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VTV6 Hành trình

thắp lửa
10 nămNgày 29/4/2007, lầN đầu tiêN một kêNh truyềN hìNh 

riêNg biệt dàNh cho giới trẻ của đài thVN chíNh 
thức ra mắt. Sau 10 Năm khai phá “mảNh đất” rộNg 
mở NhưNg cũNg đầy thách thức, VtV6 đã trở thàNh 

Nơi thắp lêN NgọN lửa đam mê, Nhiệt huyết của 
tuổi trẻ…

kênh Truyền hình Tương TáC  
Trên VTV

Kênh truyền hình Thanh thiếu 
niên - VTV6 được phát sóng thử 
nghiệm trên hệ thống truyền hình số 
vệ tinh dTh và Truyền hình cáp Việt 
nam (VTVcab - trước đây là VcTV) 
bắt đầu từ ngày 29/4/2007. Đây cũng là 
lần đầu tiên, Đài Truyền hình quốc gia 
phát triển khái niệm truyền hình tương 
tác. Khác với những kênh truyền hình 
thông thường ở thời điểm đó, khán giả 
của VTV6 không chỉ là đối tượng tiếp 
nhận thông tin, thưởng thức chương 
trình mà còn trực tiếp tham gia vào quá 
trình sản xuất của VTV6. Tất cả các 

chương trình của kênh VTV6 luôn đặt 
ra mục đích trang bị những kĩ năng cần 
thiết để các bạn trẻ mạnh dạn theo đuổi 
ước mơ của mình, đồng thời hướng họ 
đến những suy nghĩ tích cực, sống có 
trách nhiệm. sau thời gian thử nghiệm, 
VTV6 chính phát sóng quảng bá trên hệ 
thống analog và phủ sóng toàn quốc từ 
7/9/2010. dấu mốc đáng nhớ tiếp theo 
là vào ngày 07/09/2013, kênh VTV6 với 
chuẩn hình ảnh độ nét cao (hd) toàn 
thời gian, trở thành kênh truyền hình thứ 
hai sau VTV3 được phát sóng với chất 
lượng hd. cùng với sự đổi mới về yếu 
tố kĩ thuật, điều khiến những người làm 
kênh truyền hình Thanh thiếu niên luôn 

tự hào là format các chương trình đều 
được sáng tạo bởi đội ngũ biên tập viên, 
phóng viên trẻ của kênh. 

sau 10 năm lên sóng, hiện VTV6 
không chỉ là kênh truyền hình tương tác 
hàng đầu của Việt nam với 24h phát 
sóng/ngày mà còn là kênh truyền hình 
sự kiện với các giải đấu thể thao lớn, 
các sự kiện văn hóa - giải trí quan trọng. 
những chương trình mang đậm bản sắc 
của VTV6 như: Sinh ra từ làng, Khát 
vọng Việt Nam, Hôm nay ai đến, Bữa 
trưa vui vẻ... đã mang đến cho khán giả 
nhiều câu chuyện về những người đã tạo 
nên cảm hứng, nỗ lực đổi thay vì một xã 
hội nhân văn và tốt đẹp hơn. Đó là bác 

Giai điệu tự hào - một trong những chương trình được 
 khán giả yêu thích do VTV6 thực hiện từ năm 2016
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sĩ phan Minh Liêm - người tìm ra gene 
diệt tế bào ung thư, là nhà giáo về hưu - 
cô nguyễn Thị Thông - hàng ngày dạy 
chữ cho con em của ngư dân, là kình 
ngũ Ánh Viên, là “cậu bé Google” phan 
Đăng nhật Minh, “thần đồng” Đỗ nhật 
nam… nhìn vào những chương trình 
đang phát sóng, khán giả có thể cảm 
nhận được sự cố gắng lao động miệt 
mài, công phu của đội ngũ phóng viên, 
biên tập viên VTV6. họ đã phải luôn cố 
gắng tìm ra “công thức” pha 
trộn mới trên những nguyên 
liệu cũ để tạo ra chương 
trình mang tính mới mẻ, hấp 
dẫn cho người xem. 

Diện mạo Tuổi lên 10
Ở tuổi lên 10, VTV6 

đang tiếp tục thực hiện mục 
tiêu nâng cao chất lượng 
các chương trình được phát 
sóng với format hấp dẫn, 
phù hợp với đối tượng và 
tiêu chí của mình. Bên cạnh 
các chương trình có nội dung, chất 
lượng tốt, có hình thức sáng tạo, nội 
dung gần gũi, cần thiết cho khán giả trẻ 
và nhận được nhiều phản hồi như: Hôm 
nay ai đến?, Sáng tạo khởi nghiệp…, 
kênh VTV6 còn mang đến cho khán 
giả nhiều chương trình giao lưu đặc 
biệt, có ý nghĩa xã hội cao như: Cánh 
buồm khởi nghiệp, Cuộc phiêu lưu của 
hạt giống, Tết nghĩa là hi vọng, Festival 
Thiếu nhi ASEAN, Alo! Đây là A69, Tây 
Bắc - Những trái tim thắp lửa. Trong đó, 
chương trình Cánh buồm khởi nghiệp và 
Cuộc phiêu lưu của hạt giống nằm trong 
chuỗi chương trình Khởi nghiệp quốc 
gia với những câu chuyện về ý tưởng 
sáng tạo và làm thế nào để giúp các cá 
nhân khởi nghiệp thành công. Bữa trưa 
vui vẻ với diện mạo mới, mỗi tháng 
thực hiện một chương trình đặc biệt, 
có nội dung tương tác cao nên chương 
trình tiếp tục thu hút được lượng khán 
giả đông đảo trẻ trên mọi miền đất 
nước. Bên cạnh đó, VTV6 cũng tiếp 
tục sản xuất chương trình Giai điệu 
tự hào, một chương trình đã tạo được 
tiếng vang. Ekip thực hiện đã thành 
công khi đi theo một lối khai thác mới 
rất thuyết phục.

Bước sang năm 2017, kênh Truyền 
hình Thanh thiếu niên - VTV6 tiếp tục 
có những thay đổi và có thêm nhiều 
chương trình mới để phục vụ khán giả 
tốt hơn. Theo chủ trương kí kết giữa 
Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân 
Việt nam và Đài Truyền hình Việt 
nam, Ban Thanh thiếu niên đã phối 
hợp chặt chẽ với Tổng cục chính trị 
để chuẩn bị cho ra mắt những chương 
trình về quân đội. Bên cạnh đó, VTV6 
tiếp tục là kênh truyền hình hỗ trợ 
chương trình khởi nghiệp quốc gia, 
ngoài Chuyến xe khởi nghiệp sẽ có 
nhiều chương trình mới ra đời. 

Để kỉ niệm 10 năm lên sóng, kênh truyền hình Thanh thiếu niên tổ chức chuỗi 
chương trình đặc biệt, trong đó có Bữa trưa vui vẻ (truyền hình trực tiếp) ngày 
23/4 với sự tham gia của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương tại sân khấu ngoài trời của Đài 
THVN; Gala người thắp lửa là chương trình “đinh” của sự kiện với phần trao 
giải cho những gương mặt đã từng xuất hiện trên kênh VTV6 trong suốt 10 năm 
qua được phát sóng 29/04. Ngoài ra, còn có Hội trại ngoài trời: Triển lãm của 
VTV6 và đối tác tại Đài THVN. Các đối tác tham gia Hội trại không chỉ trưng 
bày, giới thiệu sản phẩm của mình đến với đối tượng khách hàng tiềm năng mà 
còn thể hiện mong muốn đồng hành cùng người trẻ trong việc xây dựng những 
giá trị cốt lõi.

Một cảnh trong phim alo! Đây là a69

CT Tết nghĩa là hi vọng - 2017

Bữa trưa vui vẻ - một điểm hẹn  
yêu thích của khán giả trẻ

Thu huệ
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Nhà báo Tạ Bích Loan trong 60 phút mở

Nhà báo Tạ Bích Loan

VTV6 sẽ ĐẨy Mạnh 
chiến Lược số

VTV6 là một trong những kênh 
truyền hình dẫn đầu trong việc tạo ra 
những chương trình tương tác trực tiếp 
với khán giả, tính tương tác của kênh 
trong thời gian tới sẽ tiếp tục được làm 
rõ nét như thế nào?

Truyền hình tương tác là xu hướng 
của thời đại, từ chỗ truyền thông chỉ đưa 
thông tin một chiều thì càng ngày chúng ta 
càng cần đối thoại hai chiều với khán giả. 
Đặc biệt, chiều phản hồi của khán giả có 
vai trò rất quan trọng. ngay từ khi VTV6 ra 
đời (2007), chúng tôi đã kì vọng có nhiều 
hình thức phong phú trong việc tương tác 
với khán giả bởi vì đối tượng của kênh là 
những người trẻ, họ có lợi thế lớn để thực 
hiện điều này. năm 2007 cũng là lúc bắt 
đầu trào lưu của các mạng xã hội. Đây 
chính là nền tảng tốt để chúng tôi bắt đầu 
thực hiện một kênh truyền hình tương tác.

chương trình đầu tiên mang tính 
tương tác trên VTV6 là Đối thoại trẻ được 
truyền hình trực tiếp. Tại đây, khán giả 
có thể đặt câu hỏi trực tiếp với khách mời 

tại trường quay, thể hiện quan điểm qua 
việc bấm các lựa chọn. ngoài ra, với các 
chương trình giải trí như Vũ điệu xanh, 
Tuổi 20 hát, Thư viện cuộc sống,… khán 
giả đều có thể tương tác qua đường dây 
nóng của chương trình. 

hiện nay, trong thời đại “internet of 
things” (internet vạn vật), những chương 
trình tương tác được nâng lên ở một cấp 
độ mới. Trong những chương trình như: 
Bữa trưa vui vẻ, Dòng thời cuộc, 60 phút 
mở,… khán giả có thể tương tác trực tiếp 
với chương trình qua fanpage, và ý kiến/
gợi ý của họ được cập nhật ngay lập tức. 
những ekip có thể thay đổi nội dung 
chương trình theo ý khán giả ngay tại thời 
điểm phát sóng. 

 Truyền hình nói chung và truyền 
hình tương tác nói riêng đang bị cạnh 
tranh mạnh mẽ bởi những tính năng 
tương tác trực tiếp nhanh chóng, chẳng 
hạn như tính năng live stream của 
facebook. Chị có nghĩ đây sẽ là thách 
thức mới?

Rõ ràng 
sự bùng nổ của mạng xã 
hội là một thách thức rất lớn đối với báo 
chí truyền thống. Tuy nhiên, với truyền 
hình tương tác, tôi cho rằng những thách 
thức đó lại mở ra một cơ hội mới. chẳng 
hạn tính năng live stream (trực tiếp) của 
Facebook giúp chương trình của chúng tôi 
có thể mở rộng kênh tương tác với khán 
giả bằng việc live stream trên mạng xã 
hội. Đây là một nền tảng mới để những 
người làm truyền hình tương tác có thể 
tiếp cận với khán giả nhanh hơn, nhiều 
hơn. nhờ nó mà khán giả chỉ cần có một 
chiếc điện thoại thông minh là có thể kết 
nối với chương trình dù ở bất cứ đâu. Áp 
lực giờ đây là việc quản lí nội dung trên 
mạng xã hội không hề dễ dàng do mạng 
xã hội là thế giới vô cùng rộng lớn, đa 
dạng, phức tạp và biến đổi nhanh chóng. 

Đối tượng khán giả của VTV6 chủ 
yếu là những người trẻ, họ có nhiều 
phương tiện để cập nhật thông tin, theo 
chị, làm thế nào để lôi kéo họ tiếp tục 
gắn bó với truyền hình? 

là Người chèo lái “coN thuyềN” VtV6 troNg Suốt 10 Năm qua, Nhà 
báo tạ bích loaN - trưởNg baN thaNh thiếu NiêN, đài thVN luôN 
dàNh Nhiều tâm huyết để xây dựNg Và phát triểN kêNh. NhâN dịp 
SiNh Nhật tuổi lêN 10 của VtV6, chị đã dàNh cho pV tcth một cuộc 
trò chuyệN đặc biệt Về chặNg đườNg đã qua Và kế hoạch phát 
triểN kêNh troNg thời giaN tới.
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Mặc dù có rất nhiều kênh 
thông tin khác nhưng nhưng tôi 
tin rằng khán giả nói chung và 
khán giả trẻ nói riêng vẫn cần 
đến những kênh thông tin chính 
thống. Vì đây vẫn là nguồn tin 
đáng tin cậy, chương trình lại 
được sản xuất một cách chuyên 
nghiệp, có tính chính danh của 
thông tin và sự kiểm chứng cao. 
ngoài ra còn là các giá trị xã hội 
mà truyền hình chính thống mang 
lại cho người xem.

VTV6 đi đầu trong việc 
sản xuất các chương trình 
“made in Việt Nam”. Vậy kênh 
có gặp khó khăn trong việc 
chinh phục người xem khi mà 
các chương trình truyền hình 
mua bản quyền nước ngoài trên 
sóng chiếm tỉ số lớn?

Thời điểm VTV3 tròn 10 
năm cũng là lúc các chương trình 
giải trí ở Việt nam bùng nổ với 
trào lưu nhập những format bom 
tấn có bản quyền nước ngoài và 
được sản xuất theo hình thức xã 
hội hoá. Khi đó VTV6 vừa mới 
ra đời, chúng tôi đã định hướng 
đây sẽ là nơi tạo ra cơ hội để thử 
nghiệm các format “made in Viet 
nam” (chương trình truyền hình 
thuần Việt). Mặc dù, ban đầu các 
đội ngũ của chương trình còn 
vụng về, non tay nhưng họ đã lớn 
dần lên theo thời gian. Rất may, 
VTV6 là một kênh mới và có thể 
chấp nhận những sản phẩm mới, 
có tính thử nghiệm. nhờ vậy, 
chúng tôi đã có cơ hội hiện thực 
hóa hàng trăm ý tưởng, trong đó 
có những ý tưởng mang tính thử 
nghiệm ngắn hạn nhưng cũng 
nhiều ý tưởng được sản xuất lâu 
dài. Điều quan trọng là những thử 
nghiệm ấy đã kích thích đội ngũ 
nhân lực của VTV6 sáng tạo, học 
hỏi và trưởng thành. Tôi vẫn nói 
với các bạn trẻ rằng, truyền hình 
là nơi bạn được trả tiền để thực 
hiện giấc mơ của mình.

nền công nghiệp sản xuất 
chương trình truyền hình của 
Việt nam vẫn còn non trẻ so với 
thế giới nhưng tôi nghĩ, nhiều ý 
tưởng của chúng ta nếu có sự đầu 
tư mạnh mẽ thì có thể so sánh 

được với bạn bè quốc tế. nhân 
đây, thay mặt VTV6, tôi muốn 
cảm ơn lãnh đạo VTV và các Ban 
chức năng đã tạo điều kiện để các 
chương trình đó được ra đời. Bên 
cạnh đó, chính những ý kiến phản 
hồi chân thành từ phía khán giả 
là động lực để chúng tôi tiếp tục 
ngọn lửa đam mê, sáng tạo.

Nhìn lại chặng đường 10 
năm VTV6 lên sóng, so với 
những mục tiêu ban đầu, điều gì 
khiến chị hài lòng? điều gì 
khiến chị còn trăn trở?

Trong 10 năm qua, chương 
trình của VTV6 đã nhận được 
nhiều đánh giá tốt từ phía khán 
giả về các chương trình có ý 
nghĩa lịch sử, xã hội, định hướng 
thanh niên về lòng yêu nước, lí 
tưởng sống và lòng nhân ái… 
những chương trình giải trí  như: 
Cầu vồng, Bữa trưa vui vẻ… 
cũng thu hút lượng người xem 
lớn hơn nhưng theo tôi, chất 
lượng chương trình vẫn cần phải 
nâng cao hơn nữa. dù đội ngũ 
sản xuất của VTV6 luôn có tâm 
và trách nhiệm xã hội nhưng 
cần thêm nữa sự tinh tế để các 
chương trình thật sự hấp dẫn.

Bước sang tuổi mới, khán 
giả của kênh VTV6 có thể chờ 
đợi những thay đổi gì?

Trong thời gian tới, VTV6 sẽ 
cố gắng để bắt kịp sự thay đổi 
của khán giả trong thời đại số 
hóa truyền thông, đồng thời xây 
dựng chiến lược mới phát triển 
về nội dung số. chúng tôi sẽ tiếp 
tục là nơi truyền lửa, mang những 
ý tưởng, những chân dung thành 
công trong cuộc sống đến đông 
đảo cộng đồng, giúp mọi người 
thêm nguồn cảm hứng và nhiệt 
huyết để tin vào chính mình, qua 
đó nỗ lực mang lại những điều 
tốt đẹp cho bản thân và đất nước. 
VTV6 sẽ là kênh truyền hình 
tương tác vì thế hệ trẻ Việt nam.

Cảm ơn chị về cuộc trò 
chuyện và chúc VTV6 ngày càng 
phát triển!

Thu huệ (Thực hiện) 
Ảnh: VTV6 cung cấp

chặng đường 10 năm của VTV6 là sự trưởng 
thành rất nhanh của đội ngũ phóng viên, biên 

tập viên. năm 2007, khi VTV có chủ trương thành 
lập một kênh truyền hình dành cho thanh thiếu niên, 
những con người của VTV6 chủ yếu được lấy từ 
các kênh khác nhưng họ đã bắt kịp với môi trường 
mới rất nhanh. so với những ngày đầu phát sóng, 
hiện VTV6 đã có nhiều thay đổi, 
từ nội dung, hình thức thể 
hiện cho đến việc định 
vị đối tượng khán giả. 
nhu cầu xem những 
chương trình dành 
cho người trẻ của 
VTV6 giờ đây đã 
được mở rộng hơn ở 
nhiều lứa tuổi khác.

sau 10 năm phát 
sóng, VTV6 có sự phát 
triển nhanh hơn so với các kênh 
khác, nhưng cũng vì vậy VTV6 phải 
chịu một áp lực rất lớn. Tuy nhiên, VTV6 đã làm 
rất tốt vai trò của mình. Với định vị là kênh chuyên 
biệt dành cho thanh thiếu niên, các chương trình 
được khai thác dưới khía cạnh mới, góc nhìn của 
người trẻ. Bằng bản lĩnh của những người trẻ, đội 
ngũ làm truyền hình của VTV6 đã phát huy tối 
đa việc khai thác công nghệ để mang đến những 
chương trình truyền hình hiện đại, đáp ứng đúng 
nhu cầu giải trí của giới trẻ. 

Tổng giám đốc và lãnh đạo Đài luôn đánh giá 
rất cao những người làm truyền hình ở kênh VTV6. 
những năm gần đây, nhiều chương trình truyền hình 
trọng điểm có tính nghệ thuật cao đã được lãnh đạo 
Đài tin tưởng giao cho VTV6. Và khi VTV6 thực 
hiện những chương trình đó đã mang đến nét tươi 
mới, mềm mại và đầy sức sống dưới góc nhìn của 
người trẻ. Trong thời gian tới, lãnh đạo Đài sẽ cùng 
với những người làm nội dung của VTV6 tiếp tục 
thực hiện những mục tiêu ban đầu và bổ sung những 
chiến lược mới sao cho phù hợp với những thay đổi 
của thời cuộc. 

 T.h 
Ảnh: h.h

Phó Tổng Giám đốc  
Phạm Việt Tiến
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 Chiến thắng 30/4 đã được các 
nhà làm phim tài liệu trong và ngoài 
nước khai thác khá nhiều, khi lựa 
chọn đề tài này để làm phim, bạn có sợ 
bị trùng lặp?

Lịch sử đã qua nhưng kí ức về ngày 
30/4/1975 mãi còn trong tiềm thức nhiều 
thế hệ, là dấu nối thiêng liêng giữa quá 
khứ và hiện tại. có lẽ vì thế mà không 
chỉ những người từng bước qua năm 
tháng đau thương mà cả những người 
may mắn thừa hưởng nền hòa bình ấm 

êm cũng đều thấu hiểu giá trị của tự do. 
Xuất phát từ ý tưởng đó, khi thực hiện 
bộ pTL 30 tháng 04 năm 1975: Tôi là 
công dân nước tự do tôi không tìm 
kiếm một góc nhìn mới mà lựa chọn 
một khía cạnh khai thác mới, giản 
dị nhưng chân thực và cảm động về 
những người dân bình thường, sinh ra 
và lớn lên tại mảnh đất sài thành, họ 
đã sống trong những năm tháng khi 

đất nước chia cắt hai miền nam - Bắc 
nên thấu hiểu chiến tranh và chia li. 
hơn ai hết, họ cảm nhận được giá trị 
của Thống nhất.  

ngoài việc họ là những người dân 
điển hình của Tp. hcM thì lí do tôi lựa 
chọn họ bởi đó là những người mẹ sinh 
con đúng ngày 30 tháng 04 năm 1975. 
Việc lựa chọn này giúp tôi có được cảm 
nhận của hai thế hệ khi họ nói về tự do 
và thống nhất của một đất nước. 

 Điều đó có nghĩa là bộ phim sẽ 
mang đến khán giả những nhân vật 
với câu chuyện rất khác biệt?

Trong quá trình tìm kiếm tư liệu để 
xây dựng kịch bản, tôi đã gặp gỡ, tiếp 

xúc với rất nhiều nhân vật. Đầu tiên là 
gặp gỡ các nhân vật trong câu lạc bộ 
những người sinh ngày 30/4/1975 tại 
Tp. hcM. Qua đó, tôi có danh sách gần 
30 người có thể liên hệ, trao đổi và bàn 
bạc về nội dung của bộ phim. nhưng rất 
tiếc, mỗi người một công việc nên chỉ 
còn 8 nhân vật đồng ý nhận lời tham gia, 

Góc nhìn khác trong  
Tôi Là CôNG DâN NướC Tự Do

lựa chọN góc NhìN của NhữNg Người khôNg trực tiếp cầm SúNg 
NhưNg có mặt tại Sài gòN Vào đúNg thời khắc lịch Sử 30/04/1975, phim 
tài liệu 30 TháNg 04 Năm 1975: Tôi là CôNg dâN NướC Tự do của đạo diễN 
trẻ bùi hồNg điệp maNg tới cho kháN giả NhữNg cảm NhậN giảN dị 

Và Sâu lắNg của hai thế hệ côNg dâN Việt Nam. một thế hệ được 
chứNg kiếN Và cảm NhậN khôNg giaN Và thời giaN của Ngày 30/04/1975, 

một thế hệ được SiNh ra đúNg thời điểm đất Nước thốNg Nhất. 

Bà Trương Thị Hương

Anh Trương Đức Thành

Đạo diễn Bùi Hồng Điệp (giữa)

ltS: miền Nam đất thép thành đồng trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc và 
chiến thắng mùa xuân năm 1975 đã được rất nhiều nhà làm phim khai thác và phản ánh 

trên màn ảnh rộng, trên truyền hình. kỉ niệm 42 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất 
nước, trung tâm ptl & pS giới thiệu tới khán giả VtV hai bộ phim tài liệu có tên: 30 tháng 
4 năm 1975: Tôi là công dân nước tự do và Chuyện về những nữ du kích Củ Chi. không chỉ 

cung cấp cho khán giả những tư liệu, hồi ức quý, hai bộ phim còn mang đến góc nhìn mới về 
chiến thắng mùa xuân lịch sử qua lời kể của những nhân vật chào đời đúng ngày 30/4/1975.

Anh Lê Thành Nam Giải Phóng

VT
VĐiểm 

nhấn



9

trong đó có 3 cặp nhân vật là mẹ con, 
đại diện cho hai thế hệ.

cặp nhân vật thứ nhất là bà phạm 
Thị nga ở quận 3, Tp hcM. có lẽ suốt 
cả cuộc đời, bà sẽ không thể nào quên 
được cuộc vượt cạn thiêng liêng này. 
con trai bà - bác sĩ Trần các hùng dũng 
hiện đang làm việc tại Bệnh viện Từ dũ 
như là cách nối dài cuộc hội ngộ bất đắc 
dĩ nhưng đầy tình nghĩa với nghề bác sĩ 
từ khi anh được sinh ra. cặp nhân vật 
thứ hai là bà Trương Thị hương và con 
trai Trương Đức Thành. Bà đặt tên con 
là Thành với ý nghĩa: Đất nước đã thống 
nhất, các chiến sĩ giải phóng đã tiến vào 
sài Gòn, cách mạng đã thành công. cặp 
nhân vật thứ ba mà chúng tôi mời tham 
gia bộ phim là bà Đoàn Thị Vang và con 
gái là chị Trần Thị Bích phượng. Bên 
cạnh lí do lựa chọn cặp nhân vật này vì 
cô con gái sinh đúng ngày 30/4/1975, 
còn bởi địa điểm gia đình họ sống trước 
và sau ngày thống nhất là hóc Môn - 
một trong những cửa ngõ của quân giải 
phóng tiến vào sài Gòn năm xưa. 

 Không chỉ chia sẻ những câu 
chuyện cảm động, các nhân vật được 
đề cập đến trong 
bộ phim còn mang 
đến cho bạn cùng 
ekip làm phim 
những cảm xúc 
rất đặc biệt. Bạn 
có thể nói rõ hơn 
được không?

Đúng vậy. 
Đó cũng chính 
là góc nhìn khác 
mà chúng tôi 
muốn đề cập trong pTL 30 tháng 4 năm 
1975: Tôi là công dân nước tự do. phải 
nói rằng, mỗi một nhân vật, mỗi một 
kỉ niệm mà họ kể… đều khiến người 
nghe cảm nhận được không khí sài Gòn 
năm nào. những người mẹ không bao 

giờ mong muốn có chiến tranh, họ chỉ 
mong muốn được sống trong hòa bình 
và được hưởng sự thống nhất của đất 
nước. còn những đứa trẻ sinh vào ngày 
30/4/1975, thế hệ đầu tiên có mặt vào 
giây phút nước Việt nam nối liền hai 
miền nam - Bắc. họ là thế hệ 
công dân tự do đầu tiên của 
một đất nước thống nhất, 
được sống trong hòa 
bình không hề biết đến 
chiến tranh. họ đã kể 
những kỉ niệm khi cùng 
gia đình sinh sống, học 
tập, vượt qua những khó 
khăn bằng tinh thần tự do. 
Bản thân họ thực sự tự hào với những 
cái tên: Giải phóng, Thống nhất, hòa 
Bình… mà cha mẹ đã đặt cho.

Đó là xúc cảm khi 
bà phạm Thị nga nhắc 

lại chuyện cũ: “Tên hùng 
dũng của con trai bác 
không chỉ là mơ ước mà 
gắn với một thực tế sống 
động. Rạng sáng 30/4, 
đường sá bị tắc nghẽn. 
Không thể đến được Bệnh 
viện phụ sản Từ dũ, bác 
đành ghé vào Bệnh viện 
saint paul (nay là Bệnh 
viện Mắt TphcM). Tiếng 

súng đạn vang khắp nơi. phòng sinh 
vắng tanh, tất cả bác sĩ khoa sản đã di 
tản khỏi bệnh viện, chỉ còn duy nhất một 
nữ hộ sinh... 5h25, nữ hộ sinh vừa giúp 
bác sinh xong thì một quả bom nổ ầm 

rung chuyển cả bệnh viện. May mà vẫn 
mẹ tròn con vuông!”.

 còn anh Lê Thành nam Giải phóng xúc 
động nói với chúng tôi: “Tôi ra đời vào lúc 
11 giờ 20 phút ngày 30/4/1975 - thời khắc 
cả miền Bắc hướng về phía những chiếc 
loa truyền thanh để nghe tin thắng trận ở 
miền nam. Ban đầu cha tôi chọn cái tên 
Lê Thành nam, khi tôi chào đời được 
10 phút thì quân giải phóng cắm cờ trên 
nóc dinh Độc Lập, đài phát thanh liên 
tục truyền tin Sài Gòn giải phóng rồi 
bà con ơi! nên cha tôi quyết định thêm 
chữ Giải phóng vào sau tên Lê Thành 
nam để ghi nhớ ngày non sông liền 
một dải”.

 Thông qua những 
câu chuyện của các nhân 
vật sinh ngày 30/4/1975, bộ 
phim muốn nhắn nhủ khán 

giả điều gì..?
42 năm đã trôi qua nhưng hòa cùng 

với thanh âm của ngày chiến thắng, đâu 
đó, người ta vẫn nghe thấy câu chuyện 
về những đứa trẻ sinh ngày 30/4/1975. 
những người có tên đặc biệt như: Giải 
phóng, Quốc Thắng, Thống nhất, hùng 
dũng, hòa Bình… từ khi sinh ra, cuộc 
đời họ đã gắn liền với khoảnh khắc 
thống nhất và độc lập đầu tiên của dân 
tộc. họ chính là thế hệ công dân mới, 
khép lại quá khứ và khởi đầu cho những 
điều tốt đẹp ở tương lai. Thông điệp 
chúng tôi muốn gửi đến khán giả đó 
là: “Quá khứ đã khép lại, chiến tranh 
đã đi qua nhưng mỗi một sự kết thúc 
sẽ luôn mang đến một sự khởi đầu. Và 
thời khắc, khoảnh khắc ngày 30/4/1975 
chính là một sự khởi đầu của một đất 
nước thống nhất, tự do”.

 Cảm ơn bạn!
yến TRần (Thực hiện)

Thời khắc lịch sử ngày 30/4/1975 
đã qua nhưng kí ức về nó luôn 
nằm lại trong trái tim, khối óc của 
rất nhiều con người. Mỗi người 
một câu chuyện, mỗi cá nhân 
một tâm tư nhưng tựu trung lại, 
tinh thần ấy vẫn gắn kết nhiều 
thế hệ, là sợi dây xuyên suốt cho 
nỗ lực gìn giữ và phát huy vốn 
quý của dân tộc.

Bà Phạm Thị Nga

Bác sĩ Trần Các Hùng Dũng

Bà Đoàn Thị Vang

Chị Trần Thị Bích Phượng

Cậu bé Trần 
Các Hùng Dũng 
lúc 1 tuổi
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biểu Tượng kháng Chiến  
bấT khuấT 

Trên đất thép củ chi, ekip làm 
pTLChuyện về những người nữ du kích 
Củ Chi (Trung tâm pTL &ps) đã gặp 
lại những nữ du kích dũng cảm, gan dạ 
một thời. hơn 50 năm về trước, mới 
chỉ mười bảy, mười tám tuổi nhưng các 
cô đã tự nguyện dấn thân, đem cả tuổi 
thanh xuân, cả máu của mình hiến dâng 
cho Tổ quốc. họ đã vô cùng kiên cường 
viết nên huyền thoại về những người 
nữ du kích củ chi. Đó là cô cao Thị 
hương - người con gái đầu tiên bắn rơi 

máy bay Mỹ và được biểu dương toàn 
quận củ chi; cô nguyễn Thị Thược, 
xã Đội phó xã an nhơn Tây - người đã 
binh vận được hơn hai mươi người lính 
trở về… nhưng nổi tiếng nhất trong 
những người nữ du kích củ chi ngày 
ấy là cô Võ Thị Mô, hay còn gọi là Bảy 
Mô, từng là trung đội trưởng đội nữ du 
kích củ chi. 

Từ khi còn ở tuổi thiếu niên, Võ Thị 
Mô đã ý thức về cuộc sống chiến đấu 
gian khổ của người thân và hàng xóm. 
Mặc dù gia đình muốn đưa đến nơi khác 
để tiếp tục học hành nhưng Bảy Mô vẫn 

kiên quyết ở lại đào địa đạo, cùng các 
anh, các chú tích cực tham gia vào các 
phong trào thanh niên của huyện. Đến 
năm 15 tuổi, Bảy Mô tham gia dân công 
hỏa tuyến, vận chuyển vũ khí cho bộ 
đội, tích cực tham gia ở mọi lĩnh vực. 
Tháng 12/1966, Võ Thị Mô tham gia 
đội nữ du kích củ chi và được bầu làm 
trung đội trưởng trực tiếp chỉ huy đội nữ 
du kích củ chi khi mới 19 tuổi. 

hơn 50 năm đã trôi qua, nhiều người 
trong số họ giờ đã trở thành bà nội, bà 
ngoại. chiến trường khốc liệt năm xưa 
giờ cũng được che phủ bởi màu xanh 

Những BônG hoa 
ĐấT Thép

troNg cuộc chiếN traNh chốNg mỹ cứu 
Nước của dâN tộc, giữa chiếN trườNg tàN 

khốc, đâu đó giữa làN khói SúNg VẫN luôN 
hiệN hữu NhữNg câu chuyệN maNg đầy tíNh 

NhâN VăN. chíNh điều đó đã thôi thúc đạo 
diễN thaNh hằNg tìm Về củ chi để gặp NhữNg 

Nữ du kích gaN dạ Năm ấy Và maNg câu 
chuyệN của họ đếN Với kháN giả cả Nước qua 
bộ ptl ChuyệN Về NhữNg Người Nữ du KíCh Củ 
Chi. (phim dự kiếN phát SóNg lúc 22h45 Ngày 

27/4/2017 trêN kêNh VtV1).
Các nữ du kích Củ Chi chụp ảnh với 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Các nữ du kích thăm lại địa đạo Củ Chi

VT
VĐiểm 

nhấn
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của cây lá, màu của hòa bình. nhưng 
dù thời gian có trôi qua bao lâu, những 
người nữ du kích vẫn không quên nơi 
mình đã từng chiến đấu, vượt qua lằn 
ranh giữa sự sống và cái chết. Tại khu 
di tích địa đạo củ chi, bộ phim tài liệu 
Nữ du kích Củ Chi luôn được trình chiếu 
để du khách thêm hiểu về cuộc sống 
chiến đấu, lao động của nữ du kích củ 
chi. Khi đó, dưới tài chỉ huy của Bảy 
Mô, trận địa nhuận Đức được giữ vững. 
cách đánh du kích là bám vào lợi thế 
địa hình địa vật và yếu tố bất ngờ. Tiếng 
tăm Bảy Mô vang khắp chiến khu. Đoàn 
phim giải phóng về trận địa quay cảnh 
Bảy Mô chiến đấu và dựng thành phim 
Nữ du kích Củ Chi. 

hình ảnh Võ Thị Mô cùng với những 
nữ đồng đội trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ đã trở thành biểu tượng 
kháng chiến bất khuất của con người 
Việt nam. hai họa sĩ huỳnh phương 
Đông và Lê Văn chương sau khi xem 
bộ phim tài liệu Nữ du kích Củ Chi đã 
xúc động vẽ lại nhiều bức họa du kích 
Võ Thị Mô. những bức họa này được 
nXB Giải phóng đưa vào tập sách kí 
họa Miền Nam Việt Nam - Đất nước 
con người và được gửi sang Liên Xô 
(cũ) in ấn hàng triệu bản và phát hành 
khắp thế giới. Riêng bức kí họa của họa 

sĩ Lê Văn chương còn được in thành 
tem bưu chính.

khi hành động nhân ái Có TáC 
động mạnh hơn đòn Tâm lí Chiến

Không chỉ là người nữ du kích vô 
cùng can đảm, anh dũng, bà Bảy Mô 
còn nổi tiếng khắp thế giới với hành 
động tha mạng cho bốn người lính Mỹ. 
câu chuyện tưởng chừng chìm vào bí 
mật nếu không có một biến cố. sau sự 
việc đó, một cán bộ du kích đã chạy về 
phía địch xin đầu hàng. ngoài chuyện 
khai báo cách bố trí lực lượng chiến 
đấu, ông ta còn kể chuyện Bảy Mô tha 
mạng bốn lính Mỹ. Một trong bốn người 
lính Mỹ đó là Trung úy John penycate 
đã tiếp cận, ghi chép vào sổ tay cá nhân 
mẩu chuyện đó như ghi nhận một ân 
nghĩa đối với người nữ du kích phía bên 
kia chiến tuyến. Từ câu chuyện này, 
John penycate nung nấu tư tưởng chống 
đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của quân 
đội Mỹ đối với nhân dân Việt nam. sau 
đó, câu chuyện John penycate và ba lính 
Mỹ được quân du kích tha mạng lan 
khắp các doanh trại sư đoàn 1, tạo tâm 
lí bãi chiến trong sư đoàn.

cũng chính từ hành động nhân ái 
của bà Bảy Mô mà John penycate đã trở 

thành nhà văn và tích cực tham gia vào 
làn sóng phản đối chiến tranh mà quân 
đội Mỹ gieo rắc ở Việt nam. Đầu năm 
1989, John penycate liên kết với nhà 
báo, đạo diễn truyền hình Tom Mangold 
cho xuất bản cuốn sách The Tunnel 
of Cu Chi (nhà xuất bản Berkly new 
york), ca ngợi cuộc chiến đấu chính 
nghĩa, nhân văn của nhân dân Việt nam 
qua hình tượng những người du kích củ 
chi. Trong đó, dành hẳn một chương ca 
ngợi nữ du kích Bảy Mô. cuốn sách trở 
thành best seller (sách bán chạy) ở anh, 

Mỹ. ngay sau đó, lần lượt các nhà xuất 
bản hodder, stougton (London), albin 
Michel (paris) tái bản hàng triệu bản.

Giữa năm 1989, John penycate và 
đạo diễn truyền hình nổi tiếng Tom 
Mangold trở lại củ chi lần nữa với 
quyết tâm tìm bằng được bà Bảy Mô. 
sau cả tháng dò hỏi, họ tìm được bà tại 
Bệnh viện Tây ninh. Khi kết thúc cuộc 
trò chuyện để quay phim tài liệu, John 
penycate đã muốn giúp bà một số tiền 
để xây nhà. Bà Bảy Mô kể lại với các 
phóng viên bằng chất giọng mộc mạc: 
“Lúc đó dì rất cần tiền nên suy nghĩ lung 
lắm. nhưng sau khi đắn đo suy nghĩ, dì 
trả lời rằng: Tôi cần đất nước hòa bình, 
không ai xâm lược. ai xâm lược, tôi sẽ 
hô hào con cháu đánh nữa”.

cùng với nhân dân miền nam, 
những nữ du kích củ chi đã làm nên 
một huyền thoại trong lòng đất. huyền 
thoại về những con người sẵn sàng 
hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc; 
những con người cũng sẵn sàng mở 
rộng lòng vị tha và trắc ẩn đối với kẻ 
thù; những con người khiến cho cuộc 
đời này có thêm một bức tranh tươi đẹp 
được vẽ bằng cách đối xử giữa người 
với người.

yến TRần 

Bà Bảy Mô 

Chương viết về du kích Bảy Mô 
trong cuốn sách Địa đạo Củ Chi 

Các nữ du kích Củ Chi chụp ảnh cùng du khách nước ngoài Cảnh trong phim
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chương trình Vinh quang Việt 
Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới 

ghi nhận và vinh danh những tập 
thể, cá nhân có thành tích đặc biệt 
xuất sắc, tiêu biểu trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 
30 năm đổi mới. Qua 5 vòng thẩm 
định xem xét kĩ lưỡng, hội đồng 
bình chọn Trung ương đã bỏ phiếu 
kín thống nhất lựa chọn 12 tập thể 
cán bộ, đoàn viên, người lao động, 
18 cá nhân có thành tích xuất sắc, 
tiêu biểu, đóng góp to lớn vào sự 
nghiệp đổi mới của đất nước do 
Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, 
góp phần quan trọng vào xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình sẽ được THTT từ 
20h10 đến 21h40 ngày 20/5 trên 
kênh VTV1.

vTv1: ThTT Vinh quang 
Việt Nam - Dấu ấN 30 

Năm đổi mới

Giai điệu tự hào tháng 4 với 
chủ đề Gửi em chiếc nón 

bài thơ sẽ làm sống lại dòng 
cảm xúc của những ngày tháng 
4 lịch sử qua bài hát, vần thơ 
bất hủ ra đời trong kháng chiến 
chống Mỹ. Đây là những bài ca 

đã trở thành hành trang mà biết bao người lính Trường sơn mang 
theo trên đường hành quân, là đôi cánh đỡ để các anh vững bước 
lên đường. Mở màn là ca khúc Lá đỏ sáng tác hoàng hiệp, thơ 
nguyễn Đình Thi do nhóm nhạc ngũ cung biểu diễn. Với phong 
cách rock progressive, ngũ cung đã mang đến trường quay không 
khí hừng hực của đoàn quân Trường sơn. cũng trong chương 
trình này, khán giả sẽ được nghe nhiều ca khúc như: Dáng đứng 
Việt Nam (ca sĩ Thanh Lam), Làng quan họ quê tôi, Tấm áo chiến 
sĩ mẹ vá năm xưa (ca sĩ Trọng Tấn), Gửi em chiếc nón bài thơ... 
với phong cách phối khí mới mẻ.

Giai điệu tự hào phát sóng lúc 20h10 thứ Bảy ngày 29/4.
 T.h

giai điệu Tự hào tháng 4 
mừng đất nước ngày giải phóng

cuộc thi viết Câu chuyện gia đình vẻ vang do 
Ban Thanh thiếu niên - Đài Truyền hình Việt 

nam phát động nhằm tri ân những hi sinh mất mát 
của cha ông trong các cuộc chiến đấu bảo vệ nền 
độc lập dân tộc. Đồng thời, cũng để hướng đến cầu 
truyền hình kỉ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt 
sĩ diễn ra vào tháng 7 tới trên sóng VTV.  những câu 
chuyện dự thi phải là câu chuyện có thật, có tên, tuổi, 
địa chỉ nhân vật hoặc đầu mối liên lạc; là chuyện kể 
về ông, bà, cha, mẹ, người thân trong gia đình từng 
tham gia các cuộc chiến đấu, hi sinh tuổi thanh xuân, 
máu thịt để bảo vệ Tổ quốc. những bài viết nổi bật 
sẽ được lựa chọn dựng thành phim ngắn phát sóng 
trong dịp lễ 27/7 năm nay. Thời gian nhận bài dự thi 
từ nay đến hết ngày 15/7/2017 qua hai địa chỉ: qua 
email: giadinhvevang@gmail.com và qua đường bưu 
điện: phòng Tương tác nội dung, Ban Thanh thiếu 
niên, Đài Truyền hình Việt nam - 43 nguyễn chí 
Thanh, Ba Đình, hà nội.

 T. h

vTv6 phát động cuộc thi viết
Câu Chuyện gia đình vẻ vang

Thương hiệu thiết bị phòng tắm nhật 
Bản inaX, thuộc công ty Tnhh 

LiXiL Việt nam vừa kí cam kết với Quỹ 
Tấm lòng Việt, Đài ThVn về việc tiếp 
tục tài trợ thêm 1 tỉ đồng cho chương trình 
Trái tim cho em. Đây là năm thứ 7 liên 
tiếp LiXiL Việt nam tham gia tài trợ cho 
chương trình với tổng số tiền tài trợ lên 
đến 7,2 tỉ đồng. phát biểu tại Lễ kí kết, ông 
Đỗ Tiến hùng, phó chánh văn phòng Đài 
ThVn, phó giám đốc Quỹ Tấm lòng Việt 
bày tỏ: “Đến thời điểm này, hơn 3.500 cháu 
nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh 
khó khăn đã được hỗ trợ mổ tim thông qua 
chương trình, cùng với hàng chục bệnh viện 
được hỗ trợ nâng cao năng lực. Động lực để 
chương trình có thể duy trì hoạt động trong 
một chặng đường dài, trở thành chương 
trình từ thiện hiệu quả và uy tín có sự đóng 
góp không nhỏ của những nhà hảo tâm thân 
thiết như công ty Tnhh LiXiL Việt nam”.

cùng với việc trao tặng tiền ủng hộ, 
trong năm 2017, đại diện thương hiệu inaX 
cho biết sẽ song hành cùng chương trình 
Trái tim cho em tổ chức thăm khám cho trẻ 

em tại một số địa phương còn nhiều khó 
khăn. Qua đó, chương trình sẽ tạo cơ hội 
cho các em nhỏ được khám sàng lọc bởi các 
bác sĩ có uy tín nhằm tìm kiếm những hoàn 
cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời. 

