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HỒ SƠ TÁC PHẨM DỰ THI 

LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII – 2018 

---------------------------------------------- 

 

1. Tác phẩm: 

- Tên tác phẩm: Chương trình Quên hết âu lo  

– Chủ đề “Công sở không dễ thở” 

- Thể loại: Chương trình tổng hợp 

- Thời lượng: 30 phút 

- Thời gian phát sóng: 21/06/2017 

 

2. Tác giả: 

- Tên tác giả, nhóm tác giả: Nguyễn Thu Hà, Lê Phương Thảo, Bùi Thu 

Hằng 

- Đơn vị: Kênh Sức khỏe và An toàn thực phẩm (VOV FM89), Đài 

Tiếng nói Việt Nam. 

- Địa chỉ đơn vị: CT 1A-B, Chung cư VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội. 

- Điện thoại liên hệ: 094 4458989 

- Email: fm89@vovfm89.vn 

 

3. Nhóm cùng thực hiện tác phẩm: 

- Người thể hiện: Nguyễn Trần Anh Thu, Dương Thúy Quỳnh 

- Biên tập: Bá Duy , Thanh Phượng 

- Kỹ thuật viên dàn dựng: Bá Duy, Thanh Phượng 

- Đạo diễn: Bá Duy, Thanh Phượng 

 

 

XÁC NHẬN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                  (ký tên, đóng dấu) 
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KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH “QUÊN HẾT ÂU LO” 

Phát sóng:  13h00-PL 19h00 ngày 21/6/2017 

Thể loại: Chương trình tổng hợp 

Thời gian: 30 phút 

Kịch bản: Nguyễn Hà, Phương Thảo, Bùi Hằng 

Dẫn chương trình: Anh Thu, Thúy Quỳnh. 

Biên tập, đạo diễn, dàn dựng: Bá Duy-Thanh Phượng 

 

CHỦ ĐỀ: CÔNG SỞ KHÔNG DỄ THỞ!!! 

 

 

I. Hình thức: 

- 2 MC : Anh Thu, Thúy Quỳnh.  

- Khách mời: nhà báo Ngô Bá Lục, Phó Tổng biên tập tạp chí saostar.vn 

- Chủ đề nghe có vẻ căng thẳng nhưng điều mà chương trình hướng tới là 

những chuyện hài hước vui vẻ, thư giãn để giúp mọi người cùng giải tỏa stress, 

cân bằng cuộc sống và công việc. 

  

II. Kịch bản:   

- Hai MC đi tới cơ quan của khách mời.  

- Tiếng động hiện trường (đường phố, xe cộ, tiếng bước chân).  

-  Khách mời xuất hiện. Ba anh em chào hỏi, hỏi thăm công việc hiện tại.  

- MC tung hứng để dẫn vào chủ đề: Nói xấu, bịa chuyện nơi công sở.  

- 2 MC trao đổi với khách mời: 
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+ Trải nghiệm cá nhân trong thực tế với chuyện nói xấu ở công sở: một 

chuyện “thường ngày ở huyện” nhưng có nhiều mức độ khác nhau, và khả năng 

“chịu đựng”, chấp nhận của mỗi người cũng khác nhau.  

+ “Cảm giác khi là nạn nhân của một vụ nói xấu nơi công sở như thế 

nào?”, “Những tình huống dở khóc dở cười khi bị nói xấu”, “Cách ứng phó”… 

-Quảng bá chương trình- 

- MC chia sẻ quan điểm cá nhân, tình huống hài hước mà mình đã từng 

gặp phải, phụ nữ và đàn ông khác nhau thế nào khi …. “nói xấu” nhau. 

-MC Thúy Quỳnh  hỏi chuyện các nhân viên trong tòa soạn Saostar.  

-Băng các nhân viên- 

NV1-Anh hay chê tôi là nhạt nhẽo, là ngây ngô 

NV2-Thỉnh thoảng sếp mời bọn mình đi ăn trưa 

NV3 -Đôi khi sếp khiến cho nhân viên khó chịu, không hài lòng nhưng nó 

chỉ là cảm giác nhất thời 

NV4 -Hình như mình chưa bao giờ nói xấu sếp 

NV5- Mình nói xấu sếp everyday. Hôm nay sếp để cái đầu này không 

hợp, mặc cái áo này không hợp.Hay là hôm nay sếp đến ngày đèn đỏ hay sao 

mà khó tính thế.   

(Tiếng cười) 

- MC và khách mời đưa ra một vài bình luận về các phát biểu vừa nghe.  

-Khách mời + 2 MC cùng “chém thơ”.  

MC Quỳnh: “Công sở không dễ thở”.  

MC Thu: “Cẩn thận kẻo sơ hở”.  

Khách mời: “Khi thấy mình khó ở” 

MC Quỳnh: “Mặt vẫn phải nhăn nhở” 

MC Thu “Miệng cười luôn rộng mở” 

Khách mời:  “Nếu không thì sẽ gặp trắc trở” ….. 

(Tiếng cười) 
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Quảng bá : Quên hết âu lo, sống trọn mỗi ngày 

-Khép lại màn “ghép vần” , khách mời bày tỏ: Không cười sẽ stress. 

Không có nhu cầu nghe nói xấu, không ảnh hưởng đến mình, trừ những người 

có tác động trực tiếp