối với 
mọi tầng lớp công chúng; đồng thời cũng 
khẳng định tình cảm, trách nhiệm của các 
văn nghệ sĩ, các nhà báo đối với nền văn 
học nghệ thuật, báo chí cách mạng trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

cùng với các loại hình nghệ thuật, 5 
năm qua báo chí cách mạng đã chủ động 
tuyên truyền về nhiệm vụ quân đội và sự 
nghiệp quốc phòng toàn dân trong công 
cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. nhiều 
phóng viên đã đến vùng sâu, vùng xa, 
biên giới hải đảo, những nơi còn nhiều 
khó khăn gian khổ, những vùng bị thiên 
tai, bão lũ để viết bài, quay phim, chụp 
ảnh phản ánh những hoạt động gian khổ, 
hi sinh của người chiến sĩ hôm nay; góp 
phần động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời động 
viên cả nước thực hiện tốt chính sách hậu 
phương quân đội. nhiều tác phẩm phản 
ánh trực diện về cuộc sống, lao động, học 
tập, chiến đấu, công tác của các đơn vị 
cơ sở với nhiều khía cạnh khác nhau; tập 
trung ca ngợi, biểu dương, cổ vũ các tập 
thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
hồ chí Minh gắn với cuộc vận động “phát 
huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng 
danh Bộ đội cụ hồ”.

móN quà Vô giá của chúNg 
tôi là chiếN sĩ

195 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo 
chí về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh 
cách mạng giai đoạn 2014 - 2019 đã được 
vinh danh tại lễ trao giải vừa qua. Đồng 
thời, Bộ Quốc phòng, Tổng cục chính trị 

cũng xét tặng Bằng khen cho 39 tập thể, cá 
nhân đã có thành tích xuất sắc trong sáng 
tác, quảng bá các tác phẩm về đề tài lực 
lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng và 
các hoạt động xét thưởng của Bộ Quốc 
phòng 5 năm qua. Điều đáng tự hào là tác 
phẩm truyền hình: Đảo Nam Yết – Quần 
đảo Trường Sa do ekip thực hiện chương 
trình Chúng tôi là chiến sĩ  thuộc Ban sản 
xuất các chương trình giải trí – Đài ThVn đã 
giành được giải B cho các tác phẩm báo chí 
về lực lượng vũ trang và đề tài cách mạng 
5 năm (2014 – 2019). nhà báo Vũ Thanh 
hường – Trưởng phòng sự kiện và nghệ 
thuật – Ban sản xuất các chương trình giải 
trí – chia sẻ: “Đây là giải thưởng cao quý của 
Bộ Quốc phòng cho các tác phẩm báo chí 
về lực lượng vũ trang và đề tài cách mạng 
5 năm dành cho chương trình Chúng tôi là 
chiến sĩ tại quần đảo Trường sa năm 2019. 
Món quà vô giá này xin được trân trọng dành 
cho ekip đam mê, sáng tạo, yêu nghề, vượt 
mọi khó khăn và yêu màu xanh áo lính đến 
vô điều kiện. Xin dâng tặng những người 
lính bám đảo giữ biển Trường sa thân yêu, 
những con người mà chúng tôi từ lâu đã coi 
như đồng đội thân thiết của ekip”. 

Đến thời điểm hiện tại, chuyến tác 
nghiệp tại Trường sa năm 2019 vẫn là một 
kí ức đẹp đối với ekip thực hiện chương 
trình Chúng tôi là chiến sĩ. Khi trở lại nam 
yết, ekip đã thấy được vẻ đẹp của đảo 
thông qua môi trường, cảnh quan, ý thức 
gìn giữ môi trường biển đảo xanh sạch 

đẹp, không xả rác, không túi nilon, đặc biệt 

là hàng dừa xanh, hàng đu đủ trĩu quả… 

họ ý thức được rằng, nếu không tuyên 

truyền được vẻ đẹp và màu xanh của đảo 

thì có lỗi với những chiến sĩ Trường sa. 

Trong đợt ghi hình này, ekip đã tổ chức 

cuộc thi thời trang hoa ốc biển, những trò 

chơi mang tính thông điệp như hái dừa tại 

đảo nam yết nhưng luôn ý thức không lấy 

đi bất cứ thứ gì ở đảo. Đó cũng chính là lí 

do họ cất công mang 4 buồng dừa từ đất 

liền vào đảo mặc dù dừa trên đảo nam yết 

trĩu trịt. họ biết, một quả dừa trên đảo rất 

giá trị, dành cho cán bộ chiến sĩ chứ không 

phải dành cho nghệ sĩ trải nghiệm hay cho 

ekip. Và khi nghệ sĩ và chiến sĩ trải nghiệm 

công việc hái dừa trên đảo, những trái dừa 

được thưởng thức đều mang đi từ đất liền. 

“Thành công của chuyến đi đánh dấu 

mối thâm tình giữa quân đội với truyền 

hình. càng ngày, hai bên càng hiểu nhau 

hơn, hỗ trợ nhau nhiều hơn trong công 

tác tổ chức cũng như thấu hiểu công việc 

của nhau để làm được tốt hơn. Tôi nghĩ, 

những chuyến công tác như thế này đối 

với các lực lượng trong quân đội sẽ được 

nhân rộng và cải tiến rất nhiều. Đây cũng 

là một trong những cơ hội để VTV mở 

rộng khung sóng hơn đối với các đề tài về 

lực lượng vũ trang” - nhà báo Vũ Thanh 

hường cho biết. 

Lê hoa

ảnh: Hải Hưng
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Minh Hằng hào hứng 

vai trò mới
người đẹp năng động minh hằng đang Tập Trung cho Việc 

đầu Tư những bộ phim mới. cô xEm đây là bước đi cần ThiếT để 
có Thể cống hiến nhiều hơn cho điện ảnh nước nhà. 

Ngôi Nhà điệN ảNh 
Minh hằng khởi đầu sự nghiệp với vai 

trò ca sĩ, cô còn tham gia nhiều lĩnh vực 

nghệ thuật khác và luôn mang lại cho khán 

giả một hình ảnh năng động, nhiệt huyết. 

Trong các vai trò khác nhau, Minh hằng 

thật sự nổi bật vì khả năng diễn xuất tự 

nhiên. Từ vai diễn đầu tiên nổi bật trong 

Gọi giấc mơ về, đến phim Ngôi nhà hạnh 

phúc, Vừa đi vừa khóc, cô đã trở thành 

thần tượng trong lòng nhiều khán giả. 

năm 2017, Minh hằng trở lại với vai diễn 

trong phim điện ảnh Sắc đẹp ngàn cân sau 

nhiều năm vắng bóng điện ảnh. Không khí 

phim trường đã tạo cảm hứng để cô bất 

ngờ chuyển hướng ở phim điện ảnh Mùa 

viết tình ca. Không chỉ góp cổ phần 30% 

trong tổng số hơn 10 tỉ đầu tư cho phim, 

cô còn đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất. 

Với kinh nghiệm của người từng diễn xuất, 

Minh hằng có cách chọn diễn viên, phát 

triển kịch bản gần gũi với khán giả. Vì thể 

loại phim ca nhạc chưa quen thuộc nhiều 

với khán giả Việt nên Mùa viết tình ca 

không tạo thành cơn sốt. Tuy nhiên, đây là 

Văn Hóa & giải Trí
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một bộ phim có chất lượng tạm ổn và đầu 

tư nghiêm túc, không hời hợt và câu khách 

bằng chiêu trò. Tiếp tục với vai trò nhà sản 

xuất, năm 2019, Minh hằng bất ngờ xuất 

hiện trong buổi ra mắt phim Hoa hậu giang 

hồ của Lương Mạnh hải. Khi Lương Mạnh 

hải bận rộn với ba vai trò: đạo diễn, biên 

kịch, sản xuất trong bộ phim này thì Minh 

hằng đã góp phần đầu tư cho phim. cô 

còn hỗ trợ người anh thân thiết bằng hành 

động thiết thực hơn là huấn luyện diễn 

xuất cho diễn viên chính trong phim là 

người mẫu Minh Tú. Đây là sự động viên 

rất lớn cho ekip và thể hiện sự nhiệt tình 

của nữ nghệ sĩ với đồng nghiệp, cũng như 

tình yêu dành cho điện ảnh. 

Với kinh nghiệm gần 20 năm làm việc 

trong làng giải trí, Minh hằng vẫn luôn 

tràn đầy năng lượng với các dự án mới. 

nữ nghệ sĩ tin rằng, những ý tưởng độc 

đáo, mới lạ của ekip sẽ mang lại cho khán 

giả các sản phẩm chất lượng. Từng trải 

qua nhiều sóng gió nên cô biết rằng, áp 

lực của người làm nghệ thuật rất lớn. do 

yêu cầu của khán giả ngày càng cao nên 

mỗi sản phẩm đều phải chuyên nghiệp, 

chỉn chu, tử tế thì mới nhận được hưởng 

ứng tích cực. Minh hằng từng dành lời 

khuyên “xương máu” cho người em thân 

thiết Khả ngân là phải cẩn thận đầu tư 

tiền bạc vào sản phẩm mới, không thể chỉ 

thỏa mãn cái tôi của người nghệ sĩ mà 

phải đánh trúng thị hiếu khán giả.

dự áN mới cùNg học trò 
Với tâm niệm làm nghệ thuật nghiêm 

túc nên Minh hằng luôn thận trọng với 

những quyết định mới của mình. Từ đầu 

năm 2020, nữ nghệ sĩ đã ngồi ghế nóng 

để tuyển chọn diễn viên cho dự án phim 

trực tuyến (web drama) mới “sản phẩm 

phim chiếu mạng đặc biệt kết hợp giữa 

nhiều yếu tố hình sự, trinh thám, lãng 

mạn, drama và cũng có pha trộn nhiều 

yếu tố liên quan đến showbiz trong đó. 

Minh hằng hi vọng nó sẽ góp phần mang 

đến một cơn gió lạ cho khán giả khi ra mắt 

trong thời gian sắp tới”, cô chia sẻ. Đây 

là mảng phim đang phát triển hiện nay, 

là sân chơi rộng mở mà cũng nhiều thử 

thách cho các nghệ sĩ. Minh hằng luôn 

đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc hợp 

lí nhất để các dự án phim có chất lượng 

tốt. cô đã ấp ủ dự án này trong nửa năm, 

tham gia tất cả các khâu tiền kì của dự án 

như ý tưởng, chỉnh sửa kịch bản, tuyển 

chọn nhân sự, sản xuất, tuyển diễn viên… 

cô muốn mình là người nắm bắt từng 

khâu để đảm bảo chất lượng của phim. 

Đồng hành cùng với Minh hằng trong 

buổi tuyển chọn là nghệ sĩ trẻ huỳnh Lập, 

người có nhiều kinh nghiệm trong việc 

sản xuất phim trực tuyến. cô đã khai máy 

với những diễn viên trẻ là “học trò” trong 

cuộc thi tuyển chọn người mẫu như Xuân 

phúc, Trương Thanh Long, hoàng như 

Mỹ, Lâm Bảo châu, Trâm anh... Đây là 

lời hứa của người đẹp khi ngồi trên ghế 

huấn luyện viên của chương trình là luôn 

hỗ trợ các bạn trẻ trên con đường nghệ 

thuật dài lâu. 

dù phần lớn diễn viên trong phim đều 

chưa có kinh nghiệm diễn xuất nhưng Minh 

hằng tự tin với “mắt xanh” của mình. cô 

sẵn sàng dành thời gian để đào tạo diễn 

xuất cho các bạn trẻ, giúp họ phát triển 

được những tố chất nghệ thuật có sẵn, 

đồng thời mang lại vẻ tươi mới cho sản 

phẩm nghệ thuật. Quyết định này là thách 

thức thú vị Minh hằng dành cho bản thân 

trong vai trò một nhà sản xuất phim. cô hé 

lộ mình sẽ có những vai diễn khách mời 

là các người bạn nổi tiếng trong giới nghệ 

thuật mà khán giả của cô đều rất yêu mến. 

phươnG phươnG

Dự án phim trực tuyến của Minh Hằng
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từ khi còn rất nhỏ, Thu hà và 
Linh hoa đã bộc lộ năng khiếu, 
cùng yêu thích và đam mê ca 
hát. Thu hà hơn Linh hoa 5 tuổi, 

cô thường xuyên giúp bố mẹ trông em, hát 

cho em nghe và dạy em những bài hát đầu 

tiên. Lớn hơn một chút, Thu hà, Linh hoa 

và Thuỳ Giang (là cô em gái thứ 2) thường 

xuyên hát cho bố mẹ, hàng xóm nghe, đặc 

biệt là các ca khúc mang chất liệu dân ca. 

chính niềm đam mê ca hát đó là động lực 

để sau khi tốt nghiệp ThpT, Thu hà đã lựa 

chọn thi vào Khoa Thanh nhạc, nhạc viện 

hà nội (nay là học viện âm nhạc Quốc gia 

Việt nam). sau đó, cô cũng định hướng 

để em gái đi theo con đường ca hát và 

Linh hoa đã đỗ học viện âm nhạc Quốc 

gia Việt nam ngay từ khi học lớp 11. hai 

chị em cùng phấn đấu, không ngừng học 

hỏi và trưởng thành, là học trò của nsnd 

Thanh hoa - người đã rèn giũa rất nhiều 

cho hai chị em về cách hát, về khả năng 

biểu diễn và định hình theo đuổi dòng nhạc 

mang âm hưởng dân gian. Thu hà từng 

ấp ủ ước mơ vừa ca hát, vừa được giảng 

dạy để truyền lại cảm hứng, kiến thức của 

mình cho người khác. năm 2003, Thu hà 

Thu Hà - Linh Hoa
sóng đôi hát Dân ca
được Truyền niềm đam mê ca háT Từ gia đình, cặp chị Em gái 

Thu hà - linh hoa được đông đảo khán giả biếT đến khi họ cùng 
ThEo đuổi dòng ca khúc mang chấT liệu dân ca Và đều ghi dấu 

ấn ở các sân chơi âm nhạc lớn như giải sao mai. 

Ca sĩ Linh Hoa (trái) và Thu Hà 
trong MV cánh thiệp đầu xuân

Văn Hóa & giải Trí
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học luôn cả khoa nghệ thuật trường Đại 
học sư phạm hà nội. năm 2007, cô được 
trường Đại học sư phạm hà nội giữ lại 
làm giảng viên thanh nhạc Khoa nghệ 
thuật. Vậy là ước mơ sân khấu – giảng 
đường ngày nào đã trở thành hiện thực. 
cũng năm 2007, Thu hà đạt giải nhì Sao 
Mai dòng nhạc dân gian, đến 2013, em 
gái Linh hoa cũng lọt top 10 Sao Mai toàn 
quốc dòng nhạc dân gian và năm 2018, 
Linh hoa đạt Á quân Tuyệt đỉnh song ca. 
Thời điểm tham gia Tuyệt đỉnh song ca, 
Linh hoa chính là học trò cưng của ca sĩ 
Đàm Vĩnh hưng. chia sẻ về người em gái 
của mình, Thu hà khiêm tốn nói: “nhà có 
hai chị em đều học từ học viên âm nhạc 
Quốc gia, đều làm ca sĩ nhưng chính tôi 
thấy Linh hoa còn hát hay hơn cả mình”.

Trong gia đình, Thu hà là chị cả và Linh 
hoa là em gái út. Bố mẹ họ đều yêu chèo 
ở đất chèo Thụy Lôi, Tiên Lữ, hưng yên. 
Thế nên từ bé, hai chị em đã được tiếp xúc 
và thấm đẫm những làn điệu chèo, những 
bài hát trữ tình. Bố mẹ của Thu hà, Linh 
hoa là những người thuần nông nhưng 
vô cùng đam mê ca hát. Khi các con có 
năng khiếu, bố mẹ Thu hà - Linh hoa đã 
luôn động viên và khuyến khích để các 
con được thực hiện đam mê. hiện nay, vui 

với tuổi già, bố mẹ 
Thu hà - Linh hoa 
thường xuyên tham 
gia các phong trào 
văn hoá, văn nghệ 
của tỉnh, huyện, họ 
cũng là người lập ra 
câu lạc bộ yêu chèo 
tại thôn, xã. ngôi 
nhà của họ là nơi để 
những người yêu 
chèo, yêu ca hát tới 
và hòa chung lời ca tiếng hát.

Trong nghề nghiệp, hai chị em luôn sát 
cánh, cùng đứng chung rất nhiều sân khấu 
lớn, nhỏ, cùng hỗ trợ nhau trưởng thành. 
nếu Thu hà là giọng nữ cao trữ tình với 
giọng hát ngọt ngào, luyến láy và xử lí ca 
từ tinh tế thì em gái Linh hoa lại là giọng 
hát tình cảm, đầy nội lực, có khả năng hát 
tốt những câu, đoạn khó. Khi hai chị em 
kết hợp hát song ca họ thường lựa chọn 
tác phẩm có thể phát huy sở trường như: 
Quảng Bình quê ta ơi của nhạc sĩ hoàng 
Vân; Hai chị em của hoàng Vân; Mơ quê 
của nguyễn Tài Tuệ; Hai quê của Đinh 
Miên Vũ... do rất hiểu nhau nên các tác 
phẩm song ca của hai chị em thường được 
khán giả đón nhận và yêu mến bởi họ vừa 

nhận thấy rõ nét riêng trong giọng hát của 

mỗi người lại vừa cảm nhận hai giọng hát 

như hoà quyện là một. Đây cũng là ưu điểm 

để cả hai cùng hoà giọng tạo nên MV Cánh 

thiệp đầu Xuân ngọt ngào và nồng đượm 

hương xuân gửi đến khán giả trong những 

ngày xuân canh Tý vừa qua. sự kết hợp 

giữa hai giọng ca tưởng chừng như tương 

đối tương đồng về chất giọng, về dòng 

nhạc nhưng lại có những nét riêng khiến 

cho bản nhạc thêm sắc màu. Ẩn trong sự 

đằm thắm, Linh hoa có nét tưng bừng, có 

điều gì đó khiến người ta mải chăm chú dõi 

theo từng lời ca; trong giai điệu xuân, Thu 

hà mang đậm nét đằm thắm, khiến khán 

giả cảm nhận được nét duyên dáng của 

một giọng hát thiên về nội tâm. Đặc biệt, 

hai giọng ca vốn sở trường dòng nhạc dân 

gian đã quen thuộc với khán giả phía Bắc 

cùng hòa vào một bản tình ca xuân mang 

hơi thở, không gian âm nhạc nam bộ vẫn 

tạo được sự mượt mà, tự nhiên mà vẫn 

khiến lòng người chộn rộn.

Trong trong cuộc sống, Thu hà - Linh 

hoa rất hợp nhau, luôn đùm bọc và yêu 

thương nhau trong mọi hoàn cảnh. Thu 

hà luôn tự hào vì cô em gái Linh hoa của 

mình. Trong năm 2020 này, Thu hà và Linh 

hoa sẽ nỗ lực để thường xuyên ra các sản 

phẩm âm nhạc chung, khẳng định về một 

sự kết hợp, hoà quyện của hai chị em.

Mai chi

Cùng song ca trên sân khấu

Cùng cô giáo- NSND Thanh Hoa
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NhữNg bôNg hOa 
có sắc có hươNg

Đoạt danh hiệu khi còn rất trẻ, thậm chí 
trước đó bị đánh giá là non trẻ, nhưng sau 
vài tháng, các hoa hậu, Á hậu Việt nam 
2018 đã trưởng thành và hoàn thiện hơn. 
các cô gái đại diện Việt nam đã từng bước 
nỗ lực để tạo nên dấu ấn riêng góp phần 
đưa nhan sắc Việt vươn tầm. sau gần hai 
năm đăng quang, các người đẹp: Trần Tiểu 
Vy, Bùi phương nga, nguyễn Thúy an 
không những giữ được mà còn phát triển 
thành công hình ảnh của mình trong lòng 
người hâm mộ cả nước, làm tròn trách 
nhiệm của hoa hậu, Á hậu. các hoa hậu, Á 
hậu đã ý thức rõ trọng trách của mình, tiếp 
tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng; tích cực 
tham gia và chủ động tổ chức, thực hiện 
các hoạt động xã hội, thiện nguyện. cả ba 
đã tham gia và đại diện xứng đáng cho các 
cô gái Việt nam tại các cuộc thi sắc đẹp 
có uy tín trên thế giới, trong đó hoa hậu 
Trần Tiểu Vy lọt vào Top 5 cuộc thi hoa hậu 
nhân ái của Miss World 2018. 

sau khi đăng quang, nhan sắc của Trần 
Tiểu Vy ngày càng hoàn thiện và đạt độ rực 
rỡ. cô liên tục được các nhà thiết kế hàng 
đầu “chọn mặt gửi vàng” cho vị trí đầu trên 
các sàn diễn thời trang lớn nhỏ. Trải qua hơn 
một năm chịu “sức nặng” từ chiếc vương 
miện, giờ đây cô bộc lộ rõ phong thái tự 
tin lẫn sự trưởng thành. Á hậu Bùi phương 
nga vốn là cái tên nổi bật trong cuộc thi Hoa 
hậu Việt Nam 2018 bởi ngoại hình xinh đẹp 
lẫn tài năng. sau cuộc thi, cô đại diện cho 
nhan sắc Việt gây ấn tượng tại cuộc thi Miss 
Grand International 2018 với thành tích top 

bước vào  
thập kỉ mới

hoa hậu ViệT nam là mộT cuộc 
Thi sắc đẹp có lịch sử dài lâu Và 
uy Tín nhấT nước. năm nay, cuộc 

Thi hoa hậu ViệT nam 2020 đã 
chính Thức Tiếp nhận hồ sơ đăng 
kí của Thí sinh, khép lại mộT Thập 
kỉ đầy dấu ấn Và bước Vào Thập 

kỉ mới Với nhiều Thử Thách. 

Cuộc thi Hoa hậu Việt nam 2020

Phương Nga, Tiểu Vy và Thúy An

Văn Hóa giải Trí
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10 chung cuộc. Trong một năm rưỡi ở vị 
trí Á hậu 1, cô tiếp tục học tập và thử sức 
bản thân ở nhiều lĩnh vực khác như tham 
gia game show hay diễn xuất 
và luôn nhận được sự ủng 
hộ của công chúng. Từng 
được khán giả yêu mến với 
vẻ đẹp thanh thoát ở thời 
điểm tiếp nhận ngôi vị Á 
hậu, trong năm qua nguyễn 
Thuý an đã bứt phá với hình 
ảnh trưởng thành, sắc sảo 
hơn. Đến với cuộc thi Miss 
Intercontinental 2019, Thuý 
an đã chứng minh được 
những nỗ lực tại cuộc thi 
khi khoác lên mình màu 
cờ sắc áo Việt nam.

có thể nói, top 3 Hoa 
hậu Việt Nam 2018 không chỉ hoàn thiện 
mình rõ nét về vẻ đẹp hình thể. Vẻ đẹp 
nhân ái của các cô được ghi nhận qua 
những hoạt động xã hội thiện nguyện sôi 
nổi cống hiến cho cộng đồng. Đặc biệt 
nhất phải kể đến đến dự án nhân ái mang 
tên Hành trình của nước của hoa hậu Tiểu 
Vy sau khi đăng quang. dự án này không 
chỉ giúp cô có thành tích nổi bật tại cuộc thi 

Miss World 2018 mà còn mang đến cuộc 
sống chất lượng cao hơn cho người dân 
Bản nịu ở vùng sâu, xa rất khó khăn của 
tỉnh Quảng Bình. những việc làm ý nghĩa 

ấy đã chứng tỏ top 3 
hoa hậu Việt nam 2018 
đều là những bông hoa 

vừa có sắc lẫn hương và 
trở thành hình ảnh đáng 
để cho các thế hệ hoa hậu 
của thập kỉ mới tiếp nối.

cuộc thi Năm 
Nay sẽ đi VàO 

chiều sâu
Trong 10 năm qua, cuộc 

thi hoa hậu Việt nam đã trải 
qua những bước biến động 
và những thử thách, khẳng 

định được vị trí hàng đầu của mình. cuộc 
thi đã ngày càng được nâng lên ở một tầm 
cao mới cả về nội dung và phương thức 
tiến hành, đạt chuẩn và chất lượng đáng 
tự hào không chỉ bình diện trong nước 
mà cả quốc tế. Đặc biệt, vài năm trở lại 
đây đã đánh dấu sự trở của các hoa hậu 
Việt nam tại cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất 
thế giới - Miss World với những thành tựu 

đáng ghi nhận của các hoa hậu: Đỗ Mỹ 
Linh, Trần Tiểu Vy. 

cuộc thi hoa hậu Việt nam 2020 sẽ 
đi vào chiều sâu trong cách thức tổ chức 
nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thay 
vì tiếp tục phát triển quy mô. Đây tiếp tục 
là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia dành cho 
các thiếu nữ là công dân Việt nam, độ tuổi 
từ 18 - 27. Bên cạnh các đêm thi chung 
khảo, chung kết chính thức, các phần thi 
phụ khác như: người đẹp Biển, người đẹp 
Thời trang, người đẹp Thể thao, người đẹp 
tài năng… và quan trọng nhất là người đẹp 
nhân ái tiếp tục được tổ chức với nhiều nội 
dung phong phú và giải thưởng hấp dẫn. 

Thời gian diễn ra cuộc thi sẽ kéo dài 
từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/8/2020. 
cụ thể, vòng sơ khảo bắt đầu từ ngày 
23/5/2020 tại hà nội và ngày 14/6/2020 tại 
Tp.hcM. Trong khi đó, vòng chung khảo 
từ ngày 29/5/2020 đến ngày 27/6/2020 
tại tỉnh Quảng ninh và Tp.hcM. Vòng 
thi chấm, chọn danh hiệu phụ từ ngày 
27/6 đến 1/7/2020 tại tỉnh Quảng ninh và 
từ ngày 6/6 đến 7/8/2020 tại Tp. hồ chí 
Minh. Vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra 
từ ngày 4/8/2020 đến 15/8/2020.

nT

Phương Nga, Tiểu Vy và Thúy An

Hoa hậu Tiểu Vy
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Văn Hóa & giải Trí

khánh Vân  
tìm đam mê trong 

những nỗ lực

từ nhỏ, Khánh Vân đã đam mê 
nghệ thuật nhưng không phải 
là… diễn xuất. Vân đam mê vải 
vóc, yêu thời trang, thich những 

bộ đồ mang phong cách cổ điển nữ tính. 

cô gái sinh năm 1995 này cứ hồn nhiên 

lớn lên với niềm đam mê của mình và theo 

học ngành Thiết kế thời trang tại trường 

Quốc tế ads international design art 

center. Khánh Vân cũng thường xuyên 

chia sẻ trên trang cá nhân những bức 

hình đầy ngẫu hứng của bản thân. Rồi 

bỗng một ngày, cô trở nên nổi tiếng vì 

những hình ảnh yêu đời, trẻ trung và tràn 

đầy năng lượng được chia sẻ một cách 

chóng mặt: “Bất ngờ được nhiều người 

yêu mến đã mang đến cho Vân cơ hội làm 

những công việc mà mình chưa bao giờ 

nghĩ tới như: người mẫu ảnh, chụp hình 

Lookbook, đóng MV… từ đó mình bắt đầu 

có hứng thú với diễn xuất”. Vai diễn đầu 

tiên của Khánh Vân là hạ Mây trong bộ 

phim sitcom Biệt đội Sửu Nhi. sau bộ phim 

này, cô gái đến từ Đắk Lăk càng được 

nhiều người biết đến. cô tiếp tục tham 

gia các sitcom khác như: Biệt đội Bitu, Ô 

kê viện. ngoại hình xinh xắn, diễn xuất tự 

không phải đến mắt Biếc, khán giả mới biếT Tới khánh Vân, cô 
gái có Vẻ đẹp Trong VEo Với má lúm đồng Tiền duyên dáng. 

nhưng cũng không Thể phủ nhận, nhờ bộ phim của đạo diễn 
VicTor Vũ mà ước mơ nghệ ThuậT của khánh Vân đang dần dần 

Thành hình. cô liên Tục được góp mặT Trong các dự án gây 
Tiếng Vang như: Ẩm thực kì thú (VTV3), chọn nGay Đi (VTV3), Bố 

Già (Trấn Thành), mV khóc cùnG em (mr siro)…
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nhiên của Khánh Vân đã giúp những bộ 

phim này có thêm nhiều khán giả theo dõi 

trên các trang mạng xã hội. 

Khánh Vân bảo, nhiều người cứ nghĩ 

con đường nghệ thuật của cô trải hoa hồng 

nhưng thật sự nó chông gai và mông lung 

hơn rất nhiều. “Không chỉ ba mẹ mà ngay 

bản thân Vân cũng không nghĩ mình hợp 

với showbiz. nơi đó quá nhiều thị phi, xô bồ 

và cám dỗ trong khi Vân lại rất dở trong việc 

chịu áp lực, suy nghĩ đơn giản và không 

giỏi ăn nói”, nữ diễn viên trải lòng. nhưng 

quả thật bộ môn nghệ thuật thứ Bảy có sức 

quyến rũ rất lớn, lo thì cứ lo nhưng đam 

mê thì cứ đam mê. “những vai diễn giúp 

Vân thỏa mãn đam mê của bản thân và mở 

rộng tầm mắt. Giúp mình thấy thế giới rộng 

hơn và đẹp hơn những gì bản thân tưởng 

tượng. Khi được làm điều mình thích có 

cảm giác như lúc nào cũng tràn đầy năng 

lượng, luôn hạnh phúc và khao khát được 

học hỏi, được thử thách bản thân nhiều 

hơn”, cô hào hứng chia sẻ.

Vai diễn Trà Long đến với Khánh Vân 

như chiếc phao cứu sinh khi cô gần như 

tuyệt vọng về con đường diễn xuất của 

mình. Không biết bao nhiêu lần đi thử vai 

đều nhận được cái lắc đầu của đạo diễn. 

Bị từ chối nhiều đến mức hai năm gần đây 

Khánh Vân không còn đủ can đảm để đi 

thử vai nữa. cũng vì chán nản nên có thời 

gian Vân tìm niềm vui trong ăn uống, hậu 

quả là tăng cân nhanh chóng, cơ hội có 

vai diễn mới vì thế cũng càng ngày càng 

xa vời hơn. “Vân cao 1m58, khuôn mặt lại 

rất tròn nên khi tăng lên đến 54 kí, đi đến 

đâu cũng chỉ nghe đúng một câu “không 

ăn hình”. Đến một ngày Vân nhận ra rằng, 

mình phải khiến bản thân trở nên tự tin 

hơn, không để ngoại hình, sự tự ti, thậm 

chí cả thất bại dập tắt đam mê của mình. 

cô bắt đầu kiên trì với một chế độ ăn 

nghiêm ngặt, tập thể dục đều đặn và sau 

3 tháng giảm được 7 kg, vóc dáng mảnh 

mai đầy quyến rũ. “hạnh phúc nhất là sau 

chuỗi ngày cố gắng, kỉ luật Vân đã nhận 

được vai diễn mà mình vô cùng yêu thích”. 

Đạo diễn Victor Vũ cho biết, anh chọn 

Khánh Vân vì ngoại hình tươi sáng, phù 

hợp với nhân vật Trà Long. Đây là vai diễn 

phải thể hiện được sự ngây thơ, có lúc 

cười nói tinh nghịch nhưng vẫn mang nỗi 

buồn trong ánh mắt. Không phụ lại sự tin 

tưởng của Victor Vũ và ekip, mỗi khung 

hình có sự xuất hiện của Trà Long là cả 

bộ phim như bừng sáng. sự hồn nhiên, 

dễ thương, sâu sắc của Trà Long qua 

nét diễn của Khánh Vân đôi khi còn lấn 

át cả nữ chính hà Lan. Với Khánh Vân, 

Mắt biếc như cột mốc đầu tiên đánh dấu 

chặng đường hoạt động nghệ thuật thực 

sự nghiêm túc của cô: “Vân thật sự quá 

bất ngờ vì những gì mà khán giả dành cho 

mình. Điều đó giúp Vân thấy rõ được mục 

tiêu và con đường mình phải đi, đồng thời 

trở thành động lực thúc đẩy bản thân cố 

gắng thực hiện cho bằng được”.

Khánh Vân cũng vừa tốt nghiệp ngành 

thiết kế thời trang và bắt đầu mở một studio 

để kinh doanh riêng. Bên cạnh việc tập 

trung cho diễn xuất và các hoạt động nghệ 

thuật khác, cô nàng đa tài này còn muốn 

trở thành một Travel blogger vì “rất mê du 

lịch nên muốn giới thiệu cho mọi người 

những địa điểm thú vị mà mình từng đặt 

chân đến”. nhìn lại những gì mình đã trải 

qua cho đến thời điểm này, dù chưa gọi là 

thành công nhưng Khánh Vân vẫn muốn 

nhắn nhủ đến các bạn trẻ rằng, đừng bao 

giờ ngừng tiến về phía trước: “dù chúng 

ta mơ hồ về đam mê hoặc trải qua những 

gian khổ, mệt mỏi thì cũng đừng vứt bỏ hi 

vọng hay buông bỏ bản thân, thay vào đó 

hãy nỗ lực không ngừng mỗi ngày. Vân tin 

rằng, ai rồi cũng sẽ tìm thấy đam mê trong 

những nỗ lực và nuôi dưỡng nó theo cách 

riêng của mình”.

Bảo anh

Khánh Vân trong chương trình Ẩm thực kì thú

Khánh Vân trong phim Mắt Biếc
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trở thàNh cON Nuôi Nhờ 
trùNg têN

Ánh Linh tên thật là phạm hoài Linh, 

cô là nhân viên trường học ở một tỉnh 

miền núi phía Bắc, năm 2015, cô quyết 

tâm vào miền nam thi hát bolero. Ban 

đầu cô chỉ muốn có cơ hội tìm gặp những 

người cùng sở thích, nhưng không ngờ lại 

có một hướng rẽ bất ngờ khác. do trùng 

tên với danh hài hoài Linh nên cô được 

chú ý. Quý mến tấm lòng khao khát cống 

hiến nghệ thuật của cô gái trẻ nên nghệ 

sĩ hoài Linh nhận cô làm con nuôi và đặt 

nghệ danh Ánh Linh. Từ đó, cô quyết tâm 

theo đuổi con đường mới. cô gái đến từ 

vùng núi phía Bắc có giọng hát ngọt ngào, 

truyền cảm được khán giả ưu ái gọi là 

“sơn nữ Bolero”.

dù có nhan sắc ưa nhìn và giọng hát 

ngọt ngào nhưng Ánh Linh không thường 

xuyên xuất hiện tại các sự kiện của làng 

giải trí. ngược lại, cô thường chia sẻ hình 

ảnh đời thường ở nhà thờ tổ của ba nuôi. 