Tại lễ kí kết, đại diện Quỹ tấm lòng 
Việt cũng cho biết, chương trình ThTT kỉ 
niệm 9 năm phát động chương trình Trái 
tim cho em nhằm mục đích gây quỹ ủng 
hộ cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm 
sinh sẽ diễn ra vào 20h10 ngày 4/6 tới trên 
kênh VTV1.

h.yến

Trái Tim Cho em: 9 năm với 3.500 bệnh nhi 
được phẫu thuật

Masahiko Hiramoto, Tổng Giám đốc 
công ty TNHH LiXiL Việt Nam trao số tiền 

tài trợ cho đại diện Quỹ

mailto:giadinhvevang@gmail.com
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lan khuê tiếp tục vị trí 
hlv The FaCe 2017

BTc The Face Vietnam 2017 
đã quyết định chọn bộ ba 

Lan Khuê - Minh Tú - hoàng Thùy là 
huấn luyện viên chính thức. nếu như 
Lan Khuê - vị hLV từng để lại dấu ấn 
đậm nét tại The Face mùa 1 thì hoàng 
Thuỳ và Minh Tú là hai cái tên hoàn 
toàn mới mẻ. Trong đó, Minh Tú hiện 
đang là ứng cử viên sáng giá tại cuộc 
thi quốc tế còn hoàng Thuỳ lại là một 
gương mặt có thành tích chinh chiến ở 
nhiều sàn diễn trên thế giới. Không còn 
sự nghi ngại hay khoảng cách tuổi tác, 
đây là một cuộc chơi 
ngang cơ giữa 
ba gương 
mặt có 
sự tương 
đồng 
về sức 
trẻ, năng 
lượng,  
nhiệt huyết 
và sức sáng tạo. 
Với bộ ba hLV vừa 
mới vừa cũ cùng với sự thay 
đổi trong hàng loạt khâu biên tập hình 
ảnh, The Face Việt Nam mùa thứ hai 
hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc tranh tài 
công bằng, sự ganh đua kịch tính, bản 
lĩnh, ngang bằng về đẳng cấp lẫn kinh 
nghiệm giữa ba huấn luyện viên.

nT

phim lãng mạn của Thổ nhĩ kỳ lên sóng vTv

M ùa anh đào là bộ phim tình cảm 
lãng mạn do Thổ nhĩ Kỳ sản xuất 

được Đài ThVn trực tiếp mua bản quyền 
phát sóng. Bộ phim xoay quanh câu 
chuyện tình yêu của những người trẻ tuổi 
trong xã hội hiện đại. oyku, một cô gái 
trẻ hiện đại, mơ ước trở thành một nhà 
thiết kế thời trang nổi tiếng. cô thầm 
yêu Mete - anh trai của Burcu, người bạn thân từ thời niên thiếu nhưng Mete còn 
không để ý đến sự tồn tại của oyku mà lại đem lòng yêu seyma - đối thủ của 
okyu. ayza là một kiến trúc sư tài năng đồng thời cũng là bạn thân, đối tác của 
Mete. anh là một người đàn ông giàu có, đẹp trai, đào hoa và cũng chính là con trai 
của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng mà oyku vẫn luôn mong có cơ hội được hợp 
tác. okyu và ayza liên tục chạm trán nhau và vì một hiểu lầm mà họ phải đóng giả 
là một cặp tình nhân, nhưng chính điều này đã nảy sinh tình yêu thực sự giữa hai 
con người đối lập về tính cách... 

Phim lên sóng 22h40 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV3, từ 3/5. 
diệp chi

Chương trình truyền hình thực tế mới của ricky martin

Vào tháng 6 tới đây, chương trình mới mang tên The 
Ricky Martin Project sẽ đưa khán giả truyền hình 

bước vào thế giới thật, cuộc sống thật đầy bận rộn và 
sắc màu của nam ca sĩ nổi tiếng. Ricky Martin là một 
người đồng tính công khai, anh khá thoải mái chia sẻ 
về gia đình, tình yêu với công chúng nhưng vẫn còn 
rất nhiều điều nằm trong vòng bí mật. chương trình 
thực tế hứa hẹn sẽ hé lộ phần nào khoảng riêng tư đó 
cũng như hậu trường chuẩn bị cho những cuộc trình 
diễn mang đến cho Ricky Martin vị thế một biểu tượng 
âm nhạc quyến rũ hàng đầu thế giới suốt hai thập kỉ qua. 
Đồng thời với chương trình truyền hình thực tế riêng, Ricky Martin cũng tham gia 
một vai diễn phụ trong phần 3 loạt phim truyền hình American Crime Story (Chuyện 
vụ án nước Mỹ) về cái chết của huyền thoại làng thời trang Gianni Versace.

K.M

ngôi sao FasT anD Furious 8 đắt sô trên màn ảnh nhỏ

nam diễn viên người na uy Kristofer 
hivju góp mặt với một vai phản 

diện trong phần phim Fast and Furious 8 
đang lập hàng loạt kỉ lục doanh thu khắp 
thế giới. ngay khi phim vẫn còn đang 
càn quét mọi rạp chiếu, Kristofer hivju 
đã lao vào dự án ghi dấu bước ngoặt lớn 
nhất của anh trên màn ảnh nhỏ. Đó là vai 
diễn đúp hai nhân vật trong bộ phim li 
kì, kịch tính mang tên Twin (song sinh). 
ngoài đảm nhận vai chính, nam diễn 

viên còn thử sức trong vai trò nhà sản 
xuất. Trước đó, dấu ấn nổi bật nhất của 
Kristofer hivju là vai một thủ lĩnh trong 
series phim Game of Thrones. Với hình 
thể lí tưởng, mái tóc đỏ rực và gương 
mặt mang đậm chất chiến binh Viking, 
Kristofer hivju không chỉ trở thành sự 
lựa chọn yêu thích của các nhà làm phim 
hollywood mà còn là người mẫu quảng 
cáo cho nhiều thương hiệu.

V.p Kristofer Hivju trong phim Game of thrones
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hạng mục Ca sĩ ấn tượng nổi lên 5 
gương mặt trẻ. Đầu tiên phải kể 

đến Vũ cát Tường - chủ nhân của các 
ca khúc được yêu thích: Vết mưa, Yêu 
xa, Phai, Don’t You Go. cô là hình mẫu 
ca sĩ vừa hát vừa sáng tác rất thành 
công sau khi bước ra từ Giọng hát Việt 
2013. Đứng thứ hai là Đông nhi, một 
trong những ca sĩ trẻ đa tài, có lượng 
người hâm mộ hùng hậu nhất hiện nay. 
Với nhiều thành tích nổi trội trong hoạt 
động nghệ thuật cùng vai trò hLV tại 
Giọng hát Việt năm nay, không ngạc 
nhiên khi Đông nhi được đề cử trong 
danh sách này. Tiếp theo là 3 ca sĩ gây 
ấn tượng mạnh với khán giả khi tiếp tục 
tham gia Hòa âm ánh sáng - 2017 là: 
yến Lê, Bảo Thy và sT. Tham gia khá 
nhiều cuộc thi nhưng phải đến Giọng 
hát Việt, yến Lê mới thực sự tạo được 
dấu ấn trong lòng khán giả. s.T - em út 

của nhóm nhạc 365 - sau khi giành danh 
hiệu quán quân Bước nhảy hoàn vũ mùa 
thứ 7, anh tiếp tục thử sức với Hòa âm 
ánh sáng. Xem ra, lần thử sức này của 
s.T đã và đang gặt hái được thành quả 
đáng kể.  

Trong hạng mục Dẫn chương trình 
ấn tượng, một số Mc trẻ của VTV 

đã lọt vào danh sách đề cử đợt 4. Là 
biên tập viên của VTV24, Thụy Vân 
luôn thể hiện tốt vai trò của người dẫn ở 
nhiều chương trình khác nhau. nhắc đến 
Thụy Vân, khán giả nhớ đến hình ảnh 
một Mc thông minh, duyên dáng hơn là 
ngôi vị Á hậu năm nào. hạnh phúc cũng 
là Mc - BTV của Trung tâm tin tức 
VTV24 và quen thuộc với khán giả qua 
chương trình Chuyển động 24h. anh sở 
hữu khuôn mặt điển trai với chất giọng 
truyền cảm, ấm áp. Mc Quỳnh chi là 
gương mặt quen thuộc trong các chương 
trình thể thao. cô từng đoạt giải Người 
dẫn chương trình xuất sắc nhất 2014 - 
2015 của Ban sản xuất các chương trình 
Thể thao VTV, top 5 Mc ấn tượng nhất 
VTV năm 2015. năm 2017, Quỳnh chi 
lần đầu được dẫn dắt cuộc thi âm nhạc 
Hòa âm ánh sáng.

hạng mục Nhân vật của năm xuất 
hiện một gương mặt thú vị. Đó là 

đại sứ phạm sanh châu, Đặc phái viên 

Thủ tướng chính phủ Việt nam về các 
vấn đề unEsco, Đại diện Việt nam tại 
hội đồng chấp hành unEsco, là người 
được đề cử cho vị trí quan trọng này của 
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn 
hóa của Liên hợp quốc (unEsco). Đây 
là lần đầu tiên một nhà ngoại giao Việt 
nam ra ứng cử người đứng đầu một cơ 
quan quan trọng thuộc Liên hợp quốc. 

hình ảnh Thời sự ấn tượng cũng nổi 
lên những đề cử mới. Đó là hình 

ảnh hàng trăm học sinh hàng ngày đến 
trường trên chiếc cầu treo sắp sập. Để 
hàng ngày đến trường tìm con chữ, hơn 
200 học sinh từ bậc mầm non đến trung 
học cơ sở trên địa bàn xã Lỗ sơn, huyện 
Tân Lạc, hòa Bình vẫn đang phải liều 
mình đi qua một chiếc cầu treo đã xuống 
cấp trầm trọng, nhiều hiểm nguy rình 
rập. Bên cạnh đó, hình ảnh trong phóng 
sự Tìm mọi cách để sinh con trai cũng 
nằm trong danh sách đề cử lần này. 
phóng sự của VTV24 - 30 giờ vây bắt 
đối tượng hành hạ trẻ em với hình ảnh 
đáng kinh tởm về một thanh niên người 
Việt nam dùng kìm chích điện và nhiều 
dụng cụ khác để tra tấn, hành hạ một 
đứa trẻ người campuchia đã tạo nên một 
cơn bão dư luận cũng không vắng mặt 
trong hạng mục này. 

nhiều Đề cử 
ngang sức ngang tài

VTV Awards 2017

Năm Nay, VtV awardS VẫN giữ 
NguyêN 11 hạNg mục giốNg Năm 
2016. Sự xuất hiệN của Nhiều NhâN 
Vật Và chươNg trìNh mới trêN 
các kêNh SóNg của VtV đã kéo 
theo Nhiều ứNg ViêN mới, NgaNg 
Sức NgaNg tài hội tụ troNg daNh 
Sách đề cử đợt 4. 

Diễn viên Anh Dũng trong phim sống chung với mẹ chồng NSND Hoàng Dũng và NSưT Trung Anh trong phim người phán xử
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phim truyền hình ấn tượng có thêm 
sự góp mặt của hai bộ phim: Người 

phán xử và Sống chung với mẹ chồng. 
Người phán xử là một bức tranh đa 
chiều về hành trình chống tội phạm 
và cuộc chiến giành quyền lực trong 
giới giang hồ hiện đại, tiếp nối loạt 
phim Cảnh sát hình sự đã ghi dấu ấn 
với khán giả VTV. Sống chung với mẹ 
chồng xoay quanh cuộc chiến tâm lí 
giữa mẹ chồng và nàng dâu cá tính, hiện 
đại, đã tạo ra được sức hút rất lớn với 
khán giả xem truyền hình.

hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng 
đã xuất hiện thêm nsnd Lan 

hương. Trong phim Sống chung với 
mẹ chồng, nsnd Lan hương vào vai 
bà mẹ chồng tai quái, luôn xét nét và 
gây khó dễ cho con dâu. Vai diễn này 
đã đánh dấu sự “lột xác” của nsnd 
Lan hương bởi khán giả đã quen với 
những vai hiền hậu mà chị từng đảm 
nhận. các diễn viên nam của hai 
bộ phim này cũng được dịp “càn 
quét” hạng mục Diễn viên nam 
ấn tượng trong đề cử đợt 4. 
Trong bộ phim Sống chung 
với mẹ chồng, diễn viên anh 
dũng đóng vai Thanh - người 
đàn ông nhu nhược bị mắc kẹt 
trong mâu thuẫn giữa mẹ và vợ. 
có lợi thế là vẻ ngoài điển trai và 
được đào tạo diễn xuất bài bản, anh dũng 
từng tham gia các phim Khi người đàn 
ông góa vợ bật khóc, Tuổi thanh xuân 2. 
nsnd hoàng dũng từng ghi dấu ấn 
trong rất nhiều vai diễn trên sân khấu và 
màn ảnh nhỏ. song, có lẽ, hình tượng 
những kẻ lưu manh mang bộ mặt điềm 
đạm, hiền lành như ông trùm phan Quân 

của Người phán xử chính là dấu ấn đặc 
trưng nhất của nsnd hoàng dũng. Với 
vai Lương “bổng” trong Người phán xử, 
nsưT Trung anh đã có bước đột phá 
với hình ảnh người đàn ông luôn lạnh 
lùng, điềm tĩnh, có vai trò là quân sư 
đồng thời là cánh tay phải của ông trùm 
phan Quân. Với sự thay đổi ngoạn mục 
này, không ngạc nhiên khi tên anh được 
lọt vào danh sách đề cử hạng mục Diễn 
viên nam ấn tượng. 

Chương trình 
âm nhạc ấn 

tượng đã có sự góp mặt 
của Hòa âm ánh sáng 2017. chương 
trình Văn hóa - khoa học - xã hội - giáo 
dục ấn tượng cũng có những đề cử đáng 
chú ý. Đáng nói đến là Gala Tinh hoa 
võ thuật - chương trình thường niên 
được phát sóng vào dịp Tết dương 
lịch do Ban Truyền hình Đối ngoại -  

Đài ThVn thực hiện. Với chủ đề “Vững 
chắc biên cương”, Gala Tinh hoa võ 
thuật 2016 chuyển tải những câu chuyện 
về khí phách người Việt được hun đúc 
bằng lòng yêu nước và rèn luyện qua các 
phong trào và việc tập luyện võ thuật. 
cũng nằm trong hạng mục này, Cho đi 
là còn mãi - Gala Cuộc sống vẫn tươi 
đẹp năm 2016 là những câu chuyện thấm 
đẫm tình người, về sẻ chia sự sống, về 
những nghĩa cử cao đẹp của việc hiến mô 
tạng đầy tính nhân văn. Bộ phim tài liệu 
Giấc mơ bay phát sóng trong VTV Đặc 
biệt tháng hai đã xuất hiện trong hạng 
mục này. Bộ phim kể về nỗ lực của một 
gia đình với hành trình giúp cô con gái 
có tên Khả Ái bị khiếm thính bẩm sinh 
có thể biết nói và đi học như mọi đứa trẻ 

khác. các chương trình Cháu ơi, 
cháu à; Biệt tài tí hon và Làng 

quê xa vắng (của Trung tâm 
ThVn tại Thành phố cần 
Thơ) cũng lọt vào danh 
sách đề cử hạng mục 
chương trình Văn hóa - 
khoa học - xã hội - giáo 

dục ấn tượng. Một điều thú 
vị khác, 3 chương trình Gala 

Tinh hoa võ thuật 2016,  Gala 
Cuộc sống vẫn tươi đẹp năm 2016 

và Làng quê xa vắng tiếp tục nằm trong 
danh sách đề cử đợt 4 của hạng mục 
chương trình của năm. 

như vậy, với những đề cử mới, ngang 
sức ngang tài, VTV Awards 2017 đã và 
đang hứa hẹn là một cuộc đua nhiều màu 
sắc, chắc chắn sẽ mang lại những bất ngờ 
thú vị vào phút chót. 

 hoa Lê 
Ảnh: hải hưnG - VFc cunG cấp

BTV 
Quỳnh Chi 

MC Hạnh 
Phúc

BTV 
Thụy Vân

NSND Lan Hương trong phim sống chung với mẹ chồng Một cảnh quay trong phim người phán xử

http://vtv.vn/nguoi-phan-xu.html
http://vtv.vn/song-chung-voi-me-chong.html
http://vtv.vn/song-chung-voi-me-chong.html
http://vtv.vn/nsnd-lan-huong.html
http://vtv.vn/tet-duong-lich.html
http://vtv.vn/tet-duong-lich.html
http://vtv.vn/ban-truyen-hinh-doi-ngoai.html
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màu sắC mới  
Cho mỗi bản Tin

hệ thống bản tin Thời sự tiếng Việt 
trên kên VTV4 hiện nay gồm có ba 
bản tin chính: Bản tin Người Việt bốn 
phương, Thời sự 12h và 21h. sự thay 
đổi lớn nhất về mặt hình thức thể hiện 
chính là việc áp dụng trường quay mới 
s5. Với hệ thống video wall được đầu 
tư kĩ lưỡng, những vấn đề mà các bản 
tin đề cập sẽ được minh họa một cách 
sinh động qua một loạt hình ảnh được 
ghép nối và xử lí đẹp mắt. Bên cạnh đó, 

để bắt kịp xu hướng của thời sự hiện 
đại, ekip thực hiện cũng đã triển khai sử 
dụng công nghệ đồ họa 3d thực tế ảo 
để có thể minh họa trực tiếp cho những 
nội dung nổi bật tại phim trường. phần 
nội dung của mỗi bản tin cũng sẽ được 
chú trọng hơn nữa để có thể phản ảnh 
đời sống sinh hoạt của bà con kiều bào 
một cách bao quát nhất. Bản tin Người 
Việt bốn phương sẽ đẩy mạnh việc thu 
thập thông tin để xây dựng tin bài. Đó 
có thể là những phản ánh của các phóng 
viên thường trú VTV ở khắp nơi trên thế 
giới; hoặc cũng có thể là hình ảnh, hoạt 

động văn hóa cộng đồng mà các cộng 
tác viên của VTV4, của bà con kiều bào 
ghi nhận được, sau đó gửi hình ảnh và 
nội dung thông tin về cho chương trình. 
Đây là một trong những yếu tố tạo nên 
sự sinh động, đa dạng của bản tin. nếu 
như Người Việt bốn phương tập trung 
khai thác và phản ánh đời sống của kiều 
bào thì bản tin Thời sự 12h và 21h  sẽ 
là một format mang tính cập nhật cao. 
Không chỉ mang đến cho khán giả kiều 
bào những thông tin kinh tế xã hội đặc 
sắc, ekip chương trình còn đặc biệt chú 
trọng xây dựng chuyên mục Điểm báo. 
Đây sẽ là chuyên mục xâu chuỗi những 
sự kiện, tin tức nổi bật trên các trang 
báo Việt nam cũng như những đánh giá, 
nhận xét về Việt nam dưới góc nhìn của 
báo chí thế giới. Một nét mới nữa mà 
những người thực hiện bản tin  

Bản tin Thời sự VTV4 
HâN HoAN DiệN Mạo Mới

gắN bó Và trở thàNh móN ăN tiNh thầN khôNg thể thiếu của kháN 
giả kiều bào troNg Suốt thời giaN dài, giờ đây BảN TiN Thời sự TiếNg 
ViệT của baN truyềN hìNh đối Ngoại VtV4 đã khoác lêN mìNh diệN 
mạo hoàN toàN mới. Với NhữNg đầu tư mới mẻ Về Nội duNg, chươNg 
trìNh hứa hẹN Sẽ maNg đếN Nhiều trải Nghiệm thú Vị…
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Thời sự đặc biệt chú trọng, đó là tập 
trung về các vấn đề nóng, nổi bật, đang 
có tầm ảnh hưởng đến xã hội và mạnh 
dạn mời chuyên gia, khách mời đến 
trường quay trao đổi, bàn luận trực tiếp. 
cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ mà 
vẫn tạo được nét sinh động, hấp dẫn cho 
mỗi bản tin luôn là điều mà mỗi cá nhân 
trong ekip luôn trăn trở.

Tiêu Chí lựa Chọn Thông Tin
Việc áp dụng những thay đổi cho 

mỗi bản tin Thời sự tiếng Việt là một 
việc rất cần thiết bởi đó chính là cầu 
nối, là con đường nhanh nhất trong việc 
phản ánh những gì đang diễn ra trong 
nước đến kiều bào. Việc chọn lọc tin 
tức, thông tin vì thế mà có những tiêu 
chí nhất định. Ekip chương trình luôn 
đặt ra câu hỏi, khán giả kiều bào đang 
quan tâm đến vấn đề gì để làm cơ sở thu 
thập dữ liệu. Từ việc chọn lựa tin bài, 
vấn đề thời sự, cho tới việc sử dụng từ 
ngữ biên tập sao cho vấn đề trở nên gần 
gũi, dễ hiểu luôn được thực hiện chỉn 
chu, cẩn thận. ngôn ngữ báo chí của 
mỗi biên tập viên, phóng viên đều có 
những nét riêng nên cách thể hiện nội 
dung bản tin được phép linh hoạt. Ekip 
cũng luôn đề cao tính sáng tạo của mỗi 
cá nhân trong tập thể nên mỗi thành viên 
có thể ứng biến trong lối dẫn nhưng vẫn 
phải đảm bảo được tính chính xác, dễ 

hiểu và gần gũi của thông tin 
khi đến với khán giả. Tính định 
hướng dư luận cũng là điều 

đặc biệt quan trọng mà bản tin Thời sự 
luôn quan tâm. Bà con kiều bào không 
có điều kiện trực tiếp kiểm chứng những 
vấn đề đang diễn ra trong nước, chỉ có 
thể tiếp nhận thông tin thông qua cầu 
nối là các bản tin trên kênh VTV4 nên 
ngoài tính chính xác, tính định hướng 
rõ ràng của thông tin là điều không thể 
thiếu. nếu chỉ cần một chút lơ là trong 
khâu nghiên cứu, sàng lọc nội dung tin 
bài, rất có thể sẽ dẫn đến những định 
hướng sai trong tư duy và nhận thức cho 
khán giả. Đó thực sự là điều mà mỗi 
Mc, BTV của bản tin Thời sự tiếng Việt 
nói riêng và Ban Truyền hình Đối ngoại 
nói chung luôn ghi nhớ, bởi làm thời 
sự ở VTV4 không chỉ là một công việc 
truyền hình đơn thuần mà còn là một 
nhiệm vụ chính trị. 

không ngừng Chuyển động
Với thời lượng 15 phút cho bản tin 

Người Việt bốn phương, 25 phút cho 
bản tin Thời sự 12h và 21h mỗi ngày, 
những người thực hiện chương trình 
luôn mong muốn mang đến bức tranh 
đầy đủ nhất về Việt nam qua lăng kính 
báo chí dành cho kiều bào đang sống xa 
Tổ quốc. hàng ngày, hàng giờ, những 
BTV của bản tin luôn chú trọng tham 
khảo bình luận của khán giả kiều bào 
dưới mỗi bản tin trên các trang mạng 

xã hội như: youtube, Facebook, trang 
web chính thức của Đài Truyền hình 
Việt nam để rút kinh nghiệm cũng như 
có những ý tưởng mới mẻ trong việc 
xây dựng chương trình. Mỗi khi có tin 
tức, sự kiện nóng, các phóng viên và 
biên tập viên đều tập trung làm việc hết 
công suất, phối hợp họp bàn cùng với 
các đồng nghiệp ở phòng ngoại ngữ để 
có thể tổng hợp và phân tích thông tin 
một cách chính xác nhất, trước khi đưa 
vào nội dung bản tin gửi đến kiều bào. 
sau lần đầu thực hiện thành công bản 
tin Thời sự đặc biệt dài 45 phút vào dịp 
Tết nguyên đán 2017, ekip chương trình 
đã lên kế hoạch đầu tư cho bản tin vào 
những ngày lễ quan trọng của đất nước 
trong năm nay. hứa hẹn đó sẽ là những 
bản tin đặc sắc với màu sắc thông tin đa 
dạng và phong phú, như một lời tri ân 
mà chương trình gửi đến khán giả kiều 
bào. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân trong 
ekip sản xuất cũng luôn luôn cố gắng 
rèn luyện, tìm tòi học hỏi để có thể phát 
triển hơn nữa kĩ năng dẫn dắt, thể hiện 
bản tin, xứng đáng là sợi dây kết nối, 
mang những thông tin giá trị, tinh hoa 
văn hóa của Việt nam đến với những 
người con xa xứ trên khắp năm châu. 

Bản tin người Việt bốn phương tiếp 
tục phát sóng lúc 6h và 1h15 phút; bản 
tin Thời sự tiếng Việt phát sóng lúc 12h 
và 21h hàng ngày trên sóng VTV4.

ĐặnG TRanG

Công nghệ 3D được lồng ghép vào bản tin

Hậu trường Bản tin Thời sự



lầN đầu tiêN trêN SóNg VtV3 có 
một cuộc thi được mở ra cho 

các gươNg mặt Nhí tài NăNg Với 
cươNg Vị hoàN toàN mới - huấN 
luyệN ViêN. các bé Sẽ là Người 

đồNg hàNh, huấN luyệN cho 9 
NhâN Vật Nổi tiếNg thuộc Nhiều 
lĩNh Vực để chiNh phục kĩ NăNg 

trìNh diễN mới mẻ của họ.

S inh ra để tỏa sáng là phiên bản 
Việt của Born to Shine - một 
game show được mua bản 
quyền từ anh và đã phát sóng 

rộng rãi tại nhiều quốc gia châu Âu. 
Điểm đặc biệt của chương trình là thử 
thách đối với các nghệ sĩ, người nổi 
tiếng ở lĩnh vực không phải sở trường, 
thế mạnh của họ dưới sự huấn luyện của 
các tài năng nhỏ tuổi. những người nổi 
tiếng như: vận động wushu Thúy hiền, 
lực sĩ phạm Văn Mách, cầu thủ phan 
Thanh Bình, Mc nguyên Khang… sẽ 
lấn sân trình diễn nghệ thuật trong khi 
những nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm sân 

khấu như: siu Black, Lê Giang, phương 
Trinh Jolie, Lê dương Bảo Lâm, phi 
Thanh Vân lại được thử thách kĩ năng 
hoàn toàn mới như: chơi đàn, khiêu vũ 
hay ca cải lương, hát dòng nhạc thính 
phòng - opera… Đảm nhận vai trò huấn 
luyện là dàn tài năng nhí - những gương 
mặt vốn đã rất quen thuộc và được yêu 
mến qua nhiều chương trình truyền hình 
ăn khách như: Ju uyên nhi, Bảo ngọc, 
nhã Thy, công Quốc, phương Khanh…

Theo format của chương trình, các 
thí sinh sẽ được chia làm 3 bảng đấu. 
Mỗi tập phát sóng là cuộc thi thố tài 
năng giữa 3 thí sinh (cùng bảng và chéo 
bảng). Điểm số được quyết định bởi 
khán giả tại trường quay. sau vòng loại 
(9 tập), 3 người giành được điểm cao 
nhất sẽ lọt vào dự tranh trận chung kết 
để tìm ra quán quân. Sinh ra để tỏa sáng 
đón chào hai thành viên trong ban bình 
luận xuyên suốt là nhạc sĩ Đức huy và 
nghệ sĩ Việt hương cùng với khách mời 
luân phiên mỗi tuần. Ban bình luận sẽ 
là người nhận xét, góp ý cho từng tiết 

mục, định hướng khán giả chứ không 
trực tiếp quyết định điểm số cho từng 
đội. Trong trường hợp thí sinh có điểm 
số bằng nhau, ban bình luận sẽ có vai trò 
quyết định.  

Với sự độc đáo, mới lạ, Sinh ra để 
tỏa sáng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều 
giây phút giải trí cho các gia đình Việt, 
đặc biệt trong những tháng hè, bởi đây 
là sân chơi để tôn vinh tài năng của 
trẻ nhỏ đồng thời mang đến cho người 
nổi tiếng trải nghiệm thú vị. Không chỉ 
mang tính giải trí cao, Sinh ra để tỏa 
sáng còn có ý nghĩa xã hội, nhân văn 
khi chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng 
bằng cách trích 100% khoản tiền thu 
được từ tin nhắn bình chọn của nghệ sĩ 
bạn yêu thích (5.000đ/tin nhắn) qua tổng 
đài 8569 để ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em 
Việt nam.

sinh ra để tỏa sáng dự kiến lên sóng 
20h chủ nhật hàng tuần từ tháng 5.

hươnG huyền 
 Ảnh: Lý Võ phú hưnG

Sinh ra để tỏa sáng
Đổi vai bất ngờ 

&ngoạn mục

VT
VChương

trình mới
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các nghiên cứu cho thấy, khói 
thuốc lá chứa trên 7.000 chất 
hóa học, trong đó có hàng trăm 

chất gây hại cho sức khỏe và gần 70 chất 
gây ung thư. sử dụng thuốc lá là nguyên 
nhân của 25 căn bệnh như: ung thư, đột 
quỵ, tim mạch và các bệnh về hô hấp. 
Việt nam nằm trong nhóm 15 nước có tỉ 
lệ nam giới hút thuốc cao nhất thế giới: 
47,4%. Mỗi năm, có hơn 40.000 người 
tại Việt nam tử vong vì các bệnh liên 
quan đến thuốc lá, tức khoảng 100 người 
tử vong mỗi ngày vì thuốc lá. Điều đáng 
lo ngại là 33 triệu người không hút thuốc 
nhưng thường xuyên phải ngửi khói 
thuốc cũng có nguy cơ mắc bệnh giống 
như người hút. Một môi trường không 
khói thuốc, điều này đã được phát động 
từ lâu nhưng cho đến hiện tại mới chỉ 
dừng lại ở một số mô hình tại một vài địa 
phương. Luật phòng chống tác hại thuốc 
lá, quy định xử phạt hành vi hút thuốc 
nơi công cộng đã có hiệu lực từ cách đây 
3 năm, vậy thì vì sao vẫn khó có được 
một môi trường không khói thuốc? Tác 

hại của thuốc lá thì nhiều người biết 
nhưng tại sao họ vẫn hút thuốc? Trong 
một phóng sự, phóng viên thời sự phỏng 
vấn những người hút thuốc nơi công 
cộng như bến xe, công viên… họ cho 
biết, sở dĩ họ công khai hút thuốc vì 
truyền thông chưa mạnh, chưa có biển 
cấm hút thuốc và xử phạt chưa có tính 
chất răn đe mạnh. hiện tại, chế tài xử 
phạt người hút thuốc lá nơi công cộng 
chỉ từ 100.000 đến 130.000 đồng. Để 
có một môi trường không khói thuốc 
lá, cần có sự vào cuộc của các cơ quan 
chức năng từ Trung ương đến địa 
phương và của cả cộng đồng cùng việc 
truyền thông sâu rộng. chương trình 
Cuộc sống không khói thuốc của Đài 
ThVn sẽ là một trong những chiến dịch 
truyền thông hữu ích. 

BTV- Mc hoàng dương, gương mặt 
quen thuộc của Chào buổi sáng và Cuộc 
sống thường ngày đảm nhiệm vai trò dẫn 
chương trình. hoàng dương đã có nhiều 
trăn trở, tìm tòi cách thể hiện ấn tượng, 
thu hút khán giả. anh cho biết, anh đang 

suy nghĩ về câu nhận diện mỗi khi dẫn 
chương trình như: “Tôi hoàng dương, 
một người không hút thuốc sẽ tiếp tục 
đồng hành với quý vị trong chuyên mục 
này”. Ekip sản xuất của Cuộc sống không 
khói thuốc cũng tìm tòi nhiều hình thức 
thể hiện độc và lạ, ví như việc làm kĩ xảo 
biến tấm biển cấm hút thuốc thành một 
thực thể sống, biết đối thoại...

ngoài ra, vào thứ Bảy hàng tuần, 
trong trường quay của Cuộc sống thường 
ngày, khán giả cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ 
những người nổi tiếng, lắng nghe những 
chia sẻ của họ về tác hại thuốc lá và kinh 
nghiệm cai nghiện thuốc lá của chính họ.

dù thời lượng không dài nhưng với 
cách làm sáng tạo, những chương trình 
đầu tiên lên sóng của Cuộc sống không 
khói thuốc đã thu hút sự quan tâm của 
đông đảo khán giả. Không chỉ xem 
trực tiếp trong chương trình Cuộc sống 
thường ngày, các video đăng lại trên 
trang web vtv.vn cũng thường xuyên có 
tới 30 nghìn lượt xem.

hãy đồng hành cùng Cuộc sống 
không khói thuốc trong Cuộc sống 
thường ngày để những ai đã và đang 
nghiện thuốc có thể tìm ra được phương 
pháp từ bỏ thuốc lá phù hợp cho mình.

Mai chi

VT
VChương

trình mới

Cuộc sống  
không khói thuốc
chuyêN mục CuộC sốNg KhôNg Khói ThuốC Sẽ cuNg cấp thôNg tiN hữu 
ích để phòNg chốNg tác hại thuốc lá, tư VấN cách điều trị NhữNg 
căN bệNh liêN quaN đếN thuốc lá, Sẽ lêN SóNg Vào mỗi chiều thứ 
Sáu, thứ bảy hàNg tuầN troNg chươNg trìNh CuộC sốNg ThườNg Ngày 
trêN kêNh VtV1.
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Phút Tám 9 là bản tin thể thao 
còn Tin 9 sao là những thông 
tin văn hóa nghệ thuật mới nhất 

được thực hiện dưới dạng sitcom. Bước 
sang năm 2017, hai chương trình hòa 
làm một với tên chung là Phút Tám 9. 
Trên tinh thần vẫn duy trì phong cách trẻ 
trung, hài hước vốn được nhiều khán giả 
yêu thích, Phút Tám 9 được xây dựng 
cô đọng và sinh động hơn. Mỗi chương 
trình có một tình huống vui nhộn ở tòa 
soạn Phút Tám 9 với ba phóng viên 
do ca sĩ sỹ Luân, Mc Thùy Linh, Mc 
Minh Xù sắm vai. họ là những người 
thông thạo tin tức của làng giải trí trong 
và ngoài nước nên sẽ cập nhật tới khán 
giả thông tin mới nhất của 9 ngôi sao ở 
nhiều lĩnh vực nghệ thuật. 

Mỗi số của Phút Tám 9 sẽ đón chào 
hai khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng 
đến thăm. những vị khách này kết hợp 

với các Mc, chia thành hai nhóm tham 
gia những trò chơi nhỏ nhưng rất thú 
vị như thử thách trí nhớ, khả năng tư 
duy, vận động nhẹ nhàng với đá banh 
bàn, ném phi tiêu… Thông qua đó, 
chương trình cung cấp những kiến 
thức bổ ích cho người chơi về các lĩnh 
vực trong cuộc sống. 

Tuy đây là lần đầu tiên kết hợp 
nhưng bộ ba ca sĩ sỹ Luân, Mc Thùy 
Linh và Mc Minh Xù làm việc rất ăn 
ý. dù không phải là những diễn viên 
được đào tạo chuyên nghiệp, họ vẫn vào 
vai các phóng viên trong phần sitcom 
một cách tự nhiên, duyên dáng. Kịch 
bản của chương trình ngắn gọn, đơn 
giản, dành nhiều đất cho các Mc khai 
thác sở trường của mình. Mỗi buổi ghi 
hình khoảng hai tập luôn đầy ắp tiếng 
cười vì những phần ứng biến vui nhộn 

của chủ nhà lẫn khách mời. các nghệ 
sĩ tham gia chương trình như: ca sĩ Vũ 
hà, akira phan, phan ngọc Luân; người 
mẫu  ngọc Trinh; diễn viên anh Đức… 
đều cảm thấy thú vị với thử thách mà 
chương trình đưa ra. phần giao lưu được 
ưu tiên theo phong cách tự nhiên, thoải 
mái, hài hước, trẻ trung chứ không gò ép 
theo khuôn mẫu cố định. nhiều khách 
mời hứa hẹn sẽ quay lại tham gia vì 
thích không khí vui nhộn, sôi động của 
chương trình. Thậm chí nhiều khi khách 
mời mải cuốn theo câu chuyện của Mc 
mà quên mất đang ngồi trước máy quay. 
nhờ vậy, những cảm xúc tự nhiên, thoải 
mái nhất của họ có dịp bộc lộ, đem đến 
hình ảnh gần gũi, chân thật nhất với 
khán giả. 

phút tám 9 phát sóng lúc 9h Chủ 
nhật cách tuần trên kênh VTV9. 

Lưu phươnG

Các hình ảnh trong chương trình

Phút Tám 9 
thú vị hơn với áo mới

chươNg trìNh PhúT Tám 9 Năm 2017 tổNg hợp của hai chươNg trìNh 
thàNh côNg troNg Năm Ngoái của kêNh VtV9 là PhúT Tám 9 Và TiN 9 sao. 
Sự kết hợp Này đã maNg lại Nhiều điều thú Vị, mới mẻ hơN cho kháN giả. 

VT
VChương

trình mới
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Đảm nhận những nhân vật 
chính trong phim Bước nhảy 
hoàn vũ là dàn trai xinh gái 

đẹp thuộc nhiều lĩnh vực. hầu hết 
họ đều tham dự game show truyền 
hình Bước nhảy hoàn vũ, trong số đó 
có những gương mặt đã giành giải 
thưởng cao như: yến Trang, Maya. 
Vai nữ chính trong phim do Quán 
quân cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ năm 
2013 - yến Trang đảm nhận... 

diễn viên Maya trong vai Minh 
Linh cũng là ca sĩ, diễn viên xinh đẹp, 
sắc sảo. Minh Linh từ nhỏ sống nghèo 
khổ với mẹ nên rất coi trọng đồng 
tiền, khôn ngoan... Minh Linh yêu 
Quốc huy nhưng vẫn bị chi phối bởi 
đồng tiền của Vinh nguyễn, một đại 
gia được mẹ cô giới thiệu. 

diễn viên, người mẫu, ca sĩ, Mc 
Trương Thế Vinh trong vai Quốc 
huy, một người có lối sống phóng 
khoáng, chỉ làm những gì mình thích 
và không quan tâm tới thị phi. nhưng 
cũng chính vì vậy mà không ít lần 

huy vướng vào những scandal tình 
ái không chỉ với các cô gái mà còn cả 
các chàng trai. Điều này vừa gây khó 
khăn cho nhà sản xuất cuộc thi và là 
chủ đề nóng trên các trang báo mạng, 
là đề tài tranh cãi thường xuyên giữa 
Quốc huy và Minh Linh. Tham gia 
Bước nhảy hoàn vũ, Quốc huy coi 
đây là một cuộc chơi và cố gắng chơi 
thật đẹp. 

dàn diễn viên thứ chính tham gia 
trong bộ phim đều là những gương 
mặt hot của showbiz Việt như: diễn 
viên Kinh Quốc, công hậu… Đặc 
biệt, vai manager Thịnh, một người 
đồng tính đã được huy cường vào 
rất ngọt. những nhân vật trong ngành 
công nghiệp giải trí được nhắc đến 
nhiều trên báo chí sẽ xuất hiện trong 
phim như manager Thịnh, điển hình 
của những ông bầu nhiều quyền lực 
nhưng lắm mưu mô trong giới giải 
trí. có thể nói, lấp ló đằng sau mỗi 
scandal của các ngôi sao là bàn tay 
của các ông bầu “không lành mạnh” 
như Manager Thịnh, luôn dùng các 

mánh lới làm mọi cách để các “con 
gà” trong tay anh ta nhanh chóng nổi 
tiếng. hay đó là Vinh nguyễn, đại 
diện của những “đại gia mê chân dài”, 
dùng tiền và quyền lực để thâu tóm 
những thứ mà anh ta muốn… cuộc 
thi kết thúc, cúp vàng tìm được chủ 
nhưng tất cả họ đều nhận ra rằng, 
nghệ thuật không phải là thứ đem ra 
để đánh đổi mà phải được hình thành 
từ khả năng, đam mê và nhiệt huyết 
của mình.

Bộ phim hứa hẹn sẽ đem khán 
giả tới gần hơn với thế giới showbiz. 
Trong thế giới ấy, những nghệ sĩ dù 
được tận hưởng niềm vinh quang, 
ngọt ngào hay phải nếm trải những 
mất mát, đắng cay thì họ cũng đã 
cống hiến hết mình cho niềm đam mê 
cháy bỏng. Và dù cách họ đi như thế 
nào, đến đâu thì cái đích mà họ hướng 
đến vẫn luôn là nghệ thuật đích thực, 
luôn là những giá trị sáng ngời của 
chân - Thiện - Mỹ. 

sônG Đào

VT
VChương

trình mới

 được lấy cảm hứNg từ 
game Show đắt khách 
BướC Nhảy hoàN Vũ, bộ 
phim cùNg têN đã khai 
thác đời SốNg của các 
Nghệ Sĩ Với Nhiều góc 
khuất, NhữNg khó khăN 
Và đời SốNg phía Sau SâN 
khấu. 34 tập phim BướC 
Nhảy hoàN Vũ Với Sự 
tham gia của Nhiều Ngôi 
Sao giải trí  Như: maya, 
yếN traNg, Ngọc quyêN, 
hạ Vy, trươNg thế ViNh… 
Sẽ lêN SóNg VtV3 lúc 
21h20 từ Ngày 3/5. 

Dàn sao hội tụ trong phim
BướC Nhảy hoàN Vũ

Ca sĩ Maya trong phim
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 Khánh Vân có thể chia sẻ đôi chút 
công việc hiện nay của bạn tại VTV6?

Khánh Vân bắt đầu làm việc tại phòng 
Tương tác của kênh VTV6, Đài ThVn từ 
đầu năm 2016 và may mắn được lựa chọn 
dẫn chương trình Bữa trưa vui vẻ (BTVV), 
một chương trình rất hợp với lứa tuổi cũng 
như phong cách của Vân. hiện tại, ngoài 
BTVV Khánh Vân còn dẫn bản tin dòng 
thời cuộc - cũng là bản tin điểm nhấn của 
kênh VTV6.

 Từ Đài PT&Th Thanh hóa chuyển 
sang môi trường truyền hình lớn như VTV, 
Khánh Vân đã phải đối mặt với áp lực thế nào 
và thích ứng với công việc mới ra sao?

công việc thì vẫn cũ, chỉ có môi trường 
làm việc là mới. như mọi người thường 
nói, ra biển lớn, bạn phải vững tay chèo. Ở 
VTV6 có rất nhiều cơ hội để những người 
trẻ như Vân được thoả sức thể hiện mình. 
nhưng đây cũng là nơi có rất nhiều người 
trẻ tài năng, nên cũng là môi trường có tính 
cạnh tranh cao. cạnh tranh ở VTV6 không 
phải là nhìn xem ai hơn ai mà là vượt qua 
những rào cản của bản thân để tìm cho 
mình chỗ đứng. May mắn của Vân là ngay 
từ đầu đã được “thả” vào BTVV, một 
chương trình lên sóng trực tiếp hàng ngày, 
có sự cọ sát lớn, nhờ vậy Vân đã trưởng 
thành nhanh hơn. Khi dẫn BTVV, Khánh 
Vân được là chính mình, thoải mái với tính 
cách và lứa tuổi nên áp lực khi dẫn giảm đi 
rất nhiều.