Mỗi khi hoài Linh ở Việt nam thì cô đều đến 

đây để phụ giúp và học hỏi. Tình cảm của 

cô dành cho ba nuôi luôn là sự chân thành 

và quý trọng. Thời gian dần trôi qua đã 

chứng minh được tấm lòng của cô không 

chỉ nằm ở danh xưng “con nuôi hoài Linh”. 

chuyện mượn danh không hề dễ dàng như 

mọi người nghĩ vì ba nuôi của cô là người 

khó tính, đôi khi la mắng để các con trưởng 

thành. Khi đã được nhận làm con nuôi của 

anh thì các nghệ sĩ trẻ có thuận lợi nhất 

định trong công việc nhưng đồng thời cũng 

phải nỗ lực 200% để không phụ tấm lòng 

và danh tiếng của hoài Linh.

Trong số bốn người con nuôi chính 

thức của hoài Linh chỉ có duy nhất Ánh 

Linh là con gái nên cô được ba quan tâm, 

ưu ái nhiều hơn. Vì gia đình không có ai 

theo nghệ thuật nên thời gian đầu vào 

nam, cô đã gặp rất nhiều khó khăn. danh 

hài hoài Linh không chỉ là thần tượng 

mà còn là người thân ở Tp.hcM luôn hỗ 

trợ, giúp đỡ Ánh Linh từ chuyên môn đến 

Từ bỏ công Việc ổn định Tại quê 
nhà để mộT mình Vào nam Thi 
háT bolEro, ánh linh may mắn 
được danh hài hoài linh nhận 
làm con nuôi. Từ đó cô quyếT 
định đi ThEo mối duyên nghệ 
ThuậT mộT cách nghiêm Túc. 

Sơn nữ Bolero Ánh Linh
không ngại thử thách
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cuộc sống. cô thường nhõng nhẽo đòi ba 
phải nghe thử và nhận xét các sản phẩm 
âm nhạc. Vì thế, tuy công việc rất bận rộn 
nhưng hễ có thời gian rảnh là hoài Linh 
đều dành sự quan tâm cho con gái nuôi. 
anh thường tranh thủ nghe nhạc của con 
trên xe hơi khi đang lưu diễn qua các tỉnh 
thành trong khắp cả nước và đưa ra lời 
góp ý nhận xét ngay. nhờ vậy mà Ánh 
Linh có thêm động lực để chỉnh sửa sản 
phẩm âm nhạc nhanh hơn. càng ngày, 
cô càng có được sự chín chắn và trưởng 
thành. Đến nay Ánh Linh đã phát hành 
được các MV Tuổi học trò, album Hàn 
Mặc Tử …

Kết hợp thú Vị cùNg chí tài 
Từ một người chỉ hát theo bản năng, 

Ánh Linh đã rèn giũa suốt 5 năm qua khi 
bắt đầu theo con đường chuyên nghiệp. 
cô gắn bó với dòng nhạc bolero, dân gian, 
muốn chinh phục người nghe bằng giọng 
hát, phong cách và kĩ năng trình diễn. nhờ 
vậy cô mới thuyết phục được đàn anh chí 
Tài thực hiện sản phẩm dịp Tết vừa qua. 
Ba ca khúc Lý cây đa, Lấy chồng sớm, Ra 
Giêng anh cưới em mang âm hưởng vui 
tươi, ngọt ngào, nhẹ nhàng. dù quen biết 
nam nghệ sĩ khá lâu nhưng cô phải thuyết 
phục anh xuất hiện trong dự án nghệ thuật 
của mình bằng chính tài năng, tâm huyết. 
Trước khi nổi tiếng với vai trò nghệ sĩ hài, 

chí Tài là nhạc công và ca sĩ nhiều năm ở 
hải ngoại. Là dân chơi nhạc chuyên nghiệp 
nên anh có những đòi hỏi rất khắt khe. Vì 
thế, để có được cái gật đầu của chí Tài thì 
Ánh Linh đã phải nỗ lực lớn. Khi đã bắt tay 
thực hiện sản phẩm chung, ban đầu Ánh 
Linh khá hồi hộp. ngược lại, chí Tài luôn 
động viên Ánh Linh một cách nhẹ nhàng, 
hài hước nên giúp các buổi làm việc trở 
nên thoải mái hơn. cô không chỉ khoe 
giọng hát mà còn thể hiện khả năng diễn 
xuất trong các nhân vật khác nhau là nàng 
tiểu thư lúng liếng; cô gái có chồng sớm 
nhưng vẫn rất thu hút, mặn mà; cô gái quê 
e ấp nói chuyện se duyên cùng người mình 
thương mến. cô đã chứng minh kĩ năng 

làm chủ sân khấu của mình ngày càng 
được cải thiện hơn so với thời chập chững 
vào nghề. “sơn nữ bolero” luôn chú trọng 
vào việc đầu tư cho chất lượng sản phẩm, 
dàn dựng bối cảnh, sân khấu, đầu tư cho 
phần phục trang, tạo hình thật kĩ càng để 
công chúng không nhàm chán.

ngoài việc chăm chút cho giọng hát, 
Ánh Linh cũng thay đổi hình tượng sinh 
động hơn. cô vừa ra mắt bộ ảnh hóa thân 
thành thiếu nữ Mông với gam màu rực rỡ, 
tươi sáng. Ở quê hương Tuyên Quang của 
cô có nhiều người dân tộc Mông sinh sống 

nên Ánh Linh cũng rất quan tâm đến văn 
hóa của dân tộc. cô còn khoác lên người 
trang phục hầu đồng – một nghi thức trong 
hoạt động tín ngưỡng dân gian thờ mẫu 
của người Việt. Với tình yêu dành cho âm 
nhạc và truyền thống quê hương nên Ánh 
Linh mong muốn có thể mang nhiều nét 
đẹp khắp vùng miền trên cả nước lên sân 
khấu ca nhạc. Đây cũng là tâm niệm của 
ba nuôi hoài Linh khi anh thường khuyến 
khích các nghệ sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc 
dân ca, trữ tình quê hương để giữ được 
hồn cốt dân tộc, cũng như khiến tâm hồn 
trong sáng, yên bình hơn.  

Để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ 
thuật lâu dài hơn, trong thời gian tới Ánh 
Linh dự định sẽ kinh doanh để có tài chính 
vững vàng. Không chỉ giúp cô cải thiện thu 
nhập để đầu tư cho những sản phẩm âm 
nhạc, công việc này sẽ là cơ hội mới cho 
cô gái không ngại thử thách này. 

yên Thảo

Ánh Linh kết hợp cùng Chí Tài

Ánh Linh phụ ba nuôi Hoài Linh 
bán hàng giữa hội chợ
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nữ ca sĩ nhạc đồng quê carriE undErwood đang TấT 
bậT cho những buổi giới Thiệu cuốn sách mới ra mắT 

Với Tên gọi Find your path. bên cạnh những buổi 
quảng bá cho cuốn sách chia sẻ bí quyếT giữ cho cơ 
Thể khỏE mạnh Về Thể chấT Và Tinh Thần, những sự ThậT 

íT biếT Về nữ ca sĩ nhạc đồng quê cũng được giới 
Truyền Thông Vén màn.

sự thật ít biết về 
Carrie Underwood
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tốt Nghiệp đại học Nhờ… 
AMeriCAN idol

carrie underwood nổi tiếng từ khi đoạt 
danh hiệu cuộc thi American Idol mùa thứ 
tư vào năm 2005 và từng 7 lần đoạt giải 
Grammy. Với nhiều bài hát hit, 14 triệu đĩa 
đơn đã được bán ra, carrie underwood 
hiện là một trong những ca sĩ trẻ thành 
công nhất của làng âm nhạc thế giới. 
Vào thời điểm đăng quang ngôi vị Quán 
quân American Idol, carrie vẫn đang là 
sinh viên tại trường đại học northeastern 
state university của bang oklahoma. chỉ 
còn 3 tín chỉ và một kì học nữa là carrie 
sẽ chính thức cầm trong tay tấm bằng đại 
học. Thế nhưng, theo people, carrie đã 
quyết định gác lại việc học, tận dụng ánh 
hào quang chói lọi vào thời điểm đó để 
khám phá thế giới hollywood. dẫu vậy, 
carrie vẫn luôn giữ lời thề sẽ trở thành 
một cử nhân truyền thông. Và cô thực hiện 
nó vào năm 2006. May mắn cho carrie, 
trường northeastern state university đã 
công nhận quãng thời gian cô tham gia 
Idol như một tín chỉ thực tập, bù đắp vào 
kì học cô vắng mặt do bận rộn. Với carrie 
underwood, ngôi vị Quán quân American 
Idol quả thực là một kỉ niệm vô cùng tuyệt 
vời. nó giống như một cú đúp giải thưởng 
giúp cô có được cả tấm bằng cử nhân mà 
gia đình luôn kì vọng.

một “prEppEr” đích thực
Đằng sau vẻ hào nhoáng, quyến rũ 

của một ngôi sao ca nhạc đồng quê, 
carrie underwood còn là một “prepper” 
đích thực. “prepper” là cụm từ ám chỉ một 
cộng đồng người ở Mỹ luôn đưa ra những 
kế hoạch đối phó với những thời điểm xấu 
nhất như khủng hoảng kinh tế, chính trị, 
biến đổi khí hậu, khủng bố, thảm họa, cúp 
điện kéo dài… Trên thực tế, cô là một fan 
cứng của bộ phim The Walking Dead (Xác 
sống) nhiều năm nay. có lẽ đó cũng chính 
là lí do cô luôn bị ám ảnh bởi một thế giới 
có sự hiện diện của Zombie. năm 2017, 
khi trở thành khách mời của chương trình 
truyền hình Today, carrie đã không ngần 
ngại thể hiện tình yêu với bộ phim The 
Walking Dead bằng việc sẵn sàng ngồi 

nhiều giờ để hóa trang thành một Zombie 
và bước đi ngật ngưỡng như một thây 
ma khát máu. carrie underwood tiết lộ, 
cô có sở thích đặc biệt với phim kinh dị. 
những tác phẩm thuộc cùng thể loại với 
Nightmare on Elm Street (Ác mộng ở phố 
Elm) luôn nằm trong danh sách những bộ 
phim ruột của cô.

KhôNg biết mìNh đaNg hát
Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí a 

Taste of country, carrie underwood được 
hỏi, liệu cô có nhìn thấy chính mình trong 
các bài hát do cô sáng tác. carrie thừa 
nhận: “Đôi khi tôi thấy bối rối vì điều đó. có 
những lúc, tôi nhập tâm đến mức cảm thấy 
như cuộc sống của chính mình trải dài trên 
các bản nhạc. có lần đang hát nhưng tôi 
lại ngỡ như mình đang đi mua sắm trong 
một cửa hàng nào đó. Tôi bị khựng mất vài 
giây, nhưng may sao tôi đã xử lí ổn thỏa, 
kịp trở về thực tại. Tôi biết đó là một thói 
quen không tốt nhưng có lẽ là do âm nhạc 
của tôi quá gần gũi với đời sống thực tại 
của bản thân”. Bên cạnh tài năng âm nhạc 
không thể chối cãi, nhiều người cho rằng 
carrie underwood có một số thói quen 
chẳng giống ai. cô chưa bao giờ bước lên 
máy bay cho đến khi trở thành Quán quân 
Americal Idol. carrie giải thích, bởi cô chỉ 
sống tại thị trấn nhỏ bé checotah, okla với 
khoảng vài ngàn dân. 

tuyệt giaO Người yêu qua 
tiN NhắN

năm 2010, carrie underwood cưới 
ngôi sao khúc côn cầu Mike Fisher. Trước 
khi gặp Fisher, carrie có nhiều mối quan 
hệ phức tạp với Tony Romo và chace 
crawford. Trong một cuộc phỏng vấn với 
tạp chí oK!, bản thân crawford từng thừa 
nhận, anh và carrie đã có một quãng thời 
gian hạnh phúc, ngọt ngào. Thế nhưng, họ 
đã chia tay không thể nhẹ nhàng hơn thế 
- chỉ bằng một tin nhắn. sau tin nhắn định 
mệnh này, cả hai đôi ngả chia li.

carrie underwood chấm dứt đời sống 
độc thân năm 2010, khi cô vừa tròn 27 
tuổi, bằng một hôn lễ xa hoa cùng Mike 
Fisher. Từng trải qua ba lần sảy thai chỉ 
trong hai năm 2017, 2018 nhưng carrie 
đã vượt qua tất cả để có cuộc hôn nhân 
viên mãn bên Mike Fisher và hai con trai. 
Mới đây, cậu con trai isaiah Michael của 
cô khiến dư luận vô cùng thích thú với một 
bản mô tả về mẹ mình: “giống như một 
bà lão 70 tuổi vô cùng lành nghề với công 
việc giặt giũ cho chồng con”. Từ khi lập gia 
đình, carrie underwood hạn chế nhiều dự 
án âm nhạc để tập trung chăm lo cho tổ 
ấm. cô chia sẻ, được chứng kiến các con 
lớn lên từng ngày là một đặc ân quá lớn 
đối với cô.

anh Thư (Theo Thelist)

Gia đình hạnh phúc của Carrie Underwood
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cái tên gây nhiều chú ý nhất vẫn 
là nam diễn viên gạo cội song 
Kang ho, người được xem là 
nàng thơ của đạo diễn Bong 

Joon ho. sự nghiệp điện ảnh của vị đạo 

diễn 50 tuổi đến nay có tổng cộng 7 bộ 

phim dài thì có tới 4 phim do song Kang 

ho đóng vai chính: Memories of Murder 

(Kí ức kẻ sát nhân), The Host (Quái vật 

sông hàn), Snowpiercer (chuyến tàu 

băng giá) và Parasite. Không phải tới 

Parasite, song Kang ho mới được người 

hâm mộ điện ảnh thế giới biết tới. Ông là 

một trong năm người hàn Quốc đầu tiên 

gia nhập Viện hàn lâm Điện ảnh hoa Kỳ 

từ năm 2015. Tài năng của song Kang 

ho cũng không cần bàn cãi khi ông sở 

hữu hơn 40 giải thưởng danh giá cả trong 

và ngoài nước. Tính tới thời điểm hiện 

tại, song Kang ho có tới 4 bộ phim đạt 

thành tích 10 triệu vé là: The Host, The 

Attorney (người luật sư), A Taxi Driver 

(người lái taxi) và Parasite. dự án tiếp 

theo của ngôi sao 54 tuổi là bộ phim hành 

động Emergency Declaration (Tuyên bố 

khẩn cấp) của đạo diễn gạo cội han Jae 

Rim. phim là câu chuyện về một chiếc phi 

cơ gặp tai nạn nghiêm trọng giữa không 

trung và rơi vào tình huống phải hạ cánh 

khẩn cấp. ngoài song Kang ho, phim còn 

Với 4 Tượng Vàng oscar Và doanh Thu phòng Vé cán mốc 200 
Triệu usd Trên Toàn cầu, parasite (kí sinh Trùng) đã đưa Tên Tuổi 

của dàn diễn Viên Vươn Tầm Thế giới. nếu như đạo diễn bong 
Joon ho đã bắT Tay Vào những dự án mới ngay sau khi lễ Trao 
giải kếT Thúc Thì những người cùng ông Tạo nên chiến Thắng 

lịch sử này sẽ làm gì để duy Trì Tên Tuổi của mình? đây là câu hỏi 
được rấT nhiều người hâm mộ quan Tâm. 

Dàn sao parasite 
sau chiến thắng lịch sử

Choi Woo Sik được xem là diễn viên tài năng 
nhất trong lứa tuổi của anh

Park So Dam sở hữu gương mặt đậm chất 
điện ảnh và diễn xuất thực lực

Song Kang Ho người được mênh danh là 
Bảo chứng phòng vé Hàn
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có sự góp mặt của Joen do yoen và Lee 
Byung hun. Emergency Declaration dự 
kiến sẽ ra rạp vào đầu năm 2021. 

Lịch trình của choi Woo sik, nam diễn 
viên thủ vai Ki Woo trong Parasite cũng đã 
kín đặc đến cuối năm. Điều đó không có 
gì lạ với một chàng trai chỉ mới ngấp nghé 
30 tuổi nhưng đã có đến 3 lần sải bước 
trên thảm đỏ Lhp cannes với 3 tác phẩm 
đình đám: Train to Busan (chuyến tàu tới 
Busan), Okja (siêu lợn), Parasite. chiến 
thắng lịch sử tại oscar một lần nữa giúp 
choi Woo sik trở thành ngôi sao trẻ đắt 
giá của màn ảnh hàn. dự án mới nhất của 
choi Woo sik là Time to Hunt (Đến giờ đi 
săn) bộ phim kinh dị do đạo diễn yoo sung 
hyun cầm trịch. phim xoay quanh một 
nhóm bạn thân bốn người cùng nhau lập 
nên một kế hoạch nguy hiểm để tìm kiếm 
cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, họ đã 
bị truy đuổi bởi một vật thể kì bí. Time to 
Hunt đã có màn ra mắt ấn tượng tại Lhp 
Berlin vào ngày 1/3 vừa qua và hiện vẫn 
chưa có thời gian phát hành chính thức vì 
ảnh hưởng của đại dịch covid -19. hiện 
tại, nam diễn viên sinh năm 1990 này 
đang bận rộn trên trường quay của The 
Policeman’s Lineage (Gia tộc cảnh sát) - 

bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết 

hình sự trinh thám nổi tiếng của nhà văn 

nhật Bản, Joh sasaki. nội dung kể về 

chàng sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi xuất thân 

con nhà nòi. Một lần tình cờ nghe bố và 

ông nội – vốn cũng là cảnh sát cấp cao 

nói chuyện, anh phát hiện ra nguyên nhân 

vì sao gia đình mình bất đắc dĩ phải lựa 

chọn làm cảnh sát. Tất cả chỉ để che đậy 

tỗi lội của các giới chức trong ngành. The 

Policeman’s Lineage dự kiến sẽ ra mắt 

vào cuối năm nay. choi Woo sik cũng 

đã xác nhận sẽ góp mặt trong bộ phim 

Wonderland (Thế giới kì ảo) cùng với 

suzy, park Bo Gum và Thang duy. phim 

kể về một vũ trụ mô phỏng, nơi mọi người 

có thể đoàn tụ với những người mà họ 

yêu thương nhưng không còn có thể 

gặp gỡ hoặc giao tiếp với nhau trong thế 

giới thực. Wonderland đánh dấu sự trở 

lại của đạo diễn Kim Tae yong kể từ sau 

tác phẩm đình đám Late Autumn (Thu 

muộn), dự kiến sẽ bấm máy vào cuối năm 

2020. Bên cạnh đó, choi Woo sik cũng 

đang cân nhắc việc tham gia Past Lives 

(vượt qua quá khứ) của đạo diễn celine 

song. Bộ phim do nhà sản xuất a24 của 

Moonlight -  tác phẩm từng đạt giải phim 

xuất sắc nhất tại oscar 2017 - đứng ra 

đầu tư. 

“Thiên tài lừa đảo”  của Parasite, nữ 

diễn viên park so dam hiện đang tham 

gia bộ phim Fukuoka của đạo diễn Trương 

Lỗ. Bộ phim là sự kết hợp giữa hai nền 

điện ảnh nhật Bản và hàn Quốc. Fukuoka 

kể về chuyến đi kì lạ của đôi bạn già từng 

kết thúc tình bạn vào 28 năm trước vì một 

người phụ nữ. họ tình cờ gặp một cô gái 

trẻ có khả năng nhìn thấu những bí mật 

của họ và cả 3 cùng đồng hành với nhau. 

phim dự kiến sẽ ra rạp vào nửa cuối năm 

2020. park so dam cũng sẽ xuất hiện 

trong bộ phim hành động tội phạm Special 

Delivery (người giao hàng đặc biệt). Trong 

phim, cô vào vai Eun ha người có thể giao 

bất cứ thứ gì miễn khách hàng chịu trả 

tiền. Trong dự án này, park Bo dam sẽ 

tái hợp với diễn viên nhí Jung hyun Joon, 

cậu bé thủ vai con trai út của gia đình park 

trong Parasite. 

nam diễn viên Lee sun Kyun đang 

chuẩn bị quay bộ phim King Maker (chế 

tạo ngôi vương). Trong phim, anh sẽ vào 

vai một chiến lược gia đại tài, người đứng 

sau chiến dịch tranh cử tổng thống của 

chính trị gia Kim Woon Beom. Bận rộn nhất 

có lẽ là nữ diễn viên Lee Jung Eun. sau 

Parasite, cô xuất hiện dày đặc trong các dự 

án điện ảnh và truyền hình. hiện tại, người 

hâm mộ đang gặp lại Lee Jung Eun trong 

bộ  phim My Holo Love (Tình yêu của tôi) 

do netflix đầu tư sản xuất. cô cũng đang 

trong quá trình ghi hình cho bộ phim truyền 

hình I Went Away Once (Một lần từ bỏ) sẽ 

lên sóng Đài KBs vào tháng tới. Trong năm 

nay, Lee Jung Eun cũng có đến 2 dự án 

điện ảnh sẽ ra rạp bao gồm: bộ phim trắng 

đen Jasaneobo của đạo diễn Lee Joon ik 

dựa trên nhân vật lịch sử Joeng yak Joen, 

một học giả triều đại Joseon và The Day I 

Die (Đương đầu với thử thách) - bộ phim 

đầu tay của đạo diễn Kim Ji Wan.  

Bảo anh (Theo koreajoongangdaily)

Lee Jung Eun nữ diễn viên cực kì 
đắt show của điện ảnh Hàn 

 Lee Sun Kyun ngôi sao 
của các bom tấn
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đài Loan là một trong ba nền điện 
ảnh nói tiếng hoa lớn nhất, bên 
cạnh Trung Quốc đại lục và 
hồng Kông. Tuy nhiên, khán giả 

châu Á nói chung và khán giả Việt nam nói 
riêng vẫn bị ấn tượng bởi những bộ phim 
diễm tình xưa kia hay hàng loạt những tác 
phẩm truyền hình thần tượng của vùng 
lãnh thổ này mà quên rằng Đài Loan có 
một nền điện ảnh tồn tại độc lập với ngành 
thương mại giải trí phục vụ số đông khán 
giả trẻ, một nền điện ảnh của những cách 
tân táo bạo biến nơi đây dần trở thành một 
trong những khu vực sôi động nhất thế 
giới của dòng điện ảnh tác giả. Và bây giờ, 
khi Đài Loan đang là đích đến của nhiều 
nhà đầu tư điện ảnh nước ngoài, nền điện 
ảnh tại đây được dự đoán sẽ còn có cơ hội 
bứt phá và phát triển hơn thời điểm hiện 
tại rất nhiều.

nhu cầu của các nhà cung cấp trực 
tuyến như netflix, hBo, disney – Fox đối 
với nội dung bản địa với mục đích thu hút 
người dùng địa phương tại khu vực nói 

tiếng hoa đang thúc đẩy huyết mạch cho 
ngành công nghiệp sáng tạo ở Đài Loan, 
trong bối cảnh các nhà đầu tư nội dung 
quốc tế ngày càng gặp khó khăn trong việc 
tiếp cận Đại lục, nhất là trong bối cảnh mối 
quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc 
đang ngày một căng thẳng. 

homme Tsai, chủ tịch công ty new 
Media Entertainment assn tại Đài Loan 
cho rằng, hiện nay rất khó để các nhà đầu 
tư bước qua cánh cửa của Trung Quốc đại 
lục, cả thế giới đều muốn bán hàng tại Trung 
Quốc nhưng vẫn còn rất nhiều người dân 
Trung Quốc sống trên khắp thế giới cần và 
muốn được xem các nội dung bằng tiếng 
hoa. hợp tác trực tiếp với một công ty Trung 
Quốc để sản xuất phim đồng nghĩa với việc 
nhà đầu tư đó sẽ mất đi bản quyền nội dung 
của chính họ khi vào thị trường Trung Quốc. 
Thế nhưng, khi hợp tác với Đài Loan, những 
lo ngại này không còn tồn tại nữa, họ sẽ dễ 
dàng tiếp cận với bản quyền toàn cầu hơn.

Ở thời điểm hiện tại, chi phí đóng 
phim tại Đài Loan thấp hơn nhiều so với 

tại Đại lục và cả hồng Kông, nhất là khi 
chính phủ Đài Loan đang dành nhiều ưu 
tiên cho ngành công nghiệp văn hóa. Gần 
đây, Bộ Văn hóa xứ Đài đã thành lập cơ 
quan sáng tạo nội dung hàn Quốc Korea 
creative content agency, đảm nhận chức 
năng quản lí một dự án kéo dài 5 năm với 
ngân sách khoảng 333 triệu usd, với mục 
tiêu thúc đẩy sự phát triển điện ảnh, truyền 
hình và âm nhạc Đài Loan, bên cạnh việc 
thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp vào 
văn hóa xứ Đài. chính quyền thành phố 
Đài Bắc còn cung cấp khoản tiền 840 ngàn 
usd để khuyến khích sản xuất nội dung 
tại các địa phương, trong khi bản thân 
chính quyền các địa phương cũng có quỹ 
riêng của chính mình.

“Ông lớn” cung cấp dịch vụ trực tuyến 
netflix bị cấm hoạt động tại Trung Quốc. 
Tuy nhiên, mùa hè năm ngoái, netflix lại 
bắt tay với công ty nMEa của Đài Loan và 
đang tiếp tục xiết chặt mối quan hệ hợp 
tác hơn nữa. Bằng chứng là gần đây, cả 
hai cùng ra mắt hàng loạt bộ phim bằng 

Đài Loan
sự lựa chọn mới

hàng loạT các nhà cung cấp dịch Vụ Trực Tuyến Trong khu Vực Và Toàn 
cầu đang Tìm kiếm nơi sản xuấT nội dung hoa ngữ Với chi phí Thấp mà 

không bị giới hạn kiểm duyệT. Và đài loan chính là sự lựa chọn Thay Thế 
số 1 cho Trung quốc đại lục.

Đài Loan là một trong ba nền điện ảnh Hoa ngữ lớn hàng đầu châu Á Phim Nowhere man
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tiếng phổ thông, tất cả đều 
được sản xuất tại Đài Loan với 
các sản phẩm như phim kinh dị 
Nowhere Man kể về một người 
đàn ông trốn tù để cứu gia đình, 
Triad Princess về cuộc đời cô 
con gái của một bố già, hay 
phim ngắn The Ghost Bride…

ngày càng nhiều những 
“đứa con lai” như vậy gặt hái 
thành công rực rỡ tại Đài Loan, tiêu biểu 
như: Dear Ex, Pili Fantasy: War of Dragons, 
hay Black Mirror… Bản thân hãng Fox 
networks Group asia cũng quay bộ phim 
ngắn tập Memory Eclipse, sử dụng âm 
nhạc của ngôi sao bất hủ Đặng Lệ Quân. 
ngoài ra, Fox networks cũng quay bộ phim 
điện ảnh đình đám More Than Blue tại Đài 
Loan và gặt hái doanh thu khủng sau khi 
phát hành tại Đại lục.

Jessica Kam – phó chủ tịch hBo asia 
original prods mới đây đã quyết định mang 
nhiều dự án sang thực hiện tại Đài Loan 
trong 3 năm tới, và thậm chí còn không 
ngần ngại gọi xứ Đài là “mảnh đất tuyệt vời 
để sản xuất phim” bởi nhiều yếu tố thuận lợi 
như: chi phí đầu vào rẻ, môi trường đầu tư 
thông thoáng, nhiều biên kịch tài năng, cát-
sê không quá cao, mà nếu so với Đại lục 
thì một bộ phim tương đương như vậy phải 
trả cát-sê cho ngôi sao gấp 10 lần. “Trung 
Quốc giờ đây không còn là sự lựa chọn 
duy nhất của chúng tôi. sự phụ thuộc vào 
Trung Quốc khiến chúng tôi đi tìm những 
thị trường khác. Và thật tuyệt vời khi chúng 
tôi khám phá ra Đài Loan là một thị trường 
tuyệt vời” - Kam khẳng định.

hBo asia cảm thấy rất hài lòng với 
Đài Loan, nhất là sau khi cả hai phần 
của Teenage Psychic - bộ phim không 
sử dụng tiếng anh đầu tiên của hãng đã 
không vượt qua hàng rào kiểm duyệt của 
Tổng cục Điện ảnh, phát thanh và Truyền 
hình Trung Quốc. năm ngoái, hBo asia 
đã phát bộ phim The World Between Us 
được thực hiện bởi Tổ chức Truyền hình 
công Đài Loan Taiwan’s public Television 
service trên mạng lưới kênh của mình 
tại 23 quốc gia. Và mới đây, hBo asia 
cũng vừa ghi hình xong series phim hài 
Adventure of the Ring tại Đài Loan.

Jessica Kam cho biết, hợp tác với các 
nhà làm phim Đài Loan là một chiến lược 
rất thích hợp với hBo mà theo như bà mô 
tả là: “một xu hướng hợp tác chéo giữa 
các quốc gia, trong bối cảnh Trung Quốc 
đang căng thẳng với nhiều quốc gia khác 
bao gồm cả Mỹ và Đài Loan thì điều này 
giúp hBo tránh tình trạng đặt trứng cùng 
một giỏ”. 

Vì sao Đài Loan lại thực hiện chính 
sách mở cửa, chào đón các nhà làm phim 
nước ngoài? Theo Jennifer Jao, giám 
đốc Ủy ban Điện ảnh Đài Bắc Taipei Film 
commission: “Với đặc điểm địa lí diện tích 
nhỏ, dân số ít (24 triệu dân), nếu chúng tôi 

muốn sống sót, chúng tôi cần phải quốc tế 
hóa. chúng tôi vô cùng lạc quan bởi sẽ có 
những đối tác hàng đầu như netflix. Đó là 
cơ hội lớn”.

hiện nay, các bộ phim liên quan đến 
bạo lực, đồng tính hầu như khó vượt qua 
được hàng rào kiểm duyệt tại Trung Quốc 
Đại lục, trong khi lại vô cùng dễ thở tại 
Đài Loan. ngay cả Giám đốc điều hành 
portico Media, đơn vị chủ quản của 
GagaooLala, nhà cung cấp trực tuyến 
đầu tiên sản xuất nội dung về những 
người đồng tính, song tính và chuyển giới 
cũng thừa nhận, cánh cửa Trung Quốc 
vẫn đang khép chặt với nhiều nhà đầu tư 
nội dung nước ngoài, giống như cách họ 
ngăn chặn Facebook.

nancy chen, người phối hợp viết kịch 
bản với netflix cho bộ phim A Taiwanese 
Tale of Two Cities cho rằng: “ngay cả đối 
với các nhà cung cấp nội dung Đài Loan, 
toàn cầu hóa giúp đáp ứng nhu cầu trong 
nước và mơ những ước mơ lớn hơn. 
chúng tôi đang hướng tới khán giả toàn 
cầu, thay vì chỉ dừng lại ở khán giả nói tiếng 
hoa ngữ. Một giai đoạn mới cho nền công 
nghiệp giải trí Đài Loan đã được mở ra”.

chi diệp (Theo THR, Variety)

Phim Dear Ex Netflix ngày càng ưa thích hợp tác với Đài Loan

Một bộ phim nước ngoài phối hợp sản xuất với Đài Loan
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Léa Seydoux

“tiểu thư 
hào môn” & 

cuộc chơi 
nghệ thuật

Văn Hóa & giải Trí
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léa seydoux xuất thân trong gia 
đình nổi tiếng ở nước pháp cả 
về vị thế xã hội lẫn truyền thống 
nghệ thuật. Ở pháp, cô là biểu 

tượng của nhan sắc và thành công với 
những giải thưởng danh giá từ khi còn 
trẻ tuổi. nhưng với phần còn lại của thế 
giới, bộ phim đưa cái tên Léa seydoux 
nổi danh hẳn nhiên là tác phẩm đồng tính 
nóng bỏng, gây rất nhiều tranh cãi Blue 
Is the Warmest Colour (Xanh là màu ấm 
áp nhất) và sau đó là vai diễn Bondgirl 
quyến rũ Madeleine swann trong tập phim 
Spectre (Tổ chức spectre). Từ trước đến 
nay, loạt phim về điệp viên 007 nhiều lần 

nhận được phản ứng trái chiều vì coi 
thường phái nữ, xây dựng các kiều nữ 
xinh đẹp chỉ như bình hoa di động, tô điểm 
cho lí lịch hào hoa của chàng điệp viên. dù 
mặn nồng đến mấy, thậm chí vào sinh ra 
tử thì các Bondgirl cũng thường kết thúc 
vai trò sau khi điệp vụ khép lại. Madeleine 
swann vì thế trở thành nhân vật khá đặc 
biệt khi không chỉ thôi thúc James Bond 
tìm về bến đỗ hạnh phúc bình yên sau 
những chuỗi ngày chiến đấu không ngừng 
nghỉ mà còn tiếp tục được trở lại thêm lần 
nữa ở tập phim No Time to Die (Không 
phải lúc để chết). Léa seydoux từng tự tin 
khẳng định rằng, cô không muốn vai diễn 
của mình chỉ đơn thuần là một Bondgirl 
theo công thức quen thuộc mà là một 
nhân vật độc lập, hoàn toàn khác biệt so 
với những gì khán giả từng biết trước đó. 
cũng vì vai Madeleine swann đủ thú vị 
nên đã níu chân được một nàng thơ mải 
mê rong chơi trên con đường nghệ thuật 
một cách ngẫu hứng như Léa seydoux 
tiếp tục gắp bó. 

Được dự đoán sẽ đạt mức doanh thu 
rất khả quan trong năm 2020, No Time to 
Die tiếp tục là một bom tấn thành công trong 

lí lịch điện ảnh của Léa seydoux.  nhưng 

sản phẩm đáng chờ đợi hơn về tính nghệ 

thuật mà nữ diễn viên góp mặt hẳn phải là 

The French Dispatch (tạm dịch: Báo giới 

nước pháp), dự kiến ra mắt vào cuối tháng 

7 năm nay. The French Dispatch là sản 

phẩm mới nhất của đạo diễn Wes anderson 

– người biến mỗi bộ phim thành tác phẩm 

nghệ thuật độc đáo về màu sắc, khung 

hình với sự sắp đặt kì tài, đầy chất ẩn dụ và 

phong cách dựng phim không giống ai. Léa 

seydoux may mắn trở thành một phần của 
ekip gồm rất nhiều ngôi sao danh tiếng mà 
đạo diễn Wes anderson yêu thích hợp tác 
mỗi lần làm phim. cô từng góp mặt trong 
bộ phim The Grand Budapest Hotel (Khách 
sạn đế vương) gây tiếng vang lớn với 9 đề 
cử, 4 tượng vàng oscar. Trong The French 
Dispatch, vai của Léa seydoux là một nữ cai 
ngục với gương mặt lạnh như tiền nhưng 
lại có sức cuốn hút kì lạ. Giới chuyên môn 
nhận định, với phong độ xuất sắc của đạo 
diễn Wes anderson, The French Dispatch 
sẽ sớm là ứng cử viên quan trọng trên các 
đường đua giải thưởng.

Là tuýp diễn viên khuynh đảo màn ảnh, 
là gương mặt quảng cáo của nhiều thương 
hiệu nổi tiếng, tuy nhiên, Léa seydoux 
không phải nghệ sĩ mà công chúng có 
thể dễ dàng bắt gặp trên mặt báo với các 
câu chuyện từ nghề nghiệp tới đời tư. Léa 
seydoux cởi mở nhất khi chia sẻ về giấc 
mơ chưa trọn vẹn: trở thành ca sĩ opera. 
diễn xuất chưa từng là điều cô theo đuổi 
khi còn nhỏ, càng không phải là niềm đam 
mê có tính gia truyền như nhiều người lầm 
tưởng. các vai diễn đến với Léa seydoux 
như món quà đầy ngẫu nhiên và cô cũng  
được nhiều đạo diễn danh tiếng lựa chọn 
một cách bất ngờ, ngẫu hứng. Là ngôi sao 
của không ít bộ phim lớn nhưng nữ diễn 
viên cũng không ngại thử sức với các vai 
rất nhỏ, khách mời miễn là khiến cô cảm 
thấy đủ hào hứng. 

nhã Khanh

Tháng 4 này, nữ diễn Viên người pháp sẽ chính Thức Tái xuấT cùng 
bộ phim Thứ 25 Về điệp Viên 007 - no time to die. đây là sự phá lệ hiếm 

có Trong lịch sử gần 60 năm của loạT phim này khi để cho mộT 
bondgirl giữ Vai Trò của mình nhiều hơn mộT Tập phim.

Lea Seydoux (phải) trong phim The French dispatch

Léa Seydoux 
trong tập phim 
no Time to die 
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Văn Hóa & giải Trí

không chỉ người hâm mộ Thái 
Lan mà tất cả những ai yêu thích 
điện ảnh Thái đều không còn xa 
lạ gì với anne Thongprasom, 

nữ diễn viên xinh đẹp mang hai dòng máu 

Thái – Thuỵ Điển, với hàng loạt những 

bộ phim được xếp vào hàng kinh điển. 

con đường đi đến thành công của anne 

Thongprasom từ một cô bé 8 tuổi mồ côi 

cha không có tiền đi học, phải làm đủ nghề 

để kiếm sống đến ngôi sao quyền lực nhất 

showbiz Thái đã truyền cảm hứng cho rất 

nhiều người. Khởi nghiệp từ năm 13 tuổi 

với vai trò diễn phụ họa cho một MV ca 

nhạc, anne có vai chính đầu tiên trong bộ 

phim điện ảnh phiêu lưu – giả tưởng Kohja 

Pahna Koh (1991) của đạo diễn huyền 

thoại Bhandit Tittakol. Với doanh thu lên 

tới 18 triệu baht, Kohja Pahna Koh đã trở 

thành hiện tượng của điện ảnh Thái vào 

thời điểm lúc bấy giờ. Thành công của bộ 

phim cũng mang đến cho anne nhiều cơ 

hội diễn xuất hơn, cô dần trở thành tên 

tuổi bảo chứng phòng vé. Ở mảng truyền 

hình, anne kết hợp với nam diễn viên 

Ken Theeradej tạo ra nhữg bộ phim được 

khán giả toàn châu Á yêu thích như: Thiên 

đường tội lỗi, Tơ hồng tình yêu, 365 ngày 

yêu, Công thức tình yêu của bếp trưởng… 

Đến năm 20 tuổi, cô đã trở thành một trong 

những nữ diễn viên hàng đầu Thái Lan 

sau màn hoá thân xuất sắc trong bộ phim 

điện ảnh The Letter: Jod Mai Rak (Lá thư). 

Bộ phim đã mang về hơn 50 triệu baht và 

giành được nhiều giải thưởng quan trọng, 

trong đó có giải Nữ diễn viên chính xuất 

sắc nhất tại lễ trao giải Thailand nationnal 

Film association awards. 

song song với diễn xuất, anne bắt đầu 

thử sức với công việc sản xuất và đạo diễn 

phim từ năm 2012. Tác phẩm đầu tay của 

cô trong vai trò này là bộ phim Cô giúp việc 

nhà sản xuất hàng đầu  
Xứ chùa vàng

hơn 30 năm hoạT động nghệ ThuậT, annE Thongprasom Vẫn luôn là cái Tên 
nổi bậT nhấT của làng giải Trí xứ chùa Vàng. dù Trong bấT cứ Vai Trò nào, 
diễn Viên, mc hay đến bây giờ là nhà sản xuấT, ngôi sao 44 Tuổi luôn cho 

Thấy sự chuyên nghiệp, Tận Tâm, hếT mình Vì nghệ ThuậT. 
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đáng yêu đã thành công vượt ngoài mong 
đợi. Không chỉ gây tiếng vang lớn, bộ phim 
còn se duyên cho cặp đôi nổi tiếng hiện nay 
là Mark prin và Kimberley, đưa tên tuổi của 
cả hai lên hàng ngôi sao. anne được đánh 
giá là nhà sản xuất tận tâm, luôn trau chuốt 
tỉ mỉ cả về nội dung lẫn hình thức cho những 
tác phẩm mà mình thực hiện. cô liên tiếp 
mang đến cho khán giả những bộ phim 
với nhiều màu sắc mới lạ, thu hút được sự 
quan tâm rất lớn của khán giả trong nước 
và nhiều quốc gia châu Á khác như: Người 
chồng tuyệt vời (2014), Yêu thầm qua mạng 
(2015), Khi người đàn ông yêu (2016) đặc 
biệt là bộ phim Sứ mệnh và con tim (2018) 
đã mang về nhiều giải thưởng danh giá tại 
các lễ trao giải trong nước và quốc tế. hiện 
tại, bộ phim Suýt thất tình, yêu nhầm anh 
chồng do anne sản xuất với sự góp mặt của 
Mark print và Mew nittha đang làm mưa làm 
gió trên màn ảnh nhỏ toàn châu Á với tỉ suất 
người xem luôn ở mức 2 con số. 

sau gần 8 năm thành lập, Thong 
Entertainment do anne chèo lái luôn được 
đánh giá là một trong những công ty sản xuất 
hàng đầu Thái Lan với đội ngũ làm phim, 
đạo diễn, biên kịch… cực kì chuyên nghiệp. 
Không chỉ tạo ra 
những bộ phim 
chất lượng cao, 
công ty còn sản 
xuất rất nhiều 
chương trình 
thiếu nhi nổi tiếng 
trên Đài ch3. 
sắp tới, Thong 
Enter ta inment 
sẽ bắt tay vào 
sản xuất bộ phim 
truyền hình Mặt 
nạ quỷ với sự góp 
mặt của hai ngôi sao được yêu thích nhất 
hiện nay Kimmy Kimberley và Mario Maurer. 
Bên cạnh đó, trong một bài phỏng vấn gần 
đây, anne cho biết, khoảng cuối năm nay cô 
sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với vai trò diễn viên. 
Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng 
phấn khích vì gần 5 năm qua, sau bộ phim 
Yêu thầm qua mạng, anne chỉ tập trung vào 
công việc sản xuất và phát triển công ty. 

30 năm trong nghề, 

anne Thongprasom sở 

hữu gần 80 giải thưởng 

ở tất cả các lĩnh vực. 

cô đã vinh dự được 

công chúa Maha chakri 

sirindhorn trao tặng giải 

cống hiến đặc biệt vì những đóng góp cho 

nền văn hoá nghệ thuật Thái Lan. ngoài ánh 

hào quang của showbiz, anne còn nổi tiếng 

là một cô gái thông minh với thành tích học 

tập đáng nể như: cử nhân Mĩ thuật Đại học 

Bankok, Thạc sĩ Khoa Báo chí và Truyền 

thông (Mca) trường Đại học Thammasat. 

Bên cạnh Thong Entertainment, anne còn  

sở hữu chuỗi căn hộ cao cấp và nhà hàng 

mang tên mình anne’s place. dù bận rộn 

với rất nhiều công việc nhưng ngôi sao 44 

tuổi này vẫn luôn duy trì lối sống lành mạnh 

và lan toả những năng lượng tích cực đến 

mọi người. cô thường xuyên chia sẻ trên 

trang cá nhân những bài tập yoga, cách 

chăm sóc da, những món ăn tốt cho sức 

khoẻ và cả những chuyến du lịch với người 

đàn ông đã kiên nhẫn chờ đợi mình suốt 30 

năm qua. dù không làm trong ngành giải 

trí nhưng bạn trai của anne luôn hỗ trợ và 

ủng hộ cô trên bước đường sự nghiệp. cặp 

đôi dự định sẽ về chung một nhà trong thời 

gian tới. 

TRúc chi 

Anne và Ken được mệnh danh là căp đôi đẹp nhất của  
màn ảnh nhỏ xứ chùa Vàng, đưa phim Thái vươn ra quốc tế
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công nghệ giọng nói

cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ Và lan Tỏa Tới mọi 
khía cạnh của đời sống. điện Thoại di động Và các ThiếT bị Thông minh 

ngày càng Trở lên phổ biến, là điều kiện Thuận lợi cho Việc ứng dụng rộng 
rãi công nghệ giọng nói Trong Truyền Thông.

một trong những giải pháp 
báo chí tiềm năng giúp việc 
đọc báo điện tử một cách 
tự động, đồng thời hứa hẹn 

mở ra nhiều ứng dụng hữu ích khác trong 
truyền thông chính là công nghệ chuyển 
đổi văn bản thành giọng nói tiếng Việt có 
cảm xúc trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (ai) 
TTs (Text to speech), hiện đang bắt đầu 
ứng dụng rộng rãi tại Việt nam, đã được 
phát triển bởi nhà mạng Mobifone. Đây là 

công nghệ hiểu văn bản và ngôn ngữ tự 
nhiên để tạo ra âm thanh tổng hợp hoàn 
chỉnh với nhịp điệu và ngữ điệu phù hợp.

có thể hình dung đơn giản như sau, 
trước đây, nếu muốn đọc báo điện tử, 
độc giả sẽ phải dùng đôi mắt. Thế nhưng, 
nếu tập trung mắt quá lâu sẽ gây nên mỏi 

mắt, căng thẳng, nhất là sau một ngày 

làm việc mệt mỏi. sự phát triển của khoa 

học công nghệ đã giúp con người vẫn 

có thể tiếp cận được thông tin trên báo 

chí trực tuyến mà không cần tập trung 

mắt quá lâu vào màn hình máy tính nhờ 

công nghệ chuyển văn bản thành giọng 

nói TTs. công nghệ TTs có nghĩa là sao 

chép toàn bộ chữ của bài báo đó đưa vào 

hệ thống rồi công nghệ sẽ đọc bài báo 

đó theo cách tự động. TTs là một trong 

những công nghệ nền tảng của kỉ nguyên 

giao tiếp bằng giọng nói trong cuộc cách 

mạng 4.0, là giải pháp chuyển đổi văn bản 

thành tiếng nói tiếng Việt ứng dụng công 

nghệ trí tuệ nhân tạo (ai). ai-TTs hiểu 

được văn bản và chuyển đổi ra âm thanh 

tổng hợp hoàn chỉnh với nhịp điệu và ngữ 

điệu phù hợp, cho phép người dùng lựa 

chọn giọng nói đa vùng miền, đa giới tính. 

công nghệ TTs bao gồm nhiều ưu điểm 

như: tự nhiên giống giọng nói người thật, 

đa dạng giọng đọc theo giới tính và vùng 

miền, phát âm ngoài dữ liệu chuẩn, định 

nghĩa cách đọc từ theo ngữ cảnh, dự đoán 

đọc từ viết tắt, từ mượn… Bên cạnh đó, 

TTs còn được ứng dụng để phát triển tổng 

đài thông minh, dịch vụ Vas, ioT... 

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công 

nghệ 4.0 đang lan tỏa mạnh mẽ trong mọi 

lĩnh vực của cuộc sống, báo nói sẽ là hình 

thức tiếp nhận tin tức - đọc báo mới cho 

giải pháp phát triển  
báo chí tiềm năng

Loa thông minh - một trong những thiết bị có thể truyền tải nội dung bằng giọng nói

Loa thông minh - một thiết bị ngoại vi hỗ trợ người 
lái xe tiếp cận thông tin bằng âm thanh

Hồ Sơ TrUyền HìnH
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bạn đọc. Đặc biệt, đây sẽ là dịch vụ hữu 
ích cho những người khiếm thị, người cao 
tuổi, người đang lái xe... Theo solidiance, 
Việt nam đang là nước có tốc độ tăng 
trưởng thị trường ô tô nhanh nhất trong 
khu vực Đông nam Á. nhu cầu giải trí, 
cập nhật tin tức của người lái xe luôn song 
hành cùng với sự đảm bảo về lái xe an 
toàn. Thay vì nghe các tin tức trên radio 
hay nghe nhạc, người lái xe có thể truy 
cập vào trang báo, chuyên mục yêu thích 
để nghe các tin tức mới nhất.

Theo thống kê, hiện có hơn hơn 3 triệu 
người khiếm thị tại Việt nam. 82% người 
khiếm thị nhận định “đọc” là một phần rất 
quan trọng của cuộc sống họ, nhưng cũng 
chỉ có 1% người khiếm thị có khả năng đọc 
được bằng chữ nổi. Với đối tượng người 
cao tuổi có thói quen nghe nhiều hơn đọc 
do thị lực giảm, khi tiếp cận tin tức báo chí, 
hình thức nghe sẽ phù hợp và được yêu 
thích hơn.

các phiên bản ứng dụng công nghệ 
nói trong báo chí sẽ góp phần giúp gia 
tăng trải nghiệm cho người đọc, mang 
đến hình thức tiếp nhận tin tức hoàn toàn 
mới mẻ; giúp đơn vị báo mở rộng kênh 
tiếp cận người đọc, giúp bắt kịp xu hướng 
công nghệ và nâng cao hình ảnh thương 
hiệu của trang báo; đưa đến những thay 
đổi hình thức làm nội dung: thay vì phải 
thu âm bằng người như hiện tại cho mỗi 
tin tức, nội dung, giải pháp mang tới trải 
nghiệm mới về sản xuất tin bài, nội dung 
theo công nghệ máy học về chuyển đổi 
văn bản thành giọng nói.

Ở Việt nam hiện nay, đã có khoảng 15 
đơn vị báo chí đã triển khai phiên bản báo 

nói, trong đó có 5 tờ báo điện tử áp dụng 
công nghệ trí tuệ nhân tạo (ai) - giải pháp 
công nghệ chuyển văn bản thành giọng 
nói TTs của nhà mạng MobiFone. Đây 
được xem là bước phát triển theo kịp xu 
thế của làng báo thế giới khi nhiều hãng 
tin, tòa soạn quốc tế đã ứng dụng công 
nghệ này để tích hợp giữa báo nói và báo 
mạng. cách thức này tạo sự thuận tiện 
tối đa cho độc giả khi người đọc có thể 
không phải ngồi một chỗ, tranh thủ làm 
công việc khác trong khi vẫn nghe thông 
tin đang được phát trên màn hình máy 
tính, điện thoại.

các tính năng công nghệ giọng nói 
hiện đang được rất nhiều đơn vị báo chí 
Việt nam quan tâm bởi khả năng ứng dụng 
rộng rãi trong truyền thông. Với truyền 
hình, thế giới ngày càng có xu hướng 
thịnh hành loa thông minh, cho phép 
người dùng có thể nghe bản tin qua yêu 
cầu bằng giọng nói. Vẫn là nội dung phát 
sóng trên truyền hình nhưng lại phân phối 
qua một thiết bị ngoại vi phát ra âm thanh 
là loa thông minh. Loa thông minh chỉ là 
một trong rất nhiều thiết bị có thể truyền 

tải nội dung của truyền hình. như vậy, trên 
phương diện phân phối thông tin thì truyền 
hình sẽ phải tiếp cận một tệp khách hàng 
mới đang lái xe. Vì vậy, sự phát triển của 
xu hướng công nghệ giọng nói cần phải 
được tính đến trong chiến lược phát triển 
của các nhà đài trong thời gian tới.

công nghệ sẽ tạo ra cuộc chơi mới, 
mô hình kinh doanh mới, trong bối cảnh 
hệ sinh thái truyền thông số trên toàn thế 
giới đang có những biến động rất mạnh, 
đặt báo chí trước hoàn cảnh khốc liệt để 
tồn tại và phát triển. Vì thế, quá trình tìm 
lời giải về công nghệ phải song song với 
việc tìm ra mô hình kinh tế mới cho báo 
chí. Với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái 
các giải pháp xử lí tiếng nói tiếng Việt trên 
nền tảng Trí tuệ nhân tạo, bộ giải pháp về 
giọng nói hứa hẹn sẽ mở ra thêm nhiều 
ứng dụng thiết thực hỗ trợ lĩnh vực báo chí 
Việt nam cũng như sự thịnh hành của các 
thiết bị kích hoạt bằng giọng nói dựa trên 
công nghệ trong tương lai gần.

diệp chi

các phiên bản ứng dụng công nghệ nói 
trong báo chí sẽ góp phần giúp gia tăng 
trải nghiệm cho người đọc, mang đến hình 
thức tiếp nhận tin tức hoàn toàn mới mẻ.

Công nghệ giọng nói hỗ trợ tích cực cho tệp khách hàng trên xe ô tô

Công nghệ text to speech

Công nghệ giọng nói giúp đỡ tích cực cho các lái 
xe trong việc đọc và nghe thông tin
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bước sang năm thứ sáu lên sóng, 
BTVV tiếp tục làm mới với sự 
thay đổi từ hình hiệu, trường 
quay cho đến nội dung chương 

trình. Mục đích của sự thay đổi này là làm 

thế nào để chương trình kết nối với mạng 

xã hội nhiều hơn, đặc biệt gắn bó với 

Facebook để có thể nâng cao tính tương 

tác với khán giả.

Theo thông tin từ ekip sản xuất, lần 

đầu tiên, khán giả truyền hình sẽ có cơ 

hội nhận được phần thưởng lên tới hàng 
trăm triệu đồng trong chương trình. Khán 
giả sẽ trực tiếp tham gia giải mã các dãy 
số may mắn. Đây là phiên bản trò chơi thú 
vị, mang tới nhiều bất ngờ cho khán giả. 
cụ thể, mỗi chương trình sẽ có hai vòng 
với năm ô chữ khác nhau. chương trình 
sẽ đăng tải trên Fanpage các câu trả lời 
cho từng vòng. Ở vòng đầu tiên mang tên 
Ẩn số vui vẻ, các khách mời khi tới nhà 
hàng Bữa trưa vui vẻ sẽ đưa ra một dãy số 

bí mật. Đây là một dãy số ý nghĩa, gắn với 
cuộc sống và sự nghiệp của khách mời. 
sau mười lăm phút, dãy số sẽ dần được 
công bố. Giải thưởng của vòng Ẩn số vui 
vẻ là một triệu đồng. Ở vòng ba mang 
tên Dãy số may mắn, đồng hồ đếm ngược 
năm phút sẽ xuất hiện. Mỗi khách mời sẽ 
cùng tham gia với khán giả để dự đoán 
một dãy số gồm ba chữ số. chỉ những phi 
tiêu may rủi sẽ tạo ra những con số may 
mắn này. Đặc biệt, trong mười hai ô số, sẽ 

Bữa trưa vui vẻ
những trải nghiệm mới
so Với phiên bản đầu Tiên của năm 2014 bữa Trưa Vui Vẻ  (bTVV) ở Tuổi lên 
sáu có nhiều Thay đổi hấp dẫn. là chương Trình Truyền hình mang Tính 
Tương Tác cao, bữa Trưa Vui Vẻ  Tiếp Tục là nơi để khán giả có Thể gặp 

gỡ, giao lưu Và nhận quà Từ các khách mời. ThEo formaT mới, khán giả 
có Thể nhận phần Thưởng Trị giá lên Tới hàng Trăm Triệu đồng. 

Mc công Tố và khách mời ca sĩ phạm Thu hà         
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có hai ô số may mắn màu đỏ. Khách mời 
khi dự đoán đúng một ô đỏ sẽ được một 
voucher quảng bá sản phẩm miễn phí trên 
trang Fanpage Bữa trưa vui vẻ. nếu chọn 
trúng hai ô màu đỏ, đồng thời đưa ra được 
đáp án có hai con số trùng với dãy số may 
mắn, khách mời sẽ nhận được 50% giá 
trị giải thưởng của vòng ba. dãy số may 
mắn mỗi ngày sẽ có giá trị một triệu đồng. 
Tuy nhiên, nếu không ai đoán đúng dãy 
số, số tiền này sẽ được cộng dồn qua từng 
ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm. 
Việc cộng dồn chỉ dừng lại khi có người 
dự đoán đúng dãy số may mắn và sẽ 
được cộng dồn trong những ngày sau đó. 
Format này sẽ được thực hiện trong các 
chương trình Bữa trưa vui vẻ phát sóng 
vào thứ hai, thứ Tư và thứ sáu hàng tuần.

Trong khi đó, với format Bữa trưa vui 
vẻ phát sóng vào thứ Ba, thứ năm và thứ 
Bảy, khán giả sẽ được trò chuyện và tương 
tác cùng thần tượng, gửi những lời nhắn 

yêu thương tới người thân. Với Bữa trưa 
vui vẻ phiên bản phát sóng vào chủ nhật, 
chương trình có sự thay đổi hoàn toàn 
mới. cụ thể, Tấm màn tương tư sẽ mở ra 
những câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc, 
những gia vị đong đầy của các cặp đôi trên 
Chiếc bàn tình yêu. chương trình hứa hẹn 
sẽ mang tới cho các ứng viên, người chơi 
những điều bất ngờ.

Với tiêu chí vui vẻ và tuần xuất lên sóng 
hàng ngày, nên những người thực hiện 
chương trình muốn mang đến một “bữa 
trưa” nhẹ nhàng, không khai thác những 
nhân vật hay vấn đề quá phức tạp. Tuy 

nhiên, ekip lại chịu áp lực từ việc lên sóng 
đều đặn mỗi ngày. chương trình lên sóng 
trực tiếp vào khung giờ 12h trưa mỗi ngày 
nên từ chiều hôm trước, ekip phải chuẩn 
bị các khâu lên khách mời, kịch bản. Để 
có thể đảm bảo chất lượng, BTVV được 
chia làm nhiều nhóm tổ chức sản xuất. 
các Mc cũng được làm việc theo ngày 
để giảm tải áp lực lên sóng. BTV Khánh 
Vân chia sẻ: “nếu có lịch dẫn, tôi phải có 
mặt ở Đài trước đó khoảng 4 – 5 tiếng để 
chuẩn bị, từ việc đọc lại kịch bản, trao đổi 
với biên tập và khách mời, chạy thử nội 
dung, sau đó là chuẩn bị trang điểm, trang 
phục, kiểm tra sân khấu… Một năm có 365 
số phát sóng nên chúng tôi luôn phải có 

công tác chuẩn bị trước khi lên sóng, từ 
việc biên tập nội dung kịch bản hay lựa 
chọn khách mời cho những buổi ghi hình 
tiếp theo”.

Với nỗ lực không ngừngthay đổi, ekip 
sản xuất luôn cố gắng tăng thêm“gia vị” 
mới để nhà hàng Bữa trưa vui vẻ không 
bị nhàm chán. Và những người thực hiện 
hi vọng, điều này sẽ mang tới những trải 
nghiệm mới cho khán giả truyền hình 
vào khung giờ 12h mỗi ngày để thực 
hiện nhiệm vụ không để ai phải ăn trưa 
một mình.  

T.h

 Mc công Tố và diễn viên phương oanh

Khách mời của BTVV với trò chơi mới
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so với các dòng phim nổi bật 
trong thời gian qua trên sóng 
VTV, Cô gái nhà người ta khiến 
khán giả thích thú vì khai thác 

một đề tài hoàn toàn khác biệt: cuộc sống 
của những người trẻ tại một vùng nông 
thôn đang trong thời kì đổi mới. Trong 
phim, cô giáo làng uyên (phương oanh) 
đại diện cho nét truyền thống, luôn gìn giữ 
sự mộc mạc, chân phương của quê nhà, 
trong khi đó Khoa (Đình Tú) lại hiếu thắng 
và muốn đổi mới. Giữa hai người đã liên 
tục xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn cũng vì 
những quan điểm khác biệt đó. nhưng 
cũng chính họ, sau đó lại có tình cảm với 
nhau và những đồng điệu khác trong tâm 
hồn kéo họ vào một diễn biến về sau của 
bộ phim. 

Không khai thác vấn đề chính luận như 
dòng phim nông thôn trước đây, bức tranh 
nông thôn trong Cô gái nhà người ta đề cập 
đến những thay đổi, chuyển mình muôn 
hình muôn vẻ trong xã hội hiện đại, với 
những nề nếp sinh hoạt và thói quen muôn 
đời của người nông dân, với đủ những vất 
vả, cần cù lẫn thói sĩ diện, háo danh, đủ 
những thật thà dễ tin đến sự u mê lạc lối khi 
thời cuộc nhiều thay đổi. Bên cạnh đó, Cô 
gái nhà người ta chọn cách khai thác cuộc 
sống nông thôn thời kì hiện đại, nơi những 
người trẻ luôn có khao khát được bước ra 
khỏi lũy tre làng. phim rất nhẹ nhàng và hài 
hước khi thông qua lăng kính của các bạn 
trẻ với những vấn đề của tình bạn, tình yêu. 

chọn Vấn đề nghiêm Túc Với cách Tiếp cận hóm hỉnh, bộ phim cô gái nhà 
người Ta mang nhiều Tính giải Trí hơn là chính luận, đào sâu những Vấn đề 

nổi cộm của xã hội nông Thôn Thời hiện đại. 

Cũ & mới trong 
cô gái nhà người ta

ĐD Trịnh Lê Phong (giữa) cùng 2 diễn viên Quang Trọng và Đình Tú

NSND Tiến Đạt vai ông Tài trong phim

PHía SaU Màn HìnH
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Không chỉ nghĩ đến bản thân, những người 
trẻ như: Khoa, cân, Viễn, uyên trong phim 
còn dám đứng lên chống lại bất công xã hội, 
đấu tranh bảo vệ sức khoẻ và tương lai ngôi 
làng chung của họ. những yếu tố mới mẻ 
của sự đổi mới, hội nhập, câu chuyện của 
những thanh niên mới lớn mang khát vọng, 
ước mơ làm giàu. họ thất bại, va đập, rồi 
nhận ra bài học cho mình. phim còn muốn 
đề cao những giá trị truyền thống của gia 
đình, tình làng nghĩa xóm. 

Cô gái nhà người ta còn mang đến cho 
khán giả những tiếng cười bằng những 
mảng miếng hài được lồng ghép trong 
từng chi tiết, tình huống một cách khéo 
léo, nhẹ nhàng. những gương mặt như 
Việt Bắc, Quang Tèo, Đình Tú... đã làm tốt 
vai trò tấu hài của mình, khiến câu chuyện 
phim rất dễ xem và dễ ngấm. ngay cả 
những trường đoạn đám tang bà hưởng, 
chuyện Viễn bị ung thư cũng không quá 
nặng nề. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, 
chuyện phim hài hước, nhẹ nhàng cũng 
là điểm trừ lớn nhất của phim Cô gái nhà 
người ta. Trong xu hướng  phim truyền 
hình đang nở rộ các drama tiểu tam, mẹ 
chồng nàng dâu, một bộ phim hài hước về 
cuộc sống làng quê phần nào hơi “lành” 
quá. Vì thế, một vài tình tiết kịch tính, tiềm 

ẩn khá nhiều mâu thuẫn trong phim như 
chuyện Viễn bị ung thư, yêu và kết hôn với 
chị Mận nhưng lại chết ngay trong ngày 
ăn hỏi của họ khiến lượng người tương 
tác với bộ phim tăng vọt. Đó là tình huống 
sẽ mở ra những phần gay cấn và hấp dẫn 
hơn trong câu chuyện phim, nhất là khi 
ông Tài (nsnd Tiến Đạt đóng) đã dần lộ 
bộ mặt thật. 

Cô gái nhà người ta gợi nhắc về một 
tuổi trẻ sôi nổi, khờ dại, đẹp đẽ và đáng 
nhớ nhất của những chàng trai, cô gái sinh 
ra và lớn lên ở làng quê. Điểm đáng yêu 
của bộ phim Cô gái nhà người ta là từ diễn 
xuất đến thoại của các nhân vật đều rất tự 
nhiên và đời. Bên cạnh đó, phim xây dựng 
những cặp đôi anh chị em trong gia đình 
thường xuyên xảy ra xung đột, khẩu chiến 
rất gần gũi với đời sống. nếu Khoa (Đình 
Tú) - Trâm (Kiều My) cứ đụng mặt là bĩu 
môi, chí chóe ầm ĩ nhưng lại là cặp anh em 
thương yêu nhau, không khẩu nghiệp ác 
ý mà đơn giản là tính cách trẻ con thì chị 
em uyên (phương oanh) - Đào (Việt hoa) 
sở hữu tính cách trái ngược nhau hoàn 
toàn. cho rằng bố thiên vị chị từ bé, Đào 
ghét chị gái và gây ra nhiều sóng gió trong 
cuộc sống của uyên. anh em cân (Việt 
Bắc) - Quất (hoàng du Ka) vừa hài hước 

vừa đáng thương nhất, họ trái ngược về 
ngoại hình và tính cách, nên dù trong lòng 
thương nhau nhưng luôn gây gổ, thậm chí 
đánh nhau... 

Đời sống thế hệ thanh niên – những 
con người vốn đầy nhiệt huyết đó đã trải 
qua những vấp ngã trong sự biến thiên của 
làng quê thời hội nhập, họ va chạm vào thực 
tế và nhận ra cuộc đời không dễ dàng như 
họ nghĩ. có vấp ngã, sai lầm, ích kỉ nhưng 
những bài học cuộc đời khiến họ dần trưởng 
thành. Khi họ ý thức được về giá trị của tình 
bạn, tình thân, tình yêu, họ trở nên có trách 
nhiệm với chính mình và quê hương. Đó là 
thông điệp nhân văn mà bộ phim Cô gái nhà 
người ta hướng tới và cũng chính là điều sẽ 
khiến khán giả yêu mến bộ phim cho đến tập 
cuối cùng. Giữa thời điểm truyền hình tràn 
ngập nhiều bộ phim tình cảm về đề tài hôn 
nhân, gia đình, hình sự, Cô gái nhà người 
ta mang đến không khí nhẹ nhàng, dí dỏm 
của cuộc sống làng quê. có nhiều đoạn trích 
của phim được chia sẻ thu hút hàng triệu 
lượt xem và hàng trăm lượt bình luận bàn 
tán. Đây có thể coi là thành công của một bộ 
phim thuộc đề tài đã lâu mới xuất hiện trên 
màn ảnh này.

   Tuệ Quân

Chuyện tình qua bờ rào của cặp đôi Khoa- Uyên 
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chuyệN Nhỏ mà KhôNg Nhỏ
Thiếu niên nói hướng tới học sinh thuộc 

cả ba cấp học: tiểu học, trung học cơ sở, 

trung học phổ thông. Với biên độ tuổi rộng 

như vậy, khá dễ để khán giả nhận ra sự 

khác biệt về tính tình, cách thể hiện của các 

nhân vật. Trong khi học sinh ThpT có xu 

hướng giãi bày, tâm sự nhiều với bạn bè, 

các câu chuyện có phần tương đối nghiêm 

túc, tập trung vào các vấn đề nảy sinh ở 

lớp, định hướng thi cử, học hành… thì lứa 

tuổi nhỏ hơn là không khí sôi nổi, vui vẻ với 

sự dễ thương, đáng yêu, hài hước từ học 

sinh Thcs, thậm chí là các bé đang tuổi 

tiểu học. có lẽ chưa bị áp lực như các anh 

chị về chuyện học hành, hướng nghiệp, 

còn được sự bao bọc, tương tác nhiều với 

cha mẹ nên đây chính là “nguồn cơn” cho 

1001 những mẩu chuyện nhỏ vừa riêng tư 

lại rất dễ tạo được sự đồng cảm với đông 

đảo khán giả.

Đại diện ekip sản xuất Thiếu niên nói 

cho biết: “Khi quyết định thực hiện phiên 

bản Việt cho một format đã rất thành công 

ở Trung Quốc, chúng tôi xác định bước vào 

một thử thách hoàn toàn khác biệt so với 
những chương trình giải trí quen thuộc. 
Thiếu niên nói có dạng lứa tuổi đặc trưng 
và nội dung, thông điệp cần phải đầy đặn, 
mạnh mẽ trong mỗi tập phát sóng”. Format 
tưởng như đơn giản với tập hợp hàng chục 
mẩu chuyện nhỏ mỗi tập hóa ra lại tạo nên 
áp lực rất lớn cho quá trình sản xuất để có 
thể chọn lựa được những gì vừa gần gũi 
đời thường, vừa có tính tác động rộng rãi, 
vừa có thể chạm tới cảm xúc mà không 
cần phải giáo điều hay “đao to búa lớn”. số 
lượng câu chuyện để ghi hình thực tế lớn 
gấp rưỡi, có khi gấp đôi những gì đã chắt 

lọc lên sóng. chia sẻ về tiêu chí của Thiếu 

niên nói, đại diện nhà sản xuất cho biết: 

“chúng tôi phải có sự chọn lựa để không 

trùng lắp, để nói lên được tiếng nói của số 

đông và những câu chuyện thật sự cần cho 

cộng đồng, xã hội cũng như cần cho các 

bé trong sự phát triển, trưởng thành, nói 

chung là có ích cho trẻ”. 

Khi học đườNg thay đổi
Một trong những điều mà ekip thực 

hiện từng lo lắng là tâm lí e ngại đám đông, 

rụt rè, không thoải mái thể hiện chính kiến 

của thiếu niên Việt nam. nếu các em 

không hợp tác, lảng tránh chia sẻ, hoặc bị 

quá nhiều áp lực dẫn đến việc bày tỏ suy 

nghĩ một cách sách vở, gượng ép thì sẽ 

thiếu tự nhiên, ít mang lại cảm xúc. Một 

thực tế khác là một số phụ huynh, thầy cô 

cũng không muốn cảm giác “vạch áo cho 

người xem lưng” nên có sự dè dặt tham 

gia, tương tác với học trò, con cái trước 

đám đông. nhưng vượt lên trên sự lo lắng 

ban đầu, Thiếu niên nói đang đi được một 

học đường thay đổi
dù lên sóng chưa lâu, thiếu niên nói đã mang đến nhiều cảm xúc mới Về câu 
chuyện học đường. Vui có, xúc động có, nhiều nụ cười, không Thiếu nước 

mắT… nhưng ấn Tượng mạnh mẽ nhấT Từ chương Trình đó là sự Thay đổi 
Trong cách nhìn nhận đối Với lứa Tuổi cắp sách Tới Trường cũng như nhiều 

Thay đổi rõ rệT Trong Tam giác quan hệ: Thầy cô - gia đình - học sinh.