 Khánh Vân có tìm cho mình một hình 
mẫu nào để học hỏi về phong cách dẫn cũng 
cách làm nghề hay không?

Vân vẫn nhớ ngày còn là học sinh phổ 
thông, trong một bài văn có đề bài: sau 
này em sẽ làm gì? Khi đó Vân đã viết: 
“sau này em muốn trở thành một người 
dẫn chương trình như anh Long Vũ, chị 
diễm Quỳnh”. chính Khánh Vân cũng 
không nghĩ điều đó lại trở thành hiện thực, 
được làm công việc giống với những thần 
tượng của mình, thậm chí hàng ngày tiếp 
xúc với họ (nhà báo diễm Quỳnh đang là 
phó ban Truyền hình Thanh thiếu niên nơi 
Vân làm việc). Mặc dù vậy, Khánh Vân 
không cố để bắt chước phong cách của ai, 
kể cả chị gái mình (BTV hà Khánh Linh - 
dẫn bản tin cuộc sống thường ngày trên 
kênh VTV1 - pV). Vân luôn cố gắng để 
tìm lối dẫn cho riêng mình dựa trên sự đào 
sâu về kiến thức, cá tính bản thân cũng 

VT
Vgương mặt

trang bìa

BTV hà Khánh Vân
Tìm lối đi riêng
là gươNg mặt mc trẻ của bữa trưa Vui Vẻ, kháNh VâN gây 

ấN tượNg Với kháN giả VtV6 bởi phoNg cách dẫN trẻ truNg 
Và gầN gũi. trước khi xuất hiệN tại bữa trưa Vui Vẻ, cô là 
mc của đài pt & th thaNh hoá. kháNh VâN cho biết, troNg 
môi trườNg làm Việc mới, cô phải khôNg NgừNg Nỗ lực để 

khẳNg địNh mìNh.
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như tính chất mỗi chương trình. chẳng 
hạn như ở BTVV, Vân luôn hướng đến 
phong cách cởi mở, gần gũi với khán giả. 
còn với dòng thời cuộc, là một bản tin 
của giới trẻ, theo cách nhìn của giới trẻ 
nên phải kết hợp giữa sự nghiêm túc 
nhưng phải tươi mới. 

 Trở thành người dẫn chương trình 
như ước mơ ngày nhỏ, Khánh Vân thấy cái 
được lớn nhất của mình khi theo đuổi công 
việc này là gì?

cái được lớn nhất của mình không 
phải sự nổi tiếng mà là những tri thức 
được tích lũy, góp nhặt mỗi ngày. 

 Có sự khác biệt nào giữa Khánh Vân 
ngoài đời và Khánh Vân của BTVV?

nếu một lần đến phòng Tương tác, 
bạn sẽ thấy phong cách trò chuyện của 
các Mc BTVV ngoài đời không khác 
nhiều so với khi lên hình. Đúng là hiếm 
có chương trình nào mà người dẫn lại 
được nói, cười thoải mái như ở BTVV, 
nhưng nó là công việc nên cần sự nghiêm 
túc nhất định, thể hiện sự tôn trọng khán 
giả. Trong cuộc sống đời thường, đôi lúc 
Vân cũng cho phép mình hài hước và 
“nhí nhố” một chút.

 Ngoài việc phải lo về chuyên môn, 
Vân có quan tâm nhiều đến gu thời trang khi 
dẫn chương trình không?

Ở BTVV, người dẫn 
không cần mặc quá lộng 
lẫy nhưng cần phải đẹp và 
phù hợp với nội dung. 
Vân thường lựa chọn 
những trang phục nhẹ 
nhàng, nữ tính, phù 
hợp với cá tính của 
mình. May mắn của 
Vân là trước đây làm 
việc tại chương trình 
Xưởng thời trang, 
thường xuyên gặp gỡ 
các stylist nên cũng 
“học lỏm” được cách 
phối đồ sao cho phù 
hợp với phong cách 
dẫn. ngoài ra, BTV 
thời trang Tôn hiếu 
anh cũng thường 
xuyên góp ý cho các 
Mc (trong đó có 
Vân)  để hoàn thiện 
phong cách khi đứng 
trước khán giả.

 Tất cả các BTV 
tham gia BTVV đều 
nói rằng bị cuốn theo 
công việc, với Khánh 

Vân liệu có còn thời gian để cho 
những chuyện riêng tư, chẳng hạn 
như tình yêu?

những người làm truyền 
hình thường rất bận rộn, có 
những ngày Vân phải làm 
việc 10 đến 12 tiếng. Không 

chỉ Vân mà tất cả 
đồng nghiệp đều như 
vậy. Vân đang được 
thực hiện niềm đam 
mê nên ở thời điểm 
hiện tại, mình không 
có thời gian cho 
những chuyện riêng 
tư, kể cả yêu (cười). 
Vì thế, Khánh Vân 
cũng không đặt tiêu 

chí cho một nửa của mình, 
chỉ mong rằng, nếu đến 
duyên thì sẽ gặp người 
đồng cảm và chia sẻ với 
công việc của người làm 
truyền hình. Đơn giản  
vậy thôi!

 Cảm ơn Khánh Vân!

Thu huệ (Thực hiện)
Ảnh: hải hưnG
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VT
Vnhật kí

phóng viên

Để thực hiện chương trình Con 
đường nông sản, nhóm chúng tôi 
được giao đi ninh Thuận, Lâm 

Đồng để thực hiện hai phóng sự trong 
năm ngày. Điều chúng tôi lo lắng nhất 
khi bắt đầu hành trình đó là thời tiết. Rất 
may, khi chúng tôi đến ninh Thuận thì 
trời bắt đầu có nắng. Trước đó một, hai 
ngày mưa liên tục. 

Vừa đáp xuống sân bay, chúng tôi 
gồm: quay phim Văn Việt, flycam Mạnh 
hải và tôi đã phải đến ngay địa điểm 
quay để khảo sát. người đầu tiên mà 
chúng tôi gặp là anh Thành ngọc Thắm 
ở xã Xuân hải, huyện ninh hải. anh là 
chủ của đàn cừu 200 con. nhà anh ngay 
sát hồ Thành sơn, hồ này sau 3 năm cạn 
trơ đáy vì hạn hán, mãi cuối năm 2016 
hồ mới có nước. Đã lâu rồi nay người 
dân như anh Thắm mới thôi ám ảnh về 
nước… Gặp anh lúc cuối chiều, đàn cừu 
đang lục tục kéo nhau về chuồng. 

Vùng đất mà chúng tôi đến rất đẹp, 
có những con đường mà hai bên là đồng 

cỏ và đàn cừu, có cảm giác như đang ở 
nước ngoài vậy. Quay phim Văn Việt 
tranh thủ ghi một số hình ảnh đầu tiên. 
còn tôi tranh thủ hỏi chuyện 
anh Thắm, người dân tộc 
chăm đã có 20 năm 
theo nghề chăn cừu. 
Mắt sáng, da nâu, 
nói chuyện khá tự 
nhiên, chân chất 
nhưng anh nói có 
một số thổ ngữ 
khá lạ, pha giữa 
giọng người Kinh 
với giọng chăm… 
Đó là những yếu tố khiến 
chúng tôi nhanh 
chóng quyết định 
lựa chọn nhân vật 
này cho phóng sự. Tuy nhiên, “nhân vật” 
nữa rất quan trọng mà chúng tôi phải 
làm việc trong những ngày tới là đàn 
cừu. Là loài vật hiền lành có phần nhút 
nhát, việc chúng tôi có mặt tại trang trại 

đã khiến chúng dè chừng. có thể chúng 
đang đi, đang ăn rất tự nhiên nhưng khi 
thấy chúng tôi thì đứng khựng lại, dồn 

vào một chỗ. Bởi vậy, để quay cảnh 
ông chủ với đàn cừu một cách 

tự nhiên nhất, chúng tôi đã 
phải thực sự tìm cách làm 

bạn với cừu. 
Mất cả ngày hôm 

trước có mặt ở chuồng 
để chúng quen mặt, 
hôm sau ra đồng cỏ 

chúng tôi cũng phải mất 
cả buổi sáng để chúng 

quen với các thiết bị như 
chân máy, máy quay, tiếng 

flycam trên cao. Thật kì 
lạ, khi đã quen rồi thì 
chúng tôi có đi lại, quay 

như thế nào chúng cũng kệ, cứ nhởn nhơ 
gặm cỏ như chưa có người lạ. Thậm chí, 
tôi còn có thể lại gần vuốt ve chúng.

anh Thắm tâm sự, cừu là loài vật dễ 
thương, hiền lành, vào thời khắc hạn hán 

để giới thiệu tới kháN giả các VùNg NôNg Nghiệp Nổi tiếNg, phóNg ViêN 
chuyêN mục CoN ĐườNg NôNg sảN đã phải dàNh Nhiều thời giaN để “làm 
bạN” Với bò, cừu... trước khi ghi hìNh phóNg Sự. chia Sẻ của pV thái aNh 
thư Về NhữNg “Người bạN” đặc biệt Này Sẽ giúp kháN giả hiểu hơN NhữNg 

khó khăN của các phóNg ViêN VtV khi tác Nghiệp. 

PV Thái Anh Thư làm quen 
với đàn cừu trước khi ghi hình

Những “người bạn” đặc biệt
của phónG Viên nônG nGhiệp

Ghi hình toàn cảnh đàn cừu bằng flying cam
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đỉnh điểm, sức chịu đựng của chúng cũng 
rất ghê gớm. Khi chẳng còn gì ăn chúng 
có thể ăn cả xương rồng. anh Thắm đã 
từng phải ngồi đốt gai xương rồng để cừu 
có cái ăn đi qua mùa hạn. có con ăn cả 
gai, cái gai đó không tiêu được đâm vào 
bao tử mà chết. nói đến đây mắt anh rơm 
rớm… Vì vậy, anh rất hạnh phúc vì mưa 
xuống đã mang lại cho đồng cỏ sự sống, 
đàn cừu lại quay về nhịp sống thong 
dong, yên ả. còn chúng tôi thì có cảm 
giác như đang ở một thảo nguyên xa xôi 
nào đó…

Khá hài lòng với những cảnh quay ở 
trang trại cừu, chúng tôi chia tay anh Thắm 
để đến Lâm Đồng. công việc của chúng tôi 
là phản ánh một trang trại bò sữa hữu cơ 
đầu tiên. Vốn có kinh nghiệm làm việc với 
cừu nhưng khi sang làm việc với bò sữa thì 
mọi suy đoán của chúng tôi đều sai.

so với cừu thì bò sữa vừa nhát, vừa 
ỳ và thiếu tính kỉ luật hơn rất nhiều. cứ 
nhìn thấy máy quay là chúng không đi, 
không ăn dù có làm cách nào. Quay phim 
Văn Việt phải mượn áo công nhân làm 
ở trang trại và dành cả buổi trưa lởn vởn 
chơi ở chuồng bò cho chúng quen mặt. 
cảnh đầu tiên mà chúng tôi thực hiện là 
cảnh mở chuồng cho bò ra đồng cỏ. Máy 
móc sẵn sàng nhưng khi cánh cửa mở ra, 
cả đàn bò vẫn đứng im… Trang trại phải 
cử thêm người đến thúc vào mông chúng 
mới đi. phải khá vất vả đến đúp thứ 5 
mới hoàn thành được cảnh quay này. Từ 
chuồng ra đến đồng cỏ, đoạn đường 700 - 
800 mét, có lúc chúng tôi phải ngụy trang 
máy quay và trốn vào một góc thì mới lấy 
được cảnh cận chân chúng đi. Riêng cảnh 
chúng đi lại, phải cho chúng lộn đi lộn lại 
mấy lần, đến mức chúng đình công không 

đi nữa. Trang trại phải quyết định cho đàn 
khác ra để lấy lại khí thế…

Vui nhất có lẽ là khi ghi hình đàn bê 
con. chúng rất hiếu động. Khi được thả 
ra liền phi rầm rập… các ô cỏ được ngăn 
bằng những dây có điện mặt trời nhưng 
khi bê con ra thì vỡ trận, chúng chạy 
nhảy đứt cả dây điện, khiến hệ thống 
bị đình trệ. cả trang trại phải huy động 
người ra đuổi bê và nối lại dây điện… 

Đánh vật với đàn bò từ 5h sáng đến 
chiều muộn, chúng tôi dù mệt nhưng khá 
vui vì được làm bạn với những vật nuôi 
của nhà nông. sau những hình ảnh đẹp 
mà chúng tôi có được cho phóng sự thì 
cái được lớn hơn là tinh thần làm việc 
kiên nhẫn và sự hiểu biết thêm những 
“nhân vật” đặc biệt mà chúng tôi được 
làm bạn trong chuyến công tác này. 

yến TRanG (Ghi) 

Để có những hình ảnh hấp dẫn, nhóm PV phải bám theo hành trình di chuyển của đàn cừu
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nhà xuất bản Thông tấn vừa 
cho ra mắt cuốn sách ảnh 
song ngữ Việt - anh  Vị thế 
Việt Nam của nhà báo - nhiếp 

ảnh gia Giản Thanh sơn. Với độ dày 
gần 450 trang, lần đầu tiên tác giả đã 
công bố những hoạt động đối ngoại của 
chủ tịch nước Trương Tấn sang nhiệm 
kì 2011 - 2016 bằng những hình ảnh 
sinh động như một thông điệp về tình 
hữu nghị. “Trên cương vị người đứng 
đầu nhà nước, trong nhiệm kì của 
mình, chủ tịch nước Trương Tấn sang 
đã thăm 25 quốc gia trên thế giới, tham 
dự các diễn đàn đa phương và hội nghị 
quốc tế, góp phần thúc đẩy quá trình hội 
nhập thế giới ngày càng sâu rộng và 
toàn diện của nước ta; đẩy mạnh và làm 
sâu sắc thêm quan hệ giữa Việt nam 
với các nước láng giềng, khu vực và 
xác lập quan hệ đối tác chiến lược với 
một số nước lớn; củng cố và tăng cường 
mối quan hệ với bạn bè truyền thống và 
mở ra quan hệ với các đối tác tiềm 

năng. (Trích lời đề tặng của ông phạm 
Bình Minh -  ủy viên Bộ chính trị, phó 
Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ 
ngoại giao).

Tác giả cuốn sách ảnh là nhà 
báo, nhiếp ảnh gia Giản 
Thanh sơn - người đã 
có vinh dự tháp tùng 
chủ tịch nước Trương 
Tấn sang trong những 
chuyến thăm và làm 
việc ở các nước, các 
hội nghị quốc tế. ông 
tâm sự: “Tôi phải mất 
gần 10 tháng để biên 
soạn tác phẩm. Tôi 
làm cuốn sách trong 
tâm thế, trách nhiệm 
của một nhà báo và 
trên hết là trách nhiệm 
của một công dân trước vận hội phát 
triển tốt đẹp của quốc gia. Theo tiêu chí 
đó, tôi đặt hết tâm huyết của mình vào 
việc biên soạn. Đây là cuốn sách song 

ngữ, mang tính chất quốc tế nên trách 
nhiệm càng nặng nề hơn. Với mỗi trang 
ảnh, trang viết, tôi như được sống lại 

những kỉ niệm của 
những tháng ngày 
tác nghiệp ở nước 
ngoài tuy vất vả 
nhưng đầy  
phấn khích”.

 “Thành công của 
nhà báo, nhiếp ảnh 
gia Giản Thanh sơn 
không chỉ là những 
tác phẩm vượt thời 
gian, không gian, địa 
lí mà còn chạm tới 
chiều sâu tâm hồn 

để mang tới thứ ngôn ngữ rất 
riêng... hình ảnh chủ tịch nước Trương 
Tấn sang cùng các chính khách, nguyên 
thủ của các quốc gia trong những tác 
phẩm của Giản Thanh sơn luôn toát lên 
cái thần, chiều sâu tâm hồn, sự lịch lãm 
và bản lĩnh của mỗi nhân vật. cùng với 

Vị thế Việt Nam 
ThôNG ĐiệP quA sáCh ảNh 

CủA GiảN ThANh sơN

Tổng thống Hoa Kỳ Barack obama chào mừng Chủ tịch nước 
Trương Tấn Sang tới Nhà Trắng ngày 25-7-2013.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp và hội đàm với Chủ tịch nước  
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình năm 2013.

VT
Vgiới thiệu

sáCh
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Tác giả Giản Thanh Sơn (bút danh Phong Sơn, Việt 
Phong, Lam Sơn), sinh ngày 19/5/1957 tại Long 
An, lập nghiệp tại TP Hồ Chí Minh. Hơn 40 năm 
làm báo, ông đã tác nghiệp trên 80 quốc gia; 
tham dự với tư cách kí giả tại nhiều hội nghị 
thượng đỉnh Liên hợp quốc và Hội nghị quốc tế 
tại Peru, Nhật Bản, Nga, Mỹ, Trung Quốc…. Tác 
giả xác lập 4 kỉ lục quốc gia về nhiếp ảnh - báo 
chí đồng thời là phóng viên tháp tùng Chủ tịch nước 
Nguyễn Minh Triết (2006 - 2010), phóng viên chuyên 
trách của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (nhiệm kỳ 2011 - 2015).
Nhà báo Giản Thanh Sơn đã triển lãm tác phẩm và xuất bản sách: chân 
dung chính khách, Việt nam nhìn từ không trung, Không ảnh sài Gòn, dấu 
ấn hội nhập, Lê hùng dũng 60 năm với đời, phóng viên ảnh nick ut huyền 
thoại giản dị (tác giả và chủ biên), Môi trường thế giới và Việt nam nhìn từ 
không trung, Không ảnh đảo và bờ biển Việt nam.

Tổng thống Vladimir Putin chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 
tại thành phố Sochi, Liên Bang Nga năm 2012.

nhãn quan chính trị, trách nhiệm công 
dân, với lòng yêu nghề và tính cần mẫn 
trong công việc, giá trị của những bức 
ảnh, tư liệu trong cuốn sách này còn 
nằm trong quá trình dấn thân tác nghiệp 
của một nhà báo đam mê nghề nghiệp, 
để mang đến cho bạn đọc một ấn phẩm 
quý giá và đầy ý nghĩa. (Trích đánh giá 
của ông phạm Bình Minh - ủy viên Bộ 
chính trị, phó Thủ tướng chính phủ, Bộ 
trưởng Bộ ngoại giao).

các đồng nghiệp đều đánh giá cao 
những tác phẩm được thể hiện trong 
cuốn sách ảnh. nhà báo ngọc Đản - 
người cũng có nhiều chuyến tháp tùng 
chủ tịch nước Trương Tấn sang đã 
chứng kiến phong cách làm việc, sự tận 
tâm, say mê với nghề nghiệp của nhà 
báo Giản Thanh sơn cho biết: “Tác giả 
luôn xông xáo, tìm tòi những góc độ, 
sử dụng ánh sáng để tôn vinh hình ảnh, 

vị thế Việt nam qua hoạt động của chủ 
tịch Trương Tấn sang mà không dễ 
đồng nghiệp nào cũng thể hiện được. 
anh cũng phát hiện và ghi lại được 
những khoảnh khắc quý hiếm trong các 
lễ nghi ngoại giao, tình cảm của người 
dân các nước đối với vị nguyên thủ quốc 
gia Việt nam. Đó chính là cái thần, nét 
riêng trong các tác phẩm ảnh của nhà 
báo Giản Thanh sơn”. 

Trong lễ ra mắt cuốn sách ảnh Vị 
thế Việt Nam tại Tp hồ chí Minh, Văn 
phòng chủ tịch nước đã tặng bằng khen 
cho tác giả cuốn sách ảnh quý này để 
ghi nhận những đóng góp của nhà báo 
Giản Thanh sơn trong hoạt động góp 
phần phản ánh vị thế Việt nam.

p.V

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân đến thăm và nói chuyện 
với cán bộ, nhân viên ĐSQ Việt Nam tại Nhật.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại 
giao Phạm Bình Minh tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton (2011).
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Trở thành “đặc sản” của thành phố 
biển Đà nẵng, Lễ hội pháo hoa 
quốc tế năm 2017 (diFF 2017) 

sẽ được đầu tư tổ chức với quy mô 
hoành tráng nhất từ trước tới nay, dự 
kiến sẽ thu hút hàng triệu lượt khách 
đến với thành phố biển. chia sẻ với 
truyền thông, lãnh đạo sở Văn hóa, du 
lịch thành phố Đà nẵng cho biết, Lễ hội 
pháo hoa quốc tế năm 2017 sẽ kéo dài 
từ ngày 29/4 đến 24/6. pháo hoa sẽ được 
bắn vào 5 tối thứ Bảy các ngày 29/4, 
20/5, 27/5, 3/6 và 24/6. Địa điểm bắn 
pháo hoa vẫn ở vị trí giữa sông hàn, đối 
diện khách sạn novotel danang premier 
han River.

Lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2017 
mang chủ đề Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn, 
với sự tham gia của 8 đội, đến từ các 
quốc gia có nghệ thuật pháo hoa nổi 
tiếng thế giới và tham gia ở các mùa lễ 
hội trước như: Thụy sĩ, nhật Bản, Trung 
Quốc, anh, italia, australia, Áo và nước 
chủ nhà Việt nam. dựa trên chủ đề Tỏa 

sáng Ngũ Hành Sơn, các đội dự thi sẽ tự 
thiết kế chương trình gắn liền với hình 
ảnh đại diện của đơn vị. Theo BTc cuộc 
thi, mỗi đội sẽ có phần trình diễn tối đa 
25 phút. Đây là khoảng thời gian vừa 
đủ để các đội có thể sáng tạo, thể hiện ý 
tưởng nhưng đồng thời cũng giúp khán 
giả cảm nhận và tận hưởng không khí 
nghệ thuật một cách cô đúc nhất. cũng 
theo sở Vh - TT - dL Đà nẵng, sân 
khấu chính nằm trên đường Trần hưng 
Đạo, được dàn dựng theo công nghệ 
hàng đầu thế giới, hứa hẹn mang tới bữa 
tiệc âm thanh, ánh sáng, pháo hoa chưa 
từng có từ trước tới nay. Tất cả các đêm 
pháo hoa sẽ được tường thuật trực tiếp 
trên sóng của Đài ThVn. dự kiến, giá 
vé xem pháo hoa dao động từ 300.000 
- 500.000 đồng/vé, tùy thuộc vào vị trí 
xem. ông Lê Quý dương - Tổng đạo 
diễn Lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2017 
cho biết: “hấp dẫn và lôi cuốn hơn nữa 
là ngoài 8 đêm trình diễn pháo hoa sẽ 
có thêm nhiều hoạt động bên lề đặc sắc 

như Lễ hội carnival đường phố vào mỗi 
thứ sáu hàng tuần, Lễ hội ẩm thực quốc 
tế ngũ hành lồng ghép với hoạt động lễ 
hội văn hóa chăm diễn ra liên tục với 5 
khu ẩm thực tương ứng 5 yếu tố Kim - 
Mộc - Thủy - hỏa - Thổ… Lần đầu tiên, 
Việt nam có một lễ hội kéo dài suốt 
mùa hè và cũng là lần đầu tiên các lễ hội 
đường phố sôi động và hoành tráng đến 
thế ở Đà nẵng. Tôi cho rằng, đây sẽ là 
một lễ hội chưa từng có tại Việt nam”.

Một điều đặc biệt nữa của Lễ hội 
pháo hoa quốc tế năm 2017 là tại các 
hoạt động nói trên, người dân bản địa và 
khách du lịch không chỉ được xem pháo 
hoa mà còn được trực tiếp tham gia vào 
các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội, 
tạo nên tương tác hai chiều. Lễ hội pháo 
hoa quốc tế năm 2017 được nhận định 
sẽ là lễ hội pháo hoa lớn nhất Đông 
nam Á cho tới thời điểm này. 

p.V

Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017
Tỏa sáng Ngũ hành sơn
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chuyệN hôN NhâN khôNg 
trọN VẹN khiếN aNh thư 

khép mìNh Với truyềN 
thôNg, dù cô VẫN xuất 

hiệN đều đặN troNg các 
dự áN điệN ảNh, truyềN 

hìNh. ở thời điểm Này, cô 
đã tìm được bìNh yêN bêN 

cậu coN trai mười tuổi 
Và dốc Sức cho Niềm đam 

mê Nghệ thuật.

 anh Thư
hạnh phúC 

sau sóng gió
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ngôi sao phim hợp TáC  
nướC ngoài 

cách đây đúng mười năm, anh Thư 
tạo tiếng vang trong bộ phim kinh dị Mười 
hợp tác với hàn Quốc. Từ bước khởi đầu 
đó nên nhiều nhà sản xuất nước ngoài khi 
đến Việt nam làm phim đều lựa chọn anh 
Thư cho các dự án hợp tác. Gần đây nhất 
cô tham gia phim Sám hối do đạo diễn 

người ấn gốc Việt là peter hiền thực hiện, 
dự kiến ra mắt vào tháng 8/2017. ngoài 
ra, một dự án điện ảnh ít được biết đến 
khác là Bí ẩn hồ thiên nga do ekíp Thái 
Lan sản xuất ra mắt trong tháng 4/2017. 
Đây là bộ phim có đề tài kinh dị và anh 
Thư vào vai hồn ma. Trong thời gian này, 
cô cũng góp mặt trên màn ảnh nhỏ với 
phim Nhà có hai cửa chính đang phát 
sóng trên truyền hình.  

sau hơn mười năm miệt mài với công 
việc diễn xuất, anh Thư không chỉ xóa 
được định kiến người mẫu đóng phim mà 
còn trụ vững với nghề, dù ngày càng có 
nhiều lớp diễn viên trẻ tiếp nối. cô khẳng 
định: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực 
khi có nhiều người mẫu lấn sân sang điện 
ảnh. Mỗi người có một tố chất, cách diễn, 
nên sẽ có chỗ đứng cho riêng mình. Tôi 
thấy may mắn vì có được những vai diễn 
nhiều màu sắc, mỗi nhân vật có một số 
phận, tính cách, hoàn cảnh khác nhau. Đặc 
biệt, đối với dạng nhân vật thú vị, hấp dẫn 
nhưng có một chút áp lực thì tôi lại làm 
rất tốt”.

sau mười năm kể từ phim Mười 
(2007), anh Thư có dịp tái ngộ Bình Minh 
trong bộ phim Sám hối. hai người từng là 
đồng nghiệp nhiều năm trên sân khấu thời 
trang, điện ảnh. họ cũng là lớp người mẫu 
đầu tiên lấn sân sang nghệ thuật thứ bảy 

và đã luôn nỗ lực để khẳng định 
tài năng. dù đóng chung với 
người quen như Bình Minh, chi 
Bảo… thì anh Thư cũng không 
bị ảnh hưởng. Bởi vì trên phim 

trường, cô luôn sẵn sàng hóa thân vào 
nhân vật một cách trọn vẹn nhất. nếu làm 
việc với bạn diễn quen thuộc thì càng có 
lợi thế là hiểu ý nhau nhanh hơn. 

Cân bằng CuộC sống
cách đây nhiều năm, chuyện rạn nứt 

của vợ chồng anh Thư -Thanh Long đã 
được nhiều người nhắc đến, nhất là thời 
điểm cô giành giải Đồng của cuộc thi 
Bước nhảy hoàn vũ 2012. Tuy nhiên, ở 
thời điểm đó anh Thư vẫn kín tiếng. cuối 
năm ngoái, cô mới chính thức thừa nhận 
vợ chồng mình đã đường ai nấy đi sau 5 
năm li thân. cả hai đến với nhau từ những 
ngày gian khó, khi còn làm người mẫu 
của câu lạc bộ thời trang hoa học đường 
cách đây hơn 15 năm nên khó có thể dứt 
bỏ tình cảm nhanh chóng. anh Thư cho 
biết, chuyện tan vỡ do bất đồng quan điểm 
sống nên cô kiên nhẫn đợi chồng cũ 5 năm 
dài để anh chấp nhận kí đơn li hôn. dù 
quãng thời gian đó khá dài đối với tuổi 
xuân của phụ nữ nhưng cô không nuối tiếc 
vì trong cuộc sống, cô luôn đặt tình nghĩa 
lên hàng đầu. 

những bước đi của anh Thư luôn 
chậm mà chắc. Tuy vẻ ngoài dịu dàng, 
mong manh nhưng bên trong con người cô 
lại ẩn chứa sự quyết liệt, kiên trì khó ngờ. 
còn nhớ thuở mới đóng phim, cô liên tục 

bị soi mói vì cái mác chân dài lấn sân điện 
ảnh nhưng anh Thư không bao giờ đôi 
co mà chỉ lẳng lặng dốc hết sức làm việc 
để thay đổi định kiến này. Tuy cô may 
mắn luôn được nhận vai chính ngay từ khi 
chạm ngõ nghệ thuật thứ bảy nhưng không 
phải phim nào cũng thành công. những 
thất bại như Em hiền như ma-sơ, Lệnh xóa 
sổ… không làm anh Thư nản chí. 

dù bước chân vào ngành giải trí nhiều 
năm nhưng người đẹp phim Tuyết nhiệt 
đới vẫn giữ nếp sống giản dị, thậm chí 
hơi đơn giản so với tưởng tượng của mọi 
người về một ngôi sao điện ảnh. Tính cách 
ấy giúp anh Thư luôn thoải mái trong 
lựa chọn nghề nghiệp. cô không chạy 
theo đồng tiền mà chỉ nhận phim theo sở 
thích. nhờ vậy cô có thời gian ở bên gia 
đình. dù chồng cũ và hai bên gia đình nội, 
ngoại đều giúp anh Thư chăm sóc bé Tiểu 
Long nhưng cô luôn muốn dành nhiều thời 
gian cho con. cô luôn từ chối những dự 
án yêu cầu đi nước ngoài nhiều hay diễn 
ở tỉnh xa. những khi rảnh rỗi, cô và con 
trai lại xuất hiện trong những bộ ảnh dạo 
phố, thời trang để lưu lại kỉ niệm. dù cuộc 
sống của bà mẹ đơn thân không hề dễ 
dàng nhưng anh Thư đang tập thích nghi 
để còn làm gương cho con trai nhỏ biết 
cách cân bằng cuộc sống. 

hải LaM 
Ảnh: Bảo Lê 

Trang phục: Áo dài Minh chÂu 
Trang điểm và làm tóc: Đinh LonG

Anh Thư trong 
phim sám hối

Anh Thư và 
bạn diễn Bình Minh
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 Đạo diễn huỳnh Tuấn anh chia 
sẻ lí do mời Việt Phong vào vai chồng 
của nhân vật do hoa khôi Nam Em 
đảm nhận trong phim lô tô là vì “xứng 
đào xứng kép”. Còn với anh, vì sao 
lại chọn một lối rẽ ngang trong guồng 
công việc quen thuộc của một người 
làm truyền hình?

ít người biết rằng, gia đình tôi vốn 
làm nghệ thuật chuyên nghiệp, với một 
hãng phim riêng đã sản xuất nhiều bộ 
phim truyền hình dài tập. Trước khi đến 
với nghề báo, tôi từng có thời gian theo 
học sân khấu điện ảnh. nhưng bao nhiêu 
năm qua tôi chưa hề có ý định “xí phần” 
một vai diễn nào vì hiểu rõ khả năng và 
niềm đam mê thực sự của mình ở đâu. 
Gia đình cũng cảm thấy hài lòng khi có 
cậu con trai hỗ trợ đắc lực cho các công 
việc phía sau ống kính, làm truyền thông 
thay vì theo đuổi nghiệp diễn xuất. 

Khi nhận được lời mời tham gia Lô tô, 
tôi cũng có chút ngần ngại. Tuy nhiên khi 
đọc, đã hiểu về kịch bản, thông điệp nhân 
văn mà phim muốn chuyển tải, tôi rất 
vui vẻ được góp mặt dù chỉ với một vai 
khách mời nho nhỏ để cùng làm nên một 
cái kết hạnh phúc cho câu chuyện vốn 
đầy sóng gió, bi thương. 

“Nên duyên” cùng một người đẹp 
từng lọt vào tới Top 8 cuộc thi hoa hậu 
Trái đất, anh có thấy áp lực không?

cả tôi và nam Em đều là những 
gương mặt mới mẻ đúng như những gì 
đạo diễn tìm kiếm nên áp lực nằm ở việc 
cố gắng hoàn thành thật tốt phân đoạn 
của mình. có hòa vào cuộc sống của 
đoàn phim trong những ngày quay ở hà 
Tiên tôi mới hiểu hết được những nhọc 
nhằn, về cái “nghiệp” mà diễn viên mang 
theo. Điều đó khiến tôi không thể hời 
hợt, kể cả khi chỉ là khách mời. Tôi may 
mắn tham gia phim trong một cao trào 
khi nhân vật chính Lệ Liễu (nsưT hữu 
châu thể hiện) chấp nhận cắt đi mái tóc, 
ép lại bộ ngực - niềm tự hào khi được làm 

Bước nGoặT BấT nGờ 
của Việt Phong

từNg là gươNg mặt queN 
thuộc của chươNg trìNh 

Chào Buổi sáNg, btV Việt 
phoNg đã có lối rẽ bất Ngờ 
qua Vai diễN troNg bộ phim 
điệN ảNh lô Tô. Với aNh, lầN 

thử Sức Này chỉ đơN giảN là 
một cuộc dạo chơi để cuộc 

SốNg có thêm màu Sắc.

VT
Vvăn hóa

giải trí
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nữ giới - để trọn vẹn với hình ảnh một 
người cha đích thực trong đám cưới của 
con gái. những cảm xúc đến rất thật, rất 
mạnh mẽ khiến đoàn làm phim đều cố 
gắng hết sức để truyền tải tới khán giả. 

 lô tô là bộ phim về cuộc đời của 
những người chuyển giới, đồng tính, 
những phận đời dưới đáy xã hội bị 
coi thường, đó có phải lí do khiến anh 
ngần ngại bước chân vào thế giới đó?

Quê tôi ở cà Mau - một nơi chẳng hề 
xa lạ với những gánh lô tô. Trong kí ức 
của tôi cũng có ánh đèn lô tô rực rỡ sắc 
màu, những con người với số phận kì lạ, 
bí ẩn, rong ruổi nay đây mai đó. Khi lớn 
lên, có cơ hội làm báo, được trải nghiệm 
nhiều, tôi hiểu hơn về họ, về con đường 
mưu sinh gian nan và bất hạnh trong 

việc phải mượn son phấn, áo quần 

phủ lên hình hài nam giới chỉ để được 
sống với giới tính thật của mình. Không 
ai chọn cho mình con đường đi tới đáy, 
tới bi kịch, nhưng vì mưu sinh, vì số 
phận, vẫn có những gánh lô tô như thế 
tồn tại, lênh đênh bấy lâu nay. 

nếu là một vai của cộng đồng LGBT 
(đồng tính, song tính, chuyển giới), cần 
tô son, điểm phấn thì xin chia sẻ chân 
thành là tôi sẽ từ chối. công việc của 
một BTV - Mc tại những cơ quan báo 
chí hàng đầu khiến tôi luôn cầu toàn và 
trân trọng hình ảnh của mình. Tôi không 
muốn một lần rẽ ngang lại tạo nên sự 
tranh cãi hoặc ấn tượng quá khác lạ.

 sau lần thử sức này, liệu anh có 
ý định tích cực đóng phim hơn?

Theo kế hoạch, ít tháng nữa tôi sẽ 
tiếp tục hợp tác cùng đạo diễn huỳnh 
Tuấn anh trong một dự án phim nữa. 
Tôi không câu nệ vai diễn có bao nhiêu 
đất mà quan trọng vai đó như thế nào 
và bộ phim đó hướng tới điều gì. như 
bạn biết đấy, khi đã dấn thân với truyền 

hình, tách ra một thời gian để đóng phim 
là điều không hề đơn giản.

 Trên trang cá nhân, mới đây anh 
có chia sẻ những tâm sự liên quan đến 
vấn đề rất nóng - lạm dụng, xâm hại 
trẻ em. Tôi tin rằng anh không chỉ lên 
tiếng mà còn có sự chuẩn bị tích cực để 
góp thêm hành động thiết thực nhằm 
bảo vệ các em nhỏ?

 Tôi đã trực tiếp thực hiện các phóng 
sự, dẫn các bản tin liên quan đến các chủ 
đề gây nhức nhối như: mại dâm nam, 
đồng tính, bạo hành… và thời gian tới 
sẽ liên tục đi về các vùng quê để góp 
phần đưa ra ánh sáng những vụ việc 
đau lòng bấy lâu bị “chìm xuồng”, che 
giấu. Thông qua những bài báo, bản tin, 

phóng sự truyền hình, công chúng đã 
được tiếp cận đa chiều với đề tài nóng 
bỏng ấy nhưng họ cũng chờ đợi được 
thưởng thức các tác phẩm điện ảnh 
đích thực, tâm huyết để thông điệp, câu 
chuyện được lắng đọng, lan tỏa và có 
sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Từ công việc, 
từ sự am hiểu khá rõ cả điện ảnh lẫn 
truyền hình, tôi sẽ cố gắng tạo nên sự 
kết nối cần thiết, để những dự án điện 
ảnh có giá trị thiết thực trong việc nâng 
cao nhận thức về bảo vệ trẻ em sớm 
thành hiện thực.

 Xin cảm ơn anh!

hươnG huyền (Thực hiện)

Với tôi, nghệ thuật thứ bảy vẫn chỉ là 
một cách thử sức để cuộc sống thêm 
màu sắc mà thôi. Có thể tôi tự tin về 
vốn sống, khả năng quan sát, học hỏi 
của mình, dù vậy, muốn làm nghệ 
thuật thì phải chuyên tâm mới mong 
có dấu ấn, nhợt nhạt sẽ khó có thể trụ 
lại trong lòng khán giả.

Việt Phong và Nam Em trong phim Lô tô
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sân chơi dành cho những ban 
nhạc rock ngày càng thu hẹp lại so với 
trước đây, làm cách nào mà ban nhạc 
Ngũ Cung vẫn tồn tại trong suốt 10 
năm qua?

- hiện nay sân chơi dành cho nhạc 
rock quả thật khá hạn hẹp, không như 
những dòng nhạc khác. Tuy nhiên, rock 
vẫn là đam mê của không ít bạn trẻ. 
Ban nhạc ngũ cung tồn tại đến nay đã 
hơn 10 năm, các thành viên trong ban 
nhạc coi nhau như anh em trong nhà 
nên bên cạnh niềm đam mê âm nhạc, 
tình cảm đã gắn kết chúng tôi. nhạc 
rock giúp chúng tôi duy trì cuộc sống 
của mỗi thành viên bởi hiện nay ngũ 
cung vẫn nhận được khá nhiều lời mời 
tham gia các sự kiện nhưng để có điều 
kiện sống cao hơn thì chúng tôi vẫn 
phải làm thêm nhiều việc khác. 

Có thời điểm nào vì khó khăn mà 
Ngũ Cung phải tính đến việc từ bỏ  
đam mê?

- Theo đuổi đam mê chưa bao giờ là 
điều dễ dàng và với ngũ cung, mỗi thời 

Ban nhạc ngũ cung
Kể Lịch sử BằnG 

ÂM nhạc
thàNh lập Năm 2007, baN Nhạc 
Ngũ cuNg được biết đếN Như 
một đại diệN ưu tú tạo ra 
dòNg Nhạc mới cho rock Việt. 
phoNg cách Nhạc của Ngũ 
cuNg là hoà trộN dòNg Nhạc 
rock progreSSiVe Và hard 
rock Với NhữNg màu Sắc âm 
Nhạc dâN giaN, maNg âm 
hưởNg VùNg cao Việt Nam. ca 
Sĩ đỗ hoàNg hiệp, một thàNh 
ViêN của Nhóm Sẽ đại diệN chia 
Sẻ Với tcth Về NhữNg dự địNh 
mới của Ngũ cuNg.
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điểm chúng tôi đều có những khó khăn 
khác nhau. Tuy nhiên, đó cũng chính là 
động lực để chúng tôi tồn tại và tiếp tục 
sứ mệnh của mình. có thể nói, ở thể loại 
nhạc rock Việt hiện nay, ngũ cung là 
một trong số những ban nhạc đứng đầu, 
vì vậy, chúng tôi thấy cần phải có trách 
nhiệm đầu tàu để các ban nhạc sau đi 
tiếp. Mỗi thành viên trong ban nhạc ngũ 
cung đều được học hành bài bản, chúng 
tôi luôn tự nhủ, mình là người làm nghề 
mà không theo được thì làm sao những 
người khác theo nổi. Vì vậy chúng tôi sẽ 
và vẫn tiếp tục gắn bó với rock. 

sau những thành công đã đạt 
được, hiện tại ban nhạc Ngũ Cung có 
theo đuổi dự án âm nhạc nào mới?

- chúng tôi hiện đang tập trung 
cho một album mới. Trong album này, 
chúng tôi mở rộng hơn, sáng tác về 
miền Trung, về sơn Đoòng, viết về loài 
hoa Man Lê. Mỗi sáng tác của ngũ 
cung đều mong muốn mô tả vẻ đẹp 
thiên nhiên, đất nước để các bạn trẻ, 
đặc biệt là thế hệ 9x - 10x có thể hiểu 
và yêu hơn đất nước mình. Tất cả sáng 
tác của chúng tôi trước đây đều nhận 
được sự ủng hộ từ các bạn trẻ, đó chính 
là ngọn lửa thôi thúc niềm đam mê của 
ngũ cung cho dù phải bỏ ra rất nhiều 
công sức.

Trong album mới này, những 
sáng tác của Ngũ Cung được ra đời 
như thế nào?

- chúng tôi luôn coi sản phẩm của 
mình là một sáng tác chung. Từ  ý 
tưởng của một người, chúng tôi cùng 
nhau tạo dựng nên một ca khúc ưng 
ý. chúng tôi có đường đi, xu hướng 
chung nên luôn sẵn sàng dẹp bỏ bất 
đồng hoặc cái tôi cá nhân để có những 
sáng tác hay hơn. 

Để ra đời một album mới cần 
phải có sự đầu tư rất nhiều, vậy mục 
tiêu lớn nhất mà Ngũ Cung đặt ra có 
phải là doanh thu?

- cũng như mọi dòng nhạc khác, 
rock không thể tránh khỏi cơn bão nhạc 
số, mọi thứ đều được đưa lên mạng 
trong chớp mắt. Để thu thanh một album 
phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chúng 
tôi luôn cố gắng trau chuốt để ra những 

sản phẩm thực sự ưng ý. Mặc dù đầu tư 
khá tốn kém nhưng mỗi lần ra album 
chúng tôi không kì vọng nhiều vào 
doanh thu mà mong muốn để lại dấu ấn 
trong lòng khán giả yêu rock. hơn thế, 
chúng tôi muốn ghi lại tư liệu về văn 
hoá, lịch sử bằng âm nhạc cho những ai 
muốn tìm hiểu. 

là ban nhạc rock kì cựu nhưng 
để tồn tại, Ngũ Cung cũng phải đối mặt 
và vượt qua rất nhiều thử thách, vậy với 
những bạn trẻ, làm cách nào để họ có 
thể duy trì được đam mê của mình?

- Theo nhìn nhận của chúng tôi, 
thị trường âm nhạc hiện tại rất khó để 
cho các bạn trẻ yêu nhạc rock có thể 
phát triển được. Bởi vì họ có quá ít sân 
chơi,  không có môi trường để phát triển 
đam mê của mình. Mặc dù giới rock 
underground vẫn hoạt động bình thường 
nhưng đó chỉ là sự tự phát và có những 
sân chơi nhỏ còn ở góc độ cao hơn thì 
không. Trước đây, những người chơi 
rock có một sân chơi quy mô đó là Rock 
storm nhưng hiện tại nó không còn tồn 
tại. chúng tôi biết có rất nhiều bạn trẻ 
có tài năng và đam mê nhưng họ không 
có đất để dụng võ.

Cái nhìn hiện tại về tương lai 
nhạc rock Việt của Ngũ Cung là gì?

- chắc chắn nhạc rock vẫn phát triển 
và có thị trường riêng. Âm nhạc cũng 

phát triển lúc thăng, lúc trầm. có thể thị 
trường của rock lúc này đang bị tụt hạng 
nhưng với sự phát triển của xã hội, thị 
hiếu âm nhạc ngày càng đi lên, hi vọng 
nhạc rock sẽ có một vị trí và thị trường 
tốt hơn. 

Được mời tham gia trong chương 
trình giai điệu tự hào số đầu tiên năm 
2017, Ban nhạc Ngũ Cung đã có sự 
chuẩn bị như thế nào?

- sau rất nhiều lần tham gia Giai 
điệu tự hào, chúng tôi nhận ra rằng 
không chỉ có những người trẻ mà cả 
người lớn tuổi cũng rất ủng hộ chúng 
tôi. Vì vậy, mỗi lần trình diễn trên sân 
khấu này ngũ cung phải tìm hiểu và 
dồn hết sức của mình để khai phá lối đi 
mới. Với nhạc rock, thời gian tập luyện 
rất dài. chẳng hạn như khi nhận được 
lời mời hát ca khúc Lá đỏ, không ít lần 
dù đã làm xong bản phối khí nhưng 
thấy chưa ưng ý, chúng tôi lại làm lại. 
Mỗi ngày chúng tôi đều phải dành 5 
tiếng để tập luyện. sau nhiều lần như 
vậy chúng tôi cũng có được bản phối 
bài Lá đỏ ưng ý theo phong cách heavy 
metal. Đó là cách mà chúng tôi tham 
gia Giai điệu tự hào. 

Cảm ơn ban nhạc Ngũ Cung!
Thu huệ (Thực hiện) 

ảnh: nhÂn VậT cunG cấp
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 sau khi lê Trinh theo chồng 
làm ca sĩ, giờ đến lượt con trai lớn 
cũng bước lên sân khấu ca nhạc, có 
vẻ cả nhà sẽ cạnh tranh nhau?

Tuấn Kiệt - con trai lớn của chúng 
tôi chỉ tham gia ghi hình cho một 
chương trình truyền hình thôi. Vì con 
thích nên bố mẹ đã động viên con thử 
sức hát trên sân khấu lớn. Đây là lần 
đầu tiên nhưng con khá tự tin. Từ bé, 
Tuấn Kiệt đã thích hát hò, biểu diễn 
cho cả nhà xem. cháu thuộc gần hết 
các ca khúc trữ tình của bố và những 
bản bolero của mẹ. Thậm chí, con còn 
góp ý với bố mẹ rằng con  thích bài 
này, không thấy bài kia hay. 

 gia đình có dự định sẽ cho con 
theo đuổi niềm yêu thích này không?

Ban đầu, vợ chồng tôi chỉ có ý định 
cho con tham gia để con tự tin, bạo 
dạn hơn. sau hôm đó, chúng tôi cũng 
ngạc nhiên vì khả năng biểu diễn, 
cảm xúc con thể hiện. Tuy vậy, niềm 
yêu thích nhất của Kiệt là học tiếng 
anh. hiện tại, con vẫn đang theo học 
lớp piano. Gia đình tôi chỉ có ý định 
đầu tư cho con học thật tốt ngoại ngữ 
theo sở thích của con, còn nếu sau này 
con có yêu thích âm nhạc thì cũng chỉ 
tham gia cho vui thôi.  

 sau gần hai năm bước chân 
sang lĩnh vực ca hát, dường như 
lê Trinh đã định hình cho mình 

Ca sĩ Lê Trinh

Đi Đến cùnG 
ĐaM Mê

có NhữNg Sự thay đổi maNg lại 
Nhiều cảm hứNg yêu đời Và hạNh 
phúc, bất chấp bạN bao Nhiêu 
tuổi, đã có gia đìNh chưa. lê 
triNh là một trườNg hợp Như 
thế. Với côNg Việc ổN địNh tại 
một NgâN hàNg, một mc khá đắt 
Show NhưNg Vợ của Sao mai lê 
aNh dũNg VẫN quyết tâm theo 
đuổi đếN cùNg đam mê ca hát. 
kháN giả ghi NhậN Sự Nỗ lực Và 
khả NăNg hát NhữNg ca khúc 
bolero Vô cùNg Ngọt Ngào, Với 
lê triNh thế là đủ. 
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một phong cách rõ nét: dòng nhạc 
bolero?

Thực ra, bolero ở miền Bắc không 
được ưa chuộng bằng trong nam. Tôi 
cũng từng nhận được nhiều lời mời hát 
các dòng nhạc khác như dân ca, nhạc 
nhẹ…, tuy hát cũng được nhưng tôi 
không thích nên không nhận. Tôi xác 
định chỉ định hình một dòng bolero 
thôi. Thỉnh thoảng tôi đi diễn phòng 
trà, các sự kiện, hát tiệc.  ngoài ra, 
tôi vẫn nhận làm Mc khá đều vì đây 
là một công việc tôi cực kì yêu thích. 
chủ yếu tôi dẫn sự kiện, chứ không 
dẫn một chương trình cụ thể dài hơi 
như trước đây nữa. 

 Chọn bolero, dòng nhạc thịnh 
hành ở phía Nam, trong khi bạn chủ 
yếu sống và làm việc ở hà Nội, bạn 
có nghĩ mình bị thua thiệt nếu định 
đi xa hơn không? 

Tôi cũng từng nghĩ nếu như mình 
lập nghiệp ở TphcM thì sẽ thuận 
lợi hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn lựa chọn 
ở lại hà nội vì muốn khán giả phía 
Bắc có cái nhìn và cảm nhận khác về 
bolero. nhiều người vẫn nghĩ bolero 
là nhạc sến và thường không coi trọng 
dòng nhạc này nhưng thực chất đây là 
thể loại nhạc rất văn minh, giàu tình 
người, đẹp cả về ca từ lẫn giai điệu và 
rất sang trọng. Điều quan trọng là lối 
hát của ca sĩ, người Bắc không thích 
nghe hát bị sến quá, ướt át quá. họ 
thích hát ngọt nhưng phải sang và nhẹ 
nhàng, phải hơi pha trữ tình. 

 Vậy khi lựa chọn đứng trên sân 
khấu nghệ thuật phía Bắc, lê Trinh 
sẽ chuyển tải dòng nhạc bolero theo 
cách nào để hấp dẫn khán giả mà 
vẫn giữ được hồn cốt của thể loại 
nhạc này?

phong cách của tôi là sang trọng, 
ngọt ngào. Khi chọn bài cũng vậy, 
chủ yếu tôi chỉ hát nhạc Lam phương, 
huỳnh anh. có thể bài hát buồn 
nhưng vẫn tươi sáng, nhẹ nhàng. Tôi 
tự chọn, biết bài nào hợp với giọng 
mình. Khi tập bài, tôi luôn để ý và 

tìm hiểu gốc gác bài hát, hoàn cảnh ra 
đời để hiểu hơn về ca khúc thì mới hát 
hay được. 

 Vậy sắp tới, lê Trinh sẽ cho ra 
mắt những sản phẩm âm nhạc nào?

Tôi sẽ cố gắng để có các sản phẩm 
đến với khán giả như làm MV, album, 
tham gia các đêm nhạc lớn nhỏ. sắp 
tới, tôi sẽ ra đĩa đơn, hợp tác với nhạc 
sĩ nhật Trung. Tôi đang phối khí, chắc 
khoảng vài tháng nữa sẽ xong. hiện tại, 
tôi đang làm album acoustic Bolero để 
phát hành trực tuyến. 

 Còn công việc của một nhân 
viên ngân hàng thì sao?

Tôi vẫn là một cán bộ ngân hàng, 
nếu có chương trình diễn ra vào giờ 
hành chính thì tôi sẽ xin phép nghỉ. 
Tính tôi thích gì là theo bằng được. 
Tất nhiên là phải cố gắng, nỗ lực hết 
mình. Khi chọn đến với ca hát, tham 
gia các cuộc thi, tôi chỉ mong muốn 
được thỏa mãn đam mê của mình. 
chồng tôi không muốn 
vợ vất vả nhưng anh 
ấy tôn trọng và 
hiểu vợ nên luôn 
ủng hộ. sau 
mọi cố gắng, 
cái được lớn 
nhất của tôi 
là được làm 
điều mình yêu 
thích, được hát 
thể loại nhạc 
mình thích, được 
yêu mến nhiều hơn 
và được ghi nhận khả 
năng của chính mình.

 Vợ chồng bạn đều là ca sĩ, việc 
nhận chương trình diễn chung chắc 
phải được ưu tiên?

Tất nhiên, việc này phải được 
ưu  tiên rồi. cả tôi và anh dũng đều 
khuyến khích “móc” chương trình 
cho nhau, trước tiên là để tiện “quy 
về một mối” nhưng quan trọng hơn là 
được diễn cùng nhau trên sân khấu. 
chúng tôi thấy vui vì được đồng hành 

trong niềm yêu thích chung. có những 
chương trình tôi làm Mc còn chồng 
hát, có chương trình thì cả hai cùng 
hát. Việc tập luyện để song ca thường 
được thực hiện ở nhà hoặc trên xe ô 
tô. có lần đi diễn tỉnh, cả đoạn đường 
đi hơn một trăm cây số mà hầu như 
chỉ mở đúng một bài hát để tập cho 
thuộc lời và ăn ý với nhau. 

 sẽ rất nhiều kỉ niệm trong 
những chặng đường đồng hành 
trong vai trò là đồng nghiệp với 
chồng, lê Trinh có thể chia sẻ về một 
kỉ niệm đáng nhớ?

nhiều chuyện buồn cười lắm. có 
lần, do tập chưa kĩ nên bị hát quên lời, 
hát nhầm lời, đối phương luôn hiểu ý 
để kịp thời “cứu” và hát hộ nên chưa 
lần nào bị vỡ trận. Thường thì anh 
dũng bị vấp tai nạn này vì nếu hát 
bolero thì anh ấy thuộc ít bài hơn tôi. 

 dường như lê anh dũng rất 
chiều chuộng vợ nên song ca cũng 

chỉ hát dòng nhạc sở trường 
của vợ?

Đâu có cách nào 
khác vì Trinh 

không hát được 
dòng nhạc sở 
trường của anh 
dũng (cười). 
còn trong cuộc 
sống đời thường, 

tôi cũng không 
đòi hỏi nhiều. Tôi 

nghĩ là phải biết 
dung hòa, nhường nhịn 

lẫn nhau thôi. có nhiều khi 
không cần chồng phải chiều mà 

hãy tự thỏa mãn sở thích cá nhân như 
mua sắm chẳng hạn. ngày xưa, hồi 
mới cưới, có lần đi diễn ở nước ngoài, 
dũng mua đồ tặng vợ, tôi đùa bảo: 
“Đến mẹ em cũng chê già” nên anh 
ấy tự ái và từ đó chẳng dám mua nữa. 
có lúc, tôi gợi ý dũng mua mĩ phẩm, 
nước hoa cho an toàn. 

 Cảm ơn lê Trinh!
hiền Thu  (Thực hiện)



ca sĩ Giang hồng ngọc

Ẩn số 10 năm
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đam mê ca hát từ Nhỏ, 10 Năm âm 
thầm theo đuổi Sự Nghiệp âm 

Nhạc NhưNg chỉ đếN khi tham 
gia chươNg trìNh NhâN Tố Bí 

ẩN, giaNg hồNg Ngọc mới thực 
Sự tỏa SáNg Với giải Nhất đầy 

thuyết phục. tiếp Nối thàNh 
côNg đó là daNh hiệu á quâN 

của hòa âm áNh sáNg. ca Sĩ 
giaNg hồNg Ngọc đã có NhữNg 

bứt phá NgoạN mục trêN coN 
đườNg chiNh phục kháN giả yêu 

âm Nhạc.

 Khán giả nhận thấy dường như 
đã có một giang hồng Ngọc rất khác 
sau giải Quán quân Nhân tố bí ẩn và á 
quân the remix?

ngọc phải cảm ơn Nhân tố bí ẩn và 
The Remix rất nhiều vì đã giúp ngọc lột 
xác và được đến gần công chúng. Qua 
hai cuộc thi này, ngọc biết điểm yếu và 
điểm mạnh của mình để có thể phát huy 
được tối đa những lợi thế của giọng hát 
và  khả năng trình diễn.

 Nhiều người thường ngủ quên 
trên chiến thắng nhưng giang hồng 
Ngọc đã tự tạo ra và chớp lấy cơ hội 
này để bứt phá, tỏa sáng, Ngọc đã 
chờ điều này từ rất lâu rồi 
thì phải?

Mỗi người có một 
quan điểm khác 
nhau, nhưng với 
riêng ngọc, sau 
hơn 10 năm ca 
hát mới có được 
thành công nên 
ngọc trân trọng 
và nắm bắt nó, vì 
tuổi mình không 
còn quá trẻ để có thể 
bắt đầu lại. sau chiến 
thắng, ngọc tích cực chạy 
show khắp nơi, trong và ngoài 
nước. Thu nhập được bao nhiêu ngọc 
dành dụm để làm sản phẩm và dành cho 
gia đình. ngọc chỉ nghĩ rằng, còn theo 
nghề thì ngọc sẽ làm hết sức để luôn tạo 
những sản phẩm âm nhạc chất lượng để 
cái tên Giang hồng ngọc luôn có chỗ 
đứng trong lòng công chúng.

 Trở lại thời điểm bắt đầu, có một 
sự bền bỉ trong con đường ca hát của 
Ngọc. Trước khi gặt hái những giải 

thưởng, 10 năm gắn bó với sân khấu 
đã qua của bạn được hình dung như 
thế nào?

ngành nghề nào phải có cay đắng mới 
có thành công xứng đáng. ngọc luôn tin 
rằng, làm mọi điều hết sức mình, cố gắng 
bằng thực lực thì không điều gì mình 
không với được. có lẽ do ngọc không 
quá bi quan nên mới có thể bền bỉ đến 
giờ này. ngọc luôn nghĩ về hướng tốt và 
không sợ bất cứ khó khăn nào đến với 
mình. Xin chia sẻ thật lòng, điều duy nhất 
ngọc sợ là áp lực dư luận. ngọc rất yếu 
tâm lí trước những điều thị phi, đó là lí do 
tại sao ngọc phải cố gắng giữ gìn hình 
ảnh thật tốt.

 hẳn 
là phải yêu 
nghề và có 
nghị lực cao 

lắm mới có 
quyết tâm bứt 

phá đến cùng?
ngọc dành hết 

thời gian và sức lực 
cho âm nhạc, không được 

hát thì mình sẽ không tha thiết 
bất cứ thứ gì nữa. có thể nếu mất tình 
yêu, ông Trời sẽ cho lại nếu mình sống 
tốt, còn nếu mất đi âm nhạc thì thực sự 
ngọc không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy 
đến. năm nay, ngọc quyết tâm sẽ dồn 
sức cho các sản phẩm âm nhạc. Điều 
quan trọng và ý nghĩa nhất đó là ngọc 
muốn dành tặng món quà tinh thần quý 
giá đó cho ba mẹ mình. ngọc muốn ba 

mẹ được thấy con gái hát trên những sân 
khấu lớn, được công chúng công nhận, 
được hát những bài hát đi cùng năm 
tháng mà ba mẹ ngọc rất thích. Mình 
muốn hoàn thành điều này sớm để ba 
mẹ luôn được cười mỗi ngày. sắp tới 
ngày của mẹ, ngọc dự định có một món 
quà tinh thần giá trị dành tặng riêng cho 
ba mẹ. Đó là những gì mình tích góp được 
sau cả năm tích cực đi diễn ở nước ngoài. 
ngọc đang rất hồi hộp chờ ngày được tặng 
quà cho hai người thân yêu nhất.

 Phía sau thành công của mỗi 
người luôn có bóng dáng của ai đó, 
với Ngọc thì bóng dáng đó là ai?

Đó chính là ba mẹ của ngọc và gia đình 
yêu quý nhất cùng đồng hành với mình trên 

mọi nẻo đường. Thực sự mình rất yêu quý 
và trân trọng tình cảm gia đình.

 là gương mặt đang ăn khách, tới 
đây Ngọc sẽ trình làng những điều mới 
mẻ gì cho khán giả hâm mộ?

sau album Đừng rời xa em, ngọc đã 
ấp ủ một album khác hoàn toàn khác lạ 
nhất từ trước tới giờ. nhưng tính ngọc 
thường không nói nhiều vì sợ nói trước 
bước không qua. ngọc có thể bật mí là 
album lần này ngọc làm ở Mỹ, cả MV 
cũng là do người Mỹ đạo diễn. ngọc hi 
vọng rằng sản phẩm được đầu tư tâm 
huyết và tiền bạc của mình lần này sẽ 
được mọi người đón nhận và ủng hộ. 
ngọc xin tất cả độc giả và khán giả trên 
mọi miền đất nước bấy lâu đã hiểu và 
thương, ủng hộ ngọc.

Thao GianG (Thực hiện)
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VT
Vvăn hóa

giải trí

abigail breslin
abigail bắt đầu được biết đến từ khi 

mới 3 tuổi, 5 tuổi cô có vai diễn đầu tay 
rất đáng khen trong bộ phim tạo nên 
hiện tượng của năm 2002 - Signs (dấu 
hiệu). Bước ngoặt lớn nhất với cô bé có 
gương mặt bầu bĩnh, ngây thơ là khi tỏa 
sáng cùng bộ phim Little Miss Sunshine 
(hoa hậu nhí ánh dương) để nhận về 
một đề cử oscar cho nữ diễn viên phụ 
xuất sắc nhất khi mới 10 tuổi. Được 
hollywood hết sức yêu mến và trải 
thảm đỏ với hàng loạt cơ hội làm phim 
hấp dẫn, tuy nhiên, các vai diễn sau của 
abigail lại cho thấy cô sa sút phong độ 
đáng kinh ngạc. nhiều thay đổi về ngoại 

hình, dáng vóc cũng khiến ở tuổi thiếu 
nữ abigail trở nên khó nổi bật trước các 
đồng nghiệp trẻ quyến rũ. sự xuất hiện 
của nữ diễn viên này trong series phim 
truyền hình kinh dị học đường Scream 
Queens (sát nhân trường học) thậm chí 
còn cho thấy bước lùi về định hướng 
hoạt động nghệ thuật. Từ một ngôi sao 
đầy tài năng, abigail dễ dàng chấp nhận 
vai nữ thứ ngốc nghếch là đối tượng bị 
chế giễu, xỉ nhục của bạn bè, mang thân 
hình tròn trịa làm đề tài để trào phúng. 
chưa kể, Scream Queens là bộ phim 
gây tranh cãi về chất lượng nội dung, 
đầy rẫy các yếu tố phản cảm. sau hai 
mùa chật vật trụ sóng với lượng khán 
giả theo dõi khá thấp, Scream Queens 

đã bị hãng Fox khai tử. Tuy nhiên, với 
abigail, cánh cửa truyền hình chưa 
đóng lại. cô bất ngờ được lựa chọn vào 
vai nữ chính trong tác phẩm làm lại 
bộ phim ca vũ kịch nức tiếng một thời 
Dirty Dancing (Vũ điệu hoang dã). Ra 
mắt năm 1987, Dirty Dancing từng tạo 
nên cú nổ lớn tại các phòng chiếu trên 
toàn cầu, thu về 214 triệu usd và được 
ngợi ca như một huyền thoại đối với 
dòng phim này. Khi quyết định tái sinh 
“tượng đài”, hãng aBc đồng thời chấp 
nhận mạo hiểm với sự lựa chọn dành 

Đã đến lúc
thức tỉnh!

VốN được kì VọNg Như NhữNg Ngôi Sao SáNg giá Ngay từ khi còN 
rất trẻ NhưNg Sau một thời giaN lãNg phí tài NăNg Với các Vai 

diễN chưa phù hợp, thiếu Sự bứt phá, họ đã khiếN côNg chúNg dầN 
phai Nhạt tìNh cảm. giờ là lúc NhữNg “NàNg côNg chúa Ngủ quêN” 

phải thức tỉNh.

Abigail Breslin
(ảnh: hqdiesel)

Bella Thorne vào vai chính trong serie phim mới 
Famous in Love (ảnh: justjared)
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cho abigail. Khả năng diễn xuất, ca hát 
của abigail có thể làm hài lòng khán 
giả nhưng ngoại hình là dấu hỏi lớn đối 
với nữ diễn viên. Vốn khá mập mạp với 
vòng 1 ngoại cỡ, abigail cần phải “biến 
hình” ra sao để không phá tan hình ảnh 
một nữ chính mảnh mai với các vũ điệu 
thanh thoát, gợi cảm. Trong bức ảnh 
quảng bá đầu tiên được tiết lộ về Dirty 
Dancing 2017, abigail đã khiến công 
chúng choáng váng với vóc dáng hoàn 
toàn thay đổi, hứa hẹn sẽ không gây thất 
vọng khi phim chính thức ra mắt vào 
cuối tháng 5 tới. 

bella Thorne
cũng từng được yêu mến gọi là nàng 

công chúa dễ thương của disney với tài 
ca hát, diễn xuất qua bộ phim Shake it 
up (Lột xác) nhưng sự loay hoay giữa 

hai con đường âm nhạc hay nghệ thuật 
thứ Bảy khiến Bella Thorne bỏ lỡ không 
ít cơ hội để thành công. Từ năm 2015, 
Bella chuyên tâm trở lại với việc đóng 
phim, bắt đầu sự thay đổi khá ấn tượng 

trong series phim kinh dị Scream (Tiếng 
thét) - bước đà quan trọng để tới với dự 
án đáng chú ý Famous in Love (Tạm 
dịch: nổi tiếng trong tình trường). Đây 
là sản phẩm được kênh Freeform đầu 
tư tâm huyết nhằm tạo nên điểm nhấn 
trong năm 2017. Tuy có mô típ tương 
đối quen thuộc về một nữ sinh bình 
thường vụt trở thành ngôi sao nổi tiếng 
nhưng Famous in Love lại khéo léo 
khai thác hậu trường làng giải trí, cuộc 
sống, tình yêu, tình bạn của những 
người trẻ lồng ghép với các yếu tố 
mang chất kịch tính, điều tra. Vào vai 
nữ chính với Bella Thorne không 
phải là nhiệm vụ khó khăn, tuy 
nhiên, ở tuổi 20, ngôi sao disney 
cần thể hiện sự trưởng thành hơn 
về khả năng diễn xuất. 

Bên cạnh 
Famous 
in Love, 
Bella 
Thorne 
còn đang 
là ứng cử 
viên sáng giá 
hàng đầu cho 
vai nàng tiên cá ariel 
trong phiên bản người 
đóng (live-action) mà 
disney dự định thực 
hiện. Giọng hát, ngoại 
hình và nhất là mái tóc 
đỏ thương hiệu của 
Bella Thorne như được 
dành sẵn cho vai ariel, 
nếu may mắn lọt vào 
mắt xanh của những 
nhà làm phim, đây sẽ 
là cú hích lớn để nữ 
diễn viên trẻ vươn lên 
tỏa sáng. 

Dianna agron
Gương mặt đẹp 

hoàn hảo, diễn xuất 
và ca hát đều tròn trịa 

nên dianna agron dễ dàng nổi bật 
trong hàng loạt bộ phim dành cho giới 
trẻ mà cô tham gia. Glee (nhạc kịch 
học đường) là series phim đưa tên tuổi 
dianna trở nên chói sáng. Đã có lúc 

dianna được đặt hi vọng sẽ cùng với 
bạn diễn tạo nên cặp đôi trong mơ mới 
cùng bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết 
ăn khách i am Number Four (Tôi là số 
4). Đáng tiếc, chất lượng dở tệ, thất bại 
doanh thu từ phim đã khiến dianna lỡ 
mất cơ hội. Một số vai diễn tiếp theo 
đến với cô mà cũng không tạo nhiều 
dấu ấn mạnh mẽ. 

Ở tuổi ngoài 30, dianna agron hiểu 
rằng cô không còn phù hợp với những 
vai diễn tuổi teen như trước. năm 2017 
ghi dấu sự thay đổi với dianna khi cô 
có tên trong dàn diễn viên “khủng” 
của phim The Crash (Đụng độ) với đề 
tài tội phạm tin học, tài chính. sau khi 
được trình chiếu giới hạn tại thị trường 
Bắc Mỹ, phim sẽ được phát hành rộng 
rãi ở thị trường quốc tế với tên mới và 
có một số điều chỉnh thích hợp. những 
người từng yêu mến Glee và dianna 
agron hi vọng rằng, với khởi đầu khá 
ấn tượng đó, năm 2017 sẽ suôn sẻ, 
nhiều thành công hơn với cô gái xinh 
đẹp, tài năng này. 

Tuấn phonG

Bella Thorne 
(ảnh: hqpictures)

Dianna Agron 
(ảnh: pinterest)
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VT
Vphỏng vấn

ĐộC quyền

lí do nào khiến anh cảm thấy 
hứng thú với guardians of the 
galaxy?

 Tôi đã tới gặp và có cuộc trò chuyện 
kéo dài nhiều tiếng đồng hồ với nhà 
sản xuất Kevin Feige. Vài tuần sau đó, 
Marvel có gửi cho tôi bản phác thảo về 
tạo hình của các nhân vật trong phim và 
họ có đề xuất về việc mời tôi thủ vai một 
nhân vật có vẻ giống với iron Giant - nhân 
vật mà tôi từng đảm nhận ở thời điểm 
mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. sau khi 
xem cuốn phác thảo, gần như ngay lập tức 
tôi phải lòng Groot. Tôi hỏi con trai xem 
cháu nghĩ tôi hợp với vai nào nhất trong 
bộ phim này, cậu nhóc mới 3 tuổi của tôi 
đã chỉ vào thân cây xù xì to lớn. hình ảnh 
đó toát lên một sức hấp dẫn đặc biệt khiến 

tôi cảm thấy dường 
như đó là vai diễn được 
viết ra để dành cho chính 
mình. 

 Điều gì khiến anh yêu mến nhân 
vật groot? Các cậu nhóc của anh đã 
được nhìn thấy “bé” groot hay chưa? 

Tôi thích cơ thể kì dị nhưng bản tính 
lại rất ôn hoà của Groot. Tôi cũng thích 
sự bí ẩn của anh ấy nữa. Được coi là 
nhân vật thú vị nhất trong Vũ trụ Điện 
ảnh Marvel, Groot là một nhân vật độc 
đáo và không giống với bất cứ ai. Tôi 
thích sự gắn kết với Trái đất và thiên 
nhiên của Groot. Đối với diễn viên, việc 
hoá thân vào một nhân vật mà cả phim 
chỉ sử dụng vỏn vẹn ba từ quả là một 
thử thách đầy hấp dẫn.

các con của tôi đã 
có mặt trên phim 

trường, chúng thậm 
chí còn nhìn thấy 
“bé” Groot nhiều 
hơn cả tôi nữa. 
James Gunn đã đưa 
lũ trẻ đi dạo quanh 

trường quay và chỉ 
cho chúng xem mọi 

công đoạn của quá trình 
làm phim. Đó là những 

khán giả đầu tiên được nhìn thấy 
Groot bé bỏng.

 Tập phim trước đã trở thành một 
hiện tượng phòng vé khi được ra mắt 
có phải là một sự ngạc nhiên lớn đối 
với đoàn làm phim không?

 Tôi đã biết Groot là một nhân vật 
thực sự đặc biệt. Trong quá trình tham 
gia tập phim đầu tiên, được chứng kiến 
những gì mà đạo diễn James Gunn làm 
và cảm nhận được sự thú vị của các nhân 
vật trong câu chuyện, tôi đã đoán trước 
được thành công của phim. chúng tôi đã 
nhập vai bằng tất cả tâm huyết của mình, 
tin rằng Guardians of the Galaxy là một 

Tôi Đã nhập Vai BằnG 
TấT cả TÂM huyếT

Vin Diesel

Các hình ảnh trong phim

hài hước, gay cấN cộNg thêm một chút Ngớ NgẩN 
Sẽ là NhữNg yếu tố mà Người xem bắt gặp troNg 
cuộc phiêu lưu thứ hai của các Vệ biNh dải 
NgâN hà. Ngôi Sao hàNh độNg ViN dieSel - Người 
lồNg tiếNg cho NhâN Vật groot của guardiaNs 
of ThE galaXy hứa hẹN: “bộ phim khôNg NhữNg 
tái hiệN lại NhữNg điểm đã tạo NêN thàNh côNg 
cho phầN một mà còN đưa chúNg lêN một tầm 
cao mới”.

Vin Diesel và 
nhân vật Groot
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bộ phim mà mọi người sẽ giới thiệu cho 
bạn bè của mình cùng xem.

anh có thể tiết lộ cho khán giả 
biết “bé” groot sẽ xuất hiện trong 
phần 2 như thế nào?

Khán giả sẽ được chứng kiến những 
thay đổi lớn lao ở anh ấy. Được là một 
nhân vật sở hữu khả năng tái tạo đã là 
một điều thú vị, nhưng việc nhân vật 
này có thể tái định hình cơ thể để tạo 
thành lá chắn bảo vệ hoặc các tay móc 
cực dài còn là một điều tuyệt vời hơn rất 
nhiều. Tôi không nghĩ rằng chúng ta đã 
được chiêm ngưỡng cơ thể hoàn chỉnh 
của Groot. nhưng được chứng kiến sự 
hồi sinh cùng những giai đoạn phát triển 
khác nhau của nhân vật này sẽ là mang 
lại cảm giác vô cùng thú vị cho khán giả. 

người xem sẽ có được những trải 
nghiệm đáng nhớ trong suốt hành 
trình đồng hành cùng “bé” Groot trong 
Guardians of the Galaxy phần 2. Thật 
tuyệt khi được thổi hồn sống động cho 
một nhân vật độc đáo như Groot và giúp 
khán giả hiểu rõ hơn về nhân vật đáng 
nhớ này.

 anh cảm thấy như thế nào khi 
được tham gia phần 2 và tiếp tục 

lồng tiếng cho nhân vật đặc biệt  
như groot?

Đạo diễn James Gunn đã thực sự 
thành công trong việc tái hiện một 
không gian vốn đã trở nên quen thuộc 
với khán giả qua những trang truyện 
tranh cũng như xây dựng một đội quân 
siêu anh hùng dị biệt một cách ấn tượng 
tới như vậy. Tôi cho rằng James Gunn 
là một thiên tài có bộ óc điên rồ. anh 
ấy thường làm những thứ mà bạn không 
bao giờ nghĩ rằng một đạo diễn hay một 
tác giả kịch bản sẽ làm. anh ấy sẽ đưa ra 
một ý tưởng bổ sung nào đó và nó luôn 
rất hiệu quả. nhưng hơn tất cả, tôi thực 
sự cho rằng James đã mang lại một làn 
gió mới mát lành cho thể loại phim về 
đề tài siêu anh hùng, để chúng trở nên 
hấp dẫn hơn. Đó chính là lí do vì sao bộ 
phim này lại chiếm được nhiều cảm tình 
của khán giả tới vậy.

Tôi rất thích công việc lồng tiếng 
cho nhân vật Groot. Tuy mất rất nhiều 
công sức nhưng nó đã mang lại những 
cảm xúc rất tuyệt, nhất là khi phải hồi 
hộp chờ đợi không biết cảnh quay đó sẽ 
diễn ra như thế nào trên màn ảnh rộng.

    TRanG nhunG (Theo Mavel)

cJ cgV VietNam dành tặng độc 
giả tạp chí truyền hình 5 phần 
quà đặc biệt gồm: 2 áo phông, 1 mô 
hình baby groot, 1 sổ 3d và 1 mũ 
từ phim guardians of the galaxy 2. 
hãy gửi thư về: tòa soạn tạp chí 
truyền hình, 43 Nguyễn chí 
thanh, hà Nội để có cơ hội nhận 
được những món quà hấp dẫn này.

Cuốn sổ 3D

Mũ Áo phông

Mô hình baby Grooot
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VT
Vhồ sơ

truyền hình

Trong bề dày lịch sử 30 năm 
phát triển, Fox đã trở thành 
biểu tượng truyền thông đẹp đẽ 
trong lòng người dân Mỹ, một 

kênh truyền hình gia đình có số lượng 
người xem cao nhất hoa Kỳ và là kênh 
tin tức có uy tín hàng đầu thế giới. Thế 
nhưng, kể từ tháng 7 năm ngoái, sau sự 
ra đi của vị thuyền trưởng Roger ailes 
vì những bê bối liên quan đến tình dục, 
sóng gió dường như đã bắt đầu nổi lên 
với hãng truyền hình này. 

Mới đây nhất, những thông tin liên 
quan đến việc cáo buộc người dẫn 
chương trình nổi tiếng Bill o’Reilly lạm 
dụng tình dục nhiều nhân viên tại Fox 
liên tiếp phủ khắp các mặt báo trong 
những tuần qua. 

sinh năm 1949, Bill o’Reilly là Mc 
truyền hình yêu thích của khán giả Mỹ, 

một nhà bình luận bảo thủ và là tác giả 
của hơn mười cuốn sách. ông là người 
chủ trì The o’Reilly Factor (nhân tố 
o’Reilly), một chương trình bình luận 
chính trị có đến 20 năm tuổi đời trên 
Fox news. 

“Tượng đài” o’Reilly bắt đầu sụp 
đổ trong mắt người hâm mộ sau khi 
một số đồng nghiệp tại Fox tố cáo ông 
này nhiều lần có hành vị xâm hại tình 
dục với họ. Tờ new york Times đưa 
tin, từ năm 2002 đến nay, Bill o’Reilly 
và hãng 21st century Fox đã phải trả 
13 triệu usd cho năm người phụ nữ 
để mua sự im lặng từ họ nhằm bưng bít 
những lời lẽ khiêu dâm, cử chỉ thiếu 
kiểm soát, những cuộc điện thoại và 
hành động sàm sỡ của Bill o’Reilly. 
năm ngoái, một khoản tiền hơn 1 triệu 
usd đã được chuyển cho Laurie dhue, 
phát thanh viên của Fox từ 2000 - 2008 

sau khi luật sư của cô khiếu nại o’Reilly 
và ailes xâm hại tình dục thân chủ của 
mình. cũng trong một bài báo trên 
trang nytimes.com năm 2016, o’Reilly 
đã phải trả 1,6 triệu usd cho cựu Mc 
Juliet huddy. người phụ nữ này cho 
biết, cô đã từ chối nhiều cơ hội thăng 
tiến sau khi liên tục bị o’Reilly gạ gẫm 
từ năm 2011. năm 2004, o’Reilly cũng 
trả khoản tiền 9 triệu usd cho cựu sản 
xuất andrea Mackris, người từng kiện 
ông với tội danh tương tự. Theo lời của 
luật sư của Mackris thì o’Reilly đã liên 
tục gạ gẫm bằng lời với nội dung muốn 
được vui vẻ cùng cô trong nhà tắm.

Tất nhiên, người đàn ông 67 tuổi 
o’Reilly chẳng đời nào chịu thừa nhận 
những cáo buộc về mình. o’Reilly 
và công ty mẹ của Fox news là 21st 
century Fox thậm chí còn rất tự tin 
rằng, phòng nhân sự của Fox chưa bao 

GóC Tối 
ở Fox

Chương trình của Bill o Reilly bị cư dân mạng mỉa mai đổi tên 
thành The o Reilly Sex (Nhân tố tình dục của o Reilly)

Roger Ailes từng bị nữ MC nổi tiếng Megyn Kelly 
cáo buộc lạm dụng tình dục

có Vẻ Như NhữNg bê bối tìNh dục ở Fox chưa có dấu hiệu dừNg lại Sau Sự ra đi của 
ôNg trùm truyềN thôNg roger aileS hồi Năm Ngoái. lùm xùm mới Nhất liêN quaN đếN 
Người dẫN chươNg trìNh Nổi tiếNg bill o’reilly tiếp tục hé lộ góc tối xuNg quaNh 

câu chuyệN tìNh - tiềN tại kêNh truyềN hìNh hàNg đầu Nước mỹ Này.

http://nytimes.com/
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giờ nhận được phàn nàn hay khiếu nại 
chính thức liên quan đến người dẫn 
chương trình nổi tiếng của mình. 

Lí giải cho những thắc mắc của 
công chúng, trên trang web của mình, 
o’Reilly viết: “Trong hơn 20 năm làm 
việc tại Fox news channel, chưa có một 
lá đơn chính thức nào gửi đến phòng 
nhân sự kiện tôi hay một lời tố cáo nào 
trên đường dây nóng. Trên tất cả, tôi là 
người cha hết sức quan tâm đến những 
đứa con của mình và không tha thứ cho 
những ai làm tổn hại chúng. Vì vậy, tôi 
buộc phải tìm cách im lặng để không 
ảnh hưởng đến các con mình”.

Mặc dù o’Reilly một mực khăng 
khăng những cáo buộc đó hoàn toàn 
sai sự thật, song áp lực của dư luận đã 
khiến Tổ chức phụ nữ quốc gia national 
organization for Women và nhiều hội 
khác yêu cầu Fox news phải sa thải 
người dẫn chương trình nổi tiếng. dư 
luận vẫn ngóng chờ từng ngày phản hồi 
thiện ý từ nhà đài. Thế nhưng, thay vào 
đó, họ vẫn bắt gặp o’Reilly thản nhiên 
xuất hiện trên The o’Reilly Factor, vẫn 
là  người đàn ông già nua quen thuộc 
cùng hàn huyên cùng những nhân vật nữ 
xinh đẹp trong trang phục bắt mắt.

năm ngoái, Roger ailes bị truyền 
thông “đánh túi bụi” sau khi một loạt 
tên tuổi nữ nổi tiếng như: Gretchen 
carlson, Megyn Kelly, Rudi Bakhtiar… 
tố cáo ailes lạm dụng tình dục dưới 
nhiều hình thức khác nhau. Vào thời 
điểm đó, Gretchen carlson được truyền 
thông đánh giá là người phụ nữ can đảm 
vì đã mạnh dạn tố cáo một người đàn 

ông quyền lực, góp 
phần thúc đẩy phong 
trào bảo vệ phụ nữ 
trước nạn xâm hại 
tình dục trong xã hội 
Mỹ. Vụ Fox news 
cũng được đánh giá là cột mốc quan 
trọng trong hành trình đấu tranh chống 
nạn quấy rối tình dục tại công sở. Khi 
sự việc đang dần lắng xuống thì vụ bê 
bối của o’Reilly dường như đã làm mất 
lòng tin và sự kiên nhẫn của công chúng 
với hãng truyền hình này.

nhiều tháng sau sự ra đi của Roger 
ailes, nhiều cựu nhân viên nữ đồng loạt 
mô tả Fox thực tế không như người ta 
vẫn nghĩ, nơi làm việc mà phụ nữ bị bắt 
buộc phải mặc theo những quy chuẩn 
như đi giày cao gót, váy ngắn và trang 
điểm đậm. nguyên văn lời của nữ dẫn 
chương trình andrea Tantaros trong văn 
bản kiện Fox đã mô tả về ailes và một 
người đàn ông khác: “Fox ra vẻ bảo vệ 
các giá trị truyền thống gia đình nhưng 
những gì phía sau lại hoàn toàn trái 
ngược. nơi đó giống như một tòa nhà 
playboy đầy rẫy những sự dọa dẫm, lạm 
dụng và phân biệt giới tính”. 

Không chỉ chương trình The o’Reilly 
Factor bị mang tiếng xấu, so với cnn 
và MsnBc, hầu hết phóng viên nữ, 
những người dẫn chương trình của Fox 
đều bị đánh giá là ăn mặc bóng bẩy hơn 
các đối thủ cạnh tranh của họ. Đã có 
nhiều trường hợp nữ nhà báo dành cả 
tuổi trẻ gây dựng tên tuổi tại Fox đã phải 

cay đắng dứt áo ra đi, Megyn Kelly, 
nữ nhà báo từng khiến ông donald 
Trump “toát mồ hôi” trên sóng truyền 
hình cũng là người dẫn chương trình ăn 
khách nhất của kênh truyền hình này đã 
rời Fox news để đầu quân cho nBc từ 
đầu năm nay; hay Greta Van susteren, 
người phụ nữ ăn mặc giản đơn và có 
kiểu tóc không mấy ấn tượng cũng cùng 
chung cảnh ngộ.

Trong một số ghi hình của chương 
trình truyền hình Hannity, người dẫn 
chương trình còn hỏi ông donal Trump, 
khi đó là ứng cử viên Đảng cộng hòa 
rằng, liệu các nhân viên nữ trong nhà 
Trắng có bị yêu cầu mặc váy sau khi ông 
nhậm chức. Văn hóa của Fox giờ đây bị 
đánh giá là có sự phân biệt giới tính khá 
rõ rệt. 

cho đến đầu quý 1 năm nay, Fox 
news channel vẫn được xếp vào mạng 
truyền hình cáp được nhiều người xem 
nhất thế giới, khoảng 2,84 triệu người 
xem trong giờ vàng. Thế nhưng, có vẻ 
như mọi việc đã đổi chiều từ sau bê 
bối của Bill o’Reilly. hiện nay, nhiều 
công ty lớn như BMW, Mercedes... 
đã ngừng phát quảng cáo trên chương 
trình của kênh Fox news, có sự xuất 
hiện của người dẫn chương trình nổi 
tiếng Bill o’Reilly. Trong ba tuần liên 
tiếp kể từ đầu tháng 4, lần đầu tiên, 
chương trình The Rachel Maddow Show 
(chương trình của Rachel Maddow) 
của Đài MsnBc đã qua mặt o’Reilly 
ở tỉ suất người xem ở độ tuổi 25 - 54. 
Và điều mà công chúng đặc biệt nhấn 
mạnh là Rachel Maddow, một phụ nữ có 
ngoại hình và cách ăn vận hết sức bình 
thường, thành công mà chẳng cần đến 
váy ngắn hay giày cao gót như những 
người đẹp ở Fox.

KiM nGÂn (Theo Nytimes)

The o Reilly Factor lần đầu tiên bị The Rachel Maddow Show qua mặt 
vì những lùm xùm liên quan đến Bill o Reilly

Chương trình 
The o Reilly Factor
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Bước sang tuổi thứ 11 của Giải 
Bóng chuyền nữ quốc tế - cúp 
VTV9 Bình Điền cũng là 11 
năm đội ngũ cán bộ - nhân viên 

của công ty cổ phần phân bón Bình Điền 
cùng với những đơn vị hỗ trợ như Đài 
Truyền hình Việt nam (VTV), Liên đoàn 
Bóng chuyền Việt nam (VFV), chính 
quyền địa phương và các đơn vị truyền 
thông đã dành hết sức lực và tâm huyết 

của mình để xây dựng thương hiệu một 
giải đấu thường niên xứng tầm quốc tế ở 
cấp câu lạc bộ tại Việt nam.
Trong một lần tham dự bế mạc giải đấu, 
ông shanrit Wongprasert - phó chủ tịch 
kiêm Trưởng ban Tổ chức sự kiện của 
LĐBc châu Á (aVc) - tỏ ra bất ngờ trước 
quy mô cũng như chất lượng chuyên môn 
của giải đấu. ông shanrit cho biết: “nếu 
tính toán thời điểm thi đấu phù hợp hơn, 

LĐBc châu Á sẽ hỗ trợ để giải đấu trở 
thành giải vô địch các cLB nữ châu Á với 
sự tham gia của các cLB bóng chuyền 
mạnh đến từ nhật Bản, hàn Quốc, Thái 
Lan...”.
Tổ chức vào dịp đầu năm nên cúp VTV9 
Bình Điền được xem như một “cơn mưa 
đầu mùa” làm mát dịu nỗi vất vả của 
người nông dân trước khi họ đón nhận 
những cơn mưa của đất trời để thuận lợi 
cho nghề nông. cuộc chơi này quả thật đã 
thu hút đông đảo người hâm mộ bóng 
chuyền của mọi tầng lớp, nhất là bà con 
nông dân - những người lâu nay vẫn sử 
dụng sản phẩm của công ty cổ phần 
phân bón Bình Điền.
Bên cạnh là sân chơi giải trí tinh thần 
phục vụ người hâm mộ, giải đấu còn là 

Giải bóng chuyền nữ quốc tế - 
Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 11 năm 2017 

SâN chơi châu á thu Nhỏ

theo dõi Nhiều giải quốc tế tổ chức ở Việt Nam, điều dễ NhậN 
thấy là tất cả đều rất được kháN giả hâm mộ. tuy NhiêN, Nếu xét 
kỹ Về ý Nghĩa xã hội, chất lượNg chuyêN môN, quy mô tổ chức 
thì giải bóNg chuyềN Nữ quốc tế - cúp VtV9 bìNh điềN đã trở 
thàNh một thươNg hiệu uy tíN cho các đội bóNg troNg Nước Và 
Nước Ngoài được cọ xát Và phát triểN chuyêN môN qua NhữNg 
trậN đấu cạNh traNh quyết liệt Và kịch tíNh. 