MC Khả Ngân và Jun Phạm

MC Khả Ngân và Gil Le dẫn dắt chương trình

Học sinh giãi bày tâm sự trên “bục dũng khí”

PHía SaU Màn HìnH
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chặng đường nhiều dấu ấn với sự 

vào cuộc hào hứng, đầy “dũng khí” 

đến từ cả học sinh, gia đình, thầy 

cô và nhà trường. sự xuất hiện của 

thầy hiệu trưởng trường ThpT hùng 

Vương trong tập 3 chương trình là 

minh chứng cho làn sóng thay đổi 

đó. học sinh trực tiếp dõng dạc nói 

lên tâm tư của mình với người đứng 

đầu nhà trường vì các em cảm nhận được 

rằng thầy hiệu trưởng chính là người mong 

muốn biến những năm tháng ngồi trên ghế 

nhà trường của các em thành kỉ niệm đẹp 

đẽ bằng việc tạo nên những hoạt động 

ngoại khóa đột phá để gắn kết. Theo thầy 

hiệu trưởng trường ThpT hùng Vương, 

giáo dục trong thời kì mới cần sự thấu hiểu, 

chia sẻ, ở đó quan hệ thầy cô – học sinh 

cần phải xóa bỏ một số ranh giới cố hữu 

để tạo sự gắn bó như những người trong 

gia đình.

sự xuất hiện của “bục dũng khí” ban 

đầu tạo nên một số “lấn cấn” khi để các em 

nhỏ đứng trên cao và nói to với toàn thể 

thầy cô, cha mẹ, bạn bè ở dưới. Theo ekip 

sản xuất, ở phiên bản của Việt nam, “bục 

dũng khí” đã được cân nhắc điều chỉnh phù 

hợp nhưng vẫn giữ tinh thần khuyến khích 

học sinh thể hiện cái tôi, nói lên ý kiến cá 

nhân, dám đối diện với đám đông một cách 

mạnh mẽ. Khoảng cách đủ xa với người 

đối diện khiến các em bớt được tâm lí căng 

thẳng, cảm thấy có thêm sức mạnh. Khi nói 

to những điều mình ấp ủ cũng là một cách 

để giải tỏa tâm lí. dụng ý khác của chương 

trình khi tạo nên một điểm đứng khác biệt 

như vậy là để nhân vật được chú ý nhiều 
hơn, tập trung hơn. Với sự trợ giúp từ 
“bục dũng khí”, sự kết nối mà Thiếu 
niên nói tạo nên giữa học sinh với bạn 
bè, thầy cô, gia đình đã mang lại nhiều 
câu chuyện cảm động, vui nhộn, những 
tương tác hồn nhiên, chân thực, chạm tới 
được trái tim, tới vùng kỉ niệm tuổi học trò 
của đông đảo khán giả. 

NhữNg câu chuyệN thấm đẫm 
mồ hôi, ướt đầm Nước mưa
Được sự vào cuộc và hỗ trợ nhiệt tình 

từ Bộ Giáo dục – Đào tạo cũng như các 
trường học, các gia đình… Thiếu niên nói 
đã tạo nên một điểm hẹn sinh hoạt rất sôi 
nổi, hào hứng ở mỗi nơi ekip ghé tới. nhưng 
đằng sau những khuôn hình ngập tràn cảm 
xúc, hứng khởi ấy là khoảng thời gian dài 
ghi hình rất vất vả khi dưới nắng nóng, khi 
hối hả xử lí sự cố từ các cơn mưa. Không đi 
theo format cố định mà xâu chuỗi rất nhiều 
mẩu chuyện nhỏ nên việc chọn lọc, làm hậu 
kì cho Thiếu niên nói ngốn thời gian hơn 
hẳn một số chương trình giải trí khác. Để 
giúp học sinh có đủ sự tự tin, thoải mái nói 
ra tâm tư của mình, đội ngũ làm chương 
trình nhiều lần phải dành tới 2 -3 tiếng trao 
đổi, “làm công tác tư tưởng” với các em, bỏ 

công thuyết phục thầy cô, cha mẹ tham gia 

tương tác. Trái với lo lắng ban đầu về sự 

non nớt của đội ngũ Mc trẻ như Jun phạm, 

Khả ngân, Gil Lê, thực tế đây lại là những 

nghệ sĩ được học sinh rất yêu thích nên 

khiến các em cảm thấy gần gũi, gỡ bỏ phần 

nào rào cản về tâm lí mỗi lần xuất hiện. 

các Mc trẻ nhiều lần còn kiêm luôn vai trò 

tư vấn, gỡ rối cho nhân vật trong các tình 

huống quá xúc động, khó xử, làm cầu nối 

cho học sinh với ba mẹ, thầy cô để những 

chia sẻ được lắng nghe, được đón nhận 

như mong đợi. ngoài bộ ba Mc hoạt ngôn, 

thân thiện, Thiếu niên nói còn đón nhận khá 

nhiều nghệ sĩ nổi tiếng với vai trò “bí mật” 

mà chương trình sẽ lần lượt tiết lộ qua hành 

trình tới các trường học.

dự định của ekip sản xuất Thiếu niên 

nói là đi tới hết các ngôi trường khắp 3 miền 

Bắc – Trung – nam để mang tới nhiều màu 

sắc hơn nữa, đầy đặn cảm xúc hơn nữa 

cho câu chuyện học đường Việt nam.

Hoàng Hường

Thầy hiệu trường trường THPT Hùng Vương Những cơn mưa bất chợt làm gián đoạn quá trình ghi hình chương trình

Ghi hình CT Thiếu niên nói

Các thầy cô giáo cũng cởi mở tâm sự với học sinh
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  BTV Danh Hùng 
muốn ghi đậm 

Dấu ấn cá nhân

tự thấy mìNh 
chưa đủ sáNg tạO

 pV: danh Hùng đã đến với nghề 
MC như thế nào? Nhìn lại chặng 
đường đó thường nhắc nhở bạn về 
điều gì?

- mc danh hùng: Lần đầu tiên tôi 
đứng trên sân khấu là năm 12 tuổi. Đến 
năm 20 tuổi, tôi được dẫn chương trình 
đầu tiên trên VTV6. có lẽ vì tôi hay xung 
phong đọc các văn bản trong giờ ngữ 
văn nên các thầy cô phát hiện ra giọng 
nói cũng dễ nghe và lựa chọn tôi dẫn dắt 
các chương trình ở nhà trường. sau đó 
tôi đam mê lúc nào không hay và quyết 
định đăng kí nguyện vọng duy nhất là lớp 
truyền hình của học viện Báo chí Tuyên 
truyền để có thể học tập về công việc 
này nhiều hơn. sau đó là những buổi thử 
vai, nhưng chương trình nối tiếp nhau 
trên sóng của VTV6.

con đường này đến với tôi một cách 
ngẫu nhiên nhưng lựa chọn đi tiếp nó lại 
là quyết định của tôi, nên tôi luôn muốn 
nhắc nhở bản thân để có dấu ấn riêng về 
phong cách dẫn của mình, làm sao để 
không cần giới thiệu, nghe cách dẫn thôi 
khán giả cũng nhận ra đó là mình. Đó 
chính là điều tôi mong mỏi nhất.

 Những “người thầy” đã giúp 
danh Hùng trưởng thành trong nghề 

là gương mặT quEn Thuộc Trên 
kênh VTV6, mc danh hùng đang 
ngày càng khẳng định Thương 

hiệu riêng của bản Thân qua 
các chương Trình dành cho 

Thanh Thiếu niên.

Trong chương trình Videostorm - Bạn đã xem chưa

PHía SaU Màn HìnH
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Dẫn hiện trường Bản tin thế hệ số VTV6

MC? Kỉ niệm nào khiến bạn không thể 
quên khi mới vào nghề?

- Tôi không đăng kí một lớp học Mc 
nào nhưng lại có rất nhiều người thầy 
đã xuất hiện trong cuộc đời của mình, 
các anh chị đi trước như Mc - BTV ngọc 
Trinh, Mù Tạt, Lê anh, nhà báo ngô Bá 
Lục, Mc phí Linh và các anh chị lãnh 
đạo của phòng nội dung 5 cũng như lãnh 
đạo Ban Thanh thiếu niên đã định hướng 
và truyền cảm hứng rất nhiều cho tôi về 
con đường này. 

có một kỉ niệm rất đáng nhớ của tôi, 
hồi đó tôi được trúng tuyển và sẽ dẫn 
chương trình truyền hình đầu tiên tại 
VTV6 – chương trình Caro và Chấm bi. 
Tôi nặng 68 kg, không ai trong ekip yêu 
cầu nhưng tôi tự tạo động lực và giảm 
xuống còn 62kg. Vấn đề là ở chỗ, sau khi 
chương trình chạy được một thời gian 
thì tôi lại tăng lên 72kg. Thế mới thấy là 
động lực lên sóng có giá trị như thế nào, 
nhưng cũng phải luôn duy trì được động 
lực này không sẽ lại... tái béo.

 Áp lực – đó là từ những người 
làm truyền hình thường nói về công 
việc của mình. Công việc của bạn 
dường như cũng khá bận rộn? Có bao 
giờ bạn cảm thấy chạnh lòng khi tên 
tuổi của mình vẫn chưa thực sự ghi 
dấu ấn?

- Giống như mình đã đặt chân lên 
máy chạy thể dục với những bước chạy 

rất nhanh ban đầu, nếu bây giờ chậm 
lại thì mình sẽ tự ngã. cho nên, tôi duy 
trì cường độ công việc như vậy vì chính 
những mong muốn của bản thân chứ 
không vì một áp lực bên ngoài nào khác. 
Tôi không hề chạnh lòng vì tôi thấy sự 
sáng tạo của mình trong nghề là chưa 
đủ. Tôi sẽ buồn nếu mình đã có những 
sáng tạo nhưng chẳng ai quan tâm, vấn 
đề của tôi là chưa làm chứ không phải 
không làm được, nên tôi sẽ cố gắng hơn 
trong hành trình tới.

truyềN hìNh là... “bà mối”
 Bận rộn với công việc, truyền 

hình liệu có là nguyên nhân cản trở 
danh Hùng trong tình yêu? 

- Trái lại, truyền hình lại là “bà mối” 
giúp tôi có người yêu thì đúng hơn vì bạn 
gái tôi cũng là một Mc. người ta sẽ dễ 
đề cao sự nghiệp hơn người yêu, nhưng 
khó mà dám đề cao sự nghiệp hơn vợ 
được, nên chắc tôi sẽ sớm lấy vợ để đỡ 
phải so sánh yêu cái nào hơn. Tôi nghĩ, 
ai làm truyền hình cũng có trái tim nhạy 
cảm, nhưng may mắn vì môi trường và 
đặc thù công việc dễ giúp chúng tôi tạm 
quên những tâm sự trong lòng để tập 
trung vào công việc. Và điều đó cũng 
giúp tôi dễ vượt qua nỗi đau, nếu có. 

 danh Hùng khi yêu là người thế 
nào nhỉ? Bạn đã nghĩ đến... ngôi nhà 
và những đứa trẻ chưa?

- người yêu tôi là đồng nghiệp. 
chúng tôi có chung công việc nên có 
những lời tư vấn và giúp đỡ nhau trong 
chuyên môn. Đó là điều mà tôi may mắn 
có được, còn hiện giờ tôi chỉ nghĩ đến 
ngôi nhà thôi chứ chưa nghĩ đến những 
đứa trẻ. Tôi tưởng tượng đám cưới của 
mình sẽ có sự xuất hiện của rất nhiều 
anh chị em đồng nghiệp. Và tôi cũng đã 
nhận được lời hứa dẫn dắt đám cưới của 
mình từ một Mc rất nổi tiếng. 

 Nhiều người cho rằng, mỗi 
người dù có tài giỏi đến mấy thì niềm 
hạnh phúc lớn nhất là có một người 
bạn đồng hành trên chặng đường còn 
lại, bạn có tin vào điều này?

- Tôi tin là cuộc sống có bốn li trà: sức 
khỏe, công việc, bạn bè và gia đình. Tôi 
sẽ phải rót đều 4 tách trà này, chứ không 
phải chén đầy chén vơi.

 Hình như bạn đang trang bị cho 
mình một hành trang với vai trò mới 
trong tương lai?

- Tôi luôn muốn có một chương 
trình mang đậm dấu ấn cá nhân hơn. 
Và chắc chắn rồi, để dẫn hay, bản thân 
Mc phải là một biên tập viên cho chính 
chương trình đó, vì chỉ có những người 
“mẹ đẻ” mới hiểu rõ đứa con tinh thần 
của mình nhất.

 Cảm ơn bạn!

nT (Thực hiện)

Trong chương trình caro và chấm bi
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 Xin bạn cho biết, con số hơn 1 
triệu người theo dõi fanpage VtV2 
chất lượng cuộc sống đã đạt được từ 
bao giờ? 

Fanpage VTV2 chất lượng cuộc sống 
đạt được con số hơn 1 triệu người theo 
dõi vào đầu tháng 1/2020 và vẫn đang 
tiếp tục tăng hàng ngày. Đây là tín hiệu 
đáng mừng đối với VTV2, điều này cho 
thấy khán giả vẫn luôn quan tâm tới nội 
dung của VTV2, bởi vì khi lên các nên 
tảng số như Facebook hay youtube thì 
khán giả có thể tiếp cận dễ hơn, nhanh 
hơn, thay vì phải đợi một chương trình 
phát sóng trên tivi như trước đây. 

 Với đội ngũ những người chuyên 
làm truyền hình Khoa giáo, vốn dĩ kén 
khán giả, khi chuyển sang làm số, các 
phóng viên của VTV2, ngay cả các 
phóng viên trẻ - những người thông 
thạo công nghệ như Việt Anh  hẳn cũng 
đã có lúc mất phương hướng trên con 
đường chinh phục khán giả số?

Lúc đầu tôi cũng nghĩ, nội dung khoa 
giáo kén khán giả nhưng thực ra không 
phải như vậy. Đấy là bài học lớn nhất mà 
tôi học được khi làm nội dung số cho VTV2, 
khán giả ở mọi lứa tuổi đều hứng thú với 
những nội dung của VTV2. chỉ có điều, khi 
VTV2 xuất hiện trên nền tảng nào thì nên 
làm nội dung với phong cách cho phù hợp 
với đối tượng của khán giả nền tảng đó. 

Trước đây có một số suy nghĩ cho 
rằng, để làm ra những nội dung thu hút 
thì phải trẻ hoá cách làm, cách thể hiện. 
Tôi thấy điều này không hoàn toàn đúng 
vì theo các đánh giá hay những ý kiến 
phản hồi từ những người xung quanh, 
kênh VTV2 chủ yếu vẫn là kênh dành cho 
những người có độ tuổi thuộc vào dạng 
“già”. Thế nên phong cách cho người 
già không nên bị lẫn lộn với phong cách 
dành cho người trẻ. ngược lại, nếu phát 
trên nền tảng mạng xã hội thì phong cách 
nên là trẻ hoá, vì các đối tượng xem trên 
mạng xã hội chủ yếu vẫn là người trẻ. 
còn thực chất, giá trị nội dung cốt lõi vẫn 

không thay đổi cho dù là nền tảng nào, 

vì ai cũng đều quan tâm tới sức khoẻ, tới 

đời sống… hay nói tóm gọn là chất lượng 

cuộc sống (tiêu chí kênh VTV2 bây giờ). 

Điều khiến tôi đôi lúc mất phương hướng 

đó là: tôi có nên làm nội dung có tính 

BTV Việt anh
khán giả ngày càng hứng thú  

với nền tảng số
là mộT Thành Viên Tích cực Trong Việc xây dựng Và điều hành Trang 

fanpagE VtV2 chất LượnG cuộc sốnG Và đang xúc Tiến xây dựng kênh 
youTubE dành riêng cho khán giả yêu Thích các chương Trình khoa 

giáo của VTV, bTV ViệT anh chia sẻ Về công Việc chinh phục khán giả số 
mà anh đang rấT Tâm huyếT.

Trang YouTube VTV chất lượng cuộc sốngTrang chủ fanpage VTV2 Chất lượng cuộc sống

BTV Việt Anh (phải) trong 1 livestream trên 
fanpage VTV2 Chất lượng cuộc sống
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nghịch nghịch kiểu người trẻ trên truyền 
hình là hiệu quả? Bây giờ tôi nghĩ khác, 
truyền hình bản chất vẫn đang ổn, còn 
hãy dành cái nghịch nghịch đó trên môi 
trường số thì sẽ hợp lí hơn.

 Thiếu những yếu tố giật gân, 
gây sốc, những tin tức nóng cập nhật 
từng giờ, từng phút mà cả xã hội quan 
tâm... nhưng VtV2 chất lượng cuộc 
sống đã đạt được con số hơn 1 triệu 
người theo dõi là bước ghi nhận đáng 
kể cho những nỗ lực của ban biên tập, 
bí quyết của các bạn là gì?

con số 1 triệu người theo dõi đến 
với fanpage VTV2, đúng là không phải 
từ việc cập nhật những chuyện giật gân 
mà chủ yếu họ quan tâm tới nội dung có 
tính lâu dài. cụ thể, đó là những nội dung 
về thế giới động vật, thiên nhiên, du lịch, 
chất lượng cuộc sống con người... ngoài 
ra, fanpage VTV2 cũng có bám theo một 
số sự kiện nóng hay sự kiện có tính giật 
gân, tuy nhiên là phải đưa nội dung có 
góc độ phù hợp với tiêu chí chất lượng 
cuộc sống con người.

 Khán giả cũng 
rất thích các clip đầy 
ấn tượng về thế giới 
động vật hay các 
livestream trực tiếp trên fanpage của 
phóng viên VTV2 khi đi tác nghiệp...?

Đúng là lượng xem, tương tác, chia 
sẻ nhiều nhất vẫn là từ các clip thế giới 
động vật. Livestream thì không nhiều 
bằng, nhưng nền tảng Facebook đang hỗ 
trợ cho các nội dung trực tiếp nên theo 
thời gian, ngày càng có nhiều người quan 
tâm hơn khi mà fanpage vẫn đang tăng 
trưởng. người xem livestream chủ yếu 
tò mò về tính cách của người đang phát 
trực tiếp (tại thời điểm hiện tại thì chủ yếu 
vẫn là tôi hay xuất hiện, rồi một số bạn 
phóng viên trẻ khác). họ muốn hỏi tôi về 
làm báo trong Đài như thế nào? họ muốn 
xem hậu trường làm truyền hình thế nào, 
họ muốn nói chuyện với phóng viên là 
chính… và nhiều thứ lắm!

 Mới đây, VTV2 tiếp tục ra mắt 
khán giả kênh Youtube riêng, bạn chia 
sẻ đôi chút về kênh này?

Kênh youtube trước mắt sẽ phục vụ 

cho việc lưu trữ các chương trình của 

VTV2 để khán giả có thể tiếp cận một 

cách chủ động. Đối tượng vẫn là những 

ai xem youtube và quan tâm tới nội dung 

của VTV. ngoài ra, trong tương lai, chúng 

tôi cũng đang lên kế hoạch để sản xuất 

nội dung chuyên biệt trên youtube, còn nó 

là gì thì mọi người hãy đăng kí cho kênh 

youtube VTV Chất lượng cuộc sống nhé.

 Đội ngũ phóng viên tham gia tin 
bài cho kênh YouTube chắc hẳn cũng 
là lực lượng xung kích trẻ?

hiện tại, tổ nội dung số thì phần lớn 

là người trẻ, nhưng nội dung vẫn là của 

tất cả đội ngũ sản xuất chương trình của 

ban Khoa giáo. VTV2 xây dựng nội dung 

số được như hôm nay là sự góp sức của 

cả Ban Khoa giáo. Đội trẻ tiên phong làm 

nội dung, làm ra các ý tưởng trẻ, còn đội 

có thâm niên thì hỗ trợ, tư vấn về mặt nội 

dung, giúp sức bằng những lượt thích, 

bình luận, chia sẻ. Đến những thành viên 

như tổ hành chính, tổ kế toán cũng giúp 

sức làm nội dung số. họ đi du lịch ở đâu 

đều gửi tin bài tự quay bằng điện thoại về 

để tải lên fanpage. nội dung truyền hình 

chủ yếu vẫn từ nhiều biên tập viên lớn 

tuổi làm ra và có rất nhiều bài có nội dung 

chất lượng. các anh chị cũng hợp sức tư 

vấn đề chọn lọc ra nội dung có thể đăng 

tại trên Fanpage hay youtube. 

 Cảm ơn Việt Anh!

Mai CHi (Thực hiện)

Ekip làm phim VTV2 trong hành trình  
đi săn... động vật hoang dã - một  
nội dung được khán giả số yêu thích

Phóng viên VTV2 
trong một chuyến  
tác nghiệp ngoài biển

Ekip phóng viên trẻ - đội quân chủ lực làm 
truyền hình số của VTV2 tác nghiệp trong 
thời gian có dịch Covid-19
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“nhân tố lạ” của 
Trời sinh một cặp

 Vào cuộc với câu chuyện, tạo 
hình của một anh chàng… xe ôm công 
nghệ, Chí Tâm có cảm thấy áp lực khi 
mình quá khác biệt so với các đối thủ 
mạnh về diện mạo, phong cách và cả 
tiềm năng ca hát trong mùa thứ tư?

Khác biệt thì rõ ràng là rất khác biệt 
rồi và tôi mong rằng nhờ thế mà khán giả 
sẽ quan tâm, chú ý đến cái tên chí Tâm 
hơn. Với tôi, những áp lực về sự chênh 
lệch ngoại hình hay sự nổi tiếng không 
phải vấn đề lắm vì tất cả thí sinh đến với 
chương trình đều với tinh thần học hỏi. 
các thành viên trong đội của hLV Trịnh 
Thăng Bình rất vui vẻ, hòa đồng. chính 
những lúc trình diễn trên sân khấu mới là 
áp lực nhất vì ai cũng muốn chinh phục 
được ca khúc, làm được những gì hLV 
và bản thân mong muốn. ngoài ra, tôi khá 
là… sợ khi hát trước đông người.

 Không chỉ là gương mặt mới mẻ 
trong làng diễn viên, Chí Tâm còn là 
cái tên ít xuất hiện trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, kể cả mạng xã 
hội. Bạn có thể chia sẻ đôi chút về bản 
thân cũng như con đường nghệ thuật 
mà mình đang theo đuổi?

ngành mà tôi chọn theo học là Đạo 
diễn sân khấu điện ảnh và truyền hình 
nhưng kể từ vai nhỏ trong phim Em chưa 
18, tôi có cơ hội với nhiều vai diễn khác. 
ngoài ra, tôi còn là trợ lí đạo diễn, hỗ 
trợ tuyển chọn diễn viên… nói nôm na 

Trong dàn Thí sinh có ngoại hình rấT nổi bậT bao gồm cả á hậu, 
người mẫu, mc, diễn Viên nổi Tiếng của Trời sinh mộT cặp (Tsmc) 

mùa Thứ Tư, chí Tâm là mộT anh chàng Tròn Tròn, hiền hiền Với lý 
lịch chưa có điểm nhấn đáng chú ý. Trong những cuộc đua Tài bị 

chi phối khá nhiều bởi hiệu ứng Truyền Thông, sức húT Với khán 
giả, liệu mộT người “Tay không” có Thể làm nên chuyện?
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thì những gì tôi đang làm việc trong giới 
nghệ thuật cũng như hoạt động ngầm vậy 
nên công chúng ít thấy tôi xuất hiện. Bên 
cạnh niềm đam mê phim ảnh thì âm nhạc 
cũng là một sở thích khác mà TSMC là cơ 
hội để tôi thể hiện chút tài lẻ tích góp từ 
những ngày được ba mẹ đưa đi học đàn, 
học nhạc,

 Khá là may mắn cho chí tâm khi 
năm nay TSMC hướng nhiều hơn đến 
dòng nhạc indie, underground. phải 
chăng đó là cơ hội lí tưởng để bạn ghi 
dấu ấn cho mình?

Đây cũng chính là dòng nhạc mà tôi 
đã nghe và tìm hiểu nhiều năm nay nên 
có thể nói chương trình tới như một mối 
duyên để tôi thể hiện được những gì mình 
thấy tự tin nhất. nhưng TSMC có nhiều 
vòng thi với các chủ đề, phong cách khác 
nhau nên để tiến xa thì mỗi thí sinh phải 
biến hóa, thay đổi bản thân chứ không chỉ 
dựa dẫm vào những gì mình sẵn có.

 lựa chọn về với HlV Trịnh Thăng 
Bình có vẻ là quyết định khá bất ngờ 
của Chí Tâm vì nếu về với HlV Hà lê, 
có lẽ bạn sẽ được khai thác tốt hơn 
tố chất độc, lạ để tạo thành sắc màu 
riêng trong chương trình? 

Đến khi được về một đội với hLV 
Trịnh Thăng Bình rồi tôi càng cảm thấy 
mình may mắn vì đó là một nghệ sĩ cực 
kì sáng tạo và nhiều ý tưởng mới mẻ. 
anh Bình luôn là người truyền lửa cho 
các thành viên trong đội với rất nhiều lời 
khuyên, sự hỗ trợ cần thiết để hoàn thành 
tốt phần thi của mình. còn với anh hà Lê, 
tôi thực lòng rất mong ngoài chương trình 
sẽ có cơ hội hợp tác cùng anh vì tôi luôn 
ngưỡng mộ cá tính âm nhạc độc đáo, sự 
dũng cảm theo đuổi con đường riêng của 
nghệ sĩ này.

 Tôi có chút băn khoăn về sự 
“lệch pha” giữa Chí Tâm và Trịnh 
Thăng Bình khi HlV của bạn là thần 
tượng của giới trẻ, hướng tới hình ảnh 
thời thượng, giàu sức hút trong khi 
Chí Tâm lại gắn với các bộ phim hài 
với sự đời thường, gần gũi. Giữa bạn 
và HlV có dễ tạo sức kết nối?

anh Trịnh Thăng Bình cực kì hài hước, 

thân thiện, luôn mang lại năng lượng tích 

cực cho mọi người. Giữa chúng tôi có 

điểm chung là cùng thần tượng châu 

Tinh Trì, thích phim hài nên sẽ tìm cách 

xây dựng chất giải trí, vui vẻ trong mỗi 

tiết mục để khiến người xem được thực 

sự thoải mái khi thưởng thức. chúng tôi 

có thể “lệch pha” về hình thức nhưng khi 

bước vào thế giới âm nhạc lại có nhiều 
điểm tâm đầu ý hợp. những đoạn rap mà 
tôi viết thêm hay những ý tưởng dàn dựng 
mà hLV đưa ra đều rất nhanh chóng cảm 
thấy ăn ý.

 Phần lớn người nổi tiếng tham 
gia như một cuộc chơi, một dịp lấn sân 
thử sức, còn với Chí Tâm thì sao?

Đúng nghĩa đây là một sân chơi mà 
ai cũng có tâm thế thoải mái, tận hưởng 
cảm giác lấn sân với âm nhạc, tập trình 
diễn như ca sĩ thực thụ. Riêng với tôi, từ 
nhỏ vốn đã luôn sợ đám đông nên những 
đêm trình diễn của TSMC là dịp để thử 
thách bản thân, rèn cho mình sự dạn dĩ 
trước ống kính. có vượt qua được cảm 
giác “ngại đám đông” ấy thì tôi mới mong 
có cơ hội theo đuổi nghệ thuật chuyên 
nghiệp, chờ đợi những bước tiến xa hơn 
trong thời gian tới.

 Nghe nói Chí Tâm cũng đã 
chuẩn bị cho mình một số sản phẩm 
sắp trình làng?

ngoài Trời sinh một cặp, tôi cũng đã 
ấp ủ những dự án âm nhạc cho bản thân, 
vẫn cứ phải là lạ, khá thú vị. hi vọng khán 
giả sẽ đón nhận.

 Xin cảm ơn Chí Tâm!

Hoàng Hường (Thực hiện)

Chí Tâm là thí sinh nam duy nhất trong đội của HLV Trịnh Thăng Bình

Chí Tâm và HLV Trịnh Thăng Bình 
đều là hai nghệ sĩ hài hước
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Việt Bắc 
từng khóc khi 

Xa màn ảnh

 Được biết, trước đó đoàn phim 
đã có những lựa chọn khác cho vai 
Cân, vậy khi nhận vai, Việt Bắc gặp 
những áp lực gì?

Tôi biết rằng ban đầu đoàn làm phim 

định chọn diễn viên Trung Ruồi cho vai cân, 

nên tôi cũng khá bất ngờ khi anh tổ chức 

sản xuất gọi tôi lên. Lâu rồi không làm phim 

truyền hình, lại làm việc với một ekip chuyên 

nghiệp, nhiều diễn viên giỏi, tôi cũng lo lắm. 

Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm phim của 

đạo diễn Trịnh Lê phong và các đồng nghiệp 

trong đoàn làm phim Cô gái nhà người ta. 

Lâu nay tôi chỉ đóng sitcom hài, điều này 

cũng ít nhiều “phá” đi chất diễn nhẹ nhàng 

của phim truyền hình. Vì thế, tôi phải cố 

gắng, tiết chế từ từ, cân đối cảm xúc để vào 

vai tốt nhất. Khi phim lên sóng, tôi cũng hồi 

hộp như khi bộ phim Trò đời lên sóng. sau 

này, đạo diễn Trịnh Lê phong có nói đùa 

với tôi rằng: “Bắc diễn càng ngày càng hay, 

nhưng tiếc là phim sắp hết rồi”! Đây cũng là 

vai tôi khóc nhiều nhất từ trước đến giờ. 

 Bắc đã chuẩn bị thế nào cho vai 
diễn này?

Tôi và hai bạn diễn Đình Tú, Quang 

Trọng xuất phát từ ba nơi khác nhau, nhưng 

cuộc sống của chúng tôi đều không quá khó 

khăn như các nhân vật trong phim. Khi vào 

vai các thanh niên nông thôn, tôi cũng phải 

có sự đầu tư chuẩn bị cẩn thận, đọc kịch bản 

kĩ càng. Trước khi đoàn lên đường đi quay, 

Trở lại phim Trường Truyền hình sau 5 năm Vắng bóng, ViệT bắc 
Vẫn giữ hình ảnh nhân VậT dẻo mỏ, lanh lợi khi Vào Vai cân 

Trong cô Gái nhà nGười ta. những ngày đầu căng Thẳng 
cũng qua đi, cùng sự  giúp đỡ của mọi người Trong đoàn làm 

phim, ViệT bắc đã nhanh chóng lấy lại phong độ diễn xuấT 
của mộT diễn Viên được đào Tạo chuyên nghiệp. 
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ba anh em đã có bữa tụ tập trao đổi, nói 
chuyện về vai diễn và chia sẻ để hiểu nhau 
hơn, có sự phối hợp nhuần nhuyễn hơn trên 
phim trường. Đạo diễn Trịnh Lê phong là 
người góp ý, chỉ bảo cho tôi rất nhiều. Đã 
mấy lần tôi phải xin đạo diễn quay lại một số 
cảnh chưa hài lòng.  

 Có sự đồng điệu nào trong tính 
cách giữa Cân và Việt Bắc?

cân thích chính nghĩa, là người có tính 
tình bỗ bã, làm được đồng nào tiêu đồng ấy 
nhưng sẵn sàng hi sinh vì gia đình vì bạn 
bè... Vai diễn này có lẽ đạo diễn cũng “đo ni 
đóng giầy” cho tôi vì ngoài đời tôi cũng có 
chút hài hước, tưng tửng. Tôi yêu vai diễn 
này, nhưng nếu được làm lại, tôi chắc mình 
sẽ diễn “máu” hơn nữa. 

 lấy vợ, có con và chuyển hẳn cuộc 
sống vào Nam, xa rời sân khấu, màn ảnh, 
đó hẳn là một quyết định không hề dễ 
dàng của Việt Bắc?

Thời điểm tôi lập gia đình, bố vợ mong 
tôi dành trọn vẹn thời gian cho vợ con và 
cùng chăm lo kinh doanh với gia đình. Tôi 
hiểu nguyện vọng tốt đẹp của ông và cũng vì 
thời điểm đó phim ảnh rất khó khăn, không 
hỗ trợ kinh tế được nhiều nên tôi quyết định 
nghỉ diễn. Tôi buồn khi phải rời xa nghề diễn, 
tuy nhiên, tôi vẫn nói với gia đình là tôi chỉ 
tạm dừng. hai năm đó tôi sống cùng vợ con 
ở Rạch Giá, Kiên Giang. Tôi học làm đủ 

thứ,  học nói giọng miền Tây, bán hàng, học 

làm kính, lắp kính… Tôi nhớ nghề, nhớ sân 

khấu, nhớ đồng nghiệp đến phát khóc.  

 Vậy khi quyết định trở lại, Việt Bắc 

có vấp phải cản trở?

Tôi nhận được sự đồng thuận của gia 

đình, sự ủng hộ của vợ trong quyết định 

này. Tôi ra hà nội trước, ổn định nơi ở, công 

việc rồi mấy tháng sau mới đón vợ con ra. 

hiện tại, chúng tôi đã mua nhà ở Long Biên, 

hà nội. Vợ chồng tôi xác định sẽ phấn đấu 

từ từ, miễn sao cùng nhau cố gắng để có 

cuộc sống tốt đẹp. Trong năm 2020, tôi sẽ 

đẩy mạnh kinh doanh và chăm chỉ diễn xuất. 

Trước đây, tôi thuộc quân số của nhà hát 

Kịch Việt nam, sau đó vì lí do riêng, tôi nghỉ 

hai năm. hiện tại, tôi đang làm ở nhà hát 

Kịch hà nội, tập trung cho sân khấu. 

 So với các diễn viên cùng thế hệ, 

Việt Bắc có vẻ lận đận hơn trong công 

việc. lần trở lại này, liệu bạn có chắc 

chắn ở lại?

Tôi ra hà nội học từ năm 2006, tính 

đến nay cũng đã 15 năm. so với các bạn 

đồng lứa như Minh Tít, Đỗ duy nam, Trung 

Ruồi, tôi chậm hơn trong con đường sự 

nghiệp. các bạn ấy hoạt động nghề nghiệp 

sôi nổi và sống được từ nghề. Tôi cũng có 

nhiều ý tưởng nhưng có vẻ mọi việc chưa 

được thuận lợi. Tôi phải lo kinh tế rồi mới 

tập trung cho đam mê, đó cũng là điều bất 

đắc dĩ. Tôi trở lại hà nội được 2 năm nay, 

cũng có một số cơ hội lớn như đóng một 

vai nhỏ trong Táo quân 2018, tham gia một 

số sitcom hài và giờ là một bộ phim truyền 

hình dài tập. Tôi hi vọng, năm nay sẽ triển 

khai được những ý tưởng đã ấp ủ trong 

thời gian qua. 

 Cảm ơn Việt Bắc!

 Hiền nguyên (Thực hiện)

Việt Bắc và các đồng nghiệp nam trong phim cô gái nhà người ta 

Việt Bắc và Phương Oanh trong phim cô gái nhà người ta 
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 Được biết, sau phim sinh tử, 
bạn sẽ xuất hiện trong phim Người 
nối nghiệp của đạo diễn Mai Hồng 
Phong. Bạn hãy chia sẻ với độc giả 
về nội dung cũng như cảm xúc của 
anh về dự án này?