Đội VTV9 Bình Điền Ekip VTV đang tác nghiệp

Đội cổ động tại 
nhà thi đấu Tây Ninh Toàn cảnh nhà thi đấu Tây Ninh



49

dịp cọ xát hữu ích cho các đội bóng 
chuyền hàng đầu Việt nam với các đội 
bóng nước ngoài có trình độ nhằm mang 
đến một giải đấu chất lượng và mãn nhãn, 
tạo nên sân chơi xứng đáng cho các đội 
bóng Việt nam học hỏi về kỹ chiến thuật 
cũng như phong cách thi đấu. Từ sân chơi 
này, rất nhiều đội bóng sau một lần tham 
dự đã đánh tiếng muốn quay trở lại giải 
đấu. Và cũng từ bệ phóng này, nhiều 
gương mặt triển vọng như Xu Ruoya hay 
Zhang changning sớm trở thành trụ cột 
của cLB hay ĐTQG.

có thể, người ta sẽ khộng quên sân chơi 
năm ngoái ở nTĐ ninh Bình hết sức 
đặc biệt, vì ngay đến trận đấu áp chót 
vòng loại rồi mà các đội bóng vẫn 
không thể tự quyết định được “vận 
mệnh” của mình. cũng chắc chắn, nhiều 
người hâm mộ sẽ ghi nhận cung cách tổ 
chức rất bài bản, quy mô giải rộng, là 
những đóng góp cho phong trào, cho 
bóng chuyền Việt nam và cho nông 
nghiệp của những nhà tổ chức. Trên hết, 
là tấm lòng của những người tổ chức 
sân chơi này. Tôi ít thấy một BTc giải 

thể thao nào chu đáo và tình nghĩa như 
thế đối với các đội khách và với người 
xem. Một giải đấu mà công ty cổ phần 
phân bón Bình Điền tốn rất nhiều tâm 
sức để mời gọi các đội bóng nước ngoài 
chất lượng, BTc cũng không tiếc tiền 
khi bao trọn cả khách sạn 4 sao để lo 
nơi ăn, chốn ở cho các đội bóng...
Một gương mặt rất đáng nhớ của các mùa 
giải là ông Vương hoài Ân, người vẫn 
được chúng tôi trìu mến kêu là “chú Ba”. 
ông là một người có tấm lòng với phong 
trào, với thể thao và với con người. ông 
rất giàu ý tưởng và là người hoạch định 
hầu như mọi kịch bản và các chương trình 
tại giải đấu. năm vừa rồi, ông Ân làm 
chúng tôi thấy vui khi tâm sự rằng có thể 
năm sau giải sẽ tổ chức ở Tây ninh và khi 
đó, thay vì cuộc thi áo dài truyền thống sẽ 
là bộ áo bà ba nam Bộ… ôi chao, lại một 
ý tưởng hay và như thế, với hàng loạt địa 
phương đang muốn xin được đăng cai tổ 
chức, âm hưởng tốt lành của VTV9 Bình 
Điền cup đã và đang lan tỏa rộng rãi. 
Không nói quá, Giải bóng chuyền nữ 
quốc tế - cúp VTV9 Bình Điền là một 
trong những giải bóng chuyền hàng đầu 
của Việt nam!

phan TÂM

* năm ngoái, libero Lin Li (sinh 
năm 1992) cùng với phụ công Xu 
yunlin (cao 1m95) đã giúp đội tuyển nữ 
Trung Quốc giành được tấm hcV 
olympic 2016. Lin Li sau đó được bầu 
là libero số 1 thế giới. Lin Li và Xu 
yunlin cũng xuất hiện trong đội hình 
của cLB phúc Kiến dự cúp VTV9 
Bình Điền lần thứ 11 này. Được triệu 
tập cùng ĐTQG Trung Quốc từ năm 
2015, năm 2016 Lin Li đã giành được 
suất đánh chính và nhanh chóng thâu 
tóm 2 danh hiệu libero xuất sắc nhất tại 
FiVB World Grand prix 2016 và 
olympic Games 2016.

* Tại cúp VTV9 Bình Điền 2017 
còn có sự góp mặt của nhà vô địch giải 
bóng chuyền các cLB nữ châu Á 2015 
là Bangkok Glass. Đại diện đến từ  Thái 
Lan này có sự góp mặt của nhiều VĐV 
từng khoác áo ĐTQG như pornpun, 

Jutarat, Rasamee… và đặc biệt là phụ 
công hàng đầu pleumjit Thinkaow. cô 
thường được người hâm mộ bóng 
chuyền trên thế giới biết tới với tên gọi 
khác là nhong. hiện pleumjit đang giữ 
vai trò đội trưởng của ĐTQG Thái Lan 
và cô được coi là một trong bộ sáu 
huyền thoại của bóng chuyền xứ  
chùa Vàng.

* sau 12 năm, cLB Vân nam 
Trung Quốc mới quay trở lại để tham 
dự một giải đấu quốc tế ở Việt nam 
tại giải bóng chuyền quốc tế VTV 
Bình Điền. Thực tế, sau thời kỳ đỉnh 
cao của mình là những năm tham dự 
VTV cup 2004, đội bóng chuyền nữ 
Vân nam đã chính thức xuống hạng 
và phải đến năm 2015 đội bóng này 
mới có được cơ hội trở lại sân chơi 
china League. năm ngoái Vân nam 
đứng thứ 11 tại giải VĐQG Trung 

Quốc, trong đó, đóng góp đáng kể cho 
thành tích này phải kể đến vai trò của 
libero Zhang Xian - cựu tuyển thủ 
quốc gia Trung Quốc - năm nay đã 32 
tuổi. Khán giả hâm mộ bóng chuyền 
thế giới hẳn không xa lạ với Zhang 
Xian bởi cô từng nhiều năm khoác áo 
đội tuyển Trung Quốc và 3 lần giành 
danh hiệu libero xuất sắc nhất ở giải 
bóng chuyền FiVB World Grand prix. 
năm 2012 cô cùng tuyển nữ Trung 
Quốc lọt vào tứ kết olympic London 
(anh).

* Khán giả Việt nam vẫn trông chờ 
vào màn thể hiện của phụ công số 1 
Việt nam là nguyễn Thị ngọc hoa - cô 
gái vàng của bóng chuyền nữ Việt nam, 
người từng có vinh dự bước lên bục cao 
nhất của sân chơi châu Á cùng danh 
hiệu phụ công xuất sắc nhất.

phan naM

CuộC Chiến Của những ngôi sao

ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch thường trực 
tỉnh Tây Ninh tặng hoa cho đội trưởng VTV9 Bình Điền 
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dù SiNh Sau đẻ muộN So Với các 
chươNg trìNh hài khác trêN 

truyềN hìNh NhưNg sàN Đấu daNh 
hài, diễN ViêN Bá Đạo… phát SóNg 

trêN kiêNh VtV9 NhaNh chóNg 
tạo Sức hút riêNg Với kháN giả. 

các cuộc thi Này là cơ hội để 
các Nghệ Sĩ hài trẻ bước ra từ 

NhữNg cuộc thi truyềN hìNh 
thực tế đếN gầN kháN giả hơN. 

Thập Diện mai phụC 
Sàn đấu danh hài nhanh chóng 

chiếm được cảm tình của khán giả 
từ khi mới lên sóng nhờ những thử 
thách vui nhộn dành cho các thí sinh. 
Mỗi tập gồm hai nghệ sĩ trẻ tham dự. 
Mỗi người sẽ hóa thân vào một nhân 
vật trong tiểu phẩm riêng. sau đó hai 

người cùng diễn chung 

trong một tiểu phẩm để tìm ra người 
chiến thắng.

Trong khi đó, chương trình Diễn viên 
bá đạo lại nhấn mạnh yếu tố ứng biến 
của diễn viên trên sân khấu và khả năng 
phối hợp trực tiếp. Mỗi đêm thi có hai 
vòng thi là Diễn viên bá đạo và Cặp đôi 
bá đạo. Giải thưởng mỗi tập thi là 10 
triệu đồng và vòng chung kết tháng có 
giải thưởng 30 triệu đồng.  

nếu so với các chương trình hài nổi 
tiếng như Ơn Giời, cậu đây rồi! chỉ có 
hai, ba diễn viên thì các nghệ sĩ trẻ khi 

đến với Sàn đấu danh hài phải đối mặt 
với rất nhiều bạn diễn. Trong phần thi 
cá nhân khoảng mười lăm phút, các 
tình huống, nhân vật liên tiếp thử thách 
các thí sinh khiến họ phải thật nhanh 
nhạy. các nghệ sĩ phải giải quyết tình 
huống nhanh gọn và phối hợp tốt với 
bạn diễn. yêu cầu lớn nhất của chương 
trình vẫn là tiếng cười nên cách ứng 
biến của nghệ sĩ phải vừa thông minh, 
vừa tạo tiếng cười. dù không có những 
diễn viên nổi tiếng của làng hài nhưng 
các thử thách của chương trình đưa 
ra không hề dễ dàng với các thí sinh. 
Không chỉ đưa ra các tình huống trớ 

trêu, bất ngờ, chương trình 

còn sử dụng các đạo cụ để thử 
phản ứng của thí sinh. chẳng hạn, yêu 
cầu nghệ sĩ không được khóc nhưng 
dùng một chiếc thớt nhỏ bằm hành tây 
ngay trước mặt thí sinh khiến nước mắt 
nước mũi chảy giàn giụa... nhiều người 
ví các nghệ sĩ đến với Sàn đấu danh 
hài  không khác gì bị “thập diện mai 

phục” vì quá nhiều điều bất ngờ cài cắm 
trong từng hành động, lời nói của các 
bạn diễn vây lấy họ trong lúc thi thố. 
Không chỉ có tiếng cười mà chương 
trình còn lồng ghép những tình huống 
xúc động lấy nước mắt người xem. 

nhân Tố bấT ngờ
nhiều thí sinh của Sàn đấu danh hài, 

Diễn viên bá đạo không có kinh nghiệm 
sân khấu bằng các thế hệ đàn anh nhưng 
họ lại có sự nhanh nhạy trong việc nắm 
bắt tâm lí khán giả. những mảng miếng 
gắn liền với cuộc sống đời thường, xu 
hướng thịnh hành trong giới trẻ đã giúp 
các bạn đến gần với khán giả, lấy được 
tiếng cười và cảm tình của mọi người. 

Đó là lợi thế của lớp diễn viên 
trưởng thành từ truyền hình thực 
tế tìm kiếm tài năng hài kịch. Vì 
thế, cho dù là diễn viên được đào 
tạo chuyên nghiệp hay tay ngang 
thì thông qua những lần thử lửa 
ở các cuộc thi trên truyền hình, 
nhiều cây hài trẻ như: Trà ngọc, 
duy Khương, don nguyễn, Mạc 
Văn Khoa... đã có cơ hội thể hiện 

bản lĩnh của mình. ngoài ra, 
các diễn viên khác như 
Đoàn Thanh Tài, cao Mỹ 
Kim, Khánh ngọc, Linh 
Tý... cũng gây bất ngờ với 
khả năng diễn hài duyên 
dáng. Trước đây, họ thường 
bị đóng đinh trong những 
dạng vai nhất định mà chưa 
có cơ hội bộc lộ khía cạnh 
khác của con người mình. 
chẳng hạn, diễn viên Đoàn 
Thanh Tài có ngoại hình của 
người mẫu nên được giao vai 
hiền lành hoặc phản diện chứ 

chưa từng đóng phim hài. nhờ tham gia 
Sàn đấu danh hài, anh mới được dịp thể 
hiện tài lẻ của mình. 

Khi đến với các cuộc thi tìm kiếm 
tài năng hài kịch, thí sinh không chỉ thi 
cử trên sân khấu mà liên tục nhận được 

nở rộ sân chơi 
cho các cây hài trẻ 

CT Diễn viên bá đạo
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thử thách bất ngờ trong các tình huống 
ngoài kịch bản từ các giám khảo để có 
cơ hội thể hiện tài năng. chương trình 
Diễn viên bá đạo có đến ba giám khảo, 
hai người cố định là nghệ sĩ Đại nghĩa, 
nam Thư và một giám khảo khách mời 
là đạo diễn, diễn viên… đưa ra những 
nhận xét về kĩ thuật diễn xuất của các thí 
sinh để giúp chương trình thêm hấp dẫn, 
mới mẻ. ngay từ lúc xuất hiện, các thí 
sinh liên tục phải thể hiện khả năng ứng 
biến trước ban giám khảo nhiều kinh 
nghiệm. Đây cũng là một trong những 
phần quan trọng ảnh hưởng đến điểm số. 

diễn viên hài Kiều oanh là giám 
khảo duy nhất của chương trình Sàn đấu 

danh hài. chị không 
chỉ nhận xét, góp ý 
phần thi của các nghệ sĩ trẻ mà còn xuất 
hiện bất ngờ trên sân khấu bất cứ lúc 
nào. Vai trò của chị vừa là cứu cánh cho 
thí sinh vừa tăng thêm kịch tính cho tiểu 
phẩm. Vốn được đánh giá là diễn viên 
lanh lẹ, hoạt bát với tài ứng biến khéo 
léo, Kiều oanh đã mang đến nhiều bài 
học nghề nghiệp thú vị cho các nghệ 
sĩ trẻ. Trước đây, chị đã từng ngồi ghế 
nóng của nhiều chương trình tìm kiếm 
tài năng hài nên cũng có kha khá kinh 
nghiệm. cách nhận xét, trò chuyện của 
chị rất thân tình, gần gũi, truyền đạt 
nhiều kinh nghiệm cho lớp đàn em. 

Kiều oanh cho biết, chị luôn chuẩn 
bị tinh thần tốt để bắt kịp mảng miếng 
của các nghệ sĩ trẻ. chị tâm niệm phải 
làm việc với thế hệ trẻ để học hỏi được 
nhiều điều mới và tăng tính nhanh nhẹn.  

cho dù có nhiều ý kiến trái chiều 
về các chương trình hài phủ sóng trên 
truyền hình nhưng những cuộc thi dành 
cho các nghệ sĩ hài kịch trẻ vẫn luôn 
có sức hút đáng kể với khán giả. Bên 
cạnh những phút thư giãn vui nhộn thì 
sự trẻ trung của lớp nghệ sĩ mới là điều 
người xem đang tìm kiếm sau một thời 
gian bội thực bởi những gương mặt quá 
cũ kĩ. 

hải LaM

CT Sàn đấu danh hài

Diễn viên hài Kiều oanh, giám 

khảo của CT sàn đấu danh hài
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lựa Chọn Trang phụC  
mang Tính Cổ điển

nếu như dàn hLV GHV 2017 từng 
vấp phải phản ứng từ dư luận bởi gu 
thời trang khá lòe loẹt, nhiều thí sinh 
xuất hiện trong chương trình với các 
bộ cánh đủ sắc màu, đôi khi hơi sến súa, 
không tôn được vóc dáng, phong cách 
thì từ vòng Đối đầu trở đi, tất cả đã được 
thay đổi hoàn toàn. nếu để ý, khán giả 
dễ dàng nhận thấy hLV đã tiết chế hơn 
về cách ăn mặc còn đa số trang phục cho 
thí sinh ở các vòng thi kịch tính này đều 
thuộc hai tông màu trắng - đen cơ bản. 
Được biết, dù không có quy định nào 
áp đặt, mỗi đội đều có những stylist 
riêng tư vấn, chọn lựa trang phục 
thì trắng - đen trở thành sự lựa 
chọn mang tính cổ điển, an toàn, 
phù hợp với tính chất đối đầu 
mà vẫn có thể thỏa sức biến hóa 
trong các cách phối đồ, tạo họa 
tiết, điểm nhấn. Tiết mục hiếm hoi 
đột phá sắc màu thuộc về tam ca đến 

từ đội Đông nhi với liên khúc Bài ca tuổi 
trẻ - Price tag. Tuy nhiên, đây lại là sự 
thay đổi không thành công khi màn trình 
diễn thiếu hấp dẫn, thiếu ăn ý cả về hình 
thức lẫn chất giọng.

TiếT mụC đặC biệT nhấT
Thẳng thắn mà nói, mùa thi năm 

2017 chưa xuất hiện nhiều phần trình 
diễn thực sự gây sốt. ngay cả một số tiết 
mục nếu xét theo lượt xem thì đã chạm 
tới kỉ lục nhưng đặt trong thế so sánh về 
mức độ ấn tượng với 3 mùa trước đó thì 
vẫn còn thua kém. Trong mặt bằng như 
vậy, bộ tứ đến từ đội Thu Minh với cặp 
bố con niê y hon - Kpă h’Quyên, Văn 
Minh và Tâm phương có thể xem là 
“hiện tượng” khi kết hợp đầy cuốn hút, 
độc đáo trong ca khúc Lạc. Không chỉ 
đi vào “lịch sử” GHV với đội hình thi 
đấu đông đảo nhất vòng Đối đầu, hLV 
Thu Minh cũng đi một nước cờ hết sức 
liều lĩnh khi chiêu dụ bố con người  

ê Đê yêu ca hát. Vốn dĩ những 
giọng ca núi rừng luôn nổi bật ở 

chất giọng đầy nội lực nhưng 
tư duy âm nhạc, khả năng 
trình diễn của họ còn nhiều 
hạn chế nên khó tiến xa ở 
các cuộc thi âm nhạc mang 
đậm tính giải trí, hiện đại. 

Tự đặt mình vào thử thách 
quá khó, vậy mà cách Thu 

Minh hóa giải những khó khăn từ 
việc lựa chọn bài cho cả 4 giọng ca có 

Giọng hát Việt 2017 
cuốn húT, 

ThuyếT phục hơn
khi NhữNg ồN ào, traNh cãi xuNg 
quaNh “cuộc cách mạNg trẻ hóa 
dàN huấN luyệN ViêN” tạm lắNg 
xuốNg, giọNg háT ViệT (ghV) mùa 
thứ tư trở NêN cuốN hút, thuyết 
phục hơN khi cả NhữNg Người 
Ngồi ghế NóNg lẫN thí SiNh đều 
đaNg dầN bộc lộ rõ ràNg tố chất. 
đây cũNg là mùa thi maNg tới 
Nhiều điểm mới đặc Sắc.

Những nhan sắc nổi bật 
của GHV 2017

Hiền Hồ

Huyền
Dung

Ngọc 
Kayla

Bộ tứ team 
Thu Minh
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đất thể hiện đến cách khắc phục nhược 
điểm khó nhớ lời, nhớ nhạc của ông bố 
nie y hon (vốn chỉ quen với sân khấu 
nhỏ ở buôn làng) khiến người xem phải 
ngưỡng mộ. dù không may mắn được 
lựa chọn đi tiếp thì hai bố con đã thành 
công trong việc đưa vào từng câu hát sự 
dữ dội, mạnh mẽ, mênh mang của đại 
ngàn. chia tay chương trình, ông bố nie 
y hon trở về tiếp tục trồng ca phê và ca 
hát phục vụ bà con tại quê nhà trong khi 
cô con gái Kpă h’Quyên vẫn kiên trì 
theo đuổi giấc mơ âm nhạc. 

mỹ nhân đại Chiến
Mùa giải này quy tụ đông đảo các thí 

sinh nữ đẹp nhất từ trước đến nay của 
GHV. ngọc Kayla, huyền dung,  

hiền Mai… sở hữu nhan sắc hợp xu 
hướng và phong cách trình diễn, gu thời 
trang không hề thua kém hotgirl nổi bật 
nào. Trong khi đó, thí sinh nhỏ tuổi nhất 
han sara lại thu hút truyền thông bởi vẻ 
đẹp đậm chất hàn Quốc, nhỏ nhắn như 
một cô búp bê đáng yêu. Tuy vậy, để 
bình chọn “hoa khôi” GHV mùa thứ tư 
thì hẳn nhiều người sẽ đề cử ngay hiền 
hồ. Vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng, 
đậm chất điện ảnh của cô gái tuổi đôi 
mươi khiến hiền hồ nhanh chóng trở 
thành “át chủ bài” trong đội Tóc Tiên. 
Không những vậy, so với các đối thủ nữ, 
hiền hồ gây ấn tượng hơn về giọng hát, 

bộc lộ được cá tính âm nhạc của một 
ứng cử viên hàng đầu.

vươn Tầm quốC Tế
Đã thành thông lệ, sau khi chọn đội 

cho mình, hLV của các cuộc thi thường 
cố gắng tổ chức nhiều hoạt động đồng 
hành với thí sinh để vừa tạo sự gắn kết, 
vừa giúp thí sinh làm quen dần với các 
hoạt động nghệ thuật. Với dàn hLV trẻ, 
có ảnh hưởng bậc nhất hiện nay, đồng 
thời rất nhạy bén trong việc tiếp thị 
hình ảnh, thí sinh GHV mùa thứ tư thực 
sự có được những cơ hội trải nghiệm 
rất nhanh chóng với những hoạt động 
của người nổi tiếng: đi hát trên các sân 

khấu lớn, chụp hình thời trang, tham gia 
các talkshow, phỏng vấn, quay quảng 
cáo… Đặc biệt, lần đầu tiên Top 6 trong 
đội của hLV noo phước Thịnh được 
thử sức ở sự kiện tầm cỡ châu Á trên 
sân khấu Lễ trao giải thưởng influence 
Asia tổ chức tại Malaysia. Liên khúc 
mang đậm chất dân ca Việt nam được 
dàn dựng công phu, đẹp mắt với áo dài, 
khăn đóng, áo tứ thân, trang phục của 
đồng bào Tây Bắc… mà noo và Top 6 
thí sinh mang tới đã để lại rất nhiều cảm 
xúc cho khán giả nước bạn.  

   nhã Khanh 
(Ảnh chương trình cung cấp)

Tiết mục của Top 6 Noo Phước Thịnh tại Malaysia

Tiết mục phá cách về sắc màu trang phục của tam ca đến từ đội Đông Nhi Trang phục của thí sinh vòng đối đầu
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VăN Vui Vẻ sẽ vui hơn nữa
Mc - nhà sản xuất (nsX) hồng Minh cho biết, trong mùa 

thứ hai này, ekip thực hiện sẽ tăng thêm thời lượng, đầu tư hơn 
nữa về mặt nội dung. nếu như năm ngoái, các em nhỏ và khán 
giả đã quen thuộc với lát cắt mang tên Biến hình, thì năm nay, lát 
cắt đó sẽ được biến hóa thành tiểu phẩm từ 5 đến 7 phút, mang 
lại những cách tiếp cận đa chiều và linh hoạt hơn cho các bạn 
học sinh trong quá trình tìm hiểu tác phẩm văn học. Bên cạnh đó, 
Văn vui vẻ cũng sẽ đầu tư và chú trọng hơn nữa yếu tố chơi sáng, 
đẩy mạnh tiết tấu của hiệu ứng này để tạo nét sinh động, lôi cuốn 
cũng như kích thích được thị giác của người xem. Đúng như tên 
gọi Văn vui vẻ, chương trình không chỉ mang lại niềm vui cho các 
bạn học sinh; những phút giây thư giãn cho khán giả truyền hình, 
mà chính những người tham gia ekip sản xuất chương trình cũng 
có những phút giây hòa mình vào trong niềm vui ấy. nsX hồng 
Minh chia sẻ: “có rất nhiều chuyện hậu trường đáng nhớ đối với 
chúng tôi. Trong chương trình có một phần chơi là đoán từ thông 
qua ngôn ngữ hình thể và vẽ tranh, có lần, do quá hào hứng nên 
trong khi các đội chơi đang tranh tài ở trên sân khấu thì ở phía 
dưới, nhà sản xuất và các biên tập cũng thi nhau vẽ tranh. các bạn 
trợ lí cũng thường “xông pha” làm diễn viên”. có thể thấy rằng, 
để mang lại niềm vui, sự hứng khởi cho các bạn nhỏ và khán giả 
truyền hình sau 30 phút lên sóng, tự thân những người thực hiện 
Văn vui vẻ cũng đã luôn nuôi nấng một tinh thần lạc quan, vui 
cười và hết mình vì chương trình.

sự đầu Tư kĩ lưỡng
Để có được những phút giây vui nhộn và đầy lôi cuốn trên 

sóng truyền hình, ekip chương trình Văn vui vẻ đã phải bỏ ra 
không ít thời gian và tâm sức phía sau màn hình. Trước khi tiến 
hành ghi hình chính thức, ekip đã đầu tư khá nhiều công sức trong 
việc trao đổi thông tin với các đội chơi và giúp các bạn học sinh 
làm quen với luật chơi; trao đổi, thảo luận nội dung chương trình 
để các bạn được thoải mái đi lại, chạy nhảy, chụp ảnh lưu niệm. 
do các đội chơi chủ yếu trong độ tuổi học sinh cấp 2 và cấp 3, 
tâm lí của các bạn còn đang có nhiều thay đổi, chính các trợ lí trẻ 
của Văn vui vẻ đã nhanh nhẹn làm quen, trò chuyện để tạo được 
sự gần gũi và tin tưởng của các bạn. Từ đó, những ngại ngần hay 
khoảng cách dần dần được xóa bỏ, các bạn học sinh có thể tự tin 
hơn trước ống kính máy quay.

nắm bắt được tầm quan trọng của việc đảm bảo độ chính xác 
trong các câu từ, ngữ nghĩa của các tác phẩm văn chương, ekip 
thực hiện cũng luôn đặc biệt chú trọng vào khâu chuẩn bị các câu 
hỏi cho các phần chơi. Khâu biên tập hậu kì cũng diễn ra cực kì 
“cam go”. BTV Trần hằng chia sẻ: “cái khó nhất đối với chúng 

Có gì mới?
Văn vui vẻ mùa hai

thàNh côNg rực rỡ troNg mùa đầu tiêN Với 
cúp VàNg cho thể loại chươNg trìNh chuyêN 

đề - khoa giáo tại liêN hoaN truyềN hìNh 
toàN quốc lầN thứ 36, VăN Vui Vẻ đã trở 

thàNh Người bạN đồNg hàNh đáNg tiN cậy 
của các bạN Nhỏ yêu VăN chươNg. troNg mùa 
thứ hai của chươNg trìNh, truNg tâm SảN 
xuất các chươNg trìNh giáo dục VtV7 hứa 

hẹN Sẽ maNg đếN Nhiều bất Ngờ hơN Nữa  
cho kháN giả... NXS Hồng Minh (thứ 2 từ phải sang) cùng ekip Văn vui vẻ nhận cúp Vàng 

LHTHTQ lần thứ 36
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tôi khi dựng Văn vui vẻ chính là việc giữ lại nguyên vẹn cảm xúc 
của các bạn nhỏ. Thời lượng chương trình chỉ có 30 phút, chúng tôi 
phải cắt gọt, căn chỉnh sao cho vừa đảm bảo được format cơ bản của 
chương trình, vừa phải chọn được những phút giây đáng yêu nhất 
của các bạn nhỏ. nhiều khi chúng tôi khá đau đầu và tiếc nuối vì 
không thể giữ lại hết được tất cả những chia sẻ, những câu nói của 
các bạn. dựng hình Văn vui vẻ cũng là một trải nghiệm rất vui đối 
với tôi”. 

luôn là mộT người bạn đồng hành
Được nhìn thấy các bạn nhỏ vui cười, tham gia hết mình trong 

các phần chơi hay hình ảnh ngộ nghĩnh của các bạn khi biến hình 
trong các bộ trang phục chính  là nguồn động lực to lớn đối với đội 
ngũ sản xuất. dù vất vả hay nhiều thử thách, chỉ cần mang niềm vui 

và tình yêu văn học đến với các bạn và khán giả truyền hình thì mọi 
gian nan với những người trẻ tại VTV7 đều là xứng đáng.  chia sẻ về 
kế hoạch phát triển Văn vui vẻ trong thời gian tới, nXs hồng Minh 
nhấn mạnh: “chúng tôi đã thực hiện được khá trọn vẹn chương trình 
cho các bạn học sinh cấp 2 nên trong thời gian tới, ekip Văn vui vẻ 
rất mong muốn được đồng hành cùng các bạn cấp 3, hoặc thậm chí là 
các em nhỏ cấp 1. Văn học là môn học đi theo mỗi người trong suốt 
cả cuộc đời. chúng tôi hạnh phúc khi được là một người bạn đồng 
hành với các em học sinh và khán giả truyền hình cùng nuôi nấng 
tình yêu dành cho văn học”. 

Chương trình Văn vui vẻ tiếp tục đến với khán giả vào các khung 
giờ: 10h30, 14h30, 18h30 thứ 6 và Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV7.

ĐặnG TRanG
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hương ly lộT xáC mạnh mẽ 
Giành ngôi vị Quán quân của 

Vietnam’s Next Top Model 2015 khi vừa 
tròn 20 tuổi, hương Ly đã chính thức đặt 
viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp người 
mẫu đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, sau thành 
công tại cuộc thi, thị phi và scandal đã 
bủa vây cô gái nhỏ. Một năm sau ngày 
rời Vietnam’s Next Top Model 2015 với 
vị trí cao nhất, những giấc mơ trong thế 
giới phù hoa của quán quân hương Ly 
mới thực sự bắt đầu. cô là người mẫu đại 
diện Việt nam trình diễn trong chuỗi sự 
kiện thời trang sakura collection 2016 tại 
thành phố yokohama, nhật Bản. 

hai năm sau khi đăng quang, hương 
Ly xuất hiện với gương mặt mạnh mẽ, 
đầy cá tính, đa chiều, góc cạnh. cô ngày 
càng lột xác và thay đổi bản thân. Không 
quá ồn ào sôi nổi, hương Ly vẫn kiên 
trì theo đuổi đam mê. Mới đây, hương 
Ly xuất hiện trong một bộ ảnh thời trang 
với những nét bứt phá trong cách biểu lộ 
cảm xúc cũng như giới thiệu đến khán 
giả xu hướng trang điểm mới cho mùa 
xuân hè năm nay. Trong bộ ảnh, hương 
Ly đã thể hiện được cái thần của một 
cô gái trẻ: mạnh mẽ, quyết đoán nhưng 
cũng có một chút yếu đuối, mong manh. 

Là một trong những người mẫu hiếm 
hoi có thể chụp cả ảnh thời trang và 
thương mại, hương Ly hứa hẹn sẽ còn 
tiếp tục tạo nhiều dấu ấn trong làng mẫu 
Việt không chỉ bởi ngoại hình mà còn 
bởi lòng yêu nghề và sự rèn luyện, học 
hỏi không ngừng. Thời gian qua, cô liên 
tục xuất hiện trong các sự kiện lớn và 
luôn khiến khán giả bất ngờ bởi sự lộng 
lẫy và nổi bật giữa đám đông. hương Ly 
bật mí, trong năm 2017, cô sẽ có nhiều 
kế hoạch mới để phát triển sự nghiệp 
của mình.

Bước Tiến 
của quán quân

xuất phát điểm là NhữNg cô gái Vô daNh Với thời traNg, âm 
Nhạc NhưNg Sau khi đạt daNh hiệu quáN quâN troNg các 

chươNg trìNh truyềN hìNh thực tế, họ đã trở thàNh NhữNg 
gươNg mặt queN thuộc Với kháN giả. hầu hết các cô gái Này  

khôNg bỏ phí lợi ích do daNh hiệu maNg lại Và tiếN NhữNg 
bước đi chắc chắN trêN coN đườNg đã chọN. 

Hương Ly
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Cao Công nghĩa  
ra album vol.1 

cao công nghĩa - Giải vàng Thần 
tượng bolero mùa đầu tiên đã chính 
thức ra album vol.1 đầu tiên trong sự 
nghiệp âm nhạc mang tên Ai khổ vì ai - 
Thuyền xa bến đỗ. Đây là bước ngoặt 
đánh dấu sự trưởng thành trong giọng 
hát của cao công nghĩa vì từ khi kết 
thúc cuộc thi, sau một thời gian khá dài 
ấp ủ cô mới cho ra mắt đứa con tinh 
thần đầu tiên của mình.

Bên cạnh bolero, cao công nghĩa 
muốn thử sức mình ở nhiều dòng nhạc 
khác nhau như nhạc trẻ, dân ca và trữ 
tình. cao công nghĩa chia sẻ: “Tôi cảm 
thấy mình hát vẫn chưa tốt dòng nhạc 
bolero nên đã bỏ một khoảng thời gian 
để tập luyện. Vì là album đầu tay nên 
có rất nhiều băn khoăn và trăn trở trong 
việc chọn bài và thu âm, vì sợ bài khó 
quá mình hát không được, hoặc khán giả 
không thích. chị cẩm Ly và anh Minh 
Vy đã giúp đỡ tôi rất nhiều…”

sau cuộc 
thi Thần tượng 
bolero, cao công 
nghĩa đã dành 
tặng khán giả MV 
Sang sông - kết 
hợp cùng ca sĩ 
Quốc Đại. cao 
công nghĩa muốn 
gửi đến khán giả 
món quà tri ân 
và mong muốn 
khán giả sẽ thấy 
một hình ảnh nhẹ 
nhàng, nữ tính 
và trưởng thành 
hơn của cô trong 
năm 2017. Với 
niềm đam mê và 
sự đầu tư nghiêm 
túc trong album 
vol.1 lần này, 
cao công nghĩa 
hi vọng khán 
giả sẽ đón nhận 
và dành sự yêu 
thương cho cô 
trong những sản 
phẩm âm nhạc 
tiếp theo. 

phí phương anh ngày 
Càng Trưởng  Thành

Đăng quang The Face Vietnam 2016 
ở độ tuổi 19, phí phương anh nhanh 
chóng đối mặt với những hào quang 
của giới showbiz và cả những áp lực 
dư luận. có một thời gian, phí phương 
anh không có nhiều hoạt động năng 
nổ như các thí sinh khác bởi cô vẫn có 
những ràng buộc nhất định với công 
ty quản lí nên chưa thể tự quyết được 
những việc mình sẽ làm. chỉ sau vài ba 
tháng, người hâm mộ đã chứng kiến sự 
lột xác hoàn toàn của cô. Từ hình ảnh 
hồn nhiên, nhí nhảnh, phí phương anh 
đã trở thành một gương mặt nổi bật 
trong giới thời trang với cách lựa chọn 
trang phục và tạo dáng chuyên nghiệp. 
Với yêu cầu biến hóa khôn lường của 
nghề mẫu, cô gái trẻ đang nỗ lực từng 
ngày để hòa mình vào nhịp quay của 
sự đa dạng và không giới hạn của thời 
trang. Với vóc dáng thanh mảnh hợp xu 
hướng của tiêu chuẩn mẫu quốc tế cùng 

gương mặt xinh xắn, đáng yêu, phí 
phương anh trở thành gương mặt tiềm 
năng để các nhà thiết kế Việt săn đón.

Tại seoul Fashion Week năm nay 
phí phương anh là một nhân tố mới 
đầy thú vị. dù lần đầu góp mặt tại sự 
kiện thời trang đình đám nhất châu Á 
này nhưng Quán quân The Face đã 
sớm chứng tỏ được bản lĩnh không 
thua kém những gương mặt thời trang 
xứ hàn. cô vừa lọt danh sách Top 
street style (phong cách thời trang 
đường phố) của W, tạp chí thời trang 
thuộc cùng công ty mẹ với Vogue. 
phí phương anh cũng vinh dự được 
góp mặt trong dàn giám khảo vòng sơ 
tuyển The Face Vietnam 2017 tại hà 
nội. những bước đi chậm mà chắc 
của phí phương anh đã và đang giúp 
cô ngày càng khẳng định được tài 
năng và tên tuổi của mình trong lĩnh 
vực người mẫu.  

nGuyễn TRần

Cao Công Nghĩa

Phí Phương Anh
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Ngoài kinh nghiệm dẫn chương 
trình thì việc minh Trang hiện đang là 
một người trẻ trong cộng đồng start-up 
(khởi nghiệp) Việt Nam có phải là lí do 
bạn được chọn mặt gửi vàng làm mC 
cho café khởi nghiệp?

hiện dự án mà Trang đang cùng các 
bạn trong nhóm thực hiện chưa đủ lớn và 
quy mô để được gọi là một “startup”. ý 
tưởng khởi nguồn là tâm huyết của Trang, 
việc triển khai là công sức của cả nhóm, 
bọn mình gửi gắm vào đó nhiều ý nghĩa 
xã hội và phục vụ cộng đồng, nhưng để 
trở thành một startup cần phải có mô hình 
đủ vững chắc, từ vận hành, quản lí, sinh 

lời… hiện dự án “Mầm nhỏ” vẫn đang ở 
giai đoạn “vỡ bài”.

Trang nghĩ, mình cũng có một số yếu 
tố để được cân nhắc vai trò này, đó là 
mình tốt nghiệp Đại học ngoại thương, 
chuyên ngành Kinh tế, sau đó đã có thời 
gian học Thạc sĩ ở Mỹ chuyên ngành 
Marketing communications. Về kinh 
nghiệm truyền hình thì mình bắt đầu làm 
ở Đài ThVn từ năm thứ nhất đại học 
(2005), sau đó khi đi Mỹ về tiếp tục làm 
ở VTV4. Thời gian làm ở VTV4, Trang 
cũng tham gia dẫn, biên tập chương trình 
Bizline (bằng tiếng anh) -một chương 
trình vừa tin tức, vừa talk show về các 

vấn đề kinh tế tài chính (chủ yếu là kinh 
tế vĩ mô). Tuy hiện nay không còn làm ở 
VTV nhưng mình vẫn duy trì việc cộng 
tác và trau đồi các kĩ năng truyền hình. 
Bản thân Trang rất quan tâm và cũng am 
hiểu kha khá về cộng đồng khởi nghiệp. 
Trong quá trình tìm đề tài, nhân vật cho 
series Cafe khởi nghiệp, mình cũng đề 
cử và giới thiệu được khá nhiều nhân vật 
trong chương trình. 

Chia tay truyền hình khá lâu,  
vậy tại sao minh Trang quyết định  
tái xuất?

Khi đã yêu thích một điều gì đó thì 
Trang nghĩ dù đi đâu, làm gì mình vẫn 

  MC Minh Trang
TÁi XuấT Với 

Café Khởi NghiệP

mc miNh traNg từNg gây ấN tượNg Với kháN giả VtV bởi gươNg mặt xiNh 
xắN, lối dẫN thôNg miNh qua các chươNg trìNh trêN các kêNh: VtV3, VtV2 
Và VtV4. Sau một thời giaN VắNg bóNg trêN SóNg truyềN hìNh, miNh traNg 

đã chíNh thức trở lại Với SerieS chươNg trìNh Về khởi Nghiệp  
trêN SóNg VtV1.
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luôn hướng về nó. Tuy không còn làm 
ở Đài nhưng hiện dự án mình đang theo 
đuổi cũng cần phải có nghiệp vụ truyền 
hình. chương trình này tạo cho Trang sự 
hứng thú và yêu thích ngay từ cái tên, 
tới mục tiêu, cách tiếp cận và đặc biệt là 
đội ngũ rất chuyên nghiệp mà mình được 
làm việc cùng. Vậy nên, khi được đề nghị 
tham gia, Trang không chần chừ mà nhận 
lời ngay.

Khi bắt tay vào làm, minh Trang 
ngày càng hào hứng với café khởi 
nghiệp? 

dẫn chương trình, đặc biệt là với 
Café khởi nghiệp, mang đến cho Trang 
nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn là chỉ 
đơn thuần là một nghiệp vụ chuyên môn. 
Mình được gặp gỡ và trò chuyện với toàn 
các “megaminds” (những con người đầu 
óc siêu khủng), có bạn mới hơn 20 tuổi 
mà làm đủ mọi ngành nghề, lĩnh vực. 
Được nghe họ tóm gọn bao năm tâm 
huyết và những nỗ lực, khó khăn, mồ 
hôi nước mắt… trong một cuộc chuyện 
trò, được họ truyền niềm đam 
mê, được biết 
thêm những kiến 
thức siêu thú vị 
mà công việc dẫn 
chương trình bình 
thường sẽ khó có cơ 
hội tiếp cận: từ trí 
tuệ nhân tạo cho tới 
công nghệ trong nông 
nghiệp… Làm sao lại 
không hào hứng với 
một công việc thú vị 
như thế được?

café khởi nghiệp đem đến những 
câu chuyện rất bổ ích cho giới trẻ nói 
riêng và cả cộng đồng nói chung. Trong 
những cuộc trò chuyện đã ghi hình thì 
nhân vật khách mời nào gây ấn tượng 
với minh Trang nhất?

Quá khó để chọn ra một nhân vật ấn 
tượng nhất vì mỗi người đều ấn tượng 
theo cách riêng của mình. Trang sẽ kể 
một vài người. Đó là nhà giáo - Ts Toán 
học Lê Thống nhất với startup trường học 
trực tuyến Bigschool. Bác ấy khởi nghiệp 
sau khi nghỉ hưu, lúc 63 tuổi. Đó là chị 
Đoàn Thanh hải, khởi nghiệp với Kids 
need Books - thư viện sách tiếng anh cho 
trẻ em, có dịch vụ ship mượn, trả sách tại 

nhà để bố mẹ có thể tiết kiệm thời gian di 
chuyển và thật nhiều trẻ em được tiếp cận 
với nguồn sách tiếng anh phong phú.

Với tần suất dày đặc, lên sóng từ 
thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong 
chương trình chào buổi sáng, việc chạy 
theo sóng của café khởi nghiệp chắc 
hẳn rất vất vả? Công việc này có ảnh 
hưởng đến việc điều hành dự án khởi 
nghiệp của bạn?

Trang rất may mắn vì đội ngũ sản xuất 
của series này rất hùng hậu, chương trình 
được đầu tư bài bản nên từ các khâu tổ 
chức sản xuất cũng rất khoa học để tiết 

kiệm nhất thời gian sản xuất. hiện việc ghi 
hình dồn vào từng đợt nên cũng không quá 
bận. Quan trọng là thời gian đọc, tìm hiểu, 
nghiên cứu trước đó để có thể khai thác 
nhân vật một cách hiệu quả nhất.

minh Trang được coi là “hot 
mom” (bà mẹ ấn tượng) trên mạng xã 
hội, trang facebook của bạn có gần 
150.000 người theo dõi bởi những chia 
sẻ về kinh nghiệm chăm sóc, dạy dỗ con 
rất bổ ích. Trang có thể chia sẻ đôi chút 
về điều này?