Người nối nghiệp xây dựng hình ảnh 
cao đẹp của thẩm phán Tòa án trong 
công tác xét xử phục vụ sự nghiệp 
đổi mới và cải cách tư pháp. Bằng thủ 
pháp nghệ thuật truyền hình sẽ phản 
ánh chân thực, sinh động nhiệm vụ vô 
cùng khó khăn, phức tạp - cuộc đấu 
tranh cam go không chỉ với các loại tội 
phạm ở phiên tòa xét xử, mà cả trong 
cuộc sống đầy cạm bẫy, cám dỗ đời 
thường của người thẩm phán… các 
tuyến nhân vật trong phim rất đa chiều, 
có cả chính diện và phản diện... cũng 
là điều kiện tốt để thu hút khán giả. Với 
sự đầu tư công phu về mặt nội dung, 
bối cảnh cũng như dàn diễn viên, bộ 
phim Người nối nghiệp chắc chắn sẽ 
ghi dấu ấn trong lòng khán giả. sau 4 
năm trở lại, khoảng thời gian đầu tôi bị 
“cóng”, sợ đạo diễn rồi còn đủ nỗi sợ 
khác. nhưng hơn cả là niềm vui xen lẫn 
sự hạnh phúc khi có cơ hội được đóng 
phim truyền hình. Với vai diễn lần này 
của mình, tuy không phải là tuyến nhân 
vật chính nhưng tôi hi vọng khán giả sẽ 

Phan anh 
cứ “say” nghề sẽ 

cho ta giá trị
“giá Trị bản Thân là những Thứ bạn Tin rằng quan Trọng đối Với 

chính mình Và đEm đến Thành công cho những công Việc bạn làm 
hàng ngày. khi những Việc bạn làm Và cách bạn cư xử hòa hợp Với 
các giá Trị của bạn, cuộc sống dường như Vui Vẻ hơn Và công Việc 

không còn là gánh nặng. Tôi luôn lấy suy nghĩ đó như mộT quan 
niệm sống của cá nhân mình…” - chia sẻ của nghệ sĩ phan anh. 
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lại một lần nữa đón nhận và dành nhiều 
tình cảm yêu mến dành cho phan anh. 

 Từng đồng hành cùng đạo 
diễn Mai Hồng Phong trong không 
ít bộ phim, anh có thể chia sẻ  tình 
cảm của anh dành cho người đạo 
diễn này? 

Trong suy nghĩ của tôi, đạo diễn Mai 
hồng phong là một người hiền hậu, 
tình cảm, có trách nhiệm và tôn trọng 
lời hứa, nghiêm túc với công việc. anh 
thường xuyên chủ động nói với các 
diễn viên cũng như cá nhân tôi trước 
mỗi cảnh quay khi còn thiếu một chút gì 
đó, đặc biệt sự lột tả qua từng ánh nhìn 
và cho phép mình được ghi hình lại mỗi 
khi cảm thấy chưa hài lòng. Tôi đánh 
giá cao “thương hiệu” của anh. cá nhân 
tôi chỉ mong sẽ nhận được những kịch 
bản thật hay và hi vọng sẽ có vai thật 
đắt, nếu có duyên được làm việc cùng 
anh tôi sẽ hết mình. 

 Không ít nghệ sĩ chung một 
quan điểm “Catse luôn là một điều 
quan trọng bởi ai làm rồi cũng phải 
có tiền thù lao, đầu tiên là để sống, 
hai là tái tạo sức lao động”,  còn anh 
thì sao? 

catse là thước đo sức lao động của 
nghệ sĩ, nó đáng được trân trọng và 
bàn đến. nhưng là một nghệ sĩ, tôi nghĩ 
chúng ta bải biết cân đối giữa nghệ 
thuật và cơm áo gạo tiền. Tôi cũng từng 
tham gia những sự kiện mà ở đó catse 
không phải điều mang tính quyết định 
bởi có những giá trị xã hội nhân văn rất 
lớn lao. Bản thân tôi được “nhận” nhiều 
điều hơn là sự đơn thuần của tiền bạc.

 Nếu như anh rất yêu công việc 
hiện tại nhưng sau đó vì một lí do 
khách quan nào đó mà phải từ bỏ 
nó, như vậy thì thật là buồn đúng 
không? Bởi vì, chúng ta biết rằng 
tiền bạc không thể mua được hạnh 
phúc hoặc sự thư thái cho tâm hồn? 

Tôi rất đồng cảm với suy nghĩ ấy. Đôi 
khi, chúng ta thấy có người vẫn tiếp tục 
làm những công việc mà họ rất ghét. Tại 
sao lại như vậy? chỉ vì tiền. hậu quả là 

họ đã bị stress và luôn ưu sầu. Thật đáng 
tiếc, họ đã đánh mất niềm hạnh phúc mà 
con người được tạo hóa ban tặng mỗi 
ngày. Vì thế, tốt hơn hết, chúng ta hãy 
chấp nhận một công việc dù lương thấp 
một chút nhưng bạn cảm thấy thoải mái 
và vui vẻ khi làm việc hơn. Thực sự tôi 
đang là một người như thế đấy

 Đạo diễn Mai Hồng Phong từng 
chia sẻ, mỗi người trên thế giới này 
đều có một cuộc đời riêng và duy nhất, 
với ngoại hình và hoàn cảnh khác 
nhau. Và ông ấy gọi mỗi cuộc đời như 
vậy là một bộ phim – những bộ phim 
cuộc đời con người. Trong bộ phim 
cuộc đời ấy, chúng ta vừa là người 
viết kịch bản vừa là đạo diễn kiêm diễn 
viên và thậm chí là khán giả? 

nếu nói mỗi cuộc đời là một bộ phim 
thì mỗi giai đoạn chúng ta đang sống 
sẽ là một tập phim riêng lẻ. Tập phim 
thời thơ ấu, tập phim thời trung học, 
tập phim thời sinh viên, tập phim gây 
dựng sự nghiệp, tập phim tình yêu, gia 
đình và tuổi già… Bạn đang ở tập nào 
của bộ phim cuộc đời mình? những tập 
trước có gì thú vị và đáng xem không? 
nếu như những tập trước trong bộ phim 
của bạn nhàm chán và dở ẹc thì bạn 
vẫn có cơ hội làm cho nó hay ho, thú 

vị hơn với tập mà bạn đang sống và cả 
những tập sau này. còn nếu như bạn 
muốn cả cuộc đời mình trôi qua nhàm 
chán không có gì thú vị thì… tốt thôi, 
không sao cả. Vì như đã nói, bạn có 
toàn quyền điều khiển cuộc đời mình. 
chẳng có mấy bộ phim mà tập nào 
cũng thú vị. chúng ta cũng không nhất 
thiết phải làm cho giai đoạn nào của 
cuộc đời cũng cam go, gay cấn nhưng 

ít nhất hãy có trách nhiệm ở tập phim 
bạn đang sống. Đừng tẻ nhạt mãi, có 
khó quá không? nếu cuộc đời là một bộ 
phim, hãy làm cho nó đáng xem. 

 Nếu nói về bản thân ở thời điểm 
hiện tại, anh có thể nói gì?

Thời điểm này tôi không có áp lực 
phải làm việc chỉ để kiếm tiền. con cái 
đã lớn, đời sống không quá thiếu thốn, 
tôi cần nhiều niềm vui hơn. những điều 
tôi hướng tới trong khi làm việc là mang 
lại nhiều niềm vui, được chia sẻ nhiều 
hơn với bạn bè, cộng đồng, nó tạo cho 
mình đời sống thanh thản, nhân văn. 
Và tôi thấy mình đang hạnh phúc khi 
đang được bận rộn cùng với những 
kế hoạch của VFc trong các bộ phim 
truyền hình mới.

 Cảm ơn anh!

Hà Hương (Thực hiện)

Phan Anh trong phim người nối nghiệp
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 Gắn bó với VtV kết nối đã gần 
chục năm, có bao giờ Đồng Thu nhìn 
lại chặng đường đã qua và có những 
tổng kết thú vị nào đó? 

có chứ, như lần quay những số 
Tết vừa rồi, mình giật mình: Ồ, hoá ra 
cũng 8 cái Tết với VTV Kết nối rồi. cả 
thanh xuân gắn bó với chương trình rồi 
đấy. Mới ngày nào là cô sinh viên mới 
ra trường, mới ngoài 20 tuổi, đến buổi 
tuyển chọn đông ơi là đông, rồi được 

chọn dẫn VTV Kết nối... mà giờ đã là 
phụ nữ 30 tuổi, cũng dạn dày với các 
chương trình, với trường quay.

 Có một thực tế rằng, dàn MC 
của VtV Kết nối ngày càng trẻ trung 
và có phong cách ấn tượng. Bạn thấy 
mình của những ngày đầu lên hình 
với hiện tại khác nhau ra sao?

Đúng là so với thế hệ Mc VTV Kết 
nối ban đầu thì thế hệ Đồng Thu ít tuổi 
hơn. so với những ngày đầu lên hình 

thì hiện tại, mình thấy trưởng thành, 
chín chắn và thậm chí là già hơn ấy chứ 
(cười). Gắn bó lâu, mình cũng hiểu và 
cảm hơn về chương trình.

 là cầu nối giữa khán giả truyền 
hình cả nước với các chương trình phát 
sóng trên VTV, luôn mang đến những 
thông tin mới nhất sẽ có trên sóng 
truyền hình cũng như bật mí nhiều 
chuyện hậu trường thú vị... hẳn là mỗi 
khi lên hình bạn đều rất háo hức? 

MC Đồng Thu
thêm cơ hội khám phá bản thân

Với phong cách Trẻ Trung, duyên dáng Và nụ cười, ánh mắT 
biếT nói, mc đồng Thu - gương mặT quEn Thuộc của chương 
Trình VTV kếT nối gần đây lại xuấT hiện Trong Vai Trò là mc 

của bản Tin Thời TiếT. đồng Thu cho biếT, đây là cơ hội để cô 
Thử sức Và khám phá Thêm những khả năng của bản Thân. 
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VTV Kết nối là chương trình truyền 
hình chuyên biệt, hé lộ cho khán giả 
những công việc hậu trường ở VTV, giúp 
khán giả tìm hiểu sâu hơn về công việc 
phía sau những hình ảnh mà khán giả 
thường thấy trên sóng truyền hình hay 
giới thiệu những món ăn mới và đặc sắc 
nhất trên sóng ThVn… chương trình 
thực sự gần gũi, có tính tương tác cao với 
khán giả. Và, đúng là gắn bó với chương 
trình lâu rồi nhưng mỗi khi lên hình mình 
luôn có cảm giác háo hức. Không biết 
hôm nay sẽ giới thiệu về chương trình 
gì? câu chuyện hậu trường sẽ có những 
gì thú vị đây? Thật thích thú khi mình lại 
được là người truyền tải những thông tin 
hậu trường vốn ít người biết đến khán 
giả truyền hình. 

 Ngoài chương trình VtV Kết 
nối, Đồng Thu còn tham gia dẫn talk 
show, dẫn hiện trường và cả dẫn 
sân khấu trực tiếp, gần đây còn dẫn 
chương trình dự báo thời tiết. Có vẻ 
như bạn vẫn không ngừng thử sức, 
khám phá những mảnh đất mới?

Trải qua quá trình học việc 3 tháng, 
cuối cùng mình đã được lựa chọn để 
dẫn chương trình Dự báo thời tiết. Đây 
thực sự là một cơ hội để mình thử sức 
và khám phá thêm những khả năng của 
bản thân. 

 dẫn chương trình dự báo thời 
tiết - bản tin rất đặc thù với những 
con số và vô vàn thuật ngữ chuyên 
ngành khí tượng, Thu có gặp khó 
khăn gì không?

Bất cứ Mc nào lần đầu tập dẫn thời 
tiết đều kêu khó, khó hơn so với suy 
nghĩ, với những gì đã hình dung. Bên 
cạnh những con số và thuật ngữ chuyên 
ngành đặc thù, thì một trong những điểm 
khó khăn nhất của việc dẫn thời tiết 
chính là chỉ hình. Bởi các bản tin thời tiết 
đều quay tại trường quay với đồ họa ảo, 
tức là đằng sau Mc thực tế chỉ là tấm 

phông xanh trơn, không có một bản đồ 
thực tế nào, người dẫn phải căn không 
gian chỉ các địa điểm sao cho khớp, cho 
đúng và dễ hiểu nhất để truyền tải thông 
tin tới khán giả. Đó thực sự là một điều 
rất khó với bất cứ ai lần đầu dẫn thời tiết. 
Làm sao phải dẫn dắt cho người xem 
cảm nhận chân thực nhất.

 Bận rộn là vậy nhưng Thu vẫn 
thường xuyên có những chuyến đi 
trong mơ của các tín đồ xê dịch, đến 
giờ bạn đã đi qua bao nhiêu quốc 
gia, và những chuyến đi ấn tượng 
nhất là...?

Đến giờ, mình mới đi được khoảng 
hơn chục nước thôi, nhưng có những 
chuyến đi rất “đã”, với những lựa chọn 
không theo số đông. Với mình, ấn 
tượng nhất có lẽ là chuyến đi Mông cổ. 
hai tuần rong ruổi trên khắp các cung 
đường đã thu vào tầm mắt mình những 
cảnh thiên nhiên bao la rộng lớn, vô 
cùng choáng ngợp trước vẻ đẹp của 
tạo hoá. Mình được tiếp xúc và cảm 
nhận những nét văn hoá đặc trưng, 
thú vị của người Mông cổ. Trải nghiệm 
không thể quên trong chuyến đi này là 
lúc cưỡi ngựa 3 tiếng đồng hồ xuyên 
qua đầm lầy, rồi xuyên qua khu rừng 
tuyết tùng, xuyên qua những cảnh sắc 
thiên nhiên đang vào thu tuyệt đẹp để 
đến với làng tuần lộc ở sâu trong rừng 
Taiga. cảm giác vừa thích thú, vừa 
pha chút hồi hộp, đã vô cùng.

 Bạn vừa đi đâu về và chuẩn bị đi 
đâu tiếp vậy?

chuyến đi gần đây nhất của mình là 
tới Bali, indonesia. còn sắp tới thì cũng 
chưa có dự định đi đâu cụ thể vì còn 
nhiều kế hoạch khác. nếu có thì mình 
đang nhắm tới khu vực nam Mỹ hoặc 
châu phi.

 Cảm ơn Đồng Thu!

Mai CHi (Thực hiện)

MC Đồng Thu (bìa trái) trên trường quay chào buổi sáng Với MC Thanh Tùng
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Lê Lộc  
mở ra 
những 

con đường 
mới

nụ cười Tươi rói của lê 
lộc luôn mang lại năng 

lượng Tích cực cho 
khán giả mỗi khi cô xuấT 

hiện. dù xuấT pháT điểm 
Thuận lợi là con nhà nòi 
nhưng con đường nghệ 

ThuậT của cô gái Trẻ 
không chỉ có màu hồng. 
Vì lẽ đó, cô luôn nỗ lực 

rèn luyện để nắm bắT 
những cơ hội mới. 
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dấu ấN trai đẹp VàO bếp 
Xuất hiện trong vai trò chủ nhà của 

chương trình  Trai đẹp vào bếp (21h thứ 
Bảy hàng tuần trên kênh VTV9), Lê Lộc 
mang đến không khí vui tươi, sôi động 
như tính cách thường thấy của mình. nữ 
diễn viên trẻ cùng với phương Lan đóng 
vai hai cô gái đang tuổi kén chồng mong 
muốn tìm được chàng trai tài giỏi, đặc 
biệt phải nấu ăn ngon để làm hài lòng mẹ. 
Mỗi tập của chương trình là một khách 
mời nam đến chơi nhà và thực hiện nhiều 
thử thách của hai cô gái đưa ra, gồm trò 
chơi đòi hỏi sự khéo léo, nấu một món 
ăn ngon. chương trình mang lại cho khán 
giả những giây phút thư giãn thoải mái, 
vui tươi. Đồng thời, hình ảnh chàng trai 
nấu ăn xóa bỏ quan niệm không gian bếp 
chỉ dành cho phụ nữ. Qua Trai đẹp vào 
bếp, khán giả có thể thấy một không gian 
mới rất nam tính, các món ăn quen thuộc 
với bữa cơm gia đình: sườn heo nấu nấm 
đông cô, mắm kho cá lóc, cánh gà sốt 
xí muội… Trong đó, cách nấu ăn, quan 
niệm về ẩm thực của các chàng trai cũng 
có nhiều điều mới lạ. nơi căn bếp ấm áp 
của gia đình đã lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹp 
về những người thương yêu. Từ đó khán 
giả càng hiểu hơn về tâm lí, tình cảm của 
phái mạnh. 

Lê Lộc nhận lời tham gia chương trình 
vì thấy ngoài những phần tương tác vui 
nhộn thì có thể xem được các chàng trai 
nấu ăn, trong đó có khá nhiều đồng nghiệp 
của cô nhiều năm nay. Điều nữ nghệ sĩ 
bất ngờ nhất là các chàng trai khéo tay và 
nấu ăn rất ngon. những phần thử thách 
giữa Mc với khách mời như ném bóng 
khỏi hộp, thu dây vòng xoáy, chuyển hạt 
giữa hai lọ nhanh nhất không quá khó mà 
luôn tạo tiếng cười và sự gần gũi. cô cho 
rằng, nếu không gian trường quay có thể 
rộng hơn và thời gian thử thách kéo dài 
hơn thì chắc chắn sẽ có nhiều điều hấp 
dẫn. Trong số những khách mời tham gia, 
Lê Lộc ấn tượng nhất với Khắc Minh. anh 
là chàng trai hiền nhất trong số các khách 
mời tham gia nên bị Lê Lộc với phương 

Lan trêu ghẹo nhiều nhất. Đồng hành với 
Lê Lộc trong chương trình là phương 
Lan, từng làm việc chung nhiều lần trước 
đó. Vốn là những nghệ sĩ sân khấu đã có 
kinh nghiệm ứng biến tình huống nên cả 
hai phối hợp ăn ý. cũng vì làm việc quá 
thoải mái nên dù thời gian ghi hình dài thì 
mọi người cũng không hề thấy mệt mỏi. 
có lần mải cười vui quá mà Lê Lộc suýt 
ăn luôn cả miếng thịt heo sống. 

nhiều năm qua, bên cạnh diễn xuất, 
Lê Lộc còn nhận lời làm Mc của rất nhiều 
chương trình đa dạng về nội dung như: tư 
vấn tình cảm hôn nhân gia đình, nấu ăn, 
giải trí. công việc này giúp cô rèn luyện 
khả năng nói chuyện, diễn thuyết trước 
đám đông. Để lời nói của mình tình cảm, 
sâu sắc hơn thì cô luôn phải bổ sung kiến 
thức từ các nguồn thông tin, đồng thời 
biết cách lắng nghe nhiều hơn. nsnd 
hồng Vân - người nâng đỡ cô từ những 
ngày đầu vào nghề - đã khuyên cô nên 
đọc sách nhiều để tăng khả năng ngôn 
ngữ. cô chia sẻ: “những nhân vật trong 
các chương trình truyền hình có hoàn 

cảnh, tính cách, câu chuyện khác nhau 

đã mang đến nhiều bài học bổ ích, kinh 

nghiệm sống để tôi hoàn thiện bản thân 

mình và quý trọng gia đình nhiều hơn”. 

dự áN lớN Năm 2020
Vài tháng nay, Lê Lộc đang tất bật 

chuẩn bị cho dự án phim Thanh Sói. cô 

thường xuyên chia sẻ với mọi người hình 

ảnh trên sân tập võ vô cùng vất vả. nữ 

diễn viên tiết lộ, cô đã vào danh sách 10 

thí sinh cuối cùng được tuyển chọn cho 

bộ phim do ngô Thanh Vân sản xuất, dựa 

theo nhân vật Thanh Sói ấn tượng của 

phim Hai Phượng. Từ khi bắt đầu khởi 

động, các thí sinh đều đặn tập luyện để 

đạt được yêu cầu khắt khe của phim hành 

động do ekip đẳng cấp hollywood thực 

hiện. Đây là một trải nghiệm vô cùng mới 

mẻ và hấp dẫn đối với Lê Lộc. cô cho 

biết, dù có nhận được vai hay không thì 

cũng hài lòng khi đã vượt qua giới hạn 

của bản thân. Lê Lộc muốn luyện tập 

thêm võ thuật để mở ra cho mình con 

đường mới chứ không đóng khung trong 

những dạng vai nhất định. Từ trước đến 

giờ, Lê Lộc ấn tượng với khán giả khi thể 

hiện nhân vật hài hước mà cha mẹ mình 

đã thành danh. Tuy nhiên, sức cạnh tranh 

của các diễn viên trẻ hiện nay vô cùng lớn 

nên càng đa năng thì càng có nhiều cơ 

hội. Lê Lộc luôn chuẩn bị sẵn sàng những 

kĩ năng cần có để khi cơ hội đến tay thì 

phải nhanh chóng nắm bắt. Tâm niệm 

này được cô chuyên tâm thực hiện nhiều 

năm nay ở cái nôi nghệ thuật quen thuộc 

là sân khấu kịch hồng Vân. 

Trong số rất nhiều vở diễn hiện nay, 

Lê Lộc thích nhân vai hồng Đào trong 

vở Thân sâu hồm bướm. Vai diễn có tính 

cách đặc biệt khiến nhiều khán giả sau 

khi ra về bị ám ảnh, nói nhịu theo nên cô 

rất thích thú. những phản ứng chân thật 

của khán giả sau mỗi suất diễn chính là 

món quà vô giá trong sự nghiệp diễn xuất 

của nữ diễn viên trẻ này. 

Hải LaM

Lê Lộc trong chương trình 
Trai đẹp vào bếp
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Lâm Văn Long

thử thách tuổi 52
Ngôi saO Nở muộN 

Lâm Văn Long là một trong những ngôi 
sao màn ảnh nhỏ trong thập niên 1990. 
nghệ sĩ sinh năm 1967 này khởi nghiệp 
khá muộn, khi đã 20 tuổi mới tham gia 
cuộc thi tuyển chọn diễn viên của Đài TVB. 
năm 1990, anh bắt đầu được biết đến với 
vai phản diện trong phim Người nơi biên 
giới. sau đó, anh có nhiều vai diễn đa 
dạng trong các thể loại phim khác nhau 

như: Đường đua ác liệt, Hương sắc cuộc 
đời, Gia đình vui vẻ, Thần y Hoa Đà, Lực 
lượng phản ứng 4, Bằng chứng thép… 
năm 2009, anh phát triển sự nghiệp ở đại 
lục khi kí hợp đồng với một công ti Bắc 
Kinh. Lâm Văn Long từng đóng phim Mĩ 
nhân tâm kế năm 2010 cùng các diễn 
viên: Lâm Tâm như, dương Mịch, nghiêm 
Khoan… Gần đây, Lâm Văn Long gặt hái 
thành công với vai diễn trong bộ phim Binh 
đoàn phái yếu đóng cặp với Tuyên huyên. 

Tuy không nổi bật về cả nhan sắc lẫn 
diễn xuất nhưng Lâm Văn Long là diễn 
viên kiên trì trong công việc lẫn cuộc sống 
riêng. anh nổi tiếng với cuộc tình cùng tiểu 
thư nhà giàu Quách Khả doanh. so về 
gia thế, tiền bạc, nhan sắc thì Quách Khả 
doanh đều hơn Lâm Văn Long nên là rào 
cản lớn của cặp đôi trong suốt 9 năm bên 

nhau. họ phải vượt qua rất nhiều định kiến 
của gia đình, xã hội... Vượt qua rất nhiều 
sóng gió, giờ đây họ mới thu được quả 
ngọt sau 25 năm bên nhau với con gái 10 
tuổi Lâm Thiên nhược.

dốc sức chO Vai ôNg chủ 
Trong buổi họp báo cuộc thi hoa hậu 

của Đài aTV, Lâm Văn Long bất ngờ tuyên 
bố đảm nhận vai trò phó chủ tịch của Đài. 
Bản thân Lâm Văn Long xuất thân từ lò 
đào tạo độc quyền của TVB nhưng nay lại 
dốc sức xây dựng cho đối thủ khiến nhiều 

người bất ngờ. Từ khi truyền hình hồng 
Kông thịnh hành từ khoảng năm 1970 đến 
nay, Đài TVB và aTV luôn so kè trên nhiều 
phương diện. aTV là một trong những đài 
truyền hình đầu tiên ở hồng Kông. Trải qua 
nhiều năm phát triển mạnh mẽ, năm 2014 
Đài có dấu hiệu xuống dốc. cầm cự đến 
1/4/2016 thì chính thức dừng phát sóng 
tại hồng Kông, chỉ duy trì hai kênh miễn 
phí tại tỉnh Quảng Đông. năm 2017, Đài 
aTV trở lại bằng kênh trực tuyến nhưng 
không gây được tiếng vang như trước. Để 
vực dậy hình ảnh thuở trước của Đài cần 
có nhân vật chủ chốt gây tiếng vang, và 

Lâm Văn Long đã được chọn là người hợp 
tác. Tuy đời sống riêng của anh có nhiều 
điều tiếng nhưng diễn xuất ổn định, tạo 
cảm giác an toàn cho khán giả. Gia đình 
của anh lại luôn nhận được sự quan tâm 
lớn của khán giả dù Lâm Văn Long thỉnh 
thoảng mới đóng phim ở hồng Kông, còn 
Quách Khả doanh hoàn toàn vắng bóng 
10 năm nay. Đây có lẽ là chiến lược truyền 
thông mà Đài aTV muốn hướng đến. 

Bản thân Lâm Văn Long cũng muốn 
mở ra hướng đi mới, thử sức vai trò ông 
chủ của đài truyền hình lớn để tự tin hơn 
khi đứng cạnh người vợ nổi tiếng, giàu có. 
anh cho biết mình đã có hơn 30 năm đóng 
phim ở nhiều nơi nên tích lũy được kinh 
nghiệm để phát triển đài truyền hình, phim 
truyền hình. Trong đó, điều quan trọng nhất 
đối với anh là khôi phục niềm tin của khán 
giả đối với phim truyền hình hồng Kông. 
nam diễn viên cho rằng, không chỉ có phim 
hàn Quốc, đại lục mới hay mà phim của xứ 
cảng Thơm luôn có bản sắc riêng. 

g. TrúC

lâm Văn long là diễn Viên nổi Tiếng do đài Truyền hình TVb đào Tạo, 
nhưng bấT ngờ được nhận chức phó chủ Tịch đài aTV - đối Thủ 

cạnh Tranh lâu đời - khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Lâm Văn Long trong một phim của TVB

Lâm Văn Long nhận công việc mới tại ATV
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cơ hội thứ hai tại 
america’s got Talent

k hông chỉ khán giả mà chính 
howie Mandel đã bày tỏ sự 
tiếc nuối sâu sắc khi trên 
cương vị giám khảo không 

thể giúp V.unbeatable chiến thắng tại 
mùa giải America’s Got Talent (AGT) thứ 
14 diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9/2019. 
chỉ xếp vị trí thứ tư là kết quả được 
nhiều người đánh giá chưa thực sự 
công bằng với tài năng của nhóm nhảy 
đến từ Mumbai (ấn Độ), vì thế họ đã lập 
tức tái chinh chiến tại phiên bản The 
Champions mùa thứ hai của AGT. Lần 
này vị trí Quán quân đã không thể tuột 
khỏi tay V.unbeatable với những màn 
trình diễn ngoạn mục.

nếu theo dõi V.unbeatable ở các 
cuộc thi, có thể phần nào nhận ra được 
phong cách biểu diễn đặc trưng của 
nhóm: luôn có những màn nhảy tập thể 
sôi động, mạnh mẽ, tiết tấu nhanh trên 
nền nhạc ấn Độ. nhưng phần đồng diễn 
này thực chất chỉ là “nền” để phô diễn 
các pha nhào lộn, bê đỡ cực kì ấn tượng 
phía sau. Ý tưởng dường như chưa khi 
nào vơi cạn ở V.unbeatable. Đạo cụ 
được sử dụng ít mà lại rất thông minh, 
sáng tạo càng giúp cho tiết mục thêm 
đẹp mắt. Tiêu biểu là màn “cướp” cây 
gậy đánh trống khi kết tiết mục của thành 
viên nhí xuất sắc trong đội ở đêm chung 
kết. cậu bé này luôn được ưu ái là điểm 

nhấn cuối cùng và chưa khi nào khán giả 
phải thất vọng. 

Là một nhóm nhảy đến từ đường 
phố, V.unbeatable đã trau dồi, luyện tập 
và thi đấu ở khắp mọi nơi không chỉ với 
tinh thần, nhiệt huyết, đam mê của mỗi 
người mà cả quyết tâm vinh danh cho 
Vikas – một thành viên đã qua đời của 
nhóm. chữ V trong tên nhóm được trân 
trọng dành cho Vikas. Để tới được với 
các cuộc thi tài năng hàng đầu thế giới 
tổ chức tại nước Mỹ với V.unbeatable là 
cả quyết định mạo hiểm vì nhóm không 
có điều kiện tài chính, cũng không nhận 
được nhiều sự ủng hộ từ gia đình. Một 
số thành viên lại quá nhỏ tuổi để có thể 
làm ra tiền bạc… Vượt qua mọi trở ngại, 
lao vào luyện tập, dựng bài với cường 
độ lên tới 16 giờ/ngày, V.unbeatable trở 
thành nhân tố mới mẻ, đáng xem nhất 
ở AGT năm 2019 và là Quán quân nhận 
được sự đồng thuận đông đảo trong 
phiên bản The Champions tổ chức vào 
đầu năm 2020. Lần này họ chiến thắng 
bằng cả sự ủng hộ từ giám khảo lẫn 

khán giả, trong một mùa giải vấp phải 
sự cạnh tranh rất gay gắt của các đối 
thủ mạnh cũng muốn tìm kiếm cơ hội 
thứ hai để được vinh danh là nhà vô 
địch. Kĩ năng nhào lộn, tung hứng của 
V.unbeatable bị thách thức trước các 
ứng cử viên hết sức xuất sắc tương 
đồng về sở trường như cặp đôi duo 
Transcend hay bộ ba kì tài đến từ nước 
nga mang tên sandou Trio Russian 
Bar. sở dĩ V.unbeatable vượt qua được 
những đối thủ như vậy có lẽ nhờ không 
khí vui vẻ, cuốn hút, đậm tính giải trí mà 
họ mang lại bên cạnh các phút giây nín 
thở vì kinh ngạc. 

Khoản tiền thưởng có giá trị lớn từ 
AGT: The Champions không thể lập tức 
đổi đời cho các thành viên V.unbeatable, 
chưa thể kéo họ ra khỏi cuộc sống còn 
nhiều khó khăn tại quê nhà nhưng có lẽ sẽ 
là điểm tựa để họ có động lực tiếp tục theo 
đuổi niềm đam mê nhảy, không ngừng 
sáng tạo nên các tiết mục trình diễn mới.

THùy an

chứng kiến màn đăng quang ngoạn mục của nhóm nhảy đến Từ ấn 
độ - V.unbEaTablE - Tại mùa Thứ hai america’s Got taLent: the 

champions, rấT nhiều khán giả đã đồng Thuận Và cho rằng cuộc 
Thi Tài quy mô Toàn cầu này đã sửa sai đúng lúc sau khi đánh 
TrượT mộT cơ hội lớn của V.unbEaTablE cách đó chỉ Vài Tháng.

Tiết mục của  V. Unbeatable
Các giám khảo và MC của 

america’s Got Talent - The champions mùa thứ 2
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mnet đã quyết định cho ra 
mắt Do You Know Hip Hop 
(Bạn biết gì về hip hop), 
chương trình được xem là 

át chủ bài của kênh trong năm 2020, lên 
sóng vào đầu tháng 3. Với sự đầu tư lớn, 
thực hiện công phu, Do You Know Hip 
Hop được kì vọng sẽ giúp Mnet lấy lại 
những gì đã mất sau vụ bê bối về gian lận 
phiếu bầu trong loạt chương trình thử 
giọng Produce. chương trình quy tụ 
những rapper đình đám thế hệ đầu tiên 
như: double K, Baechigi, onesun, 45RpM, 
nhóm honey Family, yankie, infinite Flow 
và Juseok. Thay vì phải thi đấu để loại trừ 
nhau như các chương trình sống còn cộp 
mác Mnet thì ở Do You Know Hip Hop, 
các rapper sẽ cùng vượt qua các thử 
thách để tạo ra một album hoàn chỉnh và 
những buổi biểu diễn qua các trường học. 
các rapper tham gia chương trình là 

những người đã đưa hip hop trở nên phổ 
biến ở hàn Quốc vào cuối những năm 
1990 và đầu năm 2000. Mnet đã sản xuất 
rất nhiều chương trình liên quan đến hip 
hop như: Show Me The Money (Đừng để 
tiền rơi), Unpretty Rapstar (Tìm kiếm 
rapper nữ), High School Rapper (Rapper 
trường học)… nhưng Do You Know Hip 
Hop là một chương trình hoài cổ “sẽ giúp 
khán giả nhớ lại những kỉ niệm xưa và 
nhận ra những giá trị đáng trân trọng của 
hip hop. nó không đơn thuần chỉ là xu 
hướng”, nhà sản xuất hwang sung ho 
nhấn mạnh. Mnet tham vọng sẽ làm hồi 

nếu sân khấu Và các rạp chiếu phim gần như đóng băng Vì 
coVid -19 Thì màn ảnh nhỏ lại Trở Thành nơi giải Trí được đông 
đảo khán giả lựa chọn Trong những ngày đối phó dịch bệnh. 
nắm bắT được xu hướng này, các đài Truyền hình Tại hàn quốc 

đang ra sức chạy đua Về Tin Tức cũng như các nội dung giải Trí 
hấp dẫn nhằm chiếm lĩnh Thị phần.