“Mầm nhỏ” là tâm huyết của mình với 
mong muốn chia sẻ thật nhiều kiến thức 
nuôi dạy con cái một cách khoa học, đơn 

giản, hạnh phúc cho các bố mẹ. Mầm nhỏ 
là nơi bố mẹ có thể tìm thấy những thông 
tin hữu ích và khoa học nhất, được ekip 
nghiên cứu, biên soạn, dịch… (100% tự 
sản xuất) từ các nguồn tài liệu uy tín của 
thế giới, hoặc do bọn mình phỏng vấn 
các chuyên gia của Việt nam. Mầm nhỏ 
có các clips hướng dẫn bố mẹ các kĩ năng 
cơ bản để nuôi con: tắm cho con ra sao, 
đọc sách cho con theo từng lứa tuổi như 
thế nào; có các buổi hội thảo chia sẻ kinh 
nghiệm làm cha mẹ, các bài bình về sách 
cho bố mẹ, cho con cái, chia sẻ các món 
đồ dùng tiện lợi hữu ích trong việc chăm 

sóc con. Mục tiêu của chúng mình là 
100% miễn phí để bố mẹ có thể truy 
cập, đọc, nghiên cứu, trao đổi, nhận 
được tư vấn… Và lí do vì sao Mầm 
nhỏ phát triển trên nền tảng Internet 
chứ không phải mở các khoá học 
làm cha mẹ rồi thu tiền… là vì ekip 
muốn hướng tới các bố mẹ ở vùng 
nông thôn, những nơi dân trí thấp, bố 

mẹ chưa có nhiều điều 
kiện tiếp xúc 
với nguồn thông 
tin khoa học để 
nuôi dạy con  
đúng cách.

Khi tiếp xúc 
với các bạn trẻ có 
nhiều ý tưởng, mô 
hình kinh doanh 
khởi nghiệp mới mẻ 
trong café khởi 

nghiệp, minh Trang có rút ra được 
những kinh nghiệm cho riêng mình?

Mình hiểu là số người khởi nghiệp 
thất bại cao gấp chục lần những bạn có 
thể ngồi lại với mình trong chương trình 
này. hoặc cũng rất có thể, hôm nay còn 
ngồi phỏng vấn bạn này, vài tháng sau, 
doanh nghiệp khởi nghiệp đó đã không 
còn nữa. Điều mình học hỏi được nhiều 
nhất qua các bạn là tinh thần sáng tạo và 
đổi mới không ngừng cùng với sức bền 
cực lớn. Đây không chỉ là điều cần thiết 
khi khởi nghiệp mà còn rất quan trọng 
với mọi hoạt động khác trong cuộc sống.

Cảm ơn minh Trang!
nGọc Mai (Thực hiện)

MC Minh Trang trong
Càfe khởi nghiệp
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 Chúc mừng đạo diễn Vũ hoài 
Nam với giải Cánh diều Vàng, nhiều 
khán giả muốn biết vì sao anh đặt tên 
tác phẩm là câu chuyện ngôi nhà?

hiểu theo một nghĩa rộng thì rừng 
chính là ngôi nhà tự nhiên hoàn hảo 
nhất cho các loài động vật. Tuy nhiên, 
tùy vào nhu cầu sinh tồn bản năng, 
từng cá thể động vật luôn tạo cho mình 
những ngôi nhà với sắc thái riêng biệt 
trong mảnh đất chung ấy. Ví dụ, với 
loài rồng rộc thì việc xây tổ không chỉ 
đơn thuần là câu chuyện về chỗ trú ngụ. 
Trái ngược với hầu hết các loài chim chỉ 
khi kết đôi mới bắt đầu làm tổ, những 
con rồng rộc đực thường làm tổ trước 
với mục đích thu hút sự chú ý của chim 
mái. sau khi quan sát, tìm hiểu tôi đã 
đổi tên là Câu chuyện ngôi nhà.

 Cuộc sống trong tự nhiên nhiều 
thách thức đòi hỏi mỗi loài đều cần sự 
thích nghi để tồn tại và sinh sôi. Vấn 
đề này đã được anh đưa vào trong PTl 
câu chuyện ngôi nhà như thế nào?

Tôi sẽ trả lời câu hỏi này bằng cách 
tiếp tục câu chuyện về loài chim rồng 
rộc. Khi một con rồng rộc đực làm tổ, 
đồng nghĩa với việc chuyển tín hiệu 
tới cho những con mái rằng chúng đã 
sẵn sàng để kết đôi. Tuy nhiên, sẽ có 
nhiều con rồng rộc đực khác cũng làm 
tổ nhưng chỉ những con rồng rộc có kĩ 
năng làm tổ khéo léo nhất, sở hữu chiếc 
tổ hoàn thiện nhất mới được chim mái 
chọn. Khi một con rồng rộc mái ngậm 
cỏ trong mỏ bay tới giúp gia cố chiếc tổ 
của rồng rộc đực làm trước đó, nghĩa là 
cuộc chinh phục đã có kết quả. những 
kẻ chưa được chọn sẽ phải hối hả quay 
lại với công đoạn làm tổ. Để tìm kiếm 
một cái kết có hậu trong mùa yêu, 

những con rồng rộc đực sẽ phải nỗ lực 
hết mình, phô diễn những kĩ năng thiện 
nghệ nhất để hoàn thiện chiếc tổ. Tìm 
hiểu tập tính của loài rồng rộc, chúng 
tôi thấy rất thú vị vì nó giống như một 
xã hội loài người thu nhỏ.

 câu chuyện ngôi nhà cũng đề 
cập tới nhiều loài vật khác như kiến 
lá hay mối bay. Ekip làm phim đã 
phải làm những gì để có thể mang câu 
chuyện của những loài vật vô cùng bé 
nhỏ này đến với khán giả?

Quá trình làm phim này là cả một 
chuỗi tư duy trong một thời kì khá dài 
(khoảng gần một năm). Trong thời gian 
đó, tôi đã quan sát tập tính của nhiều 
loài ở nhiều vùng khác nhau và ghi lại 
tất cả những hình ảnh ấy. Ví dụ, loài 
kiến lá còn được gọi là kiến thợ may, 
vật liệu chính để xây tổ là những chiếc 
lá. công việc của chúng diễn ra đầy cẩn 

trọng và tỉ mỉ. Lá cây phải mềm mại, 
chống thấm tốt và khỏe mạnh. Kĩ năng 
xây tổ của kiến lá cũng rất đặc biệt. Đầu 
tiên, một tập hợp đông đảo những lính 
thợ khỏe mạnh nhất có nhiệm vụ cắn 
mép lá và kéo chúng lại gần với nhau. 
những con còn lại sẽ dùng càng cặp ấu 
trùng kiến con bắt chúng nhả tơ để dính 
những chiếc lá lại với nhau. sự bền chắc 
từ chất tơ của ấu trùng kiến con sẽ giúp 
chúng kiến tạo một ngôi nhà hoàn hảo. 

nói dài dòng như vậy để thấy rằng, 
việc ghi lại tập tính của các loài động 
vật ấy không hề đơn giản. ngoài ra, từ 
tư duy ban đầu đến thực tế va chạm, 
rồi ghi nhận thực tế để triển khai thành 
phim, xây dựng nên hình hài cho câu 
chuyện, sâu chuỗi được tất cả những 
vấn đề đó là một việc không đơn giản 
và đòi hỏi nhiều công sức. Vì thế, với 
giải thưởng lần này, tôi rất trân trọng giá 

sự thích nghi trong 
cÂu chuyện nGôi nhà

cáNh diều VàNg ở hạNg mục đạo diễN phim khoa học xuất Sắc 
Nhất tại lễ trao giải cáNh diều 2017 Vừa được trao cho đạo diễN, 
NSưt Vũ hoài Nam - truNg tâm ptl & pS, đài thVN Với bộ phim Câu 
ChuyệN Ngôi Nhà. aNh chia Sẻ Về NhữNg VấN đề hấp dẫN được đề 
cập troNg tác phẩm.

VT
Vphía sau

màn hình

Đạo diễn Vũ Hoài Nam trong  
một chuyến tác nghiệp
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trị tập thể và tôi chỉ là 
người đại diện nhận giải 
thưởng đó mà thôi.

 Trong PTl câu 
chuyện ngôi nhà, anh 
có nhấn mạnh rằng: 
“Nguồn thức ăn từ môi 
trường sống luôn thúc 
đẩy các loài động vật 
thích nghi để tồn tại”. 
anh có thể nói rõ hơn 
được không?

Điều này cũng được 
chúng tôi phản ánh khá 
rõ trong phim qua cuộc 
sống của loài còng. Môi trường bãi bồi 
luôn có sự luân chuyển của con nước 
đồng nghĩa với việc các vi sinh vật được 
bổ sung liên tục tạo ra cho loài còng 
lượng thức ăn đều đặn. Khi quan sát, 
chúng tôi nhận thấy rằng, công việc còn 
lại của loài này chỉ là dùng càng nhịp 
nhàng gắp lấy những hạt cát chuyển 
vào miệng. Một cơ quan có cấu tạo 
phức tạp ở phần 
miệng sẽ sàng 
lọc các chất hữu 
cơ từ cát. Việc 
lựa chọn sống 
giữa nước và cát 
của loài còng 
không chỉ tạo ra 
cho chúng nguồn 
thức ăn mà còn 
việc đảm bảo sự 
sinh tồn. Mọi 
con còng đều 
phải trang bị cho 

mình một chiếc hang vì đó không chỉ 
là nơi trú ngụ mà còn đóng vai trò như 
một pháo đài phòng thủ.

 Tuy nhiên, một điều thú vị là 
trong khi nhiều loài vất vả và kì công 
tạo dựng ngôi nhà cho mình thì có 
những loài lại chẳng mất chút công 
sức nào vẫn tạo lập được một chỗ ở an 
toàn. anh nghĩ sao về điều này?

Đúng vậy! Một trong những loài 
như vậy là cá thồi 
lồi. chúng chẳng 
mất chút công sức 
nào trong việc 
làm nhà vì phần 
việc nặng nhọc 
nhất được dành 
cho cộng sự - loài 
tôm. những chiếc 
tổ sâu không thấy 
đáy của thồi lồi 
đều do loài tôm 
đào giúp. câu hỏi 
đặt ra là tại sao 

loài tôm lại tự nguyện làm nhà cho 
thồi lồi? Thực ra, đây là một hình thức 
cộng sinh và loài tôm cũng là kẻ hưởng 
lợi. cá thồi lồi có cấu tạo cơ thể cực đặc 
biệt, đó là cặp mắt nhô cao phía trước 
đầu khiến chúng có lợi thế lớn trong 
việc quan sát và nhận biết kẻ thù. Khi 
có mối nguy, thồi lồi sẽ đánh động cho 
tôm và cả hai sẽ nhanh chóng đào thoát 
vào nơi trú ẩn an toàn đã được loài tôm 
kì công chuẩn bị sẵn.

Rồng rộc, kiến lá, tôm… cũng như 
vô số các loài khác trong tự nhiên, để 
duy trì sự sinh tồn đều phải trải qua 
những thử thách khắc nghiệt. Điều đó 
đã giúp các loài hình thành kĩ năng để 
xây dựng nên những ngôi nhà với kết 
cấu hoàn hảo, đảm bảo cho sinh tồn của 
mình đồng thời làm tăng sự đa dạng cho 
hệ sinh thái chung. 

 Cảm ơn anh!
TRần yến (Thực hiện)

Mảng đề tài khoa học có nhiều chất liệu để 
làm phim thành công, thuyết phục và hấp 
dẫn khán giả. Đây là mảng đề tài không chỉ 
cá nhân tôi mà sẽ có nhiều anh em tiếp tục 
theo đuổi và hướng tới. Làm phim Tài liệu 
khoa học đã khó, thu hút khán giả cũng 
khó, ra rạp lại càng khó nhưng có vẻ như 
câu chuyện khoa học, lí giải các vấn đề 
trong đời sống đang trở nên hấp dẫn hơn 
với những người làm nghề. Vì thế, trong 
tương lai, tôi tin chắc không chỉ cá nhân tôi 
mà sẽ có nhiều người theo đuổi dòng phim 
Tài liệu khoa học.

Công đoạn gắn mép lá 
để xây tổ của kiến lá

Rồng rộc có kĩ năng làm tổ khéo léo

Tơ của ấu trùng 
kiến con được 
dùng để dính 

những chiếc lá lại 
với nhau

Loài còng dùng càng đưa cát 
vào miệng để đãi thức ăn
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 Bích Ngọc có thể chia sẻ lí do 
của ngã rẽ này?

Trong hơn 4 năm làm việc tại phòng 
Thời sự, Ban Truyền hình đối ngoại 
VTV4, tôi được lãnh đạo tạo điều kiện 
để đảm nhận các công việc như: phóng 
viên, BTV dẫn các bản tin, tổ chức sản 
xuất và dẫn chuyên mục, tham gia sản 
xuất các chương trình gala cuối năm của 
Ban. Mỗi vị trí, mỗi công việc có tính 
chất và yêu cầu khác nhau giúp tôi được 
học hỏi và trưởng thành trong nghề. Bản 
thân ngọc rất yêu thích các bản tin thời 
sự nên khi có cơ hội đầu quân về Ban 
Thời sự, tôi tiếp tục được rèn luyện và 
học hỏi rất nhiều trong môi trường “đậm 
chất” thời sự nhất. Tin tức cập nhật, quy 
trình sản xuất chặt chẽ và tinh thần trách 
nhiệm là những điều mà tôi học được 
và cũng rất yêu thích sau một thời gian 
làm việc tại phòng chào buổi sáng - Ban 
Thời sự.  

 Cảm giác buổi đầu lên hình cho 
hai kênh sóng của Bích Ngọc có gì 
khác nhau? 

cùng là dẫn thời sự nhưng cảm giác 
rất khác nhau. Bản tin của VTV4 hướng 

đến khán giả là người Việt nam đang 
sinh sống và học tập ở nước ngoài. Vì 
vậy, người dẫn cần chuyển tải thông tin 
một cách gần gũi, dễ hiểu, tốc độ nói 
vừa phải để khán giả hiểu. còn Chào 
buổi sáng với rất nhiều thông tin nóng, 
cập nhật cả trong nước và quốc tế, sau 
đó là những phần tiêu điểm, điểm báo 
và tin tức giao thông. sự đa dạng như 
vậy vừa là cơ hội cho người dẫn thể 
hiện mình, nhưng cũng là áp lực nên rất 
cần linh hoạt, thực sự hiểu và làm chủ 
nội dung mình chuyển tải, kết nối ăn ý 
với bạn dẫn. ngay từ lời chào đầu cũng 
cần xuất hiện với hình ảnh và giọng nói 
tràn đầy năng lượng, hứng khởi của một 
ngày mới. ngoài ra, với đặc thù lên sóng 
vào buổi sáng (5h25 - 7h00 hàng ngày), 
người dẫn Chào buổi sáng luôn cần sự 
tập trung để đảm bảo thông tin chính 
xác và tỉ mỉ trong từng lời dẫn. Đó là 
điểm khác biệt, còn điểm chung là cả 
hai chương trình thời sự đều hướng tới 
sự hiện đại và bám sát nhu cầu thông tin 
của khán giả.   

 hẳn là những trải nghiệm khi 
tham gia sản xuất các chương trình 
“đinh” của Ban Truyền hình Đối ngoại 

gắn với khán giả kiều bào đã cho bạn 
nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp?

những chương trình về kiều bào 
và tình cảm dành cho quê hương, đóng 
góp cho đất nước của người Việt nam 
luôn là điểm nhấn của Ban Truyền hình 
Đối ngoại. Tham gia sản xuất một số 
chương trình lớn của Ban như: Lời cảm 
ơn từ Việt Nam, Hành trình thống nhất, 
Ngày Điện Biên Phủ... cho tôi nhiều 
kinh nghiệm quý và trưởng thành trong 
nghề. ngọc và các bạn phóng viên trẻ 
được tham xây dựng ý tưởng, tìm nhân 
vật, câu chuyện và tác nghiệp tại nhiều 
vùng miền. sau đó, tôi có cơ hội phát 
huy nhiều hơn khi tham gia tổ chức sản 
xuất chuyên mục Việt Nam 7 ngày. Tôi 
đã học được những kinh nghiệm làm 
thời sự đối ngoại thế nào cho khéo léo, 
linh hoạt và tạo sự đồng cảm với khán 
giả kiều bào. 

 hơn 4 năm lên hình cho các Bản 
tin Thời sự, bản tin Tài chính Đầu tư 
và chuyên mục Việt Nam 7 ngày của 
VTV4, hẳn Bích Ngọc không gặp khó 
khăn khi bắt nhịp với guồng quay của 
thời sự VTV1?

BTV Bích ngọc
Tôi đã được 

tiếp lửa

btV bích Ngọc là gươNg mặt 
khá queN thuộc Với kháN giả 

của kêNh truyềN hìNh đối Ngoại 
(VtV4). thời giaN gầN đây, btV 

duyêN dáNg Này lại đảm Nhiệm 
Vai trò dẫN chươNg trìNh Chào 

Buổi sáNg trêN kêNh VtV1. 



63

Tôi tiếp cận quy trình làm việc mới 
khá nhanh. Tuy nhiên, khi vào việc mới 
hiểu áp lực của guồng quay thời sự lớn 
thế nào. Tôi nhận được rất nhiều góp ý 
chân thành và tư vấn từ đồng nghiệp, 
lãnh đạo để hoàn thiện hình ảnh trên 
sóng. Với Chào buổi sáng, đây là lần 
đầu tiên tôi dẫn đôi trong một chương 
trình thời sự. sự mới mẻ này tạo ra 
nhiều điều thay đổi trong cách dẫn và 
hình ảnh trên sóng của bản thân.

 Bích Ngọc chinh phục khán giả 
bởi gương mặt khả ái, giọng đọc diễn 
cảm, bạn có dành nhiều thời gian để 
trau chuốt về ngoại hình trước mỗi lần 
lên sóng?

sự trau chuốt về ngoại hình khi lên 
sóng là yêu cầu bắt buộc với người dẫn. 
diện mạo phải thật chỉn chu, thanh lịch 
và phù hợp với tính chất của thời sự. 
Điều đó thể hiện sự tôn trọng khán giả, 
tôn trọng chương trình của cả tập thể và 
tạo dựng phong cách làm việc chuyên 
nghiệp cho chính mình. ngoài ra, ngọc 
cũng luôn cố gắng phối hợp ăn ý với 
bạn dẫn không chỉ về nội dung, mà còn 
cả về trang phục để tạo thiện cảm với 
khán giả. 

 Khi còn thuộc quân số của 
VTV4, bạn còn tích cực tác nghiệp 
hiện trường trong vai trò phóng 
viên. Bích Ngọc có thể chia sẻ về 
những chuyến đi ấn tượng nhất  
của mình?

Tôi đã có cơ hội được 
tác nghiệp ở nhiều nơi, về 
nhiều đề tài thú vị như môi 
trường, biến đổi khí hậu và 
sau này là mảng kinh tế, 
thu hút đầu tư... chuyến 
công tác tại Mỹ làm về 
Biến đổi khí hậu toàn cầu 
là một trải nghiệm thú vị. 
Ekip gồm quay phim, tôi 
và một người Mỹ hỗ trợ. 
Tôi đã phải lên kế hoạch 
rất chặt chẽ, cùng quay 
phim tác nghiệp hiệu quả 
hết mức có 
thể, làm sao 
có được câu 
chuyện và 
hình ảnh tốt 
nhất trong 
khi phải 
di chuyển 
liên tục qua 
nhiều bang. 
những ngày 
tác nghiệp tại trụ sở LhQ ở Thành phố 
new york cũng giúp tôi học hỏi cách 
làm việc chuyên nghiệp từ các phóng 
viên quốc tế, để thấy mình càng phải cố 
gắng nhiều hơn nữa trong nghề.

Một kỉ niệm sâu sắc khác là cùng 
các đồng nghiệp VTV4 hỗ trợ lên sóng 
bản tin tiếng Việt của Đài Truyền hình 
quốc gia Lào. Quá trình đào tạo cho các 
bạn Lào ở Việt nam, rồi đến khi cả ekip 

sang Lào trực tiếp làm cho đến ngày lên 
sóng bản tin tiếng Việt đúng dịp quốc 
khánh 2/9 cho tôi rất nhiều kinh nghiệm 
quý báu. 

 Các BTV lên hình của thời sự 
hiện nay cũng vẫn kiêm cả việc làm 
tin tức, phóng sự, chắc hẳn Bích Ngọc 
cũng không ngoại lệ?

hiện nay, ngoài dẫn chương trình 
Chào buổi sáng, tôi được tham gia ekip 
biên tập hàng ngày và sản xuất phóng 
sự. cá nhân tôi luôn muốn duy trì công 
việc của một phóng viên thời sự. chính 
kinh nghiệm thực tế từ tác nghiệp ngoài 
hiện trường sẽ giúp tôi hoàn thiện hơn 
trong vai trò người dẫn, chuyển tải 
thông tin đến khán giả. dù thời gian làm 
việc rất đặc thù của phòng chào buổi 
sáng, làm từ đêm đến sáng, ban ngày lại 
tiếp tục công việc khác hoặc đi sản xuất 
ngoài hiện trường nhưng tôi đã được các 
đồng nghiệp tiếp lửa khi chứng kiến nỗ 
lực và trách nhiệm của các anh chị với 
chương trình, với từng tin, phóng sự.

 Cảm ơn Bích Ngọc!
Mai chi (Thực hiện)

Tác nghiệp tại trụ sở LHQ

Bích Ngọc trong buổi nói chuyện ở ĐSQ Mỹ

Phỏng vấn cựu Thủ tướng italia

Tại oklahoma - Mỹ
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VT
Vphía sau

màn hình

Con đường phía TrướC  
vẫn Còn Dài

   Chúc mừng hồng Đăng với giải 
Cánh diều Vàng cho nam diễn viên 
chính, lúc này cảm xúc của anh thế nào?

sau mấy ngày lâng lâng với cảm 
xúc vỡ òa, vui mừng, tôi đã trở lại tiếp 
tục với công việc chính của một diễn 
viên trên trường quay của bộ phim 
truyền hình mới ân oán tình đời. Tôi 
muốn gửi lời cảm ơn đến hai đạo diễn 
Trọng Trinh và Bùi Tiến huy, cảm ơn 
gia đình, đặc biệt là khán giả đã yêu 
mến tôi. sự ghi nhận của hội đồng 
nghệ thuật có uy tín về chuyên môn ở 

giải cánh diều Vàng dành cho nghệ sĩ 
trẻ như tôi đã là động lớn rất lớn, giúp 
tôi vững bước và tin tưởng hơn trên con 
đường nghệ thuật của mình.  

 Vợ của hồng Đăng, người 
không tham gia showbiz, nói gì về 
thành công của bạn?

Vợ tôi rất hạnh phúc. cô ấy là người 
tôi thông báo đầu  tiên khi biết tin tôi 
được trao giải thưởng này. Vì vui quá 
nên vợ tôi có đăng một bài khá dài về 
tình cảm “quá đà” lên Facebook cá 
nhân, tôi đã trao đổi để vợ gỡ xuống. 
cô ấy là người phụ nữ không đòi hỏi và 
gây áp lực gì với chồng, luôn âm thầm 
giúp tôi làm việc tốt nhất có thể. 

 sau chặng đường dài xuất hiện 
cùng bố trong nhiều hoạt động của 
chương trình bố ơi, mình đi đâu thế?, 
dường như bé Nhím đã có nhiều  
thay đổi?

cháu đã trưởng thành rất nhiều so 
với trước đây. Giao tiếp, sự quan tâm 
với mọi người trong gia đình và ngoài 
xã hội tốt lên. Tính tự lập của cháu 
được cải thiện rất nhiều lần. nhím đã 
biết coi em gái như bạn, chia sẻ với em, 
bị em đánh nhưng vẫn cố nhịn. cuộc 
sống của gia đình nhỏ chúng tôi đang 
tốt lên từng ngày và đó là chỗ dựa vững 
chắc cho tôi trên mọi con đường đang 
và sẽ đi. 

“Nếu khôNg có Người thâN thúc đẩy, độNg ViêN, Nếu 
khôNg có Nỗ lực Và quyết tâm, tôi đã khôNg có được 
Ngày hôm Nay”- hồNg đăNg chia Sẻ điều đó khi cầm trêN 
tay cáNh diều VàNg đầu tiêN troNg Sự Nghiệp diễN xuất 
của mìNh. liêN tiếp các dự áN phim ảNh Và hợp đồNg 
côNg Việc đaNg cuốN aNh troNg guồNg quay mới NhưNg 
gia đìNh VẫN là chốN đi Về bìNh yêN, ấm áp Và đầy traNg 
trọNg, để rồi mỗi Vai diễN là một Sự dấN thâN trọN VẹN 
hơN giúp hồNg đăNg tiếp tục VữNg bước troNg cuộc 
chơi Nghiêm túc Nhất của mìNh. 

hồng Đăng 
và cuộc chơi 
nghiêm túc 
nhất 

Vai Lê Thành trong phim  
người phán xử
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nỗ lựC không Chỉ  
Cho bản Thân 

 Có thể nhìn thấy ở hồng Đăng 
luôn có sự thay đổi các dạng vai, ví 
như “ẩn số” lê Thành trong Người 
phán xử?

Đây rõ ràng không phải là dạng vai 
thế mạnh của tôi. Vì thế, tôi thật vui 
mừng được đạo diễn tin tưởng giao 
cho một hình tượng khác hẳn. Đó là 
cơ hội trải nghiệm, thử sức khả năng 
của mình đến đâu. Làm phim này 
khó khăn hơn rất nhiều so với sự hình 
dung ban đầu của tôi khi đọc kịch 
bản. Vất vả đến mức, có thời điểm tôi 
thấy chán chường, chỉ muốn gây ra sự 
cố gì đó để được nghỉ ngơi rồi quay 
lại đóng tiếp.

 Vất vả đến mức nào mà khiến 
anh có lúc chán nản?

chúng tôi liên tục làm việc trong 
điều kiện thời tiết “trái mùa”, lạnh thì 
mặc áo phong phanh trong rừng, nóng 
38 độ lại phải mặc áo lông, len. cảnh 
quay mùa hè thì hay có tiếng ve, trong 
khi bối cảnh phim là mùa đông, phim 
thu tiếng đồng bộ nên phải bịt hết tất 
cả các cánh cửa, dán băng dính các 
khe để không lọt tiếng vào. Lê Thành 
là một chuyên gia tư vấn tâm lí nên lời 
thoại phức tạp, nhiều từ chuyên môn. 
Tôi luôn tập trung cao độ, phải chắc 
thoại, chỉ một tí lập cập thôi là hiện rõ 
sự thiếu chuyên nghiệp của nhân vật. 
Rồi những cảnh đuổi bắt, trốn chạy 
trong rừng, cảnh tù tội… đều là những 
việc tôi chưa từng làm trong đời và 
trên phim. Đây là bộ phim vất vả nhất, 
khó khăn nhất từ khi tôi bước chân vào 
nghề diễn. 

 hai năm gần đây, hồng Đăng đã 
có được những thành công trong nghề 
cũng như hình ảnh đẹp của người đàn 
ông của gia đình. Chặng đường đi qua 
có điều gì đáng nhớ với bạn?

Tôi nghĩ, mình cũng giống nhiều 
người khác, không muốn dừng một 
chỗ.  Đi qua năm tháng, sai lầm và 
những điều chưa trọn vẹn, tôi cũng rút 
ra được nhiều kinh nghiệm cho mình. 
có lẽ, điều đầu tiên nếu muốn đạt đến 
thành công là cần phải chỉn chu hơn 
nữa trong nghề nghiệp. Tôi coi nghề 

diễn viên là một sân chơi nghiêm túc. 
Tất nhiên, là phải luôn nghiêm túc hết 
khả năng của mình. 

 Bước ngoặt dẫn hồng Đăng đến 
với những thành công của ngày hôm 
nay có lẽ là thời điểm anh nộp đơn 
học lớp Đào tạo diễn viên của VfC từ 
khóa đầu tiên?

Tôi đã có ba bước ngoặt quan trọng, 
lần đầu tiên chính là lúc tôi tham dự 
lớp học diễn viên do VFc đào tạo. Thời 
điểm đó tôi được mẹ và vợ động viên 
đi học. Lúc chuẩn bị vào thi, tôi định 
bỏ về nhưng một đạo diễn đã kéo tôi 
trở lại. Tôi chẳng quen ai trong nghề, 
gia đình tôi cũng không có ai làm nghệ 
thuật nhưng như có gì đó thôi thúc tôi 
đến với nghề này. sau 3 tháng học, bộ 
phim tốt nghiệp của lớp cần một diễn 
viên vào vai một người nghiện, tôi là 
người gầy nhất (chỉ 45 kg) nên được 
chọn. Vai chính trong bộ phim Lời thề 
cỏ non đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất 
của tôi. sau đó, nsnd hoàng dũng 
khuyên tôi nên đi học chính quy về 
nghề diễn viên. Tốt nghiệp, tôi may 
mắn được nhận về nhà hát Kịch Việt 
nam, nơi thầy dũng là Giám đốc. 

 dường như thần may mắn đã 
mỉm cười rất nhiều lần với bạn?

sau một vài năm làm ở nhà hát, 
tôi đã rời đi, đến năm 2013 mới 

chính thức trở lại và trụ được với 
nghề đến tận bây giờ. May mắn, tôi 
lại được tham  gia vở diễn và đạt 
huy chương Vàng. Vì thế, tôi được 
biên chế chính thức vào nhà hát.                                                                                                                 
con đường phim ảnh cũng thế, hồi đó, 
làm một số phim tôi thấy công việc này 
khá mệt mỏi, trong khi tôi phải lo kinh 
tế gia đình. Tôi cũng chưa quan niệm 
đó là một nghề nên sự ràng buộc với 
nghề diễn chưa sâu sắc. Cầu vồng tình 
yêu đã tạo đà cho sự nghiệp diễn xuất 
của tôi, tăng thêm đam mê cho tôi ở 
sân chơi này. Bộ phim thành công, tôi 
không thể không cảm ơn đạo diễn Đỗ 
Thanh hải - Giám đốc VFc đã thuyết 
phục tôi tham gia bộ phim. 

 Điểm mạnh của hồng Đăng 
là gì?

Với nhiều người có thể thấy tôi khó 
gần nếu chưa nhìn thấy tôi làm việc 
và có thể nói cậu này lớt phớt. nhưng 
nguyên tắc của tôi là: đã nhận lời là 
làm hết khả năng và luôn có sự tính 
toán cho vai diễn của mình. Tôi nghĩ 
đó là điểm mạnh của mình. Đạo diễn 
cần điều đó, khả năng tự mình khai thác 
nhân vật tới đâu để đạo diễn bồi đắp 
chứ không phải là hô gì làm nấy. 

 Có lẽ cũng cần nhắc đến có 
những thời điểm hồng Đăng đã quyết 
định “dứt áo ra đi”?

Không dưới 3 - 4 lần tôi định bỏ 
nghề vì chuyện kinh tế. hai năm nghỉ ở 
nhà ổn định cho kinh tế, tôi nhớ phim 
trường. Đến bây giờ, tôi đã có thể sống 
được bằng nghề. Thực sự tôi vẫn coi 
đó là nghề chơi nghiêm túc, đam mê 
chứ không phải là để mua vui. Đạo 
diễn chắc không cần một diễn viên giỏi 
nhưng không có kỉ luật, họ cần người 
làm nghề nghiêm túc. những điều tôi 
nỗ lực, phấn đấu không chỉ cho bản 
thân mà cho cả gia đình, bố mẹ, con 
cái và vợ. Tôi là người của công chúng, 
vì thế phải cố gắng cả về công việc và 
hình ảnh một cách tốt nhất. Đó còn là 
vì để khi con cái trưởng thành sẽ hiểu 
rằng, có một người bố tốt!

 Cảm ơn hồng Đăng!
hiền nGuyên (Thực hiện)

Hồng Đăng với giải Cánh diều Vàng 
cho nam diễn viên chính



66

khác Với hìNh ảNh đầy Nham 
hiểm trêN màN ảNh Với các Vai 

diễN Như phó chủ tịch dươNg 
troNg Tuổi ThaNh XuâN phầN 2 

hay cườNg troNg Điều Bí mậT 
đaNg phát SóNg trêN VtV3, diễN 
ViêN - Người mẫu SơN tùNg đã để 

lại ấN tượNg khác khi trò 
chuyệN cùNg aNh…

 là diễn viên trẻ, điều gì bạn  
cho là khó khăn nhất khi đến với  
nghề diễn? 

Tôi đến với nghệ thuật rất tình cờ. 
Đó là vào năm 2002, nhờ người bạn gái 
học cùng cấp 3 mang sang cho tờ báo 
hoa học trò có mục tuyển mẫu nam 
của cung hữu nghị hà nội. Vì gia đình 
không có ai theo nghệ thuật nên tôi gặp 
rất nhiều khó khăn. Tôi “bén duyên” với  
nghề diễn viên truyền hình qua lần chụp 
hình cho tạp chí Đẹp và được mời thử vai 
cho bộ phim 39 độ yêu. Vì thấy được sự 
hấp dẫn của nghề diễn viên, tôi đã theo 
học Trường Đại học sân khấu -  Điện ảnh 
rồi “bén duyên” với các bộ phim truyền 
hình như: Những công dân tập thể, 
Quyến rũ, Điều bí mật, Tuổi thanh xuân 
phần 2… Điều khó khăn nhất đối với 
nghề diễn, theo tôi, đó là sự thiếu trải 

nghiệm cuộc sống để có thể lột tả thần 
thái của vai diễn mà bản thân tham gia.

 gia đình phản ứng như thế nào 
với quyết định của bạn khi theo nghề 
diễn? Điều bạn cảm thấy thực sự thích 
thú khi tham gia một vai diễn là gì?

Mặc dù trong gia đình không có ai 
hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật 
nhưng cả gia đình luôn ủng hộ và có 
sức ảnh hưởng lớn đối với tôi. Khi biết 
tôi theo con đường nghệ thuật, bố tôi 
chỉ nói một câu: “Đã lựa chọn thì phải 
nỗ lực không ngừng nghỉ suốt cả chặng 
hành trình, con ạ”. Tôi luôn nhớ câu nói 
đó của bố để tự nhủ bản thân mình phải 
luôn học hỏi, nỗ lực. 

 Khán giả đang gặp sơn Tùng 
trong tuổi thanh xuân - phần 2 và 
điều bí mật trên kênh VTV3. Đôi điều 
cảm nhận và kỉ niệm của bạn với hai 
vai diễn này?

Vai cường trong Điều bí mật và 
dương trong Tuổi thanh xuân phần 2 
đem lại cho tôi nhiều sắc thái, cung bậc 
tình cảm khác nhau. Đối với vai dương, 
tôi phải nghiên cứu rất nhiều để lột tả 
nội tâm nhân vật là một con người sống 
không tình cảm, đặt lợi ích kinh tế lên 
hàng đầu. còn vai cường trong Điều bí 

mật tôi không phải chuẩn bị nhiều bởi 
có được sự giúp đỡ nhiệt tình của các 
anh em đồng nghiệp

Bạn nghĩ thế nào về gánh nặng 
cơm áo gạo tiền với nghệ sĩ? Nếu cho 
bạn thước đo về sự hấp dẫn giữa hai 
nghề là diễn viên và người mẫu, bạn 
thấy nghề nào có sự hấp dẫn nhất?

Theo tôi, nghề nào cũng có gánh 
nặng nhất định. Đối với tôi, thước đo 
về sự hấp dẫn giữa nghề người mẫu và 
diễn viên thì lại khác nhau. Khi là người 
mẫu, bản thân tôi đã thấy được ánh hào 
quang từ khán giả. còn khi là diễn viên, 
cảm giác của tôi sẽ luôn phiêu lưu cùng 
vai diễn, trở thành một con người khác, 
lắm lúc quên bản thân mình là ai.

  sơn Tùng có thể chia sẻ về kế 
hoạch sắp tới của mình?

hiện nay, một số đạo diễn cũng ngỏ 
lời mời tôi tham gia hợp tác một số bộ 
phim. Tôi cũng đang nghiên cứu kịch 
bản để lựa chọn bộ phim thực sự hợp 
với mình. ngoài ra, tôi vẫn làm người 
mẫu. cuộc sống bận rộn nhưng mình 
biết sắp xếp hợp lí thì mọi việc cũng ổn.

 Cảm ơn sơn Tùng! 
hươnG LÂM (Thực hiện)

sơn Tùng

Những  
gian nan với 
nghề diễn

&

VT
Vphía sau

màn hình
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TáC phẩm kinh 
điển Dòng phim 

Tuổi Trẻ  
Bộ phim Vườn 

sao băng do Đài 
Loan thực hiện năm 
2001 là phiên bản 
thành công nhất từ tác 
phẩm gốc là truyện tranh 
nhật Bản Hana Yori Dango 
(con nhà giàu). ngay khi 
vừa ra mắt, phim đã tạo nên 
tiếng vang lớn và trở thành phim kinh 
điển của dòng phim thần tượng - dấu 
ấn mạnh mẽ nhất của phim truyền hình 
Đài Loan khắp châu Á cách đây mười 
năm. câu chuyện về cô nữ sinh nghèo 
sam Thái với nhóm F4 là bốn chàng trai 
con nhà giàu, đẹp mã và hơi cao ngạo, 
cuốn hút khán giả trẻ vì mô típ hoàng 
tử - Lọ Lem nhưng được triển khai theo 
cách hài hước, trẻ trung, thực tế nhưng 
cũng không kém phần lãng mạn. Vườn 
sao băng là cuộc cách mạng ngoạn mục 
khi mang đến một diện mạo tươi trẻ cho 
phim truyền hình Đài Loan trước đó vốn 
chỉ toàn là các câu chuyện ủy mị kiểu 
phim Quỳnh dao. cách xây dựng mạch 
phim nhanh gọn, tình tiết và hành động 
nhân vật có tính khoa trương, hài hước, 
câu chuyện tình yêu trong sáng của tuổi 
trẻ… xuất hiện trong Vườn sao băng đã 
trở thành khuôn vàng thước ngọc cho 

dòng phim thần tượng sau 
này. nhà sản xuất sài Trí 
Bình đã mạnh dạn giao 

vai chính cho dàn diễn 
viên trẻ măng thời bấy giờ 

là Từ hy Viên, nhóm nhạc F4 
gồm ngôn Thừa húc, châu du 
dân, ngô Kiến hào, chu hiếu 
Thiên. công thức lăng xê nghệ 
sĩ kép: vừa đóng phim hay, vừa 

ca hát giỏi đã trở thành khuôn mẫu cho 
nhiều công ty nghệ thuật. 

phiên bản 2017 - Thử TháCh 
và Chờ đợi 

sau phim Vườn sao băng, nhà sản 
xuất sài Trí Bình thành công với nhiều 
tác phẩm khác và đào tạo thế hệ diễn 
viên hàng đầu của phim truyền hình Đài 
Loan. Trong 11 năm, sài Trí Bình đã 
sản xuất 27 bộ phim thần tượng nhưng 
năm 2013 từng phải giải thể hai công 
ty sản xuất phim thuộc tập đoàn giải trí 
comic Ritz vì dòng phim thần tượng dần 
thoái trào. Thêm vào đó, các diễn viên 
nổi tiếng ở Đài Loan lần lượt tìm cơ hội 
phát triển sự nghiệp ở nước ngoài nên 
gây ra sự thiếu hụt diễn viên. họ cũng đã 
lớn tuổi và không còn phù hợp với dòng 
phim này. ngoài ra, kịch bản của phim 
thần tượng không còn đặc sắc như trước 
và vấp phải sự canh tranh khốc liệt của 

phim truyền hình Trung Quốc, hàn Quốc. 
Vì thế, tuyên bố làm lại phim Vườn sao 
băng của bà trùm phim thần tượng một 
thời đã khiến khán giả bất ngờ. nhiều 
người cho rằng, đây là quyết định mạo 
hiểm. Vườn sao băng từng làm phần hai 
năm 2002 với dàn diễn viên cũ nhưng 
không thành công như mong đợi vì nội 
dung kéo dài lê thê, tình tiết phi lí.  

Giải thích lí do đột ngột làm lại phim 
Vườn sao băng sau vài năm ngưng sản 
xuất phim truyền hình, sài Trí Bình 
cho biết, khi làm phim này  năm 2001 
thì bộ truyện tranh của nhật Bản vẫn 
chưa kết thúc nên câu chuyện còn bị bỏ 
lửng. Gần đây, bà may mắn có được bản 
quyền chuyển thể trọn vẹn tác phẩm nên 
mới nảy ra ý định làm lại đứa con tinh 
thần ý nghĩa này. Với kinh nghiệm sản 
xuất phim và đào tạo nghệ sĩ nhiều năm, 
bà hứa sẽ tôn trọng nguyên tác, đồng 
thời tạo hình nhân vật thật hợp thời 
trang. Đặc biệt, sài Trí Bình kêu gọi 
khán giả giới thiệu những gương mặt 
mới, tài năng để bà có thêm lựa chọn 
cho bộ phim. sài Trí Bình tiết lộ, mức 
đầu tư cho phim Vườn sao băng mới 
này gấp 30 so với con số 500.000 Đài tệ/
tập năm 2001. 

G. TRúc

Vườn sao băng 
   TRỞ Lại sau 16 năM 

Vào đúNg Ngày kỉ Niệm bấm 
máy phim truyềN hìNh VườN sao 
BăNg, Nhà SảN xuất Nổi tiếNg 
của đài loaN là Sài trí bìNh đã 
côNg bố dự áN phiêN bảN Năm 
2017. đây quả là tiN Vui bất Ngờ 
cho NhữNg kháN giả đã Say mê 
bộ phim Này troNg Suốt 16 Năm 
qua. tuy NhiêN, cũNg có Nhiều 
ý kiếN khôNg đồNg tìNh Vì cho 
rằNg đây là quyết địNh  
mạo hiểm. 

Vườn sao băng
năm 2001

NSX Sài Trí Bình và 
DV Từ Hy Viên

VT
Vphía sau

màn hình
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FormaT mới lạ
Youn’s Kitchen là hành 

trình vô cùng thú vị của 3 
gương mặt nổi tiếng: nữ 
diễn viên gạo cội yoon 
yuh Jung, Jung yu Mi và 
nam tài tử nổi tiếng Lee 
seo Jin. Buông bỏ hết mọi 
phiền muộn từ áp lực cuộc 
sống, rời xa chốn đô thành 
phức tạp, họ sẽ đến với 
hòn đảo Gili  xinh đẹp. Tuy 
nhiên, không phải họ đi nghỉ dưỡng 
mà là mở một nhà hàng nhỏ xinh đúng 
kiểu hàn Quốc để phục vụ khách du 
lịch và người dân bản địa. Ba người sẽ 
phải tính toán chiến lược kinh doanh, 
tự lên thực đơn, nấu nướng kiêm luôn 
nhân viên phục vụ. họ phải tự xoay xở 
để vượt qua những khó khăn mà bất kì 
người kinh doanh nào cũng gặp phải, 
cộng thêm những thử thách do chương 
trình đưa ra, nỗ lực để giữ cho nhà hàng 
vận hành tốt. 