Chạy đua 
mùa...Dịch

Poster chương trình 
do you Know hip hop

Mr Trot của TV Chosun phá kỉ lục về tỉ suất ngay tập đầu tiên lên sóng
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sinh tên tuổi của 12 rapper huyền thoại 
tham gia chương trình cũng như xua tan 
bớt bầu không khí u ám của dịch bệnh. 

sau thành công vang dội của Crash 
Landing On You (hạ cánh nơi anh), Đài 
Tvn vừa cho ra mắt bộ phim Hi Bye, 
Mama (người mẹ ma) đánh dấu sự trở lại 
của nữ diễn viên Kim Tae hee sau 5 năm 
vắng bóng. phim kể về một người mẹ đã 
qua đời vì một tai nạn thương tâm, được 
phép quay lại với chồng con sau 49 ngày. 
Kim Tae hee vào vai cha yu Ri, một người 
mẹ không thể siêu thoát vì mong muốn 
được một lần ôm con vào lòng. Mặc dù 
đã làm ma 5 năm, cha yu Ri vẫn duy trì 
được tính cách vui tươi, lạc quan. nhan 
sắc trẻ trung, diễn xuất đầy tiến bộ của mĩ 
nhân 39 tuổi nhận được rất nhiều lời khen 
ngợi của khán giả. Tuy nhiên, không thể 

phủ nhận, vì ảnh hưởng covid -19, người 
dân hầu như đều ở nhà tránh dịch, đã góp 
phần giúp rating của bộ phim tăng dần 
đều, gần chạm mốc 2 con số ở những tập 
đầu tiên. 

sBs tham gia đường đua với bộ phim 
tội phạm hình sự Nobody Knows (Không 
một ai biết). Lấy bối cảnh biên giới hàn 
Quốc, phim theo chân “những người lớn 
tốt bụng” đấu tranh với nguy hiểm và 
hoàn cảnh khắc nghiệt để bảo vệ những 
đứa trẻ bên cạnh mình. Nobody Knows 
có sự góp mặt của nữ diễn viên gạo cội 

Kim seo hyung. Đài cáp JtBc cũng đang 
tạo được hiệu ứng khá lớn trên các trang 
mạng khi tung ra bộ phim chủ đề đồng tính 
Hello Dracula (Xin chào dracula) với sự 
góp mặt của em út nhóm nhạc “quốc dân” 
snsd. seohyun vào vai anna, một giáo 
viên tiểu học 30 tuổi. Từ nhỏ đến lớn cô 
luôn cố gắng để người mẹ đơn thân của 
mình không phải thất vọng. Khi lên cấp 2, 
anna phát hiện rằng cô thích phụ nữ và 
mong mẹ có thể ủng hộ mình nhưng mẹ 
cô đã lạnh lùng phớt lờ. 

Bứt phá mạnh mẽ nhất trong thời 
gian đại dịch covid -19 hoành hành là 
Đài Truyền hình chosun TV. Từ một kênh 
truyền hình cáp không được đánh giá cao, 
chosun TV đã vươn lên, cùng với KBs trở 
thành hai nguồn tin tức phổ biến, chính 
xác nhất về tình hình dịch bệnh. Tỉ suất 
người xem các chương trình tin tức hàng 
đêm của TV chosun đã tăng đột biến lên 
tới 6,9%. Trong khi Đài trung ương KBs 
dẫn đầu về mảng tin tức với mức rating là 
15,5%. chosun TV cũng vừa cho ra mắt 
chương trình thử giọng Mr Trot, nhằm tìm 
ra những giọng ca nam xuất sắc ở thể loại 
nhạc Trot (âm nhạc dân gian hàn Quốc). 
chương trình gây được tiếng vang lớn, 
xác lập kỉ lục về tỉ suất người xem ngay 
tập đầu tiên với 30,5%.

Vì sự gia tăng mạnh mẽ của dịch bệnh 
nên tất cả các chương trình truyền hình 
ra mắt trong thời điểm này đều tiến hành 
họp báo trực tuyến. nhà sản xuất sẽ tổng 
hợp lại các câu hỏi của phóng viên và 
chuyển đến cho ekip thực hiện trong cuộc 
họp được phát trực tiếp. Đại diện của một 
đài truyền hình cho biết, họp báo rất quan 
trọng, giống như một bản xem trước, khơi 
gợi sự tò mò của khán giả về chương trình 
sắp ra mắt nên không thể bỏ qua. nhiều 
phóng viên tỏ ra không hài lòng với hình 
thức họp báo này vì họ không thể đặt câu 
hỏi trực tiếp, cũng như khai thác sâu hơn 
vấn đề mà người hâm mộ quan tâm. Tuy 
nhiên, các nhà đài tuyên bố, sẽ vẫn tiếp 
tục áp dụng biện pháp này cho đến khi 
dịch bệnh được đẩy lùi. 

 TrúC CHi (Tổng hợp)

Kim Tae Hee có màn tái xuất ấn tượng trong hi, Bye Mama

Nữ diễn viên chuyên trị vai ác  Kim Seo Hyung 
sẽ có màn lột xác trong Nobody Knows

Seohyun khiến dân mạng dậy sóng với 
vai diễn đồng tính trong hello dracula
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trong bối cảnh tình hình dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp 
covid 19 ngày càng lan rộng, 
theo tiếng gọi của Đảng cộng 

sản Trung Quốc, hàng nghìn cán bộ đảng 

viên đã bất chấp nguy hiểm, sẵn sàng gạt 

bỏ hạnh phúc riêng tư, tình nguyện dấn 

thân vào vùng tâm dịch để chung tay 

chống chọi với bệnh dịch. Ở một mặt trận 

khác, các nhà đài cũng hợp sức tuyên 

truyền nhằm cập nhật tin tức dịch bệnh, 

nâng cao ý thức phòng bệnh và động viên 

tinh thần để những người dân cùng ứng 

phó kịp thời và vượt qua khủng hoảng.

Qua khảo sát chung cho thấy, tỉ lệ 

người theo dõi các chương trình truyền 

hình cảnh báo và cập nhật tình hình 

dịch bệnh do chủng mới virus covid-19 
tại Trung Quốc Đại lục liên tục tăng qua 
từng ngày. ước tính, người Trung Quốc 
dành 7 tiếng mỗi ngày để theo dõi truyền 
hình bắt đầu từ thời điểm dịch bệnh bùng 
phát mạnh từ ngày 25/1, cho đến khi cả 
tỉnh hồ Bắc bước vào đỉnh điểm cuộc 
chiến chống lại covid-19. Theo thống 
kê, thời lượng phát sóng các chương 
trình liên quan đến dịch bệnh trên các 
kênh truyền hình vệ tinh quốc gia vào 
ngày 01/2 dài hơn 14,6 lần so với ngày 
25/1. Tỉ lệ người xem các bản tin tối trên 
truyền hình vệ tinh cũng tăng 531%, và 
số lượng người xem tăng 906%. Tổng 
cục Điện ảnh, phát thanh và Truyền hình 
Trung Quốc thậm chí còn ra thông báo 
cắt giảm các chương trình giải trí, ưu 
tiên và tăng cường phát sóng chương 
trình đưa tin về bệnh dịch viêm phổi 
corona, nhằm định hướng dư luận tiếp 
cận nguồn tin tức chính xác, đã qua kiểm 
duyệt một cách kịp thời. Vừa phải căng 
mình chống dịch covid 19, Trung Quốc 

còn phải đối mặt với vấn nạn lan truyền 
tin tức giả về loại virus chết người này. 
chính vì vậy, giới chức Trung Quốc luôn 
khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi 
tiếp nhận thông tin và chỉ chia sẻ những 
thông tin được kiểm chứng, tránh gây 
hoang mang dư luận trong bối cảnh 
dịch đang diễn biến phức tạp. Động thái 
của Tổng cục Điện ảnh, phát thanh và 
Truyền hình Trung Quốc được đánh giá 
là vô cùng thiết thực, giúp người dân 
được tiếp cận thông tin đầy đủ và chính 
xác để tránh hỗn loạn thông tin như tuần 
đầu tiên dịch corona bùng phát.

Trên thực tế, sau khi có chỉ đạo từ 
phía Tổng cục, hơn 50% chương trình 
giải trí đã bị các đài cắt sóng. nhiều đài 
truyền hình vệ tinh quốc gia ở các tỉnh 
hồ Bắc, hồ nam, chiết Giang, an huy, 
Trùng Khánh, sơn Đông... đã sản xuất 
hàng loạt chương trình truyền hình trực 
tiếp, cập nhật liên tục về tình hình dịch 
covid 19 ở khắp nơi để thông tin đến 
người dân hơn. Trong ngày 27/1, đã có 6 

truyền hình trung Quốc 
“nóng” vì Covid-19

nằm Trong chiến dịch chung Tay đẩy lùi dịch Viêm đường hô hấp 
cấp gây ra bởi Virus coVid-19 do chính phủ Trung quốc pháT 

động, Truyền Thông Trung quốc, đặc biệT là các đài Truyền hình, 
không ngừng Tuyên Truyền, phản ánh Tình hình dịch bệnh kèm ThEo 
những lời động Viên Tinh Thần mọi người cùng mạnh mẽ, đoàn kếT 

VượT qua giai đoạn đầy cam go này.

Nhiều lĩnh vực tại TQ đình trệ do dịch Covid-19 hoành hành

Các ngôi sao Hoa ngữ đeo khẩu trang 
bảo vệ bản thân

PHía SaU Màn HìnH
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bản tin truyền hình được trực tiếp nhiều 
giờ liền, cung cấp đầy đủ mọi thông tin 
về dịch corona lên sóng. 36 đài truyền 
hình vệ tinh quốc gia phải phát sóng tiết 
mục, chương trình hướng dẫn phòng 
chống dịch bệnh 24/24h. Một số đài 
chuyên sản xuất các chương trình giải 
trí như Đài hồ nam và chiết Giang đều 
hủy phát sóng và lịch ghi hình toàn bộ 
các chương trình thực tế ăn khách như: 
Khoái lạc đại bản doanh, Vương bài đối 
vương bài, Lãng du kí... nhiều bản tin với 
tiêu đề cổ động với nội dung: “Ý chí của 
người dân tựa tường thành, ngăn chặn 
và đẩy lùi virus corona” cũng được một 
loạt các đài truyền hình như chiết Giang, 
sơn Đông, hồ nam, an huy... sản xuất.

Kể từ khi dịch viêm phổi do corona 
virus bùng phát và diễn biến phức tạp, 
với số ca nhiễm lẫn ca tử vong không 
ngừng tăng từng ngày, giới chức Trung 
Quốc đã phong tỏa 16 thành phố nhằm 
giảm thiểu nguy cơ lây lan. Đường phố 
và các địa điểm du lịch đều vắng bóng 
người. nhiều ngành công nghiệp đình 
trệ, trong đó ngành sản xuất phim truyền 
hình cũng bị ảnh hưởng nặng nề do phim 
trường hoành Điếm đóng cửa. Bắt đầu 
từ ngày 9/2, một số đoàn phim truyền 
hình mới rậm rịch trở lại làm việc. Tại 
trường quay hoành Điếm, phim trường 
lớn nhất thế giới tại tỉnh Triết Giang đã 
dán thông báo hướng dẫn các đoàn làm 
phim phải giữ vệ sinh, an toàn và trật tự 
trong quá trình tác nghiệp giữa những 
ngày tâm điểm của đại dịch covid 19. 
Trước đó, phim trường hoành Điếm 

đóng cửa vào cuối tháng 1, khiến ít nhất 
20 đoàn làm phim truyền hình và khoảng 
5.000 cá nhân đang đảm nhận nhiều 
công việc tại đó bị gián đoạn. Khi hoành 
Điếm mở cửa trở lại đặc biệt thu hút sự 
chú ý của dư luận với 250 triệu lượt xem 
các hình ảnh livetream trên mạng xã hội 
lớn nhất Trung Quốc Weibo. Mặc dầu 
vậy, hầu hết người dân cho rằng, họ rất 
lo ngại việc mở cửa hoành Điếm là quá 
sớm khi dịch bệnh vẫn chưa thể kiểm 
soát. Guo, một nhà làm phim lí giải, chi 
phí thuê trường quay không hề rẻ chút 
nào, bên cạnh đó nhà sản xuất còn phải 
trả cho diễn viên và các thành viên trong 
đoàn. Việc kéo dài thời gian làm phim là 
một trở ngại lớn đối với họ. Guo cũng 
cho biết thêm, toàn bộ lịch làm việc với 
nhà đầu tư và phân phối điện ảnh đều bị 
trì hoãn vô thời hạn.

Trong đội ngũ các nhà làm phim 
truyền hình, biên kịch là bộ phận ít bị 
chịu ảnh hưởng nhất bởi họ có thể làm 
việc tại nhà. Miao yue, đạo diễn nổi 
tiếng với tác phẩm Hundred Flowers 
Award cho biết, anh đang trải qua một kì 
nghỉ Tết kéo dài nhất từ trước đến nay. 
Zhang hongrui, nam diễn viên kì cựu 
nổi tiếng với bộ phim Those Innocent 

Years, là một nhân chứng từng trải qua 
giai đoạn Trung Quốc bùng phát dịch 
saRs 17 năm về trước cho biết, anh 
đã cảnh báo hiểm họa về bệnh nhiễm 
đường hô hấp cấp do một loại virus lạ 
từ tháng 1 và có những biện pháp thích 
hợp để nhắc nhở các thành viên trong 
đoàn làm phim của mình.

cho đến cuối tháng 2, chưa có dấu 
hiệu nào cho thấy các đoàn phim sẽ làm 
việc trở lại bình thường. song Bingmei, 
giám đốc điều hành nanning Minzu 
cinema tại Quảng Tây cho hay, nhà hát 
của chị đang trải qua những tháng ngày 
tổn thất nặng nề về kinh tế và đó cũng 
là tình trạng chung của ngành giải trí nói 
chung. Kể cả khi dịch covid-19 được đẩy 
lùi thì vẫn cần thêm nhiều thời gian để 
cuộc sống trở lại hoạt động bình thường. 
Đợt dịch viêm phổi cấp tính này cũng 
cướp đi tính mạng đạo diễn Thường 
Khải của hãng phim hồ Bắc. nam diễn 
viên huỳnh hiểu Minh cùng đoàn phim 
Quý ông nguy cấp cũng bị Tổng cục 
Điện ảnh, phát thanh và Truyền hình 
phát công văn yêu cầu ngừng ghi hình 
và thực hiện biện pháp tự cách li hơn 
20 ngày tại một khách sạn ở Thành Đô, 
Tứ Xuyên từ ngày 15/01 để phòng chống 
covid-19.

an KHê (Theo China Daily)

Hàng triệu người dân theo dõi tin tức về dịch viêm phổi cấp do Covid 19

Nhiều chương trình giải trí tại Trung Quốc bị 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Hàng triệu người dân theo dõi thi công bệnh 
viện dã chiến tại Vũ Hãn qua truyền hình

Lác đác một vài đoàn làm phim trên 
phim trường Hoành Điếm
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v ẫn còn rất sớm để có những 
đánh giá rõ ràng về nội dung, 
điểm mạnh, yếu của từng tác 
phẩm điện ảnh. Tuy nhiên 

netflix đang sở hữu ba bộ phim nhận 

được rất nhiều kì vọng dựa trên dàn 

diễn viên cũng như giá trị nội dung. 

Trước tiên phải kể tới The Prom (dạ tiệc 

chia tay) quy tụ hai ngôi sao nữ nổi tiếng 

và giàu thành tích giải thưởng bậc nhất 
Meryl streep và nicole Kidman. họ sẽ 
sắm vai chính trong bộ tứ nghệ sĩ nhạc 
kịch Broadway đã qua thời hoàng kim 
trong sự nghiệp và nỗ lực giúp cho một 
cặp đôi đồng tính trong dạ tiệc quan 
trọng nhất của tuổi teen. Được chuyển 
thể từ vở nhạc kịch cùng tên, The Prom 
là sản phẩm điện ảnh ghi dấu sự hợp tác 

giữa nhà sáng tạo Ryan Murphy và 
netflix – một thương vụ kỉ lục trị giá hơn 
300 triệu usd. Bên cạnh yếu tố nhân 
văn sâu sắc, chất nhạc kịch cũng là 
điểm mạnh khác của Ryan Murphy, từng 
được thể hiện qua loạt phim truyền hình 
nổi tiếng Glee (nhạc kịch học đường). 
cả Meryl streep và nicole Kidman đều 
là những nghệ sĩ đa tài hàng đầu 

nETflix Vẫn đầy Tham Vọng Trong Việc Thay đổi dòng chảy lịch sử 
điện ảnh, quyếT điền Tên mình Vào Vị Trí xứng đáng ở các cuộc 

đua giải Thưởng năm 2020 - 2021. nhưng nETflix sẽ không còn độc 
Tôn nữa khi cả applE Và hbo cũng đã Tham gia cuộc chơi điện ảnh 

bằng những sản phẩm giàu Tiềm năng.

Amy Adams đóng vai chính 
trong phim hillbilly Elegy

Gemma Chan góp mặt 
trong phim Let Them all Talk

?thời khắc 
chuyển mình 

đã tới

Nam diễn viên từng đọat giải Oscar - 
Gary Oldman - đóng phim tiểu sử Mank
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hollywood với khả năng ca hát đỉnh cao 
nên The Prom hẳn sẽ là sản phẩm mà 
các ban giám khảo không muốn bỏ qua. 
Theo dự kiến ban đầu, một trong các vai 
quan trọng của phim sẽ do nữ ca sĩ 
ariane Grande đảm nhận nhưng vì lịch 
trình biểu diễn quá bận rộn nên thần 
tượng của giới trẻ lỡ hẹn với một cơ hội 
lí tưởng lấn sân điện ảnh. 

dòng phim tiểu sử tiếp tục là sự lựa 
chọn yêu thích của những nhà làm phim 
mang tham vọng giải thưởng. Lần này 
netflix chọn mặt gửi vàng cho một trong 
những đạo diễn tài ba nhất - david Fincher 
- trong dự án tiểu sử về người đã làm nên 
kiệt tác kinh điển Citizen Kane (Công 
dân Kane sản xuất năm 1941). ngôi sao 
lớn của nước anh – Gary oldman - sẽ 
thể hiện vai chính herman J.Mankiewicz. 
Bộ phim là tâm huyết ấp ủ của đạo diễn 
david Fincher từ rất lâu với phần kịch bản 
được chấp bút bởi chính người cha quá 
cố của ông. Thông qua câu chuyện về 
nhân vật chính, rất nhiều vấn đề về ngành 
công nghiệp điện ảnh thuở trước sẽ được 
khai mở với khán giả ngày nay. sánh vai 
cùng Gary oldman là hai nữ diễn viên 
xinh đẹp amanda seyfried và Lily collins.

dù tung ra khá nhiều phim đa dạng 
về thể loại trong năm 2020 nhưng giới 
chuyên môn nhìn nhận Hillbilly Elegy 
(tạm dịch Hồi ức “gã nhà quê”) mới 
chính là tác phẩm nhiều tiềm năng 
tranh giải thưởng nhất. dựa trên cuốn 
tiểu thuyết cùng tên ăn khách hàng đầu 
năm 2016, một cuốn sách được xem 
“phải đọc” trong kỉ nguyên lãnh đạo 
của Tổng thống Trump để hiểu về tầng 
lớp bình dân kiểu Mỹ, Hillbilly Elegy 
là chuyện về một người con của tầng 
lớp ấy đã vượt lên đủ mọi trở ngại, khó 
khăn trong cuộc sống để tới với trường 
đại học danh tiếng yale. “Giấc mơ Mỹ” 
là đề tài hấp dẫn nhưng không hề dễ 
thể hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh, liệu 
lần này netflix cùng Hillbilly Elegy có 
làm nên chuyện? netflix đã có kế hoạch 
phát hành giới hạn Hillbilly Elegy tại 
một số rạp để đủ tiêu chuẩn tranh giải 

qua đó cho thấy tiềm năng của bộ phim 
này. Đây cũng là sản phẩm ghi dấu 
sự hợp tác của hai nữ diễn viên được 
mệnh danh là “những kẻ thất bại vĩ đại 
nhất tại oscar”: Glenn close (7 lần đề 
cử) và amy adams (6 đề cử) với mục 
tiêu chinh phục tượng vàng.

dịch vụ trực tuyến hBo Max cũng gây 
chú ý với bộ phim do đạo diễn steven 
soderbergh cầm trịch mang tên Let Them 
All Talk. phim tiếp tục ghi nhận sự có mặt 
của huyền thoại oscar – Meryl streep 
trong vai một nữ văn sĩ. diễn viên gốc Á 
đang nổi Gemma chan cũng đảm nhận 
một vai quan trọng trong phim. hiện chưa 
rõ hBo Max có kế hoạch cho Let Them All 
Talk tham gia tranh giải hay không. cùng 
với hBo Max, apple TV+ cũng sẽ đưa lên 
hệ thống trực tuyến của mình tác phẩm 
điện ảnh rất đáng chú ý mang tên On the 
Rocks (tạm dịch Bên bờ vực). phim là sự 
tái ngộ của nữ đạo diễn tài năng sofia 
coppola và nam diễn viên Bill Muray kể từ 
sau tác phẩm nổi tiếng Lost in Translation 
(Lạc lối sản xuất năm 2003). sofia coppola 
là cái tên mà giới làm nghệ thuật yêu thích, 
chờ đợi và tán thưởng mỗi tác phẩm do cô 
thực hiện vì thế On the Rocks hoàn toàn 
có thể là cái tên làm nên vị thế mới cho 
dịch vụ trực tuyến còn non trẻ như apple 
TV+ trong bản đồ điện ảnh thế giới. 

 nHã KHanH (Tổng hợp)

Nữ đạo diễn Sofia Coppola tái xuất

Meryl Streep hợp tác cùng Nicole Kidman trong bộ phim The prom
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XeM & SUy ngẫM
XeM & SUy ngẫM

chính luận là “thuật ngữ” được 
gắn vào dòng phim phản ánh 
những vấn đề nóng, bức xúc 
của xã hội, từ đó nhận được sự 

quan tâm và đánh giá cao của khán giả. 
những năm trước, dòng phim này đã có 
được nhiều bộ phim gây tiếng vang, như: 
Chạy án, Lựa chọn cuối cùng, Cảnh sát 
hình sự, Chủ tịch tỉnh, Đàn trời… Ở thời 
điểm phim truyền hình dài tập rơi vào 
khủng hoảng, dòng phim chính luận bị 
phim giải trí lấn lướt. phim chính luận Bên 
kia sông được giải cánh diều Vàng 2019 
ở hạng mục phim truyền hình, Đảo khát 

vừa nhận huy chương Vàng tại Liên hoan 
Truyền hình toàn quốc năm 2019, cùng 
loạt tác phẩm lên sóng gần đây như: 
Những khúc sông dậy sóng, Mê cung, 
Sinh tử cho thấy dòng phim chính luận 
đang trở lại mạnh mẽ.

Đây là thể loại luôn thu hút sự chú ý 
của truyền thông, tuy nhiên, các nhà làm 
phim không dễ dàng để có những tác 
phẩm chính luận. Bởi lẽ dòng phim này 
chủ yếu đề cập những vấn đề nhạy cảm, 
tiêu cực, mặt trái của xã hội nên các đạo 
diễn thường phải mất công tìm, chọn bối 
cảnh thật, có tính thuyết phục cao để lột 

tả hết nội dung phim. Thực tế, số lượng 
kịch bản phim chính luận chỉ đếm trên đầu 
ngón tay. nhà văn phạm ngọc Tiến - tác 
giả kịch bản của các bộ phim: Chuyện làng 
Nhô, Ma làng, Luật đời, Gió làng Kình... 
từng chia sẻ, viết kịch bản phim chính 
luận đòi hỏi biên kịch phải có nhãn quan 
sâu, hiểu biết rộng, trình độ chính trị vững 
vàng, có khả năng khái quát các vấn đề 
nóng của xã hội và phải biết xử lí đề tài 
khéo léo bằng ngôn ngữ điện ảnh. Vì thế, 
kịch bản phim chính luận vừa mất nhiều 
thời gian công sức, vừa ít và khó hay. do 
đặc trưng của thể loại nên phim chính luận 

Dòng phim chính luận

 vẫn luôn khó và nóng
không húT người xEm rộng rãi như các dòng phim khác, phim chính luận 
chỉ có chỗ đứng Trong mộT bộ phận khán giả nhấT định. Tuy nhiên, họ dõi 
ThEo sáT sao, nắm rõ những Tình TiếT Và câu chuyện, Từng nhân VậT Trong 

phim Và luôn đưa ra những ý kiến xác đáng. 
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vẫn được cho là khô khan, khó xem nên để 
tăng sự hấp dẫn, các phim chính luận đã 
cài vào chuyện gia đình, tình yêu đôi lứa 
như những lát cắt nhẹ nhàng, gần gũi với 
đời thường. Đặc biệt, nội dung phim luôn 
truyền tải sâu sắc những thông điệp nhân 
văn, chạm đến trái tim và tình cảm người 
xem. Để có được các tác phẩm chính luận 
chất lượng tốt, trên thực tế các nhà làm 
phim đã và đang gặp không ít khó khăn. 
sau kịch bản thì phim chính luận còn gặp 

khó khăn trong việc thực hiện, từ kinh phí 
còn hạn chế đến lựa chọn diễn viên hợp 
vai và bối cảnh. 

phim chính luận thường đi sâu vào 
những vấn đề nóng, nhạy cảm của xã hội, 
từ đó nhận được sự quan tâm và đánh 
giá cao của khán giả. Bằng lăng kính 
nghệ thuật đặc trưng, các vấn nạn chạy 
chức, chạy quyền, chạy dự án, “đi đêm” 
giữa doanh nghiệp, thói hư tật xấu của 
một bộ phận quan chức... đã được đưa 
lên phim chân thực và đặc sắc trong bộ 
phim Sinh tử. Điểm nổi bật và hấp dẫn 
nhất của Sinh tử có lẽ chính là ở sự quyết 
liệt đấu tranh chống tham nhũng của Ủy 
ban kiểm tra, Viện kiểm sát, cơ quan công 
an và báo chí. Bí thư Tỉnh ủy Văn Thành 
nhân (nsnd Trọng Trinh) - một cán bộ 
luân chuyển đã không ngại va chạm, 
mạnh mẽ đưa ra những quyết định kỉ luật 
cán bộ làm trong sạch bộ máy. có nhiều 
nhân vật, tình huống trong phim sẽ khiến 
người xem liên tưởng đến các vụ đại án 
từng xảy ra trong xã hội. Theo chia sẻ của 
đạo diễn - nsưT Đỗ Thanh hải (Giám 
đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình 

- Đài Truyền hình Việt nam), phim chính 
luận luôn được xem là dòng phim “khó, 
khô và khổ” nên ngay từ khi quyết định 
thực hiện dự án Sinh tử, đoàn làm phim 
đã gặp thách thức. Đó là những thách 
thức từ nội dung kịch bản, thách thức 
với các đạo diễn cho đến thách thức với 

chính dàn diễn viên, đặc biệt là lời thoại 
của từng nhân vật. Đạo diễn nsnd Khải 
hưng và nsưT Mai hiền đã mất 3 năm 
để theo đuổi dự án này.

câu chuyện của Sinh tử chưa hẳn đã 
thành xu hướng “gây sốt” trong cộng đồng, 
nhưng mỗi tập phim đã mang lại sự tò mò 
không ít với khán giả, liệu câu chuyện sẽ 
tiếp diễn ra sao, khi nào thì công lí được 
thực thi, kẻ xấu có phải vào “lò”…? phim 
đã đi đến chặng đường cuối, những gì gọi 
là thủ pháp “giấu” tạo bất ngờ cho phim 
cũng dần lộ và khán giả đã thấy ai gian, 
ai ngay, người bị tha hóa, kẻ một tay lũng 
đoạn chính trường… Giờ người xem chỉ 
đợi việc các cơ quan luật pháp có công 
minh và quyết liệt phanh phui cái ác, cái 
xấu, đưa những kẻ lạm quyền, biến chất, 
tham nhũng, ra công đường xét xử, trả 
lại niềm tin cho nhân dân, thực thi công lí. 

nhiều người cho rằng, phim mang tên Sinh 
tử nhưng chất “sinh tử” hiện tại vẫn chưa 
mạnh mẽ, quyết liệt. Tuy nhiên, ở các tập 
sau, khi các liên minh ma quỷ, các “lợi ích 
nhóm” bị phanh phui đến tận cùng thì cuộc 
chiến “sinh tử” cũng đến hồi gay cấn và hấp 
dẫn. Tự tha hóa, các “lợi ích nhóm”, tham 

nhũng… đang bào mòn niềm tin của 
người dân. Và bộ phim Sinh tử phần 
nào góp thêm tiếng nói vào cuộc chiến, 
để nhận ra chân thiện ác, để cho thấy 
cuộc đấu tranh với những thế lực “nội 
xâm” này rất khốc liệt.

có thể nói, phim chính luận với 
những đề tài gai góc, vấn đề “nóng” 

được dư luận xã hội quan tâm đã, đang 
được các nhà làm phim nỗ lực thực hiện. 
Theo nsưT  Đỗ Thanh hải, dù phim về 
đề tài chính luận luôn thách thức giới 
làm nghề bởi sự khô khan, khuôn mẫu, 
tuy nhiên, bằng sự lao động nghiêm túc, 
sáng tạo và dấn thân, các nhà làm phim 
đã cố gắng cởi bỏ vỏ bọc đó, đem đến 
cho khán giả những bộ phim mang đậm 
hơi thở thời đại, tạo nhiều cảm xúc với 
người thưởng thức. Bên cạnh đó, các bộ 
phim còn gửi gắm thông điệp: lòng tốt sẽ 
chinh phục mọi người, sự ngay thẳng cuối 
cùng sẽ chiến thắng. sang năm 2020, hi 
vọng dòng phim chính luận sẽ có thêm 
nhiều tác phẩm nội dung hay và chất 
lượng tốt, thu hút được đông đảo khán 
giả, góp phần vào sự khởi sắc rõ nét hơn 
của phim truyền hình Việt nói chung.

Hùng Quân

Cảnh trong phim sinh tử

Cảnh trong phim Mê cung

Cảnh trong phim Ma làng
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\ thứ hai - 16/03
phiM hQ: nơi ánh dương soi chiếu - Tập 75
KhÔnG Gian Văn hÓa nGhệ ThuậT
KÝ sỰ: hai đất nước, một trái tim - Tập 
11/20: Tiếng Việt trong trái tim nga
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  22/46
chÌa KhoÁ Thành cÔnG
Toàn cảnh Thế GiỚi
chuyỂn ĐỘnG 24h
phiM hQ: nơi ánh dương soi chiếu - Tập 76
sốnG MỚi
phiM Tài Liệu 
chuyỂn ĐỘnG 24h 
Quốc hỘi VỚi cỬ TRi
 phiM Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 5
Thế GiỚi hÔM nay
Vấn Đề hÔM nay
cỬa sổ asEan
Thế GiỚi GÓc nhÌn

phiM hQ: nơi ánh dương soi chiếu - Tập 76
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  22/46
KÝ sỰ: hai đất nước, một trái tim - Tập 
12/20:  Tinh hoa Việt trên đất nga
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  23/46
câu chuyện Văn hÓa
chuyỂn ĐỘnG 24h
phiM hQ: nơi ánh dương soi chiếu - Tập 77
TaLK ViETnaM
phiM Tài Liệu 
chuyỂn ĐỘnG 24h 
ĐảnG TRonG cuỘc sốnG hÔM nay
phiM Tài Liệu 
phiM Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 6
Thế GiỚi hÔM nay
Vấn Đề hÔM nay
24h cÔnG nGhệ
TÁc phẨM MỚi: cô gái đến từ tháng Ba

phiM hQ: nơi ánh dương soi chiếu - Tập 77
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  23/46
KÝ sỰ: hai đất nước, một trái tim - Tập 
13/20: cùng một ước mơ
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  24/46
TaLK ViETnaM
sỰ Kiện Và BÌnh Luận
chuyỂn ĐỘnG 24h
phiM hQ: nơi ánh dương soi chiếu - Tập 78
phiM Tài Liệu 
phỤ nỮ Và cuỘc sốnG
chuyỂn ĐỘnG 24h 
 phiM Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 7
Thế GiỚi hÔM nay

02:10
03:10
07:30

08:05
09:15
10:25
11:15
13:10
14:10
15:30
18:30
20:10
21:00
22:00
22:15
22:30
22:45

02:10
03:10
07:30

08:05
10:25
11:15
13:10
14:10
15:30
18:30
20:10
20:30
21:00
22:00
22:15
22:35
23:15

02:10
03:10
07:30

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

Vấn Đề hÔM nay
phiM Tài Liệu 
VTV KếT nối 

phiM hQ: nơi ánh dương soi chiếu - Tập 78
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  24/46
KÝ sỰ: hai đất nước, một trái tim - Tập 
14/20: 30 năm, 10 ngàn dặm, 10 giờ bay, 
7 tiếng chạy xe
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  25/46
Quốc hỘi VỚi cỬ TRi
Thế GiỚi GÓc nhÌn
chuyỂn ĐỘnG 24h
phiM hQ: nơi ánh dương soi chiếu - Tập 79
chuyỂn ĐỘnG 24h 
VÌ an ninh Tổ Quốc
câu chuyện Văn hÓa
phiM Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 8
Thế GiỚi hÔM nay
Vấn Đề hÔM nay
Việc TỬ Tế

phiM hQ: nơi ánh dương soi chiếu - Tập 79
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  25/46
KÝ sỰ: hai đất nước, một trái tim - Tập 15/20: 
nước nga với ngành dầu khí Việt nam
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  26/46
Xây dỰnG ĐảnG
Văn học nGhệ ThuậT
chuyỂn ĐỘnG 24h
phiM hQ: công lý - Tập 1
sân Khấu 
chuyỂn ĐỘnG 24h 
phiM Tài Liệu 
phiM Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 9
Thế GiỚi hÔM nay
Vấn Đề hÔM nay
ẨM ThỰc ĐưỜnG phố
Giai Điệu KếT nối

phiM hQ: công lý - Tập 1
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  26/46
nhịp sốnG ĐÔ Thị
Văn học nGhệ ThuậT
MÔi TRưỜnG
Tạp chí Kinh Tế cuối TuẦn
sỰ Kiện Và BÌnh Luận
KhÔnG Gian Văn hÓa nGhệ ThuậT
chuyỂn ĐỘnG 24h
phiM hQ: công lý - Tập 2
học Và LàM ThEo BÁc

22:15
22:35
23:15

02:10
03:10
07:30

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

02:10
03:10
07:30

08:05
09:15
09:30
11:15
13:10
14:10
18:30
20:10
21:00
22:00
22:15
22:30
22:35

02:10
03:10
07:00
07:30
08:05
08:30
09:15
09:45
11:15
13:10
14:10

Văn hoÁ cand
chuyỂn ĐỘnG 24h 
cấT cÁnh 
Văn học nGhệ ThuậT
dân ca nhạc cổ
TaLK ViETnaM

phiM hQ: công lý - Tập 2
BÁo chí Toàn cảnh
Giai Điệu KếT nối
Toàn cảnh Thế GiỚi
chÌa KhoÁ Thành cÔnG
chuyỂn ĐỘnG 24h
phiM hQ: công lý - Tập 3
chèo: chuyện làng Đại cao
Văn hoÁ QĐnd Tự nguyện
chuyỂn ĐỘnG 24h 
TRuyền hÌnh Quân ĐỘi
Giấc Mơ ViệT naM
BÌnh Luận ThỂ Thao
hòa nhạc Thính phònG

chÌa KhoÁ Thành cÔnG
phiM hQ: công lý - Tập 3
KhÔnG Gian Văn hÓa nGhệ ThuậT
KÝ sỰ: hai đất nước, một trái tim - Tập 
16/20: Khu năm Tầng
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  27/46
Toàn cảnh Thế GiỚi
chuyỂn ĐỘnG 24h
phiM hQ: công lý - Tập 4
cẶp LÁ yêu ThươnG 
ViệT naM hÔM nay
chuyỂn ĐỘnG 24h 
Quốc hỘi VỚi cỬ TRi
phiM Tài Liệu 
phiM Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 9
Thế GiỚi hÔM nay
cỬa sổ asEan

KhÔnG Gian Văn hÓa nGhệ ThuậT
phiM hQ: công lý - Tập 4
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  27/46
KÝ sỰ: hai đất nước, một trái tim - Tập 17/20: 
chặng đường mới của dầu khí Việt - nga
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  28/46
KhÔnG Gian Văn hÓa nGhệ ThuậT
câu chuyện Văn hÓa
chuyỂn ĐỘnG 24h
phiM hQ: công lý - Tập 5
ViệT naM hÔM nay

16:15
18:30
20:10
22:00
22:30
23:15

02:10
07:00
07:30
09:15
09:45
11:15
13:10
14:10
16:15
18:30
20:10
20:40
22:15
23:15

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

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

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

08:05
09:15
10:25
11:15
13:10
17:30

thứ ba - 17/03

thứ Năm - 19/03

chủ Nhật - 22/03

thứ ba - 24/03

thứ hai - 23/03thứ sáu - 20/03

thứ bảy - 21/03

thứ tư - 18/03
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chuyỂn ĐỘnG 24h 
ĐảnG TRonG cuỘc sốnG hÔM nay
phiM Tài Liệu 
phiM Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 10
Thế GiỚi hÔM nay
Vấn Đề hÔM nay
TÁc phẨM MỚi

TaLK ViETnaM
phiM hQ: công lý - Tập 5
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  28/46
KÝ sỰ: hai đất nước, một trái tim - Tập 
18/20: Tòa nhà ha noi - Moskva
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  29/46
TaLK ViETnaM
sỰ Kiện Và BÌnh Luận
chuyỂn ĐỘnG 24h
phiM hQ: công lý - Tập 6
hành TRÌnh di sản
phiM Tài Liệu 
ViệT naM hÔM nay
chuyỂn ĐỘnG 24h 
phiM Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 11
Thế GiỚi hÔM nay
Vấn Đề hÔM nay
phiM Tài Liệu 

phiM Tài Liệu 
phiM hQ: công lý - Tập 6
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  29/46
KÝ sỰ: hai đất nước, một trái tim - Tập 
19/20: Xúc tiến thương mại nga – Việt
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  30/46
Quốc hỘi VỚi cỬ TRi
chuyỂn ĐỘnG 24h
phiM hQ: công lý - Tập 7
ViệT naM hÔM nay
chuyỂn ĐỘnG 24h 
VÌ an ninh Tổ Quốc
câu chuyện Văn hÓa
phiM Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 12
Thế GiỚi hÔM nay
Vấn Đề hÔM nay
học Và LàM ThEo BÁc

dân TỘc Và phÁT TRiỂn
phiM hQ: công lý - Tập 7
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  30/46
KÝ sỰ: hai đất nước, một trái tim - Tập 20/20: 
Đối tác chiến lược Việt nam – Liên bang nga
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  31/46

18:30
20:10
20:30
21:00
22:00
22:15
23:15 

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

08:05
09:15
10:25
11:15
13:10
14:10
15:30
17:30
18:30
21:00
22:00
22:15
22:35

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

08:05
09:15
11:15
13:10
17:30
18:30
20:10
20:35
21:00
22:00
22:15
23:15

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

08:05

ĐảnG TRonG cuỘc sốnG hÔM nay
nÔnG nGhiệp Xanh, ThỰc phẨM sạch
chuyỂn ĐỘnG 24h
phiM hQ: công lý - Tập 8
chèo: chuyện làng Đại cao
ViệT naM hÔM nay
chuyỂn ĐỘnG 24h 
phiM Tài Liệu 
phiM Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 13
Thế GiỚi hÔM nay
Vấn Đề hÔM nay
Giai Điệu KếT nối

phiM Tài Liệu (V1 30)
phiM hQ: công lý - Tập 8
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  31/46
nhịp sốnG ĐÔ Thị
dÁM sốnG
Văn học nGhệ ThuậT
MÔi TRưỜnG
Tạp chí Kinh Tế cuối TuẦn
sỰ Kiện Và BÌnh Luận
chuyỂn ĐỘnG 24h
phiM hQ: công lý - Tập 9
học Và LàM ThEo BÁc
Văn hoÁ cand
ViệT naM hÔM nay
chuyỂn ĐỘnG 24h 
cấT cÁnh 
Văn học nGhệ ThuậT
TaLK ViETnaM

MÔi TRưỜnG
phiM hQ: công lý - Tập 9
hành TRÌnh di sản
BÁo chí Toàn cảnh
Giai Điệu KếT nối
sốnG MỚi
nhịp sốnG Ô TÔ
Toàn cảnh Thế GiỚi
chÌa KhoÁ Thành cÔnG
chuyỂn ĐỘnG 24h
phiM hQ: công lý - Tập 10
nhà hÁT TRuyền hÌnh
Văn hoÁ QĐnd: Gương mặt nghệ sĩ trẻ
ViệT naM hÔM nay
chuyỂn ĐỘnG 24h 
TRuyền hÌnh Quân ĐỘi
KhÔnG KhoảnG cÁch 
hành TRÌnh di sản
hòa nhạc Thính phònG

chÌa KhoÁ Thành cÔnG

09:15
10:25
11:15
13:10
14:10
17:30
18:30
20:10
21:00
22:00
22:15
22:35

01:10
02:10
03:10
07:00
07:20
07:30
08:05
08:30
09:15
11:15
13:10
14:10
16:15
17:30
18:30
20:10
22:00
23:15

01:10
02:10
03:10
07:00
07:30
08:05
08:50
09:15
09:45
11:15
13:10
14:10
16:15
17:30
18:30
20:10
20:35
22:15
23:15

01:10

phiM hQ: công lý - Tập 10
KhÔnG Gian Văn hÓa nGhệ ThuậT
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  32/46
chÌa KhoÁ Thành cÔnG
Toàn cảnh Thế GiỚi
chuyỂn ĐỘnG 24h
phiM hQ: công lý - Tập 11
ViệT naM hÔM nay
chuyỂn ĐỘnG 24h 
Quốc hỘi VỚi cỬ TRi
phiM Tài Liệu 
phiM Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 14
Thế GiỚi hÔM nay
Vấn Đề hÔM nay
cỬa sổ asEan

KhÔnG Gian Văn hÓa nGhệ ThuậT
phiM hQ: công lý - Tập 11
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  32/46
phiM Vn: Vực thẳm vô hình - Tập  33/46
KhÔnG Gian Văn hÓa nGhệ ThuậT
câu chuyện Văn hÓa
chuyỂn ĐỘnG 24h
phiM hQ: công lý - Tập 12
phiM Tài Liệu 
ViệT naM hÔM nay
chuyỂn ĐỘnG 24h 
ĐảnG TRonG cuỘc sốnG hÔM nay
phiM Tài Liệu 
phiM Vn: Đừng bắt em phải quên - Tập 15
Thế GiỚi hÔM nay
Vấn Đề hÔM nay
24h cÔnG nGhệ
TÁc phẨM MỚi

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

01:10
02:10
03:10
08:05
09:15
10:25
11:15
13:10
15:30
17:30
18:30
20:10
20:30
21:00
22:00
22:15
22:35
23:15

thứ sáu - 27/03

thứ hai - 30/03

thứ ba - 31/03

thứ bảy - 28/03

chủ Nhật - 29/03

thứ tư - 25/03

thứ Năm - 26/03

http://www.vtvgo.vn/
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\ thứ hai - 16/03
phÁT TRiỂn Bền VỮnG
Một số giải pháp quản lý rác thải nhựa
Kinh doanh Và phÁp LuậT: Gian lận xuất 
xứ hàng hóa - cảnh báo nào cho doanh nghiệp
sốnG KhỎE MỖi nGày 
Bạn cỦa nhà nÔnG 
phiM Vn: Bánh đúc có xương - Tập  26/33
hãy chia sẺ cÙnG chúnG TÔi
Bây GiỜ, Ở Đây Bây giờ và ở đây - số 
XE Và ThỜi Đại
Đi TÌM ĐỒnG ĐỘi
phÓnG sỰ: 
Bí ẩn cung đình triều nguyễn - Tập  9/25
Visa Toàn cẦu Visa toàn cầu – số 11/20
Bạn cỦa nhà nÔnG 
KỸ nănG ThaM Gia Giao ThÔnG
hành TRÌnh KhÁM phÁ
Khám phá đảo ngọc thiên đường
chuyỂn ĐỘnG 24 GiỜ
phiM TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  46
phiM TQ: Ỷ thiên đồ long ký 21/86
sốnG KhỎE MỖi nGày 
phiM Tài Liệu 
núT BấM
cÔnG nGhệ 360

cÔnG nGhệ 360 công nghệ 360 số 5- 2020
KhGd Quốc phònG:
những ngày đầu trong quân ngũ
hành TRÌnh KhÁM phÁ:
Khám phá đảo ngọc thiên đường
Bạn cỦa nhà nÔnG 
phiM Vn: Bánh đúc có xương - Tập  27/33
Giao Lưu - Tọa ĐàM: những sai lầm 
thường gặp của người bệnh trong điều trị bệnh 
phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản
an ninh Và cuỘc sốnG
chân TRỜi Khoa học
Bạn cỦa nhà nÔnG 
phÓnG sỰ:
Bí ẩn cung đình triều nguyễn - Tập  10/25
sẮc Màu cÁc dân TỘc
Bạn cỦa nhà nÔnG 
cơ ThỂ Bạn nÓi GÌ?: phòng bệnh di virut 
bằng thực phẩm liệu có đủ
chuyỂn ĐỘnG 24 GiỜ
phiM TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  47
phiM TQ: Ỷ thiên đồ long ký 22/86
Giải Mã cuỘc sốnG: những người không 
sợ bị bỏng
phÁT TRiỂn Bền VỮnG: Tăng cường vi 
chất dinh dưỡng vào thực phẩm
núT BấM

núT BấM
Visa Toàn cẦu
KỸ nănG ThaM Gia Giao ThÔnG
Bạn cỦa nhà nÔnG: Gà Mía sơn Tây
phiM Vn: Bánh đúc có xương - Tập  28/33
phỤ nỮ Là ĐỂ yêu ThươnG:
Bản lĩnh phụ nữ
chuyến XE BuÝT KỲ Thú: nắng gió phú yên

06:30

08:30

09:00
10:30
11:30
12:15
13:15
13:30
14:00
15:00

16:15
16:45
18:00
18:15

18:30
19:00
19:50
20:55
21:20
21:45
22:40

06:30
08:30

09:00

10:30
11:30
12:15

13:15
13:30
14:00
15:00

16:15
16:45
18:00

18:30
19:00
19:50
20:55

21:45

22:40

06:30
08:30
09:00
10:30
11:30
12:15

13:15

Bạn cỦa nhà nÔnG 
phÓnG sỰ: 
Bí ẩn cung đình triều nguyễn - Tập  11/25
360 ĐỘ nhậT Bản
Bạn cỦa nhà nÔnG 
phÁT TRiỂn Bền VỮnG: Tăng cường vi 
chất dinh dưỡng vào thực phẩm
hành TRÌnh hy VọnG
chuyỂn ĐỘnG 24 GiỜ
phiM TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  48
phiM TQ: Ỷ thiên đồ long ký 23/86
VÌ sỨc KhỎE nGưỜi ViệT
hành TRÌnh KhÁM phÁ
KhÁM phÁ

nhỮnG MảnG Màu cuỘc sốnG
sẮc Màu cÁc dân TỘc
cơ ThỂ Bạn nÓi GÌ?: phòng bệnh di virut 
bằng thực phẩm liệu có đủ
Bạn cỦa nhà nÔnG 
phiM Vn: Bánh đúc có xương - Tập  29/33
sốnG KhỎE MỖi nGày 
Visa Toàn cẦu
Bạn cỦa nhà nÔnG: Gà Mía sơn Tây
phÓnG sỰ:  
Bí ẩn cung đình triều nguyễn - Tập  12/25
an ninh Và cuỘc sốnG
Bạn cỦa nhà nÔnG 
phÁp LuậT Và cuỘc sốnG
chuyỂn ĐỘnG 24 GiỜ
phiM TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  49
phiM TQ: Ỷ thiên đồ long ký 24/86
chấT LưỢnG cuỘc sốnG
phÁT TRiỂn Bền VỮnG: Tăng cường vi 
chất dinh dưỡng vào thực phẩm

nhỮnG MảnG Màu cuỘc sốnG
360 ĐỘ nhậT Bản
KhÁM phÁ
Bạn cỦa nhà nÔnG: phát triển đa dạng
đàn gia súc gia cầm
phiM Vn: Bánh đúc có xương - Tập  30/33
Giải Mã cuỘc sốnG: 
những người không sợ bị bỏng
phiM Tài Liệu KG
Bạn cỦa nhà nÔnG 
phÓnG sỰ: 
Bí ẩn cung đình triều nguyễn - Tập 14
KhGd Quốc phònG
Bạn cỦa nhà nÔnG 
cơ ThỂ Bạn nÓi GÌ?:
Lựa chọn mỹ phẩm cho làn da tuổi ngoài 30
chuyỂn ĐỘnG 24 GiỜ
phiM TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  50
phiM TQ: Ỷ thiên đồ long ký 25/86
hãy chia sẺ cÙnG chúnG TÔi
cÔnG nGhệ 360
hành TRÌnh KhÁM phÁ

Đi Đâu? ăn GÌ?: Đến với Bắc hà
an ninh Và cuỘc sốnG
Kinh doanh Và phÁp LuậT: Đầu tư 
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16:45
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19:00
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21:10
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22:40
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16:45
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19:00
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22:40
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11:30
12:15

13:30
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15:00
16:15
16:45
17:00
18:00

18:30
19:00
19:50
20:30
21:45
22:40

06:30
08:30
09:00

giáo dục - những vướng mắc cần tháo gỡ
phiM Vn: Bánh đúc có xương - Tập  31/33
Visa Toàn cẦu
nhẮn TÌM ĐỒnG ĐỘi
Đi Đâu? ăn GÌ?: Xứ huế mộng mơ
Bạn cỦa nhà nÔnG:
phát triển đa dạng đàn gia súc gia cầm
phÓnG sỰ: 
Bí ẩn cung đình triều nguyễn - Tập 15
phỤ nỮ Là ĐỂ yêu ThươnG:
Bản lĩnh phụ nữ
Bạn cỦa nhà nÔnG 
sốnG KhỎE MỖi nGày 
chuyỂn ĐỘnG 24 GiỜ
phiM TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  51
phiM TQ: Ỷ thiên đồ long ký 26/86
sốnG KhỎE MỖi nGày 
XEM Và nGhĨ: 
những bí mật của loài rệp giường
Thay Đổi cuỘc sốnG: nhân vật Trịnh Thị Ánh
KhÁM phÁ
cÔnG nGhệ 360

XEM Và nGhĨ: những bí mật của loài rệp giường
Đi TÌM ĐỒnG ĐỘi
cơ ThỂ Bạn nÓi GÌ?:
Lựa chọn mỹ phẩm cho làn da tuổi ngoài 30
phiM Vn: Bánh đúc có xương - Tập  28/33
chấT LưỢnG cuỘc sốnG
phiM Tài Liệu 
Kinh doanh Và phÁp LuậT: Đầu tư 
giáo dục - những vướng mắc cần tháo gỡ
phÓnG sỰ: 
Bí ẩn cung đình triều nguyễn - Tập 16
Kiến ThỨc cỘnG ĐỒnG:
phát triển công nghiệp phụ trợ
GÓc nhÌn MÔi TRưỜnG
nGưỜi nÔnG dân hiện Đại 
chuyỂn ĐỘnG 24 GiỜ
phiM TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  52
phiM TQ: Ỷ thiên đồ long ký 27/86
phỤ nỮ Là ĐỂ yêu ThươnG: Mẹ và con gái
GÓc nhÌn cÔnG ThươnG: Mở rộng thị 
trường nguyên liệu thủ công mỹ nghệ
VÌ sỨc KhỎE nGưỜi ViệT
KhÁM phÁ

phÁT TRiỂn Bền VỮnG: Tăng cường 
vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
sốnG KhỎE MỖi nGày - ĐẶc BiệT
phỤ nỮ Là ĐỂ yêu ThươnG:
Mẹ và con gái
Kinh doanh Và phÁp LuậT: Đầu tư 
giáo dục - những vướng mắc cần tháo gỡ
sốnG KhỎE MỖi nGày 
Bạn cỦa nhà nÔnG 
phiM TRuyện 
Bây GiỜ, Ở Đây
Đi TÌM ĐỒnG ĐỘi
phÓnG sỰ: 
Bí ẩn cung đình triều nguyễn - Tập 17
Visa Toàn cẦu
Bạn cỦa nhà nÔnG 
chuyỂn ĐỘnG 24 GiỜ
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thứ tư - 18/03

thứ ba - 17/03

thứ Năm - 19/03

chủ Nhật - 22/03

thứ bảy - 21/03

thứ hai - 23/03

thứ sáu - 20/03
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phiM TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  53
phiM TQ: Ỷ thiên đồ long ký 28/86
sốnG KhỎE MỖi nGày 
phiM Tài Liệu 
núT BấM
KhÁM phÁ Thế GiỚi: 
Không thể tuyệt chủng – Tập 5

cÔnG nGhệ 360
sốnG KhỎE MỖi nGày
VÌ sỨc KhỎE nGưỜi ViệT
KhGd Quốc phònG
hành TRÌnh KhÁM phÁ
Bạn cỦa nhà nÔnG 
phiM TRuyện 
an ninh Và cuỘc sốnG
Bạn cỦa nhà nÔnG 
phÓnG sỰ: 
Bí ẩn cung đình triều nguyễn - Tập 18
sẮc Màu cÁc dân TỘc
Bạn cỦa nhà nÔnG 
chuyỂn ĐỘnG 24 GiỜ
phiM TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  54
phiM TQ: Ỷ thiên đồ long ký 29/86
Giải Mã cuỘc sốnG:
Mộ đá bí ẩn ở Bắc Giang (tập 1)
sạch hay BẨn
phÁT TRiỂn Bền VỮnG
KhÁM phÁ Thế GiỚi: 
Không thể tuyệt chủng – Tập 6

núT BấM
Giải Mã cuỘc sốnG:
Mộ đá bí ẩn ở Bắc Giang (tập 1)
Gia ĐÌnh 4.0
Visa Toàn cẦu
KỸ nănG ThaM Gia Giao ThÔnG
Bạn cỦa nhà nÔnG: Thổ canh hốc đá
phiM TRuyện 
Bạn cỦa nhà nÔnG 
phÓnG sỰ: 
Bí ẩn cung đình triều nguyễn - Tập 19
360 ĐỘ nhậT Bản
Bạn cỦa nhà nÔnG 
chuyỂn ĐỘnG 24 GiỜ
phiM TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  55
phiM TQ: Ỷ thiên đồ long ký 30/86
VÌ sỨc KhỎE nGưỜi ViệT
Đi Đâu? ăn GÌ?: Một ngày ở pleiku
hành TRÌnh KhÁM phÁ
KhÁM phÁ Thế GiỚi 

nhỮnG MảnG Màu cuỘc sốnG
Gia ĐÌnh 4.0
sẮc Màu cÁc dân TỘc
cơ ThỂ Bạn nÓi GÌ ?
Bạn cỦa nhà nÔnG 
phiM TRuyện 
Bạn cỦa nhà nÔnG: Thổ canh hốc đá
phÓnG sỰ:  
Bí ẩn cung đình triều nguyễn - Tập 20
an ninh Và cuỘc sốnG
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20:55
21:20
21:45
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08:00
08:30
09:00
10:30
11:30
13:00
14:00
15:00

16:15
16:45
18:30
19:00
19:50
20:55

21:15
21:45
23:00

06:30
06:45

08:00
08:30
09:00
10:30
11:30
14:00
15:00

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

06:30
08:00
08:30
09:00
10:30
11:30
14:00
15:00

16:15

Bạn cỦa nhà nÔnG 
chuyỂn ĐỘnG 24 GiỜ
phiM TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  56
phiM TQ: Ỷ thiên đồ long ký 31/86
ĐẸp 24/7
Giao Lưu - Tọa ĐàM
KhÁM phÁ Thế GiỚi 

nhỮnG MảnG Màu cuỘc sốnG
VÌ sỨc KhỎE nGưỜi ViệT
360 ĐỘ nhậT Bản
KhÁM phÁ
Bạn cỦa nhà nÔnG 
phiM TRuyện 
Bạn cỦa nhà nÔnG 
phÓnG sỰ:  
Bí ẩn cung đình triều nguyễn - Tập 21
KhGd Quốc phònG
Bạn cỦa nhà nÔnG 
chuyỂn ĐỘnG 24 GiỜ
phiM TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  57
phiM TQ: Ỷ thiên đồ long ký 32/86
Đi Đâu? ăn GÌ?: Về miền đất Tổ
cÔnG nGhệ 360 công nghệ 360 số 6- 2020
KhÁM phÁ Thế GiỚi 

Đi Đâu? ăn GÌ?: pL Một ngày ở pleiku
hãy chia sẺ cÙnG chúnG TÔi
chuyến XE BuÝT KỲ Thú: Qua miền đất đỏ
an ninh Và cuỘc sốnG
Kinh doanh Và phÁp LuậT:
Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt nam
phiM TRuyện 
Bạn cỦa nhà nÔnG 
phÓnG sỰ: 
Bí ẩn cung đình triều nguyễn - Tập 22
phỤ nỮ Là ĐỂ yêu ThươnG:
Mẹ và con gái
Bạn cỦa nhà nÔnG 
chuyỂn ĐỘnG 24 GiỜ
phiM TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  58
phiM TQ: Ỷ thiên đồ long ký 33/86
XEM Và nGhĨ: Lãng tử côn trùng
Thay Đổi cuỘc sốnG
nhân vật ngô Thị Thu hiền

XE Và ThỜi Đại
KhÁM phÁ Thế GiỚi 
XEM Và nGhĨ: Lãng tử côn trùng
sốnG KhỎE MỖi nGày 
Đi Đâu? ăn GÌ?: Về miền đất Tổ
Đi TÌM ĐỒnG ĐỘi
cơ ThỂ Bạn nÓi GÌ ?
phiM TRuyện 
phÁp LuậT Và cuỘc sốnG
Kinh doanh Và phÁp LuậT:
Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt nam
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19:50
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06:30
06:45
08:00
08:30
09:00
11:30
13:00
14:00

phÓnG sỰ: 
Bí ẩn cung đình triều nguyễn - Tập 23
Kiến ThỨc cỘnG ĐỒnG:
Tăng cường năng lực cho cơ khí nông thôn
GÓc nhÌn MÔi TRưỜnG
nGưỜi nÔnG dân hiện Đại:  
Bên dòng sông côn
chuyỂn ĐỘnG 24 GiỜ
phiM TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  59
phiM TQ: Ỷ thiên đồ long ký 34/86
GÓc nhÌn cÔnG ThươnG: 
EVFTa và  cơ hội, thách thức cho
 đồ gỗ Việt nam
VÌ sỨc KhỎE nGưỜi ViệT
chân TRỜi Khoa học cuỘc sốnG
KhÁM phÁ Thế GiỚi 

phÁT TRiỂn Bền VỮnG:
sốnG KhỎE MỖi nGày - ĐẶc BiệT
phỤ nỮ Là ĐỂ yêu ThươnG:
Kinh doanh Và phÁp LuậT:
sốnG KhỎE MỖi nGày 
Bạn cỦa nhà nÔnG 
phiM TRuyện 
Bây GiỜ, Ở Đây
Đi TÌM ĐỒnG ĐỘi
phÓnG sỰ: 
Visa Toàn cẦu
Bạn cỦa nhà nÔnG 
chuyỂn ĐỘnG 24 GiỜ
phiM TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  60
phiM TQ: Ỷ thiên đồ long ký 35/86
sốnG KhỎE MỖi nGày 
phiM Tài Liệu 
núT BấM
KhÁM phÁ Thế GiỚi:

cÔnG nGhệ 360
sốnG KhỎE MỖi nGày
VÌ sỨc KhỎE nGưỜi ViệT
KhGd Quốc phònG
hành TRÌnh KhÁM phÁ
Bạn cỦa nhà nÔnG 
phiM TRuyện 
an ninh Và cuỘc sốnG
Bạn cỦa nhà nÔnG 
phÓnG sỰ: 
sẮc Màu cÁc dân TỘc
Bạn cỦa nhà nÔnG 
chuyỂn ĐỘnG 24 GiỜ
phiM TQ: Lưu hải đấu Kim Thiềm - Tập  61
phiM TQ:Ỷ thiên đồ long ký 36/86
Giải Mã cuỘc sốnG:
Mộ đá bí ẩn ở Bắc Giang (tập 1)
sạch hay BẨn
phÁT TRiỂn Bền VỮnG
KhÁM phÁ Thế GiỚi: 
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thứ Năm - 26/03
chủ Nhật - 29/03

thứ hai - 30/03

thứ ba - 31/03

thứ sáu - 27/03

thứ bảy - 28/03

thứ ba - 24/03

thứ tư - 25/03
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XeM gì?
phiM TQ:
Thuyết tiến hóa tình yêu – Tập  27
Đại nÁo Thư Viện chiến
phiM hQ:
chuyến đi để đời - Tập  10/17
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 17
Vui - KhoẺ - cÓ ích
cà phê sÁnG
néT Xanh TRonG Kiến TRúc nay
phiM Vn:
cả một đời ân oán - Tập  49/72
hãy chọn GiÁ ĐúnG
phiM hQ:
hoán đổi số phận - Tập 50
phiM hQ: Quý ông hoàn hảo - Tập 35
phiM TBn:
Bí mật cây cầu cũ - Tập 701
TRỜi sinh MỘT cẶp
phiM hQ:
chuyến đi để đời - Tập  11/17
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 18
chọn Đâu cho ĐúnG
phiM Vn:
Tiệm ăn dì ghẻ - Tập 33/36
phiM hQ:
Muôn kiểu nàng dâu - Tập 53
chuyện ĐêM MuỘn

phiM TQ:
Thuyết tiến hóa tình yêu – Tập  28
VÌ Bạn XỨnG ĐÁnG
phiM hQ:
chuyến đi để đời - Tập  11/17
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 18
ẨM ThỰc KỲ Thú
cà phê sÁnG
phiM Vn:
cả một đời ân oán - Tập  50/72
chiến sĨ 2020
phiM hQ:
hoán đổi số phận - Tập 51
phiM hQ: Quý ông hoàn hảo - Tập 36
phiM TBn:
Bí mật cây cầu cũ - Tập 702
chọn nGay Đi
100 TRiệu 1 phúT
phiM hQ:
chuyến đi để đời - Tập  12/17
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 19
ai Là TRiệu phú
phiM Vn:
Tiệm ăn dì ghẻ - Tập 34/36
phiM phiM hQ:
Muôn kiểu nàng dâu - Tập 54
chuyện ĐêM MuỘn

phiM TQ:
Thuyết tiến hóa tình yêu – Tập  29
Vui - KhoẺ - cÓ ích
phiM hQ:
chuyến đi để đời - Tập  12/17
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 19
chọn Đâu cho ĐúnG
cà phê sÁnG
phiM Vn:
cả một đời ân oán - Tập  51/72
ai Là TRiệu phú
phiM hQ:
hoán đổi số phận - Tập 52
phiM hQ: Quý ông hoàn hảo - Tập 37
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phiM TBn:
Bí mật cây cầu cũ - Tập 703
VÌ Bạn XỨnG ĐÁnG
ẨM ThỰc KỲ Thú
phiM hQ:
chuyến đi để đời - Tập  13/17
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 20
Gà ĐẺ TRỨnG VànG
phiM Vn:
cô gái nhà người ta - Tập 25/25
phiM hQ:
Muôn kiểu nàng dâu - Tập 55
chuyện ĐêM MuỘn

phiM TQ:
Thuyết tiến hóa tình yêu – Tập  30
Gà ĐẺ TRỨnG VànG
phiM hQ:
chuyến đi để đời - Tập  13/17
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 20
VÌ Bạn XỨnG ĐÁnG
cà phê sÁnG
phiM Vn:
cả một đời ân oán - Tập  52/72
Vui - KhoẺ - cÓ ích
phiM hQ:
hoán đổi số phận - Tập 53
phiM hQ: Quý ông hoàn hảo - Tập 38
hiM TBn:
Bí mật cây cầu cũ - Tập 704
VưỢT Thành chiến

phiM hQ:
chuyến đi để đời - Tập  14/17
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 21
KÈo này ai ThẮnG
phiM Vn: nhà trọ Balanha - Tập 1
phiM hQ:
Muôn kiểu nàng dâu - Tập 56
chuyện ĐêM MuỘn

phiM TQ:
Thuyết tiến hóa tình yêu – Tập  31
ĐưỜnG Lên Đỉnh oLyMpia
phiM hQ:
chuyến đi để đời - Tập  14/17
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 21
Gà ĐẺ TRỨnG VànG
cà phê sÁnG
phiM Vn:
cả một đời ân oán - Tập  53/72
ĐưỜnG Lên Đỉnh oLyMpia
phiM hQ:
hoán đổi số phận - Tập 54
phiM hQ: Quý ông hoàn hảo - Tập 39
phiM TBn:
Bí mật cây cầu cũ - Tập 705
Thiếu niên nÓi
phiM hQ:
chuyến đi để đời - Tập  15/17
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 22
chiến sĨ 2020
phiM Vn: nhà trọ Balanha - Tập 2
phiM hQ:
Muôn kiểu nàng dâu - Tập 57
chuyện ĐêM MuỘn

phiM TQ:
Thuyết tiến hóa tình yêu – Tập 32
VÌ Bạn XỨnG ĐÁnG
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01:20

phiM hQ:
chuyến đi để đời - Tập  15/17
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 22
KÈo này ai ThẮnG
cà phê sÁnG
Vui - KhoẺ - cÓ ích
chiến sĨ 2020

GẶp GỠ ĐÔnG Tây
Quả cẦu Bí Ẩn
Đại nÁo Thư Viện chiến
hãy chọn GiÁ ĐúnG
phiM Vn:
nước mắt loài cỏ dại - Tập  35/40
Tiền Khéo Tiền KhÔn
phiM hQ:
chuyến đi để đời - Tập  16/17
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 23
VưỢT Thành chiến
TRỜi sinh MỘT cẶp
nGưỜi phỤ nỮ hạnh phúc
chuyện ĐêM MuỘn

phiM TQ:
Thuyết tiến hóa tình yêu – Tập  33
chiến sĨ 2020
phiM hQ:
chuyến đi để đời - Tập  16/17
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 23
hãy chọn GiÁ ĐúnG
cà phê sÁnG
KÝ Ức Vui VẺ 
sỨc nưỚc nGàn năM
Đại chiến âM nhạc
100 TRiệu 1 phúT
GiÁc Quan ThỨ 6
ĐưỜnG Lên Đỉnh oLyMpia
phiM Vn:
nước mắt loài cỏ dại - Tập  36/40

VÌ Bạn XỨnG ĐÁnG
phiM hQ:
chuyến đi để đời - Tập  17/17
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 24
chọn nGay Đi
Thiếu niên nÓi
LỜi TỰ sỰ

phiM TQ:
Thuyết tiến hóa tình yêu – Tập  34
Đại nÁo Thư Viện chiến
phiM hQ:
chuyến đi để đời - Tập  17/17
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 24
chọn nGay Đi
Vui - KhoẺ - cÓ ích
cà phê sÁnG
néT Xanh TRonG Kiến TRúc nay
phiM Vn:
cả một đời ân oán - Tập  54/72
hãy chọn GiÁ ĐúnG
phiM hQ:
hoán đổi số phận - Tập 55
phiM hQ: Quý ông hoàn hảo - Tập 40
phiM TBn:
Bí mật cây cầu cũ - Tập 706
TRỜi sinh MỘT cẶp
phiM TRuyện 
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 25
chọn Đâu cho ĐúnG
phiM Vn: Tiệm ăn dì ghẻ - Tập 35
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thứ hai - 16/03

thứ ba - 17/03

thứ hai - 23/03

chủ Nhật - 22/03

thứ bảy - 21/03

thứ tư - 18/03

thứ Năm - 19/03

thứ sáu - 20/03
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phiM hQ:
Muôn kiểu nàng dâu - Tập 58
chuyện ĐêM MuỘn

phiM TQ:
Thuyết tiến hóa tình yêu – Tập  35
VÌ Bạn XỨnG ĐÁnG
phiM TRuyện 
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 25
Vui - KhoẺ - cÓ ích
ẨM ThỰc KỲ Thú
cà phê sÁnG
phiM Vn:
cả một đời ân oán - Tập  55/72
chiến sĨ 2020
phiM hQ:
hoán đổi số phận - Tập 56
phiM hQ: Quý ông hoàn hảo - Tập 41
phiM TBn:
Bí mật cây cầu cũ - Tập 707
chọn nGay Đi
100 TRiệu 1 phúT
phiM TRuyện 
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 26
ai Là TRiệu phú
phiM Vn: Tiệm ăn dì ghẻ - Tập 36
phiM hQ:
Muôn kiểu nàng dâu - Tập 59
chuyện ĐêM MuỘn

phiM TQ:
Thuyết tiến hóa tình yêu – Tập  36
Vui - KhoẺ - cÓ ích
phiM TRuyện 
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 26
ĐưỜnG Lên Đỉnh oLyMpia
chọn Đâu cho ĐúnG
cà phê sÁnG
phiM Vn:
cả một đời ân oán - Tập  56/72
ai Là TRiệu phú
phiM hQ:
hoán đổi số phận - Tập 57
phiM hQ: Quý ông hoàn hảo - Tập 42
phiM TBn:
Bí mật cây cầu cũ - Tập 708
VÌ Bạn XỨnG ĐÁnG
ẨM ThỰc KỲ Thú
phiM TRuyện 
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 27
Gà ĐẺ TRỨnG VànG
phiM Vn: nhà trọ Balanha - Tập 3
phiM hQ:
Muôn kiểu nàng dâu - Tập 60
chuyện ĐêM MuỘn

phiM TQ:
Thuyết tiến hóa tình yêu – Tập  37
Gà ĐẺ TRỨnG VànG
phiM TRuyện 
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 27
hãy chọn GiÁ ĐúnG
VÌ Bạn XỨnG ĐÁnG
cà phê sÁnG
phiM Vn:
cả một đời ân oán - Tập  57/72
Vui - KhoẺ - cÓ ích
phiM hQ:

hoán đổi số phận - Tập 58
phiM hQ: Quý ông hoàn hảo - Tập 43
phiM TBn:
Bí mật cây cầu cũ - Tập 709
VưỢT Thành chiến

phiM TRuyện 
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 28
KÈo này ai ThẮnG
phiM Vn: nhà trọ Balanha - Tập 4
phiM hQ:
Muôn kiểu nàng dâu - Tập 61
chuyện ĐêM MuỘn

phiM TQ:
Thuyết tiến hóa tình yêu – Tập  38
ĐưỜnG Lên Đỉnh oLyMpia
phiM TRuyện 
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 28
ẨM ThỰc KỲ Thú
Gà ĐẺ TRỨnG VànG
cà phê sÁnG
phiM Vn:
cả một đời ân oán - Tập  58/72
ĐưỜnG Lên Đỉnh oLyMpia
phiM hQ:
hoán đổi số phận - Tập 59
phiM hQ: Quý ông hoàn hảo - Tập 44
phiM TBn:
Bí mật cây cầu cũ - Tập 710
Thiếu niên nÓi
phiM TRuyện 
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 29
chiến sĨ 2020
phiM Vn: nhà trọ Balanha - Tập 5
phiM hQ:
Muôn kiểu nàng dâu - Tập 62
chuyện ĐêM MuỘn

phiM TQ:
Thuyết tiến hóa tình yêu – Tập  39
VÌ Bạn XỨnG ĐÁnG
phiM TRuyện 
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 29
ĐưỜnG Lên Đỉnh oLyMpia
KÈo này ai ThẮnG
cà phê sÁnG
Vui - KhoẺ - cÓ ích
chiến sĨ 2020