Trước khi ghi hình, cả ba diễn viên 
đều được tham gia một khóa huấn luyện 
về kĩ năng nấu nướng và quản lí nhà 
hàng. Mỗi tập là một câu chuyện khác 
nhau, dưới bàn tay dàn dựng của đạo 
diễn, trở nên rất chân thật và thú vị. Ở 
tập 1, sau khi đến đảo, thăm quán, bộ 
ba kéo nhau đi ăn, chọn các món tương 
tự như quán mình định bán để ngầm 
so sánh giá cả, khẩu vị, cách trang trí 
và thời gian chế biến. Lee seo Jin còn 
không quên lấy điện thoại chụp lại toàn 

bộ thực đơn của quán 
để về “học hỏi” dần dần. sang đến tập 2 
là những trở ngại phát sinh khi bắt đầu 
buôn bán. Đến tập 3, vì lí do bất khả 
kháng, sau khi dựng quán và mới mở 
bán được một ngày, nhà hàng phải dời 
sang địa điểm khác. Ở địa điểm mới, 
tình hình kinh doanh có vẻ khó khăn 
hơn. Để hai người phụ nữ ở lại trông 
quán, người đàn ông duy nhất phải chạy 
tất tả khắp nơi để mời chào khách đến 
nhà hàng của mình. Ở tập 4, hàng loạt 
sự cố xảy ra liên tiếp khiến cho người 
xem cũng bị cuốn theo nhịp điệu của 
chương trình. 

ekip Tài năng
chỉ  đạo sản xuất  của Youn’s Kitchen 

là na young seok, người làm nên thành 
công của các chương trình truyền hình 
thực tế đình đám như: 2 Days 1 Night  
(2 ngày 1 đêm), Grandpas over Flowers 
(cụ ông đẹp hơn hoa), New Journey to 
the West (Tây du kí), 3 Meals A Day 
(Một ngày 3 bữa)...  na young seok và 
Lee seo Jin còn là đôi bạn thân thiết 

ngoài đời, họ đã từng hợp tác 
với nhau trong Grandpas over 
Flowers và 3 Meals a Day. Ở 
các chương trình đó, Lee seo 
Jin luôn tìm cách cãi lại lời 
của đạo diễn, tạo ra những tình 
huống vô cùng thú vị. Ở Youn’s 
Kitchen, khán giả vẫn đang chờ 
đợi những lần phạm luật “đắt 
giá” của Lee seo Jin. 

yoon yuh Jung, Lee seo Jin 
và Jung yu Mi phối hợp với nhau vô cùng 
ăn ý. Ba người như một gia đình nhỏ, tất 
bật buôn bán nhưng cũng không quên 
chăm sóc cho nhau. Lee seo Jin hoàn 
thành rất tốt vai trò của một người đàn 
ông vững chãi, là trụ cột trong gia đình. 
Bà chủ quán yoon yuh Jung thì rất chu 
đáo, nhỏ nhẹ nhưng cũng không kém phần 
hóm hỉnh. cô em út yu Mi lại vô cùng dễ 
thương, ham ăn và đôi khi lại ngu ngơ một 
cách rất đáng yêu. các thành viên không 
cần cố gắng làm khán giả cười, nhưng qua 
ống kính của na young seok, mọi thứ đều 
trở nên rất thú vị.

Một điểm cộng nữa của Youn’s 
Kitchen là được ghi hình tại quần đảo 
Gili của indonesia, nơi được mệnh 
danh là thiên đường biển đảo độc đáo 
nhất châu Á. nơi đây được bao phủ 
bởi những bờ biển có vẻ đẹp hoàn hảo, 
với làn nước trong xanh, mát lành, các 
rạn san hô tuyệt mĩ. Khán giả sẽ được 
mãn nhãn với những cảnh quay vô cùng 
đẹp mắt. 

Bảo anh

Khi các sao  
TRổ Tài Kinh doanh

dù mới lêN SóNg NhưNg youN’s 
KiTChEN (Nhà hàNg Của youN), 

chươNg trìNh truyềN hìNh thực 
tế Về du lịch Và ẩm thực của đài 

TvN, đã lập kỉ lục Về tỉ Suất 
Người xem. khởi đầu Với ratiNg 

6,3% NhưNg tới tập 4 đã gầN 
chạm mốc 15% - coN Số troNg mơ 

Với một kêNh truyềN hìNh cáp.

VT
Vphía sau

màn hình
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VT
Vphía sau

màn hình

Khi được hỏi về lí do trở lại, im 
soo Jung trả lời rất đơn giản: 
“Vừa đọc kịch bản, trái tim tôi 

đập rộn ràng, cảm giác như tôi đã yêu 
nó từ cái nhìn đầu tiên”. Không khó để 
nhận thấy, chất lượng của các bộ phim 
truyền hình trong những năm qua trở nên 
vượt trội khi được chăm chút kĩ lưỡng 
cả về kĩ thuật lẫn kịch bản. nếu nhìn 
vào những loạt phim ra đời cách đây 
5 - 6 năm, khán giả sẽ thấy phim truyền 
hình ngày nay đậm chất điện ảnh hơn rất 
nhiều. các nhà đài không ngần ngại đầu 
tư kinh phí khủng, chiêu mộ những biên 
kịch tài năng, thậm chí còn hoàn thành 
trước khi công chiếu để có thể trau chuốt 
lại một cách hoàn hảo nhất. 

nhìn lại các bộ phim truyền hình 
gần đây có sự tái xuất của các diễn 
viên điện ảnh nổi tiếng đều là những 
siêu phẩm như: Signal (dấu vết) với sự 
góp mặt của bộ 3 đình đám Kim hye 
soo, Jo Jin Woong, Lee Je hoon; Six 
Flying Dragons (Lục long tranh bá) sở 
hữu hàng loạt những gương mặt nổi 
trội của màn ảnh rộng như: yoo ah in, 
Kim Myung Min, chun ho Jin, Byun 
yo han. dù liên tục nhận được các kịch 
bản điện ảnh nhưng yoo ah in vẫn rất 
chịu khó xuất hiện trên sóng truyền hình, 
anh tiếp tục góp mặt trong các bộ phim 
Secret Love Affairs (Tình yêu bị cấm 
đoán) và hiện nay đang cùng im soo 
Jung làm náo loạn màn ảnh nhỏ châu Á 
với Chicago Typewriter. diễn viên gạo 
cội han suk Kyu trở lại với Romantic 
Doctor, Teacher Kim (người thầy y 
đức). Lee sung Min, Byun yo han gây 
ấn tượng mạnh mẽ với Misaeng (cuộc 
sống không trọn vẹn). sau 11 năm rời 
xa màn ảnh nhỏ, Joen  do yoen, nữ 
diễn viên hàn Quốc đầu tiên chạm tay 
tới cành cọ Vàng danh giá tại liên hoan 
phim cannes, đã cho khán giả thấy “vẻ 
đẹp của diễn xuất đích thực” trong bộ 

Trở Lại TrêN 
sóNG TruyềN hìNh

ảNh hậu rồNg xaNh im Soo JuNg Vừa có màN trở lại NgoạN mục Với 
bộ phim truyềN hìNh ChiCago TyPEwriTEr (thế giới VăN chươNg) của 
TvN. dù liêN tục xuất hiệN ở NhữNg bộ phim điệN ảNh đìNh đám, 
NhưNg đã 13 Năm kể từ sorry, i loVE you ( xiN lỗi, aNh yêu em) kháN 
giả màN ảNh Nhỏ mới lại được thấy mĩ NhâN có gươNg mặt trẻ thơ 
Này. Sự trở lại của im Soo JuNg Nối dài thêm daNh Sách các Ngôi Sao 
điệN ảNh trở lại SóNg truyềN hìNh troNg Vài Năm trở lại đây. Sự 
xuất hiệN của họ luôN được kháN giả moNg chờ Và phầN Nào rút 
NgắN khoảNg cách giữa điệN ảNh Và truyềN hìNh. 

Bộ 3 thần thánh của Signal



71

phim The Good Wife (người vợ tốt).  
Goblin (yêu tinh), siêu phẩm kỉ niệm 10 
năm thành lập Đài Tvn thành công rực 
rỡ cũng có công không nhỏ của bộ đôi 
Gong yoo và Kim Go Eun. sau  thành 
công vang dội của Signal, Lee Jee hoon 
lại tiếp tục tỏa sáng với Tomorrow with 
You (ngày mai bên em)... 

Tvn cho thấy khả năng thu hút lớn 
và sự mạnh tay của mình trong việc đưa 
hàng loạt những gương mặt đầy quyền 
lực của điện ảnh hàn trở lại. nếu năm 
2016, nhà đài đã tạo được tiếng vang 
lớn với Signal và The Good Wife khi 
có sự xuất hiện của Kim hye soo và 
Joen do yoen, thì sang năm nay, Tvn 
lại khiến khán giả phát sốt khi chiêu mộ 
thành công bộ đôi nữ hoàng khác là im 
soo Jung và Bae do na. Là gương mặt 
sáng giá của dòng phim nghệ thuật, Bae 
do na từng đóng phim tại hollywood 
và gây được tiếng vang với hai bộ 
phim Clound Atlas (Vân đồ) và Jupiter 
Ascending (người thừa kế vũ trụ). cô 
sẽ góp mặt trong Forest of Secrets (Khu 
rừng của những bí mật), bộ phim hành 
động, viễn tưởng cùng với Jo seung 
hoo, nam diễn viên nổi tiếng của màn 
ảnh rộng xứ hàn. Jo seung hoo vào 
vai một công tố viên bị mất đi cảm xúc, 
trong khi Bae do na hóa thân thành nữ 
cảnh sát luôn tràn đầy lạc quan và quan 
tâm tới mọi người. cả hai hỗ trợ nhau đi 

tìm sự thật đằng sau một vụ giết người. 
Forest of Serects cũng đánh dấu sự trở 
lại của Jo seung sau 4 năm vắng bóng 
trên màn ảnh  nhỏ. phim sẽ lên sóng vào 
đầu tháng 6, tiếp nối khung giờ vàng của 
Chicago Typewriter.

Không thể phủ nhận, truyền hình 
luôn là nơi để các nghệ sĩ quảng bá hình 
ảnh một cách hữu hiệu nhất. Không chỉ 
các diễn viên trẻ tìm đến màn ảnh nhỏ 
để ghi dấu hình ảnh trong lòng khán 
giả mà ngay cả diễn viên gạo cội cũng 
bất ngờ về những hiệu ứng mà truyền 

hình mang lại. Từng đoạt giải nam 
diễn viên xuất sắc nhất tại Beaksang 
2014, tham gia hàng loạt các bộ phim 
điện ảnh đình đám như A Hard Day 
(ngày đen tối), Handmaiden (người 
hầu gái), Assassination (sứ mệnh truy 
sát), Roaring Current (Đại thủy chiến)… 
nhưng phải đến Signal, tên tuổi của Jo 
Jin Woong mới được phủ sóng rộng 
rãi, thậm chí anh còn được mệnh danh 
là “người đàn ông được phụ nữ mong 
muốn nhất”…

Bảo anh

Nữ hoàng Cannes Joen Do Yoen có 
màn trở lại ấn tượng với A Good Wife

 Poster đậm chất điện ảnh 
của Chicago Typewriter

Bộ đôi làm nên thành công 
vang dội của Goblin

Diễn viên gạo cội Han Suk Kyu trong Romantic Doctor, Teacher Kim
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thứ hai - 01/05

01:10  chìa khoá thành công
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 44
03:10  60 phút mở
07:30  phim tài liệu: nghề đặc biệt - Tập 1/30
08:05  hành trình di sản: Bên Bạch Đằng giang
08:45  Vì cộng đồng
09:15  Tác phẩm mới: chấp chới sông lam
09:30  phim tài liệu: dáng đứng Việt nam
11:15  chuyển động 24h
13:00  hành trình 24h
13:05  cafe khởi nghiệp
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 45
15:00  Văn hoá cand
17:20  cải cách hành chính
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:00  MV yêu thích số 16 - 
 chào sông Mã anh hùng
20:10  Quốc hội với cử tri
20:45  phim truyện Vn: nơi ẩn nấp bình yên - 
 Tập 14
21:40   phim tài liệu: Giai điệu nhũ đá động 
 Thiên Đường
22:45  cửa sổ asEan
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ ba - 02/05

01:10  Không gian văn hóa nghệ thuật
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 45
03:10  phim truyện Vn: nơi ẩn nấp bình yên - 
 Tập 14
07:30  phim tài liệu: nghề đặc biệt - Tập 2/30
08:05  Không gian văn hóa nghệ thuật
08:45  Tuổi cao gương sáng
09:15  Tác phẩm mới: người lính mùa xuân về
09:30  phim tài liệu: u Minh một cõi đi về
11:15  chuyển động 24h
13:00  hành trình 24h
13:05  cafe khởi nghiệp
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 46
15:00   phim tài liệu: Việt nam - hành trình vươn 

ra biển lớn - Tập 14
15:30  chuyến xe khởi nghiệp
17:20  Lao động và công đoàn
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  phim truyện Vn: nơi ẩn nấp bình yên - 
 Tập 15
22:45   phim tài liệu: Giáo sư Tôn Thất Tùng - 

người thầy tôn kính
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ tư - 03/05

01:10  hành trình di sản
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 46
03:10  phim truyện Vn: nơi ẩn nấp bình yên - 
 Tập 15

07:30  phim tài liệu:nghề đặc biệt - Tập 3
08:05   phim tài liệu: Giai điệu nhũ đá động Thiên 

Đường
08:45  Mái ấm yêu thương
09:15  Lao động và công đoàn
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
11:15  chuyển động 24h
13:00  hành trình 24h
13:05  cafe khởi nghiệp
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 47
15:00  phim tài liệu: Đi trên vùng châu Thổ
15:30  doanh nhân và hội nhập
17:20  Tiếng nói phụ nữ
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10   phim tài liệu: Việt nam - hành trình vươn 

ra biển lớn - Tập cuối 
20:45   phim truyện Vn: sống chung với mẹ chồng - 

Tập 13
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ Năm - 04/05

01:10   phim tài liệu: Giai điệu nhũ đá động thiên 
đường

02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 47
03:10   phim truyện Vn: sống chung với mẹ chồng 

Tập 13
08:05  câu chuyện văn hóa
08:45  cựu chiến binh Việt nam
09:15  Tiếng nói phụ nữ
09:30  nông thôn mới
11:15  chuyển động 24h
13:00  hành trình 24h
13:05  cafe khởi nghiệp
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 48
17:20  phát huy vai trò của mặt trận
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:45   phim truyện Vn; sống chung với mẹ chồng - 

Tập 14
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  phim tài liệu: Ký ức Long châu 
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ Sáu - 05/05

01:10  hội nhập
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 48
03:10   phim truyện Vn: sống chung với mẹ chồng -   

Tập 14
08:05  Thanh âm cuộc sống
09:15  phát huy vai trò của mặt trận
11:15  chuyển động 24h
13:00  hành trình 24h
13:05  cafe khởi nghiệp
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 49
17:20  chuyện nhà nông với nông nghiệp

17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc gia khởi nghiệp
20:45   phim truyện Vn: sống chung với mẹ chồng 

Tập 15
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ bảy - 06/05

01:10  Quốc gia khởi nghiệp
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 49
03:10   phim truyện Vn: sống chung với mẹ chồng 

Tập 15
07:30  Văn học nghệ thuật
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15  sự kiện và bình luận
11:15  chuyển động 24h
13:00  hành trình 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 50
15:00  Văn hoá cand
15:30  Quốc gia khởi nghiệp
17:25   chống buôn lậu, hàng giả - bảo vệ người 

tiêu dùng
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  như chưa hề có cuộc chia ly...
21:45  Âm nhạc và cuộc sống
22:45  dân ca nhạc cổ
03:30  Thế giới 24h chuyển động 

chủ Nhật - 07/05

01:10 Môi trường
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 50
03:10  Âm nhạc và cuộc sống
07:30  Thanh âm cuộc sống
09:30  Toàn cảnh thế giới
11:15  chuyển động 24h
13:00  hành trình 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 51
14:15   Giao lưu điển hình tiêu biểu học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí 
Minh 

15:05  Văn hoá QĐnd
15:30  doanh nhân và hội nhập
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Truyền hình quân đội
20:45  Lục lạc vàng
21:30  sân khấu
23:00  Bản tin
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ hai - 08/05

01:10  chìa khoá thành công
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 51
03:10  Talk Vietnam
08:05  chìa khoá thành công
09:15  chuyện nhà nông với nông nghiệp

http://www.vtvgo.vn/
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09:30  Việt nam xanh
10:30  Toàn cảnh thế giới
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 52
14:15  Không gian văn hóa nghệ thuật
15:00   phim tài liệu: Việt nam - hành trình vươn 

ra biển lớn - Tập cuối 
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:45  phim truyện Vn: nơi ẩn nấp bình yên - 
 Tập 16
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  cửa sổ asEan
23:30  Thế giới 24h chuyển động

 thứ ba - 09/05

01:10  diễn đàn văn học nghệ thuật
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 52
03:10  phim truyện Vn: nơi ẩn nấp bình yên - 
 Tập 16
07:30  Kí sự
08:05  diễn đàn văn học nghệ thuật
09:15  cải cách hành chính
09:30  Quốc hội với cử tri
10:30  sự kiện và bình luận
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 53
17:20  Lao động và công đoàn
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  phim truyện Vn: nơi ẩn nấp bình yên - 
 Tập 17
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ tư - 10/05

01:10  Đối thoại chính sách 
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 53
03:10  phim truyện Vn: nơi ẩn nấp bình yên - 
 Tập 17
08:05  Talk Vietnam
09:15  Lao động và công đoàn
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10:30  cửa sổ asean
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 54
17:20  Tiếng nói phụ nữ
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:45   phim truyện Vn: sống chung với mẹ chồng - 

Tập 16
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ Năm - 11/05

01:10  Lục lạc vàng
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 54

03:10   phim truyện Vn: sống chung với mẹ chồng 
Tập 16

07:30  Kí sự
08:05  câu chuyện văn hóa
09:15  Tiếng nói phụ nữ
10:30  chuyện xưa tích cũ
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 55
14:15  nhà hát truyền hình
15:10  Giao lưu văn hóa Việt - nhật
17:20  phát huy vai trò của mặt trận
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:45   phim truyện Vn: sống chung với mẹ chồng- 

Tập 17
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ Sáu - 12/05

01:10 hội nhập
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 55
03:10   phim truyện Vn: sống chung với mẹ chồng- 

Tập 17
08:05  Giai điệu kết nối
09:15  phát huy vai trò của mặt trận
10:30  Văn học nghệ thuật
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 56
17:20  chuyện nhà nông với nông nghiệp
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc gia khởi nghiệp
20:45   phim truyện Vn: sống chung với mẹ chồng - 

Tập 18
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  câu chuyện văn hóa
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ bảy - 13/05

01:10  Quốc gia khởi nghiệp
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 56
03:10   phim truyện Vn: sống chung với mẹ chồng 

Tập 18
07:00  Trang địa phương
07:30  Văn học nghệ thuật
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15  sự kiện và bình luận
10:30  Giai điệu kết nối
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria -  
 Tập 57
14:15  Đối thoại chính sách 
15:00  Văn hoá cand
17:25   chống buôn lậu, hàng giả - bảo vệ người 

tiêu dùng
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
21:45  Tạp chí âm nhạc

22:50  Văn học nghệ thuật
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

chủ Nhật - 14/05

01:10  Môi trường
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 57
07:00  Báo chí toàn cảnh
07:30  chuyện xưa tích cũ
09:30  Toàn cảnh thế giới
10:00  chìa khoá thành công
11:15  chuyển động 24h
12:35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 58
14:15  chuyến xe khởi nghiệp
15:00  Văn hoá QĐnd
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Truyền hình quân đội
21:30  nhà hát truyền hình
22:45  Khát vọng Việt nam
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ hai - 15/05

01:10  chìa khoá thành công
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 58
07:30  phóng sự
08:05  chìa khoá thành công
09:15  chuyện nhà nông với nông nghiệp
10:30  Toàn cảnh thế giới
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 59
14:15  Không gian văn hóa nghệ thuật
17:20  cải cách hành chính
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:45  phim truyện Vn: nơi ẩn nấp bình yên - 
 Tập 18
22:45  cửa sổ asEan
23:30  Thế giới 24h chuyển động
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Xem gì?
 thứ hai - 01/05

06:45   sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: ung 
thư - căn bệnh có thể phòng tránh

08:00   phim tài liệu: Một đất mẹ cho tất cả - 
Tập 1: chuyện đôi bờ giới tuyến

09:05  Quý hơn vàng
10:25   Bạn của nhà nông: Từ trang trại tới 

bàn ăn
11:30   phim hQ: Quán cà phê hoàng tử - 

Tập 22/24
14:00   phim tài liệu: Giáo sư Tôn Thất Tùng - 

người thầy tôn kính
15:00  phóng sự: Xòe Thái
16:15  Visa toàn cầu - số 18/17
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Kĩ năng tham gia giao thông
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 2
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 6
20:40  ngôi nhà hạnh phúc: Khi mẹ vắng nhà
20:45  nhật Bản ngày nay - Tập 209
21:30   Robocon 2017: Vòng loại phía Bắc - 

phần 9
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 31

thứ ba - 02/05

06:45  sống khỏe mỗi ngày 
 07:25  Về quê 
08:00   phim tài liệu: Một đất mẹ cho tất cả - 

Tập 2: Đất mẹ
11:30   phim hQ: Quán cà phê hoàng tử - 

Tập 23/24
14:00  phim tài liệu: u Minh một cõi đi về
15:00   phóng sự: nẻo về nguồn cội: những 

tầng văn minh cổ
16:15  sắc màu các dân tộc
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  cùng bạn chữa bệnh
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 3
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 7
20:35  Khỏe thật đơn giản
21:30   Robocon 2017: Vòng loại phía Bắc - 

phần 10
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 32

thứ tư - 03/05

06:45  Khỏe thật đơn giản
11:30   phim hQ: Quán cà phê hoàng tử - 

Tập 24/24

15:00   phóng sự: nẻo về nguồn cội: cánh 
đồng của miền Trung

16:15  sắc màu không gian
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Tạp chí xã hội
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 4
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 8
20:35  Bốn mùa yêu thương
21:30   Robocon 2017: Vòng loại phía Bắc - 

phần 11
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 33

thứ Năm - 04/05

06:45  Bốn mùa yêu thương
07:25  Biển đảo quê hương
08:00  Đi đâu? ăn gì?
11:30  phim hQ: 12 năm xa cách - Tập 1/36
15:00   phóng sự: nẻo về nguồn cội: con 

đường giao thương
16:15  an ninh và cuộc sống
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  sống khỏe mỗi ngày 
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 5
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 9
20:35  chất lượng cuộc sống
21:30   Robocon 2017: Vòng loại phía Bắc - 

phần 12
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 34

thứ Sáu - 05/05

06:45  những người đàn ông tự tin
08:00  Vì sức khỏe người việt
09:00  Tạp chí xã hội: Thần đồng âm nhạc.
10:25   Bạn của nhà nông: Giải pháp quản lí 

và nâng cao chất lượng tôm giống tại 
các tỉnh miền Trung

11:30  phim hQ: 12 năm xa cách - Tập 2/36
15:00   phóng sự: nẻo về nguồn cội: dòng 

sông tâm linh
16:15   KhGd quốc phòng: công nghệ mô 

phỏng Tecapro
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  cùng bạn chữa bệnh
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 6
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 10
20:35  hãy chia sẻ cùng chúng tôi

21:30   Robocon 2017: Vòng loại Miền nam - 
phần 1

23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 35

thứ bảy - 06/05

06:45  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
07:25  chuyến xe buýt kì thú 
09:00  Kinh doanh và pháp luật
10:20  nhịp sống công nghệ số 54
10:30  an sinh xã hội
11:30  phim hQ: 12 năm xa cách - Tập 3/36
14:00   Bạn của nhà nông: Giải pháp quản lí 

và nâng cao chất lượng tôm giống tại 
các tỉnh miền Trung

15:00   phóng sự: nẻo về nguồn cội: phía cuối 
dòng sông

16:15  phổ biến kiến thức
17:15  sáng kiến - giải pháp
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 7
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 11
20:35  sống khỏe mỗi ngày 
20:55   ngôi nhà hạnh phúc: Món quà của sự 

an toàn
21:30   Robocon 2017: Vòng loại Miền nam - 

phần 2
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 36

chủ Nhật - 07/05

06:45  sống khỏe mỗi ngày 
 09:00  cùng bạn chữa bệnh
10:20  Quý hơn vàng
11:30  phim hQ: 12 năm xa cách - Tập 4/36
14:00  Kinh doanh và pháp luật
17:45   sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: Bệnh 

rôm sảy ở trẻ em
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 8
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 12
20:35  người phụ nữ hạnh phúc
21:30   Robocon 2017: Vòng loại Miền nam - 

phần 3
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 37

thứ hai - 08/05

06:45   sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: Bệnh 
rôm sảy ở trẻ em

08:00  những người đàn ông tự tin
09:00  Trái tim cho em 
09:05  Quý hơn vàng
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10:25   Bạn của nhà nông: chuỗi cung ứng 
thịt an toàn

11:30  phim hQ: 12 năm xa cách - Tập 5/36
14:00  Đi tìm đồng đội
15:00  phóng sự 
16:15  Visa toàn cầu - số 19/17
16:45  phát triển bền vững
18:00  Kỹ năng tham gia giao thông
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 9
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 12
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 38 

thứ ba - 09/05

06:45  sống khỏe mỗi ngày 
07:10  phát triển bền vững
09:00  hành trình khám phá: 
 du lịch đảo ngọc
10:25  Bạn của nhà nông 
11:30  phim hQ: 12 năm xa cách - Tập 6/36
14:00   Bạn của nhà nông: chuỗi cung ứng 

thịt an toàn
15:00  phóng sự 
16:15  sắc màu các dân tộc
18:00  cùng bạn chữa bệnh
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 10
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 13
20:00   Robocon 2017: chung kết Robocon 

2017: Khai mạc và thi đấu bảng a, B
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 39 

thứ tư - 10/05

06:45  Khỏe thật đơn giản
08:00  chân trời khoa học - số 35
09:00  Kĩ năng tham gia giao thông
10:25  Bạn của nhà nông 
11:30  phim hQ: 12 năm xa cách - Tập 7/36
15:00  phóng sự 
16:15  sắc màu không gian
16:45  Việt nam - đất nước - con người 
18:00  Tạp chí xã hội
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 11
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 14
20:30   Robocon 2017: chung kết Robocon 

2017: Thi đấu bảng c, d

23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 40 

thứ Năm - 11/05

06:45  Bốn mùa yêu thương
07:10  nhật Bản đồng hành -số 44/50
08:00  Đi đâu? ăn gì?
09:00  cùng bạn chữa bệnh
10:25  Bạn của nhà nông 
11:30  phim hQ: 12 năm xa cách - Tập 8/36
15:00  phóng sự 
16:15  an ninh và cuộc sống
16:45  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
18:00  sống khỏe mỗi ngày 
18:30 chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 12
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 15
20:30   Robocon 2017: chung kết Robocon 

2017: Thi đấu bảng E, F
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 41 

thứ Sáu - 12/05

06:45  những người đàn ông tự tin
07:10  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
08:00  Vì sức khỏe người Việt
09:00  Tạp chí xã hội
10:25   Bạn của nhà nông: sử dụng an toàn và 

hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật
11:30  phim hQ: 12 năm xa cách - Tập 9/36
15:00  phóng sự 
16:15   KhGd quốc phòng: Thông tin Khc-

nQs12.05
16:45  nhật Bản đồng hành -số 44/50
18:00  cùng bạn chữa bệnh
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 13
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 16
20:30   Robocon 2017: chung kết Robocon 

2017: Thi đấu bảng G, h
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 42

thứ bảy - 13/05

06:45  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
07:10  hành trình khám phá
09:00  Kinh doanh và pháp luật
10:20  nhịp sống công nghệ số 57
11:30  phim hQ: 12 năm xa cách - Tập 10/36
14:00   Bạn của nhà nông: sử dụng an toàn và 

hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật

15:00  phóng sự 
16:15  phổ biến kiến thức
18:00  Quý hơn vàng
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 14
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 17
20:30   Robocon 2017: chung kết Robocon 

2017: Thi đấu vòng 1/16
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 43 

chủ Nhật - 14/05

06:45  sống khỏe mỗi ngày 
07:10  Việt nam - đất nước - con người 
09:00  cùng bạn chữa bệnh
11:30  phim hQ: 12 năm xa cách - Tập 11/36
14:00  Kinh doanh và pháp luật
15:00  phóng sự 
16:15  Tạp dề tí hon
16:45  Góc nhìn môi trường
17:00  người nông dân hiện đại 
17:45  sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 15
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 18
20:00   Robocon 2017: chung kết Robocon 

2017: Thi đấu vòng 1/8 và trao giải
23:15  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 44

thứ hai - 15/05

06:45  sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
08:30  Kinh doanh và pháp luật
09:05  Quý hơn vàng
10:25   Bạn của nhà nông: chăn nuôi hướng 

an toàn sinh học hộ gia đình
11:30  phim hQ: 12 năm xa cách - Tập 12/36
12:45  Tinh hoa nghề việt: Tranh đá quý
13:30  Vào bếp khó gì
15:00  phóng sự 
16:15   Visa toàn cầu - số 20/17: câu chuyện 

làng nghề - p1
16:45  phát triển bền vững
17:00  Bạn của nhà nông - số 56
18:15 Góc nhìn môi trường
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 16
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 19
20:35  sống khỏe mỗi ngày 
21:05  nhật Bản ngày nay - Tập 211
23:15   phim TBn: Bí mật cây cầu cũ 
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Xem gì?

Một số chương trình có thể thay đổi vào giờ chót. Kính mong bạn đọc thông cảm! Tất cả có tại www.vtvgo.vn
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 thứ hai 1/5

00:15  phim TQ: Gia tộc họ Mạnh - Tập 9
02:00  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
03:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 55, 56
04:30  hãy chọn giá đúng
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét
09:30  sáng tạo Việt
11:15  phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 32 
14:00  Muôn màu showbiz
15:00  Trời sinh một cặp
17:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 57, 58
20:00   phim sitcom: Gia đình vui nhộn - 

T57
20:30  con biết tuốt
21:15  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: ngày mai ánh sáng - 
 Tập 43
22:30  phim hQ: Tình hồng - Tập 78
23:30  chuyện đêm muộn

thứ ba 2/5

00:15  phim TQ: Gia tộc họ Mạnh - Tập 10
02:00  Vì bạn xứng đáng
03:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 58, 59
04:30  con biết tuốt
05:00  Thiết kế cuộc sống
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét
09:30  con biết tuốt
10:15  chúng tôi là chiến sĩ
11:15  phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 33
14:00  phim hQ: Tình hồng - Tập 78
15:00  Giai điệu tự hào
17:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 59, 60
20:00   phim siTcoM: Gia đình vui nhộn - 

T58
20:30  ai là triệu phú
21:15  sắc mầu phái đẹp 
21:30 phim Vn: ngày mai ánh sáng - 
 Tập 44
22:30  phim Thổ nhĩ Kỳ: Mùa anh đào - 
 Tập 1
23:30  chuyện đêm muộn

thứ tư 3/5

00:15  phim TQ: Gia tộc họ Mạnh - Tập 11
02:00  Vui khoẻ có ích
03:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 60, 61
04:30  Thiết kế cuộc sống
05:00  Vì bạn xứng đáng
06:00  nhịp đập 360o thể thao 

07:00 cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét
09:30  ai là triệu phú
10:15  Vì bạn xứng đáng
11:15  phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 34
14:00  phim Thổ nhĩ Kỳ: Mùa anh đào - 
 Tập 1
15:00  hòa âm ánh sáng
17:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 61, 62
20:00   phim sitcom: Gia đình vui nhộn - 

T59
20:30  Đừng để tiền rơi
21:15  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: người phán xử - Tập 12
22:30  phim Thổ nhĩ Kỳ: Mùa anh đào - 
 Tập 2
23:30  chuyện đêm muộn

thứ Năm 4/5

00:15  phim TQ: Gia tộc họ Mạnh - Tập 12
02:00  Đừng để tiền rơi
03:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 62, 63
04:30  Biệt tài tý hon
05:00  chiếc nón kỳ diệu
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét
09:30  Điều ước thứ 7
10:15  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
11:15  phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 35
14:00  phim Thổ nhĩ Kỳ: Mùa anh đào - 
 Tập 2
15:00  Giọng hát Việt
17:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 63, 64
20:00   phim sitcom: Gia đình vui nhộn - 

T60
20:30  Thần tượng bolero
21:15  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: người phán xử - Tập 13
22:30  phim Thổ nhĩ Kỳ: Mùa anh đào - 
 Tập 3
23:30  chuyện đêm muộn

thứ Sáu 5/5

00:15  phim TQ: Gia tộc họ Mạnh - Tập 13
02:00  Đường lên đỉnh olympia
03:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 64, 65
05:00  Đừng để tiền rơi
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
08:00  Kỹ năng sống 
09:30  Đừng để tiền rơi
10:15  Đường lên đỉnh olympia
11:15  phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 36

14:00  phim Thổ nhĩ Kỳ: Mùa anh đào -
 Tập 3
15:00  Đại náo thành Takeshi
17:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 65, 66
20:00  chúng tôi là chiến sĩ
 21:15  Thần tượng âm nhạc nhí
23:30  chuyện đêm muộn

thứ bảy 6/5

00:00  phim TQ: Gia tộc họ Mạnh - Tập 14
02:00  Đường lên đỉnh olympia
03:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 66, 67
04:30  Đường lên đỉnh olympia
05:00  nhà cười
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
09:00  Vh-sK-nV
12:00  cháu ơi, cháu à
13:00  hãy chọn giá đúng
14:00   Rubic phim: Lặng yên dưới vực sâu - 

Tập 3
15:00  Gương mặt thân quen nhí
17:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 67, 68
20:00  Đại náo thành Takeshi
21:15  Trời sinh một cặp
23:30  chuyện đêm muộn

chủ Nhật 7/5

00:00  phim TQ: Gia tộc họ Mạnh - Tập 15
02:00  Vh-sK-nV
03:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 68, 69
04:30  Vui khoẻ có ích
05:00  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
08:00  Vương miện thần kỳ
08:00  sáng tạo Việt 
11:00  100 triệu 1 phút
12:00  cố lên con yêu
13:00  Đường lên đỉnh olympia
14:00   Rubic phim: Lặng yên dưới vực sâu - 

Tập 4
15:00  chuẩn cơm mẹ nấu
17:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 69, 70 
21:15  Giọng hát Việt
23:30  Bí mật của tạo hóa

thứ hai 8/5

00:15  phim TQ: Gia tộc họ Mạnh - Tập 16
02:00  cháu ơi, cháu à
03:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 69, 70
04:30  hãy chọn giá đúng
05:00  Vui khoẻ có ích
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  sáng tạo Việt
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10:15  sinh ra để tỏa sáng
11:15  phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 37
14:00  Muôn màu showbiz
15:00  Trời sinh một cặp
17:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 71, 72
20:00  phim sitcom : Gia đình vui nhộn -  
 T61
20:30  con biết tuốt
21:15  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: ngày mai ánh sáng - 
 Tập 45
22:30  phim Thổ nhĩ Kỳ: Mùa anh đào - 
 Tập 4
23:30  chuyện đêm muộn

thứ ba 9/5

00:15  phim TQ: Gia tộc họ Mạnh Tập 17
02:00  Vì bạn xứng đáng
03:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 71, 72
04:30  con biết tuốt
05:00  Thiết kế cuộc sống
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
10:15  chúng tôi là chiến sĩ
11:15  phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 38
14:00  phim Thổ nhĩ Kỳ: Mùa anh đào - 
 Tập 4
15:00  Thần tượng bolero
17:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 73, 74
20:00   phim sitcom : Gia đình vui nhộn - 

T62
20:30  ai là triệu phú
21:15  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: ngày mai ánh sáng - 
 Tập 46
22:30  phim Thổ nhĩ Kỳ: Mùa anh đào - 
 Tập 5
23:30  chuyện đêm muộn

thứ tư 10/5

00:15  phim TQ: Gia tộc họ Mạnh Tập 18
02:00  Vui khoẻ có ích
03:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 73, 74
04:30  Thiết kế cuộc sống
05:00  Vì bạn xứng đáng
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  ai là triệu phú
10:15  Vì bạn xứng đáng
11:15  phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 39
14:00  phim Thổ nhĩ Kỳ: Mùa anh đào - 
 Tập 5

15:00  Thần tượng âm nhạc nhí
17:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 75, 76
20:00   phim sitcom : Gia đình vui nhộn - 

T63
21:15  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: người phán xử - Tập 14
22:30  phim Thổ nhĩ Kỳ: Mùa anh đào - 
 Tập 6
23:30  chuyện đêm muộn

thứ Năm 11/5

00:15  phim TQ: Gia tộc họ Mạnh Tập 19
02:00  Đừng để tiền rơi
03:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 75, 76
04:30  Biệt tài tý hon
05:00  Điều ước thứ 7
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  Điều ước thứ 7
11:15  phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 40
14:00  phim Thổ nhĩ Kỳ: Mùa anh đào - 
 Tập 6
15:00  Giọng hát Việt
17:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 77, 78
20:00   phim sitcom : Gia đình vui nhộn - 

T64
20:30 Thần tượng bolero
21:15  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: người phán xử - Tập 15
22:30  phim Thổ nhĩ Kỳ: Mùa anh đào - 
 Tập 7
23:30  chuyện đêm muộn

thứ Sáu 12/5

00:15  phim TQ: Gia tộc họ Mạnh Tập 20
02:00  Đường lên đỉnh olympia
03:00  phim hQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 77, 78
04:30  chuẩn cơm mẹ nấu
05:00  Đừng để tiền rơi
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
09:30  Đừng để tiền rơi
10:15  Đường lên đỉnh olympia
11:15  phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 41
14:00  phim Thổ nhĩ Kỳ: Mùa anh đào - 
 Tập 7
15:00  Đại náo thành takeshi
17:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - Tâp 1, 2
20:00  chúng tôi là chiến sĩ
21:15  Thần tượng âm nhạc nhí
23:30  chuyện đêm muộn

thứ bảy 13/5

00:00  phim TQ: Gia tộc họ Mạnh - Tập 21
03:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - Tâp 1, 2

04:30  Đường lên đỉnh olympia
05:00  nhà cười
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
09:00  Vh-sK-nV
12:00  cháu ơi, cháu à
13:00  hãy chọn giá đúng
14:00   Rubic phim: lặng yên dưới vực sâu - 

Tập 5
15:00  Gương mặt thân quen nhí
17:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - Tâp 3, 4
21:15  Gương mặt thân quen
23:30  chuyện đêm muộn

chủ Nhật 14/5

00:00  phim TQ: Gia tộc họ Mạnh - Tập 22
02:00  Vh-sK-nV
03:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - Tâp 3, 4
04:30  Vui khoẻ có ích
05:00  cháu ơi, cháu à
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
09:00  sáng tạo Việt 
11:00  100 triệu 1 phút
12:00  cố lên con yêu
13:00  Đường lên đỉnh olympia
14:00   Rubic phim: lặng yên dưới vực sâu - 

Tập 6
15:00  chuẩn cơm mẹ nấu
17:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - Tâp 5, 6
20:00  sinh ra để tỏa sáng
21:15  Giọng hát Việt
23:30  chuyện đêm muộn

thứ hai 15/5

00:15  phim TQ: Gia tộc họ Mạnh - Tập 23
02 :15  cháu ơi, cháu à
03:00   phim Thổ nhĩ Kỳ: Thần y truyền kỳ - 

Tâp 5, 6
04:30  hãy chọn giá đúng
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  sáng tạo Việt
10 :15  sinh ra để tỏa sáng
11:15  phim ÂĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 42
14:00 Muôn màu showbiz
15:00  Gương mặt thân quen
17:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - Tâp 7, 8
20:00   phim sitcom: Gia đình vui nhộn - 

T65
21:15  sắc mầu phái đẹp 
21:30 phim Vn: Bước nhẩy hoàn vũ - Tập 1
22:30  phim Thổ nhĩ Kỳ: Mùa anh đào - 
 Tập 8
23:30  chuyện đêm muộn
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kháNh hòa hải dươNg

buổi 0h00
Từ 1 - 4/5: phim TQ: ngược 
dòng quá khứ
Từ 5 - 15/5: phim hQ: cặp 
đôi khắc khẩu
buổi 2h00
Từ 1 - 13/5: phim Vn: Vết 
sẹo
Từ 14 - 15/5: phim Vn: hoa 
bay
buổi 5h00
Từ 1 - 10/5: phim sGp: Ván 
bài đen tối
Từ 11 - 15/5: phim hQ: 
phẩm giá quý ông
buổi 7h05 
phim Vn: Khúc tương tư
buổi 11h00
Từ 1 - 8/5: phim hQ: Vì sao 
đưa anh tới
Từ 9 - 15/5: phim truyện: 
sắc màu đam mê

buổi 12h00
Từ 1 - 13/5: phim TQ: 
hoa Mộc Lan
Từ 14 - 15/5: phim TQ: 
Tùy Đường diễn nghĩa
buổi 14h00 (Thứ hai, ba, tư, 
sáu, bảy)
phim hQ: cuộc chiến kim 
chi
buổi 17h30
phim TQ: Thiên đường 
không nước mắt
buổi 20h10 (từ thứ hai đến 
thứ sáu)
Từ 1 - 14/5: phim TL: hào 
quang nghiệt ngã
ngày 15/5: phim TQ: Long 
Môn phi giáp
buổi 21h10
phim Vn: Đoạn trường nam 
ai
buổi 22h05
phim hQ: Vì sao đưa anh tới

buổi 0h00
phim ÂĐ: Trái tim mĩ nhân
buổi 2h00
phim Vn: Trận đấu định 
mệnh
buổi 4h20
phim hQ: 
yêu không nuối tiếc
buổi 8h10
Từ 1 - 4/5: phim hQ: Đôi 
mắt thiên thần
Từ 5 - 15/5: phim hQ: 
Tình yêu còn mãi
buổi 10h05
phim hQ: 
Tình đầu không phai
buổi 12h30
phim hQ: Khát vọng tuổi trẻ

buổi 18h00
Từ 1 - 8/5: phim Vn: 
cỏ biếc
Từ 9 - 15/5: phim Vn: 
Trò chơi hôn nhân
buổi 21h10
Từ 1 - 7/5:phim hQ: 
ngược dòng quá khứ
Từ 8 - 15/5: phim TQ: 
Gia đình thục nữ
Thứ Bảy: phim cuối tuần: 
ngày 22/4: phim Mỹ: Tình 
yêu trở lại
ngày 29/4: phim Mỹ: 
Điểm bùng phát
buổi 22h20
Từ 1 - 5/5: phim hQ: 
nhớ em
Từ 7 - 15/5: phim hQ: 
sóng tình

buổi sáng (6h45’)   

phim Việt nam: Tay chơi 

miệt vườn

buổi sáng (9h00’) 

phim TnK: Món nợ trái 

ngang 

buổi trưa (11h45’)

* Thứ hai, ba, tư, năm, sáu  

phim TQ: nếu tình yêu  

quay về

buổi trưa (13h45’)

phim Vn: sỏi đá cũng  

biết yêu

buổi chiều (16h30’) 

phim TQ: phi thiên thần kí

buổi tối (20h30’)

* Thứ hai, ba, tư, năm,  

sáu, bảy  

phim hQ: sống để yêu

* chủ nhật.

ngày 7,14/5: phim nước 

ngoài

buổi tối (22h30’)

* Thứ hai, ba, tư, năm, sáu 

phim hQ: Khát vọng đen 

tối

buổi sáng (7h00)
Ngày 1, 2/5
phim hQ: Tình yêu trở lại
từ 3 - 14/5
phim hQ: Mối tình bí mật.
Ngày 15/5
phim hQ: hai lần cưới
buổi trưa (11h15) 
(phát lại vào 7h00 ngày 
hôm sau)
Ngày 1/5
phim hQ: Tình yêu trở lại
từ 2 - 13/5
phim hQ: Mối tình bí mật.
Ngày 14,15/5
phim hQ: hai lần cưới
buổi chiều (14h30)
phim hQ: hạnh phúc cuối 
con đường

buổi chiều tối (17h00).
từ 1 - 9/5
phim TL: nợ tình
từ 10 - 15/5
phim TQ: Mẹ hổ bố mèo
buổi chiều tối (18h00)
từ 1- 15/5
phim Vn: dấn thân vào 
nước mắt
buổi tối (20h40)
(phát lại vào 14h30 ngày 
hôm sau)
từ 1 - 15/5
phim hQ: hạnh phúc cuối 
con đường
cuối ngày (23h15)
(phát lại vào 17h00 ngày 
hôm sau)
từ 1 - 8/5
 phim TL: nợ tình
từ 9 - 15/5
phim TQ: Mẹ hổ bố mèo
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chương trình phim truyện 
đài pt-th Quảng ninh

(Từ ngày 1 - 15/5/2017)

phim giờ VàNg trêN

Tân Tiếu ngạo giang hồ 
(phim Trung Quốc - 42 tập)

Vẫn xoay quanh 
mối tình giữa 

Lệnh hồ Xung và 
nhậm doanh doanh, 
nhưng phiên bản 2013 
của Tiếu ngạo giang hồ 
đã có nhiều cải tiến bất 
ngờ so với nguyên tác 
của nhà văn Kim dung. 

Một trong những nét mới đáng kể nhất là nhân vật Đông 
phương Bất Bại lại là một cô gái thực thụ, đem lòng yêu 
tha thiết Lệnh hồ Xung và trở thành “kì phùng địch thủ” 
của nhậm doanh doanh. dù đã dùng mọi thủ đoạn nhưng 
không thể chiếm được trái tim chàng lãng tử nên Đông 
phương Bất Bại càng trở nên cuồng nộ, gây ra biết bao 
loạn lạc, châm ngòi cho những cuộc xung đột đẫm máu 
trong giang hồ. Về phần Lệnh hồ Xung và nhậm doanh 
doanh trải qua nhiều biến cố, cùng nhau vào sinh ra tử đã 
viết nên câu chuyện tình yêu bất hủ, xóa nhòa danh giới 
giữa “danh môn chính phái” và “ma giáo”…

Phim đang phát sóng lúc 20h50 trên kênh QTV1.

Bộ phim lấy bối 
cảnh những năm 

1950 khi chiến tranh 
diễn ra ác liệt, gia đình 
thầy giáo hải phải từ 
bỏ sài Gòn chuyển về 
miền quê Đông nam bộ 
sinh sống. ông hải có 
4 người con gái xinh đẹp, lanh lợi là: hương, hồng, hoa, 
Quá. cuộc sống đơn điệu, nghèo nàn ở vùng quê lam lũ có 
nguy cơ biến các tiểu thư xinh đẹp thành các gái già héo 
úa. Mỗi cô có một tâm tình riêng, người cha và người mẹ 
không dễ thấu hiểu và chia sẻ với họ. các cô gái sẽ làm gì 
để vượt qua nỗi buồn và tìm thấy niềm hạnh phúc của cuộc 
đời mình? Ðò dọc tôn vinh giá trị của gia đình như một nền 
tảng vững chắc giúp con người đứng vững trước biến thiên 
của cuộc sống thời hậu chiến.

Phát sóng 19h00 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 5/5.

phim đặc Sắc trêN

đò DọC 
(phim Việt nam -  32 tập)

Lịch phiM

Tập 98/98
(ngày 1/5)

Tập 1 - 14/39
(Từ ngày 2 - 15/5)

Một thời con gái 
(phim Trung Quốc - 98 tập)

chỉ cần anh yêu em 
(phim hàn Quốc - 39 tập)

6h00

Tập 29 - 39/39
(Từ ngày 1 - 11/5)

Tập 1 - 4/32
(Từ ngày 12 - 15/5)

Thử thách cuộc sống 
(phim Việt nam - 39 tập)

Biệt thự pansee 
(phim Việt nam - 32 tập)

9h00

Tập 6 - 20/38
(Từ ngày 1 - 15/5)

12 năm xa cách 
(phim hàn Quốc - 38 tập)0h00

Tập 13 - 27/36
(Từ ngày 1 - 15/5)

chuyện nhà có 3 con gái 
(phim Trung Quốc - 36 tập)3h00

Tập 16 - 30/42
(Từ ngày 1 - 15/5)

nếu tình yêu quay về 
(phim Đài Loan - 42 tập)12h00

Từ Tập Đến TậpGiờ phÁT 
sónG

Tên phiM

Lịch phiM

Tập 11 - 25/43
(Từ ngày 1 - 15/5)

hoa hồng không dành cho em 
(phim Việt nam - 43 tập)15h15

Tập 62 - 76/100
(Từ ngày 1 - 15/5)

Biển tình ngang trái 
(phim philipin - 100 tập)17h00

Tập 3 - 17/42
(Từ ngày 1 - 15/5)

Tân tiếu ngạo giang hồ 
(phim Trung Quốc - 42 tập)20h50

Tập 30 - 31/31
(Từ ngày 1 - 2/5)

Tập 1 - 13/30
(Từ ngày 3 - 15/5)

huyền thoại tím 
(phim Việt nam - 31 tập)

chàng rể ngoại quốc 
(phim Việt nam - 30 tập)

22h00

Tập 50 - 56/56
(Từ ngày 1 - 7/5)

Tập 1 - 8/31
(Từ ngày 8 - 15/5)

Mặt nạ hoa hồng 
(phim philipin - 56 tập)

Gia đình thục nữ 
(phim Trung Quốc - 31 tập)

8h00

Từ Tập Đến TậpGiờ phÁT 
sónG

Tên phiM

Tập 26/26
(ngày 1/5)

Tập 1 - 14/98
(Từ ngày 2 - 15/5)

Thời đại hoàng kim của những cô gái 
lỡ thì (phim Trung Quốc - 26 tập)

Tình tay ba 
(phim hàn Quốc - 98 tập)

11h00

Tập 53 - 59/59
(Từ ngày 1 - 7/5)

Tập 1 - 8/31
(Từ ngày 8 - 15/5)

hai lần cưới 
(phim hàn Quốc - 59 tập)

Điệp khúc tình 
(phim Việt nam - 31 tập)

14h00

Tập 18 - 22/22
(Từ ngày 1 - 5/5)

Tập 1 - 10/38
(Từ ngày 6 - 15/5)

Trái tim yêu 
(phim hàn Quốc - 22 tập)

Long môn phi giáp 
(phim Trung Quốc - 38 tập)

16h00

Tập 29 - 32/32
(Từ ngày 1 - 4/5)

Tập 1 - 11/32
(Từ ngày 5 - 15/5)

Trái tim hoa hồng 
(phim Việt nam - 32 tập)

Đò dọc 
(phim Việt nam - 32 tập)

19h00

Tập 5 - 16/16
(Từ ngày 1 - 12/5)

Tập 1 - 3/27
(Từ ngày 13 - 15/5)

người tình bí mật 
(phim hàn Quốc - 16 tập)

Vương quốc trái tim 
(phim pakistan - 27 tập)

20h00

Tập 34 - 48/100
(Từ ngày 1 - 15/5)

Khát vọng đen tối 
(phim hàn Quốc - 100 tập)23h00
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mâu Thuẫn là khó Tránh 
hai người phụ nữ ở hai thế hệ, cùng 

yêu thương một người đàn ông nhưng 
với hai cách trái ngược nhau thì rất khó 
để không xảy ra mâu thuẫn. sự cách biệt 
thế hệ dẫn tới sự khác nhau về suy nghĩ, 
quan điểm sống, cách nhìn nhận và xử 
lí vấn đề. Vốn là người khéo léo, hòa 
đồng, ngọc Lan (Q1, Tp.hcM) không 
bao giờ tưởng tượng cuộc sống làm dâu 
của mình lại “thảm hại” như thế. cô làm 
gì mẹ chồng cũng không vừa ý. Thời 
mới về làm dâu, Lan nghĩ rằng vì mới 
sống chung, chưa hiểu nhau, thế nhưng 
càng ngày cô lại càng cảm thấy căng 

thẳng. “Trước khi lấy nhau, em 
nghĩ chắc em sống với ai cũng 
hợp, mình thương họ thì họ sẽ 
thương lại mình. Lấy rồi mới 
thấy mình ngây thơ quá. Không 
hiểu sao cái gì mẹ chồng em cũng muốn 
can thiệp, từ việc mua sắm cho đến nấu 
ăn, dạy con, sắp xếp nhà cửa…” - ngọc 
Lan bức xúc chia sẻ. Được lời như cởi 
tấm lòng, Minh anh (nhân viên kinh 
doanh) cũng hào hứng “kể tội” mẹ 
chồng: “Mẹ chồng mình ở quê, vì chồng 
mình là con một nên hai vợ chồng quyết 
định đón mẹ vào Tp.hcM để tiện phụng 
dưỡng. dù sống ở thành phố nhưng 

mọi thói quen, sinh hoạt, phong tục, tập 
quán… mẹ vẫn giữ nguyên như hồi ở 
quê. Không những thế, mẹ chồng tôi 
còn rất bảo thủ, lúc nào cũng cho rằng 
mình đúng còn tất cả những người khác 
đều sai. Mình làm mọi việc trong nhà 
đều phải theo sự sắp xếp của bà, nếu 

mặc dù bộ phim sốNg ChuNg Với mẹ ChồNg đaNg thu hút đôNg 
đảo kháN giả, NhưNg Nhiều Người VẫN cho rằNg  các tìNh tiết 
troNg phim bị cườNg điệu hóa, Ngoài đời làm gì có bà mẹ 
chồNg “tai quái” Như Vậy. tuy NhiêN, Ngoài đời thực liệu có 
tồN tại mối quaN hệ Ngọt Ngào giữa mẹ chồNg Và NàNg dâu?

Chia sẻ - thấu hiểu là nút mở cho 
mối quan hệ mẹ chông - nàng dâu

?sống chung với mẹ chồng

Đời có như phiM
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không làm theo sẽ bị mẹ chồng nói cho 
bẽ mặt trước mọi người”. May mắn hơn 
ngọc Lan và Minh anh, mẹ chồng của 
Ái châu (phóng viên)  là một người khá 
“tiến bộ” và cũng rất tâm lí. Tuy nhiên, 
bát đĩa trong chậu lâu ngày còn xô, 
huống chi hai người phụ nữ sống chung 
với nhau, không thể tránh khỏi những 
lúc va chạm. “năm đầu mới về, mình rất 
yêu quý bà, nghe theo mọi việc, nhưng 
từ khi có con nhỏ mới phát sinh các 
mâu thuẫn. cứ từ nhỏ rồi thành to, âm ỉ 
không sao dập tắt được”. 

họC CáCh lắng nghe  
và Thấu hiểu

Theo nsưT chiều Xuân, nút mở 
trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu 
chính là lắng nghe và thấu hiểu. Trước 

hết, chúng ta phải biết lắng nghe, nghe 
xong mới hiểu và tìm cách giải quyết. 
có thể ở nhà mình, bạn được chiều 
chuộng quen rồi, nhưng đến nhà mẹ 
chồng thì bạn phải làm những việc mà 
mẹ chồng thường làm. hãy tin rằng bà 
đã quen với công việc gia đình từ lâu 
rồi và không ai có thể làm tốt hơn bà. 
cứ vui vẻ tiếp nhận những lời chỉ bảo 
ấy. có thể, trong một vài trường hợp 
bạn thấy những ý kiến ấy không hợp lí 
nhưng cũng đừng phản ứng một cách 
nóng vội vì làm bà phiền lòng, dễ tạo ra 
không khí căng thẳng. Ái châu cho biết 
thêm: “Mình vẫn rất tôn trọng và chiều 

mẹ chồng nhưng nếu có việc gì cần góp 
ý thì mình vẫn góp ý nhẹ nhàng. có 
những việc bà nói nhưng không phù 
hợp với quan điểm và cách dạy con của 
mình thì mình vẫn lắng nghe nhưng sau 
đó tự điều chỉnh theo cách của mình”. 
Thường xuyên trò chuyện với nhau về 
những vấn đề trong gia đình cũng là 
cách kết nối mẹ chồng với nàng dâu vì 
cả hai đều quan tâm đến cùng một đối 
tượng, đó là chồng và con bạn. hành 
động này không chỉ giúp mẹ chồng và 
con dâu cởi mở với nhau hơn mà còn 
giúp hai phía thấu hiểu và thông cảm 
cho nhau. nếu có xảy ra chuyện gì 

không bằng lòng, hãy thông qua chồng 
để hiểu mẹ hơn. 

Mọi mối quan hệ muốn tốt đẹp 
đều cần sự nỗ lực của cả hai phía, trên 
cương vị một người mẹ, mẹ chồng cũng 
cần mở lòng với người phụ nữ mà con 
trai mình yêu thương. hãy coi con dâu 
như con gái của mình và trao cho cô 
ấy tình yêu thương của một người mẹ. 
nsnd Lan hương, người đóng vai bà 
mẹ chồng “tai quái” trong phim Sống 
chung với mẹ chồng, cũng từng cảm 
thấy bức xúc, không hài lòng về cách 
con dâu chăm cháu. Thế nhưng, chị đã 
đặt mình vào vị trí của con dâu, nhìn 
vấn đề theo cách đầy bao dung và thấu 
hiểu, nhìn vào khía cạnh tích cực hơn để 
không làm nảy sinh mâu thuẫn. ngoài 
ra, để giữ cho mối quan hệ giữa mẹ 
chồng - nàng dâu được tốt đẹp thì người 
chồng là nhân tố vô cùng quan trọng. 
người chồng có thể làm cho mối quan 
hệ này trở nên tồi tệ, nhưng cũng có thể 
làm cho nó nên gắn kết, vui vẻ, và hòa 
hợp với nhau. do vậy, người chồng cần 
có bản lĩnh, hiểu biết, tế nhị để làm cầu 
nối giữa mẹ và vợ.

Gây dựng được mối quan hệ tốt đẹp 
không thể chỉ một sớm một chiều, mà 
cần sự khéo léo, kiên nhẫn, biết quan 
tâm đến nhau và quan trọng nhất là tình 
yêu thương chân thành. 

Bảo anh

Người chồng có vai trò rất 
quan trọng để dung hòa mối quan hệ 
mẹ chồng - nàng dâu

Bất đồng quan điểm về chăm sóc trẻ là một trong những nguyên nhân chính 
khiến mối  quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ngày càng xấu
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mặc dù không có hoạt động rầm 
rộ, người ta vẫn thấy chị làm việc rất 
nhiều và tràn đầy năng lượng. Nghề mC 
có giúp chị có cuộc sống dư dả không?  

Trước đây tôi được mọi người biết đến 
khi dẫn chương trình Thần tượng âm nhạc 
2007. sau đó, tôi ít làm chương trình giải 
trí nên người ta nghĩ tôi không làm nghề 
nữa. Thật ra, nếu khán giả thường xuyên 
xem tivi thì thấy tôi là gương mặt quen 
thuộc với những chương trình hướng đến 

văn hóa gia đình và 
thiện nguyện xã hội. 
Đặc thù của các chương 
trình này là không quá phô 
trương, chiêu trò, quảng bá nên tôi ít xuất 
hiện rầm rộ. Lịch quay luân chuyển xen kẽ 
nên tôi sắp xếp giữa công việc và gia đình 
ổn thỏa. Thời gian rảnh tôi kết hợp làm 
thêm chương trình cho các nhãn hàng nên 
kinh tế gia đình cũng khá ổn.

Chị từng được đánh giá cao khi 
dẫn các chương trình truyền hình giải trí 

nhưng tại sao lại từ bỏ lợi 
thế này để làm các 
chương trình ít nổi  
bật hơn?

Điều đó là vì gia 
đình. các chương 
trình giải trí đa phần 

ghi hình muộn và có 
khi kết thúc lúc 1 giờ - 2 

giờ sáng ngày hôm sau. 
nếu tôi làm những chương 

trình này thì không phù hợp với 
lịch sinh hoạt của gia đình. phần lớn 

những chương trình tôi nhận làm đều kết 
thúc vào khoảng 7 giờ - 8 giờ tối, như vậy 
tôi mới có thể chăm sóc con cái và chăm lo 
gia đình. 

Thường xuyên được mời làm mC 
cho những chương trình về gia đình, chị 
có gặp áp lực phải xây dựng hình ảnh 
gia đình mình thật hoàn hảo?

Mc Thanh Thảo hugo

KhônG Muốn LàM 
Mc MíT ướT

gắN bó Với chươNg trìNh lụC lạC VàNg (VtV1) từ 
NhữNg Ngày đầu, đếN Nay, dù đã thực hiệN hàNg 
trăm tập NhưNg thaNh thảo hugo VẫN khôNg 
Sao kìm NéN được cảm xúc mỗi khi trò chuyệN 
cùNg NhâN Vật. cô thú NhậN mìNh là Người mau 
Nước mắt dù khôNg muốN làm mc mít ướt trêN 
SóNg truyềN hìNh. 

MC Thanh Thảo 
và con gái
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Không. Tôi quan niệm mọi việc phải 
tự nhiên, công việc và gia đình phải cân 
bằng nhau. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ 
là mình phải hi sinh hết cho sự nghiệp, 
gia đình phải đi theo để hỗ trợ cho mình. 
cái nào cũng có giá trị quan trọng như 
nhau. nếu gia đình, các con bị bỏ bê ở 
nhà thì công việc mình cũng không hoàn 
thành tốt được.

Phải chăng chị đang tự thu hẹp 
khả năng của mình khi chỉ làm các 
chương trình về gia đình, thiện nguyện?

có nhiều người cho rằng khó mời 
được tôi làm chương trình. sự thật là tôi 
luôn xem xét nhiều yếu tố trước khi nhận 
lời. Tôi nghĩ, mình thích thì mới truyền 
tải được cho người khác thích. Tôi đã từ 
chối khá nhiều lời mời tham gia chương 
trình vì nghĩ là nó không phù hợp. Tôi chỉ 
muốn xuất hiện trong các chương trình nói 
về người vợ, người mẹ trong gia đình. do 
đó Lục lạc vàng, Con đã lớn khôn... phù 
hợp với hình ảnh tôi xây dựng. 

dù đã đồng hành với lục lạc vàng 
nhiều năm nhưng chị vẫn luôn là mC dễ 
xúc động. Điều này có vẻ không giống 
người từng làm nghề 15 năm?

Thật ra tôi đã kiềm chế nhiều rồi. Mỗi 
lần nghe nhắc đến tình mẫu tử, sự chia li 
là tự nhiên tôi muốn khóc. dù tôi không 
muốn khóc nhiều quá trên truyền hình vì 
dễ bị người ta cho là bi lụy. Tôi đang tập 
kìm nén nhiều hơn. Giả sử một đợt quay 
10 đến 12 số, tôi buộc mình không được 
khóc mỗi tập mà chỉ thể hiện cảm xúc ở 
một, hai số thôi. Mình phải làm sao cho 
khán giả cảm thấy sự xúc động chứ không 
được khóc. có khi đang quay tôi phải bấm 
hai tay vào nhau để kìm nén cảm xúc đến 
nỗi thấy cả vết đỏ hằn lên tay. 

hiện nay các ca sĩ, diễn viên, 
người mẫu, hoa hậu đang ào ạt lấn sân 
sang lĩnh vực dẫn chương trình. Chị 
nghĩ gì về điều này?

Tôi cảm thấy không có sự “đe dọa” 
nào cả (cười). Bởi vì, một khi ca sĩ, diễn 
viên đảm nhận vai trò Mc thì đó chỉ là 
nét mới của chương trình thôi, chứ góc 
độ xử lí của họ như  Mc chuyên nghiệp 
thì không nhiều. Mình không bàn ai 
giỏi hơn ai mà đang nói về kinh nghiệm 
sân khấu. có người dẫn thời sự rất hay 

nhưng dẫn sân khấu lại không được. có 
những người dẫn sân khấu rất tốt nhưng 
chủ trì hội nghị khách hàng lại không 
được. có những người dẫn chương trình 
giải trí rất thú vị nhưng khi làm chương 
trình trẻ em thì không hấp dẫn. Vậy nên 
mỗi người đều có chuyên môn riêng. 
Mình cứ tự tin trau dồi thì không cảm 
thấy có gì áp lực hết. 

dự định sắp tới của chị là gì?
năm 2017, có hai chương trình mới 

mời tôi làm nhưng tôi đang suy nghĩ. 

Mỗi khi nhận chương trình mới tôi đắn 
đo nhiều lắm. hai con tôi, bé gái 7 tuổi, 
bé trai 3 tuổi đang ở giai đoạn cần mẹ 
bên cạnh nhiều nhất. Tôi không muốn 
công việc chiếm quá nhiều thời gian. 
sau này các con lớn lên thì tôi mới 
yên tâm cho công việc nhiều hơn. Thời 
điểm này tôi phải cân đối giữa công 
việc và gia đình.

Cảm ơn chị!
hải LaM  

(Thực hiện) 
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  Từ lâu, áo dài đã là trang phục truyền thống và là biểu 
tượng văn hóa dân tộc rất đáng tự hào của Việt nam. Mỗi 
thời kì, áo dài lại mang một đặc trưng để phù hợp với cuộc sống 
nhưng đều tôn lên vẻ duyên dáng, nữ tính của phụ nữ Việt. những 

năm trước đây, áo dài chủ yếu chỉ được mặc vào dịp lễ, Tết, ít phụ huynh lựa 
chọn trang phục này cho con của mình. Gần đây,  xu hướng áo dài cách tân, tà 
ngắn, thêu tay, nhiều họa tiết thổ cẩm... thực sự đã trở thành cơn sốt đối với 
các mẹ.

chưa bao giờ từ khoá “áo 
dài cách tâN” hay “áo dài 
hiệN đại” cho mẹ Và bé lại 
trở NêN phổ biếN Như hiệN 
Nay. đặc biệt, áo dài dàNh cho 
trẻ em Ngày càNg được Nhiều phụ 
huyNh tìm kiếm Và lựa chọN để các mẹ 
thỏa Sức khoe diệN NhữNg bộ áo dài bêN 
NhữNg thiêN thầN Nhỏ của mìNh.

Xu hướnG 
Thời TRanG 
Áo dài 
Mẹ Và Bé
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  những gam màu như: đỏ, vàng, hồng… màu sắc 
tươi tắn sẽ khiến bé thích thú. Việc nhiều mẹ cho con 
mặc áo dài cách tân cũng thúc đẩy các nhà thiết kế tìm 
tòi, khám phá nhiều hơn để đem đến những mẫu áo dài 
phá cách, tiện dụng nhất, phù hợp với sự thích vận động 
của trẻ em nhưng không mất đi nét ngây thơ vốn có.

  Không chỉ muốn làm đẹp cho bé yêu mà các mẹ còn 
muốn thể hiện tình yêu của mình và dấu ấn riêng của mẹ 
qua những bộ trang phục áo dài đôi mẹ và bé.

Bài: KhÁnh an

Trang phục: huuLaLa

Nhiếp Ảnh: Tuấn Vũ  
Người mẫu: Mẹ con BTV VÂn anh,  

BTV Thy nGa, Mc nGọc diệp
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ngay khi vừa đặt chân đến thành 
phố Buôn Ma Thuột, tôi đã 
ngỏ ý với anh tài xế về chuyến 

đi tới Buôn Đôn để hiện thực hóa giấc 
mơ từ ngày bé của mình. anh lái xe gốc 
Bắc đã lập nghiệp tại Buôn Ma Thuột 
gần hai mươi năm tỏ ra rất nhiệt tình 
và luôn miệng kể về những điểm du 
lịch nổi tiếng cũng như cách thức làm 
thế nào để có một chuyến đi đến Buôn 
Đôn thuận lợi nhất. Thuộc địa phận xã 
Krông na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk 
Lăk, cách trung tâm Buôn Ma Thuột 
40km về hướng Tây, Buôn Đôn không 

chỉ là điểm đến du lịch sinh thái hoang 
dã, nhiều tiềm năng, mà còn là nơi thuần 
dưỡng voi rừng nổi tiếng vùng đất Tây 
nguyên. du khách có thể chọn đi Buôn 
Đôn theo tour hay khám phá theo hình 
thức tự túc. nếu đi theo đoàn đông, có 
thể liên hệ trực tiếp với Khu du lịch 
Buôn Đôn để được sắp xếp một xe ô 
tô đón tại Buôn Ma Thuột. nếu đi taxi, 
chi phí di chuyển sẽ khá cao, khoảng 
700 nghìn cho một chuyến đi khứ hồi 
từ Buôn Ma Thuột tới Buôn Đôn. Được 
biết, tiện lợi và tiết kiệm nhất khi đi đến 
đây chính là xe bus. Xe bus 15 đi Buôn 

Đôn chạy từ bến xe thành phố tới thẳng 
khu du lịch cầu Treo, Buôn Đôn.

con đường đất đỏ giờ đã trải nhựa 
đưa tôi qua những ngôi làng của người 
ê Đê, đồi chè, vườn cà phê hoa nở 
trắng trời… chỉ hơn một giờ đồng hồ 
di chuyển, Buôn Đôn dần hiện ra trong 
một không gian xanh của núi rừng bát 
ngát, những con đường trải dài dưới 
hàng cây cổ thụ… cảm giác đầu tiên 
khi đặt chân đến Buôn Đôn khá lạ lẫm 
và hào hứng. nếu không biết, du khách 
có thể ghé phòng trung tâm để được 
hướng dẫn tham quan. Vé vào cửa khu 

Về Với 
buôn đôn

“Chú Voi CoN ở BảN ĐôN/Chưa Có Ngà NêN CòN Trẻ CoN/ Từ rừNg già Chú ĐếN Với Người/
VẫN ham ăN Với lại ham Chơi…”. NhữNg giai điệu Về chú Voi coN ở buôN đôN đã ăN 
Sâu troNg tâm trí tôi từ thời thơ ấu. ước mơ được một lầN đếN buôN đôN cưỡi Voi 
cứ thế lớN dầN troNg Suy Nghĩ của tôi, kể cả khi đã trưởNg thàNh. ước mơ ấy đã 
thàNh hiệN thực khi tôi được đếN buôN ma thuột Vào NhữNg Ngày đầu tháNg 3 Vừa 
qua, đúNg thời điểm hoa cà phê Nở trắNg trời tây NguyêN.
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du lịch có giá 30.000 đồng. con đường 
dẫn vào khu du lịch cầu Treo bao quanh 
là các quầy hàng lưu niệm bày bán tràn 
lan các đặc sản của Tây nguyên. Đặc 
sản được nhiều du khách mua nhất khi 
đến với Buôn Đôn là những thang thuốc 
amakong tăng cường sức khỏe.

Buôn Đôn đẹp nhờ có những chiếc 
cầu treo và dòng sông sêrêpôk nổi 
tiếng chảy qua. Không gian thiên nhiên 
núi rừng hùng vĩ với dòng nước chảy 
xiết mang lại cho du khách những trải 
nghiệm thú vị khi đặt chân đến đây. hệ 
thống cầu treo vắt vẻo qua từng khu vực 
của Buôn Đôn thật đẹp và giản dị. cầu 
treo được làm bằng vật liệu tre nứa, mây 
và có gia cố thêm móc sắt. cầu được bắc 
trên cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi mọc 

Lê hoa
(Xem tiếp trang 88)

Quả cafe

Cầu treo

khá thuận lợi cho khách tham quan. có 
thể nói, đối với người dân nơi đây, voi 
không chỉ là một loài động vật vô cùng 
hữu ích mà còn trở thành những người 
bạn đồng hành thân thiết, không thể thiếu 
trong cuộc sống thường nhật. nếu như 
trước đây, voi Buôn Đôn giúp người dân 
vận chuyển kéo gỗ, xây nhà, làm thủy 
lợi... thì nay, nó có thêm nhiệm vụ… 
làm du lịch, chở khách du ngoạn. Giá vé 
cưỡi voi dành cho hai người đi cùng một 
chuyến là 200.000 đồng,  
kéo dài khoảng 15 phút. Việc đầu tiên 

khi muốn làm bạn với những chú voi 
này, du khách nên mua một ít mía để 
làm quen và cũng phần nào giúp voi 
tăng cường sức khỏe khi làm “nhiệm 
vụ”. Thời điểm tôi đến, hầu hết voi 
đã được “điều chuyển” lên thành 
phố tham gia Lễ hội cà phê Buôn 
Ma Thuột lần thứ 6 nên chỉ còn lại 
khoảng 5 chú voi ở nhà làm nhiệm vụ 
chở khách tham quan. 

cảm giác ngồi vắt vẻo trên lưng 
voi lội nước chắc chắn sẽ mang lại 
cho du khách những cảm xúc thú vị. 
Trên lưng voi được đặt một chiếc ghế 
gỗ rộng và nệm đủ cho hai người. 
người điều khiển voi ngồi đằng 
trước, tay cầm gậy, chỉ voi đi đúng 
hướng. Ban đầu ngồi trên lưng voi, 
du khách sẽ có cảm giác hơi sợ bởi 
những cú rung chuyển lắc mạnh, 
cảm giác như sắp rơi khỏi ghế. Tuy 
nhiên, cảm giác ấy sẽ nhanh chóng 
qua đi vì những bước chân vững 
chắc, di chuyển chậm chạp cùng thân 
hình đồ sộ của những chú voi. Vừa 
đi, tôi vừa có dịp hỏi chuyện những 
người nuôi voi tại đây. hóa ra, voi 
làm việc cũng theo giờ hành chính, 
sáng từ khoảng 8h30 đến 11h30, 

bên bờ sông sêrêpôk. cảm giác lắc lư, 
bồng bềnh khi di chuyển qua những 
chiếc cầu treo mang lại sự phấn khích 
cho du khách. Đi trên những chiếc cầu 
treo với rễ cây rừng và dây leo vòng 
quanh trên đầu, trước mặt… khiến du 
khách lần đầu đặt chân đến Buôn Đôn 
vô cùng ấn tượng. Trên đường tham 
quan, tại những điểm dừng, khách du 
lịch có thể ngồi nghỉ và ăn uống nhẹ.

cưỡi voi là hoạt động không thể 
thiếu khi đến Buôn Đôn. Voi được nuôi 
ngay trong khu du lịch cầu Treo nên 
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chiều từ 13h30 đến khoảng 
16h30. sau khoảng thời gian 
làm việc, voi được thả về 
rừng nghỉ ngơi. Đã quá quen 
với công việc gặp gỡ và chở 
khách du lịch nên voi ở Buôn 
Đôn dạn người và rất lành. 

Vì không có nhiều thời 
gian, chỉ đi Buôn Đôn trong 
một buổi nên hành trình cưỡi 
voi của tôi gói gọn trong một 
đoạn di chuyển ngắn trên 
sông tại khu du lịch  
cầu Treo. nếu có thời gian 
nhiều hơn, du khách có thể 
đi theo tour với những hoạt 
động cụ thể kéo dài cả ngày 
lẫn đêm. Theo đó, hành trình 
du lịch của voi sẽ có nhiều 
tuyến, đi dạo dọc Bản Đôn, 
thăm dòng sông sêrêpôk hay 
rừng quốc gia nổi tiếng… 
Bên cạnh trải nghiệm trèo 
đèo lội suối, du khách còn  
được chứng kiến cảnh sinh 
hoạt truyền thống với không 

gian văn hóa cồng chiêng của 
đồng bào. du khách được 
ghé thăm những ngôi nhà 
sàn để trải nghiệm cuộc sống 
của đồng bào dân tộc nơi 
đây, được sống trong không 
gian văn hóa của núi rừng 
Tây nguyên với tiếng cồng 
chiêng vang lên dưới ánh lửa 
bập bùng, được thưởng thức 
những món ăn đặc sản của 
Tây nguyên như cơm lam, gà 
nướng, canh chua cá sông… 
Không thể thiếu trong bữa 
cơm đậm chất Tây nguyên là 
những ché rượu cần làm ấm 
lòng du khách thập phương. 
Vẻ đẹp hùng vĩ cùng sự nồng 
nhiệt của bà con đồng bào 
dân tộc nơi đây chắc chắn 
mãi là kỉ niệm đẹp, đáng nhớ 
với những người đã từng đặt 
chân đến vùng đất đỏ bazan. 

Bài: Lê hoa 
Ảnh: hải hưnG

Về Với...
(Tiếp theo trang 87)

Những chú voi tham gia lễ hội đường phố
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Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 
chương trình 02 Tp, đến nay, 
hà nội có hai huyện (Đan 

phượng và Đông anh) đạt chuẩn nTM. 
Toàn thành phố có 255/386 xã (chiếm 
66,06%) được uBnd Thành phố công 
nhận đạt chuẩn nTM. Trong số 131 xã 
còn lại, theo kết quả tự thẩm định của 
các địa phương, có 5 xã đã đạt và cơ bản 
đạt 19 tiêu chí (tăng 5 xã so với năm 
2016), có 87 xã đạt và cơ bản đạt từ 
15 - 18 tiêu chí (giảm 1 xã so với năm 
2016), có 39 xã đạt và cơ bản đạt từ 11-
14 tiêu chí (giảm 3 xã so với năm 2016), 
không có xã nào đạt dưới 11 tiêu chí. 
Thời điểm hiện tại, sở nông nghiệp & 
phát triển nông thôn (nn & pTnT) đã 
phối hợp với các huyện, thị xã chỉ đạo 
bà con nông dân hoàn thành kế hoạch 
sản xuất vụ Xuân theo đúng thời vụ với 
tổng diện tích gieo trồng 122.413ha, đạt 
100,34% kế hoạch. Về xây dựng nTM, 
hai huyện (Thanh Trì và hoài Đức) đang 
hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo Quyết định 
số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng chính 
phủ để trình Trung ương công nhận đạt 
chuẩn nTM.

Được biết, trong quá trình xây dựng 
nTM, hà nội là một trong những địa 
phương đi đầu, đạt được nhiều thành 
tích nổi bật. các huyện, thị xã và các xã 
đã tích cực triển khai thực hiện cải tạo, 
nâng cấp và xây dựng mới hệ thống cơ 
sở hạ tầng kinh tế - xã hội; Đời sống 

nông dân không ngừng được cải thiện, 
thu nhập bình quân đầu người khu vực 
nông thôn năm 2016 đạt 36 triệu đồng/
người, đa số người dân có nhà kiên cố; 
100% trạm y tế xã có bác sĩ công tác tại 
trạm. Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm 
y tế ở một số huyện tương đối cao như: 
Đan phượng (80%), phúc Thọ (80,2%), 
phú Xuyên (75%), chương Mỹ (76%)… 
Trên 91% số hộ gia đình có vô tuyến 
truyền hình, hầu hết các hộ có điện thoại 
liên lạc. Đến hết năm 2016, số hộ nghèo 
là 44.412 hộ, chiếm tỉ lệ 2,37%, giảm 
20.965 hộ so với đầu năm, trong đó, khu 
vực nông thôn có 40.494 hộ nghèo, giảm 
19.778 hộ, chiếm 3,65% (giảm 0,95% 
so với đầu năm 2016 và giảm 1,15% so 
với kế hoạch của uBnd Thành phố). Về 
môi trường và an toàn thực phẩm: 100% 
dân cư nông thôn được sử dụng nước 
sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, trong đó, 38% 
được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn 
Bộ y tế; 84% hộ gia đình có nhà tiêu hợp 
vệ sinh; 100% rác thải sinh hoạt được thu 
gom theo quy định; có 353/386 xã đạt và 
cơ bản đạt, còn 33/386 xã chưa đạt.

phát biểu tại hội nghị, phó Bí thư 
thường trực Thành ủy hà nội ngô Thị 
Thanh hằng đánh giá cao kết quả đạt 
được trong quý i/2017 của chương trình 
02, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực, tích 
cực vào cuộc của các sở, ngành, địa 
phương. Trong thời gian qua, tổ công 

tác, các sở, ngành Tp thường xuyên đi 
kiểm tra hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn 
cho các địa phương. Đặc biệt, công tác 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa 
đạt 98%, đây là kết quả nổi bật trong 
chương trình 02. Trong đó, nhiều huyện 
hoàn thành 100% như: Thanh Trì, phúc 
Thọ, Ứng hòa, Thường Tín… Đây là cơ 
sở để thực hiện liên doanh liên kết sản 
xuất nông nghiệp.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý 
ii và 9 tháng còn lại của năm 2017, 
phó Bí thư thường trực Thành ủy hà 
nội ngô Thị Thanh hằng đề nghị sở 
nn&pTnT tiếp tục phối hợp, chỉ đạo 
các địa phương thực hiện tốt kế hoạch 
sản xuất nông nghiệp, các đề án, dự án 
đã được phê duyệt. Đồng thời đẩy mạnh 
công tác xúc tiến thương mại, liên kết 
tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu 
nông sản Thủ đô. Đặc biệt, chuyên đề 
chính của chương trình 02 năm 2017 là 
mở rộng phát triển sản xuất nông nghiệp 
theo hướng chuyên canh, ứng dụng công 
nghệ cao. do đó, phó Bí thư thường trực 
Thành ủy hà nội ngô Thị Thanh hằng 
giao sở nn&pTnT chủ trì xây dựng 
một mô hình điểm về nông nghiệp công 
nghệ cao cấp thành phố, đồng thời mỗi 
huyện, thị xã lựa chọn xây dựng một mô 
hình điểm của địa phương.

p.V

Bước phát triển trong 
xây dựng nông thôn mới ở hà nội

Vừa qua, tại hà Nội, baN chỉ đạo chươNg 
trìNh 02-ctr/tu thàNh ủy Về “phát triểN 

NôNg Nghiệp, xây dựNg NôNg thôN mới (Ntm), 
NâNg cao đời SốNg NôNg dâN” đã tổ chức 

hội Nghị giao baN quý i/2017, triểN khai 
Nhiệm Vụ, giải pháp 9 tháNg cuối Năm 2017. 
phó bí thư thườNg trực thàNh ủy hà Nội 

Ngô thị thaNh hằNg chủ trì hội Nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng  
phát biểu tại hội nghị
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VT
Vsống

khỏe

họC Tập CáCh ăn uống Của 
phụ nữ nhậT

người nhật, đặc biệt là phụ 
nữ thuộc diện sống lâu 
nhất thế giới, đồng thời 
sở hữu một làn da mịn 
màng và vóc dáng săn 
chắc so với độ tuổi. 
Theo thống kê vào 
năm 2014, tuổi thọ 
trung bình của phụ nữ 
nhật Bản liên tục dẫn 
đầu thế giới trong 3 năm 
liên tiếp, ở độ tuổi 85và tỉ lệ 
béo phì của phụ nữ của xứ sở hoa 
anh đào chỉ ở mức 3%.

nguyễn phương anh (33 tuổi, hà 
nội), một lưu học sinh đã có nhiều năm 
sinh sống và học tập tại nhật Bản chia sẻ 
rằng, người nhật có chế độ ăn uống vô 
cùng khoa học. Khẩu phần ăn hàng ngày 
của phụ nữ nhật giàu chất dinh dưỡng 
từ cá, rong biển, rau xanh, gạo, trái cây 
và trà xanh. “Trong bữa ăn, phụ nữ nhật 
trình bày thức ăn trong những chiếc đĩa 
nhỏ xinh, đẹp mắt với khẩu phần ăn ít 
hơn các dân tộc khác. Điều này giúp họ 
chia nhỏ khẩu phần ăn và kiểm soát lượng 
thức ăn đưa vào cơ thể. họ cũng chú ý 
ăn chậm rãi, nhai kĩ để thức ăn được tiêu 
hóa tốt hơn” - phương anh bổ sung. Đặc 
biệt, khẩu phần ăn của phụ nữ xứ phù 
Tang không bao giờ thiếu đậu nành và các 
chế phẩm từ đậu nành như đậu phụ, ván 
đậu, súp miso hay các loại nước chấm từ 
đậu nành bởi họ quan niệm, đây là đồ ăn 
“khỏe, đẹp, tự nhiên”.

isoFlavon Trong đậu nành - 
Thần DượC giúp kéo Dài  

Tuổi xuân
nhiều người biết rằng đậu nành chứa 

nhiều protein thực vật nhưng ít người 
biết isoflavon mới là thành phần chính 
của đậu nành. isoflavon trong đậu nành 
chính là estrogen thực vật, có tác dụng 
tương tự như estrogen (hoocmôn) nội tiết 
tố nữ - yếu tố quan trọng giúp phụ nữ trẻ 
đẹp và khỏe mạnh. chính vì vậy, bổ sung 
isoflavon chính là bổ sung estrogen giúp 

cơ thể cân bằng hoocmôn và chống  
oxy hóa. 

Khi phụ nữ bước vào giai đoạn tiền 
mãn kinh và mãn kinh, lượng estrogen 
trong cơ thể bắt đầu suy giảm, dẫn đến 
các vấn đề phiền toái như bốc hỏa, đổ 
mồ hôi, trầm cảm, khô hạn hay lão hóa 
da. phụ nữ nhật và các nước phát triển 
đã sáng suốt chuẩn bị cho giai đoạn này 
của mình từ rất sớm bằng cách bổ sung 
isoflavon từ đậu nành để giúp cơ thể cải 
thiện tình trạng thiếu hụt estrogen. nhờ 
vậy mà họ giữ được vẻ ngoài tươi trẻ, làn 
da săn chắc mịn màng, vượt qua các triệu 
chứng tiền mãn kinh không mấy khó 
khăn mà vẫn tận hưởng cuộc sống trong 
giai đoạn mãn kinh. 

bổ sung isoFlavon  
đúng CáCh

ngày nay, nhiều phụ nữ Việt nam đã 
biết đến tác dụng tuyệt vời của isoflavon 
trong đậu nành và tìm cách bổ sung vào 
khẩu phần ăn càng nhiều đậu nành càng 
tốt. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là bao nhiêu 

mới đủ? Đối với phụ nữ tuổi trung niên, 
có một cách khác để đảm bảo cung cấp 
cho cơ thể đủ lượng estrogen thực vật 
cần thiết đó là dùng các chế phẩm chiết 
xuất tự nhiên từ đậu nành với hàm lượng 
isoflavon cao như Estromineral.

cũng cần lưu ý, để isoflavon đưa vào 
cơ thể phát huy được tối ưu tác dụng 
như estrogen nội tiết tố nữ, cần có chất 
xúc tác giúp chuyển hóa hấp thu như vi 
khuẩn lactobacillus. Bộ đôi isoflavon 
đậu nành và lactobacillus với tỉ lệ chuẩn 
được tìm thấy trong Estromineral cung 
cấp estrogen thực vật giúp điều hòa nội 
tiết tố cho phụ nữ tiền mãn kinh và giúp 
họ vượt qua giai đoạn này một cách nhẹ 
nhàng nhất. 

Thay lời kết, phụ nữ muốn kéo dài 
tuổi thanh xuân cần  chú ý bổ sung đậu 
nành vào chế độ ăn uống hàng ngày 
hoặc có thể dùng các chế phẩm cung cấp 
estrogen tự nhiên như Estromineral để 
luôn trẻ đẹp và vui khỏe như phụ nữ xứ 
hoa anh đào. 

KiM nGÂn

bí quyết VàNg 
giữ tuổi thanh xuân của phụ nữ nhật

khôNg phải Ngẫu NhiêN mà phụ Nữ Nhật bảN lại có tuổi thọ 
truNg bìNh cao Nhất thế giới, đồNg thời Sở hữu thâN hìNh câN 
đối, Vẻ Ngoài trẻ truNg hơN So Với độ tuổi. một troNg NhữNg 
bí quyết của họ chíNh là Nhờ đậu NàNh, loại hạt gầN gũi 
NhưNg có côNg dụNg Vô cùNg kì diệu.

Đậu nành
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