GẶp GỠ ĐÔnG Tây

Quả cẦu Bí Ẩn
Đại nÁo Thư Viện chiến
hãy chọn GiÁ ĐúnG
phiM Vn:
nước mắt loài cỏ dại - Tập  37/40
Tiền Khéo Tiền KhÔn
phiM TRuyện 
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 30
VưỢT Thành chiến
TRỜi sinh MỘT cẶp

chuyện ĐêM MuỘn

phiM TQ:
Thuyết tiến hóa tình yêu – Tập  40
chiến sĨ 2020
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phiM TRuyện 
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 30
Vui - KhoẺ - cÓ ích
hãy chọn GiÁ ĐúnG
cà phê sÁnG

sỨc nưỚc nGàn năM
Đại chiến âM nhạc
KhÔnG Gian Xanh
100 TRiệu 1 phúT
GiÁc Quan ThỨ 6
ĐưỜnG Lên Đỉnh oLyMpia
phiM Vn:
nước mắt loài cỏ dại - Tập 38/40
ẨM ThỰc KỲ Thú
VÌ Bạn XỨnG ĐÁnG
phiM TRuyện 
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 31
chọn nGay Đi
Thiếu niên nÓi
LỜi TỰ sỰ

phiM TQ:
Đại nÁo Thư Viện chiến
phiM TRuyện 
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 31
chọn nGay Đi
Vui - KhoẺ - cÓ ích
cà phê sÁnG

phiM Vn:
cả một đời ân oán - Tập  59/72
hãy chọn GiÁ ĐúnG
phiM hQ:
hoán đổi số phận - Tập 60
phiM hQ: Quý ông hoàn hảo - Tập 45
phiM TBn:
Bí mật cây cầu cũ - Tập 711
TRỜi sinh MỘT cẶp
phiM TRuyện 
phiM hQ:
ngược dòng - Tập 31
chọn Đâu cho ĐúnG
phiM Vn: Tình yêu và tham vọng - Tập 1
phiM hQ:
Muôn kiểu nàng dâu - Tập 63
chuyện ĐêM MuỘn

phiM TQ:
VÌ Bạn XỨnG ĐÁnG
phiM TRuyện 
phiM hQ: ngược dòng - Tập 32
Vui - KhoẺ - cÓ ích
ẨM ThỰc KỲ Thú
cà phê sÁnG
phiM Vn:
cả một đời ân oán - Tập  60/72
chiến sĨ 2020
phiM hQ: hoán đổi số phận - Tập 61
phiM hQ: Quý ông hoàn hảo - Tập 46
phiM TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 712
chọn nGay Đi
100 TRiệu 1 phúT
phiM TRuyện 
phiM hQ: ngược dòng - Tập 32
ai Là TRiệu phú
phiM Vn: Tình yêu và tham vọng - Tập 2
phiM hQ: Muôn kiểu nàng dâu - Tập 64
chuyện ĐêM MuỘn
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thứ ba - 24/03

thứ Năm - 26/03

thứ bảy - 28/03

chủ Nhật - 29/03

thứ hai - 30/03

thứ ba - 31/03

thứ sáu - 27/03

thứ tư - 25/03

http://www.vtvgo.vn/
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KháNh hòa

bắc giaNg

(từ Ngày 16/03 đếN Ngày 31/03/2020 )

lịch phát sóng các đài địa phương

hải dươNg

i. buổi 0h00 
Từ 16 - 25/3: phim TQ: Thần phong đao
Từ 25 - 31/3: phim TQ: sau ánh hào quang
ii- buổi 2h00
Từ 16 - 26/3: phim Vn: nó là con tôi
Từ 26- 31/3: phim Vn: Muôn mặt cuộc đời
iii- buổi 4h30
Từ 16 - 24/3: phim hQ: Truy sát
Từ 24 - 31/3: phim hQ: Biệt đội số 38
iV- buổi 7h00 
Từ 16 - 26/3: phim Vn: nó là con tôi
Từ 26- 31/3: phim Vn: Muôn mặt cuộc đời
V- buổi 11h00
phim hQ: Thần tượng mất tích

Vi- buổi 12h00
phim TQ: sau ánh hào quang
Vii. buổi 12h50 
phim Vn: Một thời ngang dọc
Viii. buổi 14h00 
phim TQ: Lời nói dối chân thật
Viii. buổi 17h20
phim TQ: cung bậc tình yêu
ix. buổi 20h10 
phim TQ: Lời nói dối chân thật
x- buổi 21h00
Từ 16- 20/3: phim Vn: sếp ơi, anh yêu em
Từ 21- 31/3: phim Vn: Tội ác không dung thứ

i.buổi sáNg (6h45’)
ngày 16-29/3: phim Vn: Biển đời giông tố
ngày 30-31/3: phim Vn: Trả em kiếp này
ii.buổi sáNg (9h00’) 
phim hQ: Kế hoạch trả thù 
iii.buổi trưa (11h45’)
* Thứ hai, ba, tư, năm, sáu   
phim TQ: Giai thoại nàng Tây Thi 
(phát lại vào 22h45)
iV.buổi trưa (13h45’)    
Từ ngày 16-19/3
phim Vn: dã tâm thiên thần
Từ ngày 20-31/3
phim Vn: Bản năng thép
V.buổi chiều (16h30’)                   
phim ĐL: Mùa hoa mẫu đơn
Vi.buổi tối (20h45)                
Từ ngày 16-26/3
phim TQ: người tình của Khang hy
Từ ngày 27-31/3
phim Vn: Một nửa nanh cọp
Vii.buổi tối ( 22h45’)
*Thứ hai, ba, tư, năm, sáu  
phim TQ: Giai thoại nàng Tây Thi 

buổi sáNg (7h00). 
Từ 16 - 17/3
phim Thái Lan: chỉ vì yêu em
17/3 - 31/3:
phim hQ: người yêu tuyệt vời
buổi trưa (11h15)
(phát lại vào 7h00 ngày hôm sau)
ngày 16/3
phim Thái Lan: chỉ vì yêu em
17 - 31/3:
phim hQ: người yêu tuyệt vời
buổi chiều (14h30)
phim hQ: con đường sóng gió
buổi chiều tối (17h00)
phim TQ: Tân bảng phong thần 
buổi chiều tối (17h50)
phim Vn: Bản năng thép
buổi tối (20h40)
(phát lại vào 14h30 ngày hôm sau)
phim hQ: con đường sóng gió
cuối Ngày (23h15)
(phát lại vào 17h00 ngày hôm sau)
phim TQ: Tân bảng phong thần
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TrướC giờ gHi HìnH

Ca sĩ Hương Ly 
muốn đến 

gần hơn với 
khán giả

Với giọng nữ cao (soprano) cùng kĩ ThuậT Thanh nhạc xử lí TốT, 
hương ly là mộT Trong những ca sĩ Thính phòng sở hữu nhiều giải 

Thưởng âm nhạc Trong nước Và quốc Tế. Tuy nhiên, khán giả lại biếT 
đến hương ly nhiều hơn Với phong cách dân gian đương đại. 
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hương Ly sinh ra trong gia đình 
có truyền thống nghệ thuật hát 
chèo nên ngay từ nhỏ, cô đã rất 
yêu thích những giai điệu âm 

nhạc. Để thực hiện hóa ước mơ trở thành 
ca sĩ, hương Ly đã thi vào học viện âm 
nhạc Quốc gia. sau tám năm học tập với 
sự nỗ lực không ngừng, năm 2019 hương 
Ly đã xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa Khoa 
thanh nhạc. phó trưởng khoa Thanh nhạc, 
ca sĩ Tân nhàn không giấu được niềm tự 
hào về học trò của mình: “hương Ly là 
một học trò ngoan ngoãn, nghị lực và luôn 
cố gắng vươn lên trong học tập, luôn 
muốn khẳng định mình, muốn chinh phục 
những đỉnh cao nghệ thuật bằng việc tìm 
tòi và thể hiện những tác phẩm thanh 
nhạc khó”. 

Khán giả còn biết đến hương Ly qua 
rất nhiều cuộc thi với thành tích cao 
như giải Ba Sao Mai 2017,  Giải nhất 
và huy chương Vàng Tài năng trẻ toàn 
quốc năm 2017. Đặc biệt, hương Ly 
cũng ghi tên mình ở nhiều giải thưởng 
âm nhạc quốc tế như giành cúp vàng 
khi dự thi tại Festival âm nhạc châu Á 
- Thái Bình dương năm 2017 tại hồng 
Kông; giải nhì tại cuộc thi âm nhạc quốc 
tế Kyushu Music concour 2018 diễn ra 
tại Kumamoto, nhật Bản. Đối với hương 
Ly, trong tất cả những giải thưởng, Sao 
Mai 2017 là một dấu mốc quan trọng 
trong sự nghiệp ca hát của cô. cuộc thi 
đã cho hương Ly có được một lượng 
khán giả riêng, được khẳng định mình 
và hiểu  sâu sắc hơn về cá tính âm nhạc 
của bản thân. hương Ly luôn tâm niệm 
tình yêu âm nhạc chính là động lực lớn 
để cô vượt qua những khó khăn, thách 
thức trong âm nhạc. Thực ra, với hương 
Ly, giải thưởng không quá quan trọng 
mà điều quan trọng là sau cuộc thi sẽ 
làm được gì. 

sở hữu khá nhiều giải thưởng ở dòng 
nhạc thính phòng nhưng hương Ly lại 
thường xuất hiện trên sân khấu trong 
phong cách nhạc dân gian đương đại. 
Đây là những âm hưởng nuôi dưỡng tâm 
hồn cô suốt tuổi thơ tươi đẹp. Bước ra 
khỏi những sân chơi âm nhạc lớn, hương 

Ly cũng luôn ấp ủ dự định về những sản 
phẩm âm nhạc cho riêng mình. Tuy nhiên, 
cô đầu tư thời gian nhiều hơn cho việc học 
thanh nhạc tại học viện âm nhạc Quốc gia 
Việt nam bởi đây là nền tảng cơ bản để 
cô bước đường dài trên con đường ca hát 
chuyên nghiệp. hiện tại, hương Ly đang 
tiếp tục học hệ cao học tại học viện âm 
nhạc Quốc gia. 

Bên cạnh việc học tập, hương Ly cũng 
thường xuyên nhận lời mời tham gia biểu 
diễn trên các sân khấu lớn nhỏ. Đây là cơ 
hội để cô tiếp cận với khán giả. Vì vậy, mỗi 
lần bước lên sân khấu, hương Ly rất coi 
trọng trang phục biểu diễn, trang điểm… 
Với vóc dáng nhỏ bé nên cô thường lựa 

chọn rất kĩ trang phục biểu diễn. Tùy từng 
màu sắc ca khúc, cô sẽ chọn trang phục 
sao cho phù hợp. nếu là dân ca đương 
đại, hương Ly thường lựa chọn mặc áo 
dài và những biến tấu của áo dài hay áo tứ 
thân… Lúc hát nhạc thính phòng, hương 
Ly sẽ lựa chọn những bộ váy dạ hội kiểu 
dáng đuôi cá để tôn lên vóc dáng. hương 
Ly yêu thích lối trang điểm nhẹ nhàng, 
thiên về những gam màu tự nhiên như 
hồng, cam để tôn lên vẻ thanh xuân trên 

gương mặt. ngoài sân khân chính thống, 
hương Ly còn xây dựng một trang cá nhân 
trên youtube, cô coi đó như một kênh để 
quảng bá những sản phẩm âm nhạc mới 
và cũng là để giao lưu với khán giả. 

Mới đây, hương Ly vừa được mời 
xuất hiện trong một chương trình Những 

mảng màu cuộc sống trên VTV2 để chia 
sẻ về con đường đến với thành công 
trong âm nhạc. Với hương Ly, được xuất 
hiện trên  truyền hình luôn là cơ hội tốt 
để khán giả hiểu hơn về âm nhạc cũng 
như tính cách của mình nên cô đã chuẩn 
bị rất kĩ. Đặc biệt, trong trường quay 
của chương trình, hương Ly cũng dành 
tặng khán giả ca khúc dân gian đương 
đại Quê hương ba miền với bản phối mới 
mẻ. chương trình sẽ được phát sóng vào 
tháng 3 trên kênh VTV2. 

 THu Huệ
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 dự án Ngũ hành của Nhật Huyền 
được ấp ủ thực hiện trong hai năm với 
tổng chi phí là 13 tỉ, một con số không 
phải ca sĩ nào cũng dám đầu tư. Nhật 
Huyền có tính toán đến lỗ lãi trong việc 
ra một sản phẩm âm nhạc? 

Trước mỗi dự án, tôi đều tính toán 

rất nhiều về những cái được và mất. 

Và cho đến giờ, có thể là may mắn, mỗi 

dự án tôi đều thấy mình được “lãi”. có 

lẽ mọi người chỉ nghĩ đến giá trị bằng 

tiền bạc, vật chất, nhưng tôi nghĩ, ngoài 

tiền bạc thì mọi việc đều có những giá 

trị khác nữa. Không riêng gì Ngũ hành, 

trong tất cả các sản phẩm âm nhạc 

của mình, tôi đều “lãi”, lãi ở đây là trải 

nghiệm, là sự khám phá bản thân, là 

tình cảm của ekip và anh em bạn bè, là 

định hướng đường dài của mình đang 

được thực hiện từng bước một, tôi nghĩ 

đó là những giá trị mà không phải vật 

chất nào cũng mua được.

 Trong thời gian thực hiện dự án 

âm nhạc này, Nhật Huyền gặp phải 

những khó khăn gì từ việc lên ý tưởng 

đến khi thực hiện? 

Khó khăn thì nhiều vô kể, nhiều đến 

mức có lúc muốn buông tay ấy chứ. 

Ca sĩ nhật Huyền
niềm đam mê âm nhạc  

bán cổ điển
&

là giọng ca “lạ” Trong 
làng nhạc ViệT, ca sĩ nhậT 
huyền rấT chăm chỉ Tung 
ra những dự án âm nhạc 
có bối cảnh, nội dung íT 

có Trong Thế giới Thực, Với 
mức đầu Tư rấT lớn.  cuối 

năm 2019 cô dành mức đầu 
Tư khủng khi Tung 7 mV Với 
5 ca khúc Trong dự án âm 
nhạc mang Tên ngũ hành. 

TÁn gẫU
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Bạn thử hình dung, hai năm với 5 MV 
ra mắt, hai buổi họp báo, một bộ ảnh, 
và hàng loạt các sản phẩm nhỏ khác, 
đó không chỉ là việc của mình tôi mà là 
công sức của hàng trăm người. Để thực 
hiện được, ngoài tâm huyết còn cần sức 
khỏe, sự chăm chỉ, đôi khi là cả sự bao 
dung, nhẫn nại để bỏ qua những xích 
mích không đáng có, rồi những lúc cạn 
hết năng lượng nhưng vì mọi người mà 
phải tiếp tục đứng lên và nỗ lực. Thực 

sự là một hành trình dài với đầy mồ hôi 
và nước mắt để đi được đến bây giờ. 
Đúc kết lại, tôi chỉ muốn nói, dù làm bất 
cứ việc gì, hãy cứ thật tâm, lương thiện, 
với một mục đích trong sáng và đẹp đẽ, 
thì tự nhiên mọi người sẽ đến với mình, 
giúp đỡ mình, thậm chí ông trời cũng sẽ 
nhìn thấy những nỗ lực ấy để bù đắp 
xứng đáng.

 dòng nhạc cổ điển thường không 
đầu tư cho vũ đạo, nhưng với Nhật 
Huyền thì ngược lại, chị đã làm thế 
nào để có thể có những bước vũ đạo 
chuyên nghiệp như thế?

Tập luyện hàng ngày! (cười). Tôi hát 
bán cổ điển nhưng xác định hình ảnh của 
mình là quyến rũ và nữ tính, một chút hiện 
đại, phá cách nên vũ đạo là kĩ năng không 
thể thiếu. Thực tế là cả hát hay nhảy, gọi là 
năng khiếu nhưng không phải bạn cứ ngồi 
yên là nó đến, mà đều cần phải rèn luyện 
với cường độ cao mỗi ngày. 

 Sau khi ra mặt dự án này, những 
phản hồi mà Nhật Huyền nhận được từ 
giới chuyên môn, từ phía khán giả là gì?

Thực sự rất ngạc nhiên và cảm 
động, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên các 

sản phẩm đều được đón nhận và lan 
tỏa mạnh mẽ, đặc biệt là khán giả trẻ. 
Lượt nghe và xem trên youtube của MV 
Kim đã đạt hơn một triệu lượt, MV Hỏa 
cũng gần 500.000 lượt nghe. các thầy 
cô giáo, đồng nghiệp trong trường cũng 
khen ngợi khá nhiều khiến tôi cũng thấy 
vững tâm để tiếp tục cố gắng hơn nữa 
trên hành trình âm nhạc của mình.

 là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc bán 
cổ điển nhưng Nhật Huyền không ngại 
chi trả cho những sản phẩm âm nhạc 
lớn, đây là cuộc dạo chơi với âm nhạc 
hay còn là điều gì lớn hơn thế?

Với tôi, âm nhạc không phải một sự 
đầu tư thương mại để nói quá nhiều về 

tiền bạc, mà là một sự cống hiến, thậm 
chí là hi sinh. nghệ sĩ nào cũng muốn có 
những sản phẩm âm nhạc của mình, có 
giá trị về nghệ thuật trước hết là cho chính 
bản thân, sau đó là cho nền âm nhạc 
nước nhà, hướng ra khu vực và thế giới. 
Đó cũng là  ước mơ của tôi, để âm nhạc 
cổ điển và bán cổ điển Việt nam ngày một 
lan tỏa mạnh mẽ, người yêu nhạc cổ điển 
cũng không cảm thấy bị “lạc lõng” giữa 
một thị trường xô bồ như bây giờ.

 Ngoài đam mê âm nhạc, Nhật 
Huyền còn có những niềm đam mê, sở 
thích nào khác trong cuộc sống?

ngoài âm nhạc, tôi là người phụ nữ 
của gia đình. Tôi thích chăm lo cho các 
thành viên trong nhà, nấu ăn cho chồng 
và các con, trò chuyện với chúng. Đôi 
khi tôi đọc sách hoặc nghe nhạc cổ điển, 
xem phim, nhưng không gì thắng được 
sức mạnh từ gia đình.

 Nhật Huyền có thể chia đôi chút về 
cuộc sống hiện tại, về tổ ấm của mình?

dù chồng tôi làm về công nghệ nhưng 
lại rất yêu nghệ thuật và và ủng hộ vợ 
trong con đường âm nhạc. Tôi cũng có hai 
thiên thần nhỏ, bé trai lớn 10 tuổi và bé gái 
8 tuổi, đều rất khỏe mạnh, thông minh. Với 
tôi, đó là tài sản quý nhất, không gì đánh 
đổi được.

 Cảm ơn  ca sĩ Nhật Huyền!

THu Huệ (Thực hiện)
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THời Trang

Xu hướng rock-chic 
cho tuổi nổi loạn

cá Tính mà Vẫn nữ Tính khiến các Trang phục ThEo phong cách 
rock - chic được nhiều Thiếu nữ ưa chuộng.
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khởi phát từ trang 
phục dành cho 
những ca sĩ thể hiện 
dòng nhạc Rock 

mạnh mẽ nhưng Rock-chic là 
xu hướng thời trang ít gai góc 
nhất. dù trung thành với màu 
đen bí ẩn nhưng Rock – chic lại 
phối hợp nhiều chất liệu đối lập 
như da, jeans, lưới, chiffon, 
lông vũ… cùng phụ kiện đinh 
tán, dây xích kim loại tạo nên 
sự phá cách ấn tượng. Trang 
phục theo xu hướng này có tính 
ứng dụng cao, giúp người mặc 
nổi bật theo cách riêng. Một 
điểm đặc biệt của Rock – chic là những đôi giày boot hầm 
hố, giúp các bước đi mạnh mẽ, uy lực. 

Vốn là cô gái yêu thích sự năng động, khỏe khoắn nên 
người mẫu nhí Bảo hà mê tít những trang phục đẹp mắt của 
nTK ivan Trần. Buổi chụp hình ngẫu hứng diễn ra rất nhanh, 
Bảo hà nắm bắt được tinh thần của trang phục nên tạo dáng 
nhanh và sáng tạo.

Trang phục: ivan Trần
Người mẫu: Bảo hà
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DU LịCH

với vị trí đắc địa, được xem là 
một trong những cửa ngõ giao 
lưu quốc tế quan trọng giữa 
Việt nam với campuchia, Thái 

Lan…, giao lưu trao đổi hàng hoá giữa 

các vùng kinh tế trọng điểm phía nam và 

các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông cửu 

Long, Tây ninh có đủ điều kiện để trở 

thành một trung tâm kinh tế - xã hội của 

khu vực Đông nam bộ. Trong đó, điểm 
đáng lưu ý, Tây ninh là địa phương giàu 
tiềm năng về du lịch với nhiều địa danh, di 
tích lịch sử, danh lam thắng cảnh như: núi 
Bà Đen, hồ dầu Tiếng, căn cứ Trung 
ương cục miền nam… và nhiều di sản 
văn hóa phi vật thể mang tầm quốc gia 
như: Lễ vía Bà Linh sơn Thánh Mẫu - núi 
Bà Đen, Lễ kì yên Đình Gia Lộc, múa 
trống chhay - dăm, nghề làm bánh tráng 
phơi sương Trảng Bàng… 

cách Tp hồ chí Minh khoảng 100km, 
núi Bà Đen thuộc tỉnh Tây ninh được lựa 
chọn là nơi nghỉ ngơi hoặc picnic cuối tuần 
của nhiều gia đình cũng như các bạn trẻ 
yêu thích thiên nhiên. Với độ cao 986m, 
núi Bà Đen thích hợp để khám phá trong 
ngày hoặc nếu thích, bạn có thể chọn 
cách cắm trại qua đêm sẽ mang lại những 
trải nghiệm rất thú vị. Không chỉ là nơi du 
lịch khám phá dành cho các bạn trẻ, dân 
phượt yêu thích chinh phục độ cao cũng 

tây ninh 
điểm đến tâm linh

Chùa Bà Đen là điểm hành hương thu hút nhiều du khách 

Tượng Phật Niết Bàn trên núi Bà Đen

được biếT đến là mộT Vùng đấT 
giàu Truyền Thống yêu nước, 
Tây ninh còn có Tiềm năng 

pháT Triển kinh Tế To lớn Với 
những Thế mạnh như du lịch, 

nông nghiệp, công nghiệp chế 
biến… mảnh đấT này Vừa mang 
đặc điểm của cao nguyên, Vừa 

có sắc Thái của Vùng đồng 
bằng, sở hữu những Thắng 

cảnh Thiên nhiên nổi Tiếng, sự 
đa dạng Văn hóa của 21 dân 
Tộc, những công Trình kiến 
Trúc Tâm linh độc đáo Và bề 

dày lịch sử đáng Tự hào. 
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như cảm nhận về thiên nhiên, núi Bà Đen 
còn là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng 
tại miền nam. Khám phá núi Bà Đen, du 
khách có thể ghé qua quần thể chùa tại 
đây. có rất nhiều ngôi chùa lớn nhỏ như: 
chùa Thượng, chùa hạ, chùa Trung, chùa 
hang… mỗi chùa mang một kiểu kiến trúc 
và có những câu chuyện riêng. 

Tọa lạc ở độ cao 350m giữa lưng 
chừng núi Bà Đen là chùa Bà (Linh sơn 
Tiên Thạch tự hay còn gọi là chùa phật, 
chùa Thượng) được hình thành năm 
1745 và xây dựng năm 1763. Đây cũng 
là ngôi chùa cổ xưa nhất tại Tây ninh. 
ngôi chùa có tuổi đời hơn 300 năm này 
thờ Linh sơn Thánh Mẫu (tục gọi là Bà 
Đen) được người dân địa phương và 
du khách truyền tụng nhiều về sự linh 
thiêng. có nhiều truyền thuyết li kì xung 
quanh lịch sử hình thành và tên gọi chùa 
Bà Đen. Không ai rõ thực hư của những 
truyền thuyết đó nên ngôi chùa cổ này 
lại càng thu hút sự tò mò của du khách. 
Men theo các bậc thang bên hông chùa 
Bà Đen, du khách đi theo bảng chỉ dẫn 
sẽ lên tới chùa Linh sơn hoà Đồng 
(chùa hoà Đồng). Được khôi phục lại từ 
một ngôi chùa cũ, nơi hòa thượng Thích 
Giác Điền từng tu tập trong những năm 
giữa thế kỉ 20, chùa Linh sơn hòa Đồng 
xây dựng theo kiến trúc quen thuộc của 
chùa miếu nam Bộ. Đi qua khu vực Linh 
sơn Tiên Thạch tự và leo thêm gần 100 
bậc thang nữa, du khách sẽ đến chùa 
hang. chùa được thành lập năm 1830, 
trùng tu năm 1995, theo hệ phái Bắc 

Tông. Khu vực chùa hang hiện còn bia 
tưởng niệm 181 cán bộ chiến sĩ trinh sát 
thuộc phòng Quân báo - Bộ Tham mưu 
miền B2 đã anh dũng hi sinh trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước. chùa 
Quan âm hay còn gọi là động Ba cô là 
ngôi chùa nằm cao nhất trong quần thể 
chùa Bà Đen. Từ chùa hang, du khách 
phải đi qua cả trăm bậc thang với độ dốc 
thẳng đứng mới lên được tới chùa Quan 
âm. nơi đây có Quan âm tự thờ Quan 
Thế âm Bồ Tát cùng nhiều miếu và hang 
động nhân tạo thờ cô và thờ Mẫu. các 
hang động được hình thành bởi những 
phiến đá khổng lồ tự nhiên, sau đó được 
trang trí thêm các thạch nhũ ở trên trần 
hang rủ xuống và tạo thêm tiếng nước 
chảy róc rách xung quanh, tạo cảm giác 
vừa linh thiêng vừa kì bí. Đến chùa Quan 
âm, du khách còn có thể xin xăm, xin 
keo cầu an.

Linh sơn phước Trung (chùa Trung) 
nằm ở chân núi, ngay lối cổng ra vào Khu 
du lịch quốc gia núi Bà Đen nên rất thuận 
tiện cho du khách lui tới chiêm bái. chùa 
theo hệ phái Bắc Tông, được thành lập 
năm 1876 và cùng thờ Linh sơn Thánh 
Mẫu. cũng như chùa Bà Đen, chùa 
Trung sở hữu kiến trúc đặc trưng của 
phật giáo miền nam với những họa tiết 
phù điêu hoa lá, vân mây tinh tế và đặc 
sắc. Mái chỉ vuốt nhẹ cong nổi bật giữa 
nền trời. chùa còn sở hữu khu vườn 
rộng rãi rợp bóng bồ đề, có vườn tượng 
kỉ niệm ngày thái tử Tất Ðạt Ða vừa mới 
sinh ra đã bước đi 7 bước, làm nở theo 7 

đoá sen hồng và giảng đường Tâm hoà 
khánh thành cuối năm 2016.

sở hữu quần thể điện, miếu, chùa, 
tháp linh thiêng, núi Bà Đen là điểm đến 
hành hương thu hút đông du khách bậc 
nhất cả nước. Đặc biệt, dịp Tết canh Tý 
vừa qua, lần đầu tiên núi Bà Đen đã có 
một hệ thống cáp treo hiện đại với hai 
tuyến cáp Bà Đen - Vân sơn và tuyến 
Bà Đen - chùa hang đã giảm từ  4 giờ 
theo đường núi hiểm trở mà người già 
yếu không thể leo lên được,  xuống còn 
8 phút đi cáp treo, thỏa khát khao đặt 
chân tới “nóc nhà Đông nam bộ” của 
du khách mọi lứa tuổi. du khách được 
lướt cùng cáp treo qua những khung 
cảnh núi non kì vĩ của quần thể núi Bà 
Đen và thung lũng Ma Thiên Lãnh, cảm 
nhận trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ của thiên 
nhiên nơi đây với hệ động thực vật đa 
dạng, phong phú. Đây đó, những dấu 
tích chiến tranh chống Mỹ vẫn còn sót lại 
bên những tảng đá vỡ, những vết đạn, 
gợi nhắc lịch sử một thời oai hùng của 
mảnh đất Tây ninh… 

Bước chân ra khỏi cabin cáp treo, 
chạm tay vào cột mốc 986m cũng là lúc 
cảm xúc của du khách được vỡ òa, khi 
trước mắt là biển mây bồng, núi biếc, xa 
xa, hồ dầu Tiếng bao la như chạm chân 
trời, cả một vùng đồng bằng trù phú với 
những thửa ruộng đan dệt thành bức 
tranh nhiều màu sắc, tòa thánh Tây ninh 
uy nghi, những danh thắng nổi tiếng của 
Tây ninh nằm gọn trong tầm mắt. 

    T.H

Chùa Bà Đen nằm ở độ cao 350mGa Bà Đen đạt kỷ lục Guiness Nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới
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công ty vận tải đường sắt hà nội 
 giảm chuyến tàu, tăng khuyến mại 

thực hiện các văn bản chỉ đạo 
của chính phủ, Bộ y tế, các cơ 
quản lý nhà nước về phòng 
chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng virus 2019-ncoV, 
Đường sắt Việt nam đã thực hiện tốt 
nhiều biện pháp để phòng chống, ngăn 
ngừa sự lây lan của dịch bệnh viên đường 
hô hấp cấp do chủng virut corona.

côNg tác phòNg chốNg dịch
 Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do 
chủng virut corona. cấp khẩu trang y tế để 
cấp phát miễn phí cho tất cả hành khách đi 
tàu và người lao động làm việc có tiếp xúc 
với hành khách, khách hàng. chủ động 
phối hợp với Trung tâm y tế Đường sắt tổ 
chức phun thuốc tẩy trùng trên các đoàn 
tàu và các nhà ga (phòng đợi tàu, sân ga) 
bằng thuốc cloramin B. Khuyến cáo người 
lao động cách tự bảo vệ, thực hiện đầy đủ 
các khuyến cáo của Bộ y tế.

Trên tàu thường xuyên duy trì nhiệt 
độ trong toa xe mức 26oc nhằm hạn chế 
thấp nhất virus 2019-ncoV có thể phát 
tán, hướng dẫn xử lí khi hành khách đi tàu 
có dấu hiệu sốt, ho và biểu hiện của viêm 
đường hô hấp.

 phát thanh trên tàu (song ngữ tiếng 
Việt và tiếng anh) nội dung tuyên truyền, 

hướng dẫn hành khách về các biện pháp 
để phòng tránh virus 2019 - ncoV theo 
khuyến cáo của Bộ y tế.

côNg tác VậN tải hàNh Khách
Khi có thông tin dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng virus 2019-ncoV, 
lượng vé trả trong dịp Tết nguyên đán là 
26.630 vé, tổng số tiền trả vé 13 tỷ 026 
triệu đồng. do lượng hành khách đi tàu sụt 
giảm mạnh, công ty VTĐshn phải ngừng 
chạy 6 đôi tàu khách Thống nhất trong 
dịp Tết, làm giảm khoảng 7,2 nghìn lượt 
khách, tương ứng 8 tỷ đồng, hàng ngày 
ngừng chạy 01 đôi tàu sp1/2 trên tuyến 
hà nội – Lào cai từ ngày 1/2/2020 làm 
giảm 500 hK/ngày, tương ứng 160 triệu/
ngày. ngừng chạy tàu MR1 từ ngày 5/2 
và tàu MR2 từ ngày 4/2/2020 làm giảm 
khoảng 160 hK/ngày tương ứng 70 triệu/
ngày. sản lượng hành khách trong dịp Tết 
nguyên đán canh Tý chỉ đạt 410.420 lượt 
hành khách bằng 84% so với Tết Kỷ hợi, 
doanh thu chỉ đạt 222,4 tỉ bằng 89% so với 
Tết Kỷ hợi. doanh thu hành khách tháng 
2 và tháng 3 dự kiến chỉ đạt được 50% so 
với cùng kì.

chíNh sách trả, đổi Vé Và 
KhuyếN mại

do việc điều chỉnh thời gian học của 
các trường, hành khách là học sinh, sinh 

viên được điều chỉnh giảm thời gian trả, 
đổi vé từ 10 giờ xuống còn 4 giờ trước giờ 
tàu chạy; quy định trước đó vé chỉ đổi một 
lần, trường hợp đổi từ lần thứ hai thì phí 
30% tiền vé, nay không hạn chế lần đổi 
vé và  phí đổi vé là 20.000 đồng/vé. hành 
khách có vé đi tàu Thống nhất chiều hà 
nội - Tp. hcM và ngược lại cũng áp dụng 
chính sách giảm thời gian chi trả và phí trả 
đổi vé đi tàu.

 Để chia sẻ khó khăn với đối tác, từ 
01/02 vừa qua, đối với các công ti du lịch, 
lữ hành mua vé nguyên toa, cả năm trên 
tuyến hà nội - Lào cai, hà nội - Vinh 
được mua vé với số lượng theo nhu cầu 
thực tế, trả vé không thu phí. 

 hành khách mua vé trước ngày đi tàu 
từ 10 ngày trở lên và có cự li đi từ 500km 
đối với tàu sE19/20, 900km trở lên đối với 
tàu sE1/2, sE5/6, sE9/10 sẽ được giảm 
từ 10% -%50% giá vé (mua càng sớm, giá 
vé càng rẻ).

các đoàn khách tập thể đi từ 10 người 
trở lên được giảm từ 4% -15% giá vé (đi 
càng đông, giá càng rẻ). hướng dẫn viên 
dẫn đoàn được giảm 90% giá vé.

hành khách mua vé khứ hồi được 
giảm từ 5%-20% giá vé.

các chính sách giảm giá trên không áp 
dụng cho dịp lễ và hè.

Đo thân nhiệt hành khách trước khi lên tàu Khử trùng tàu bằng thiết bị y tế chuyên dụng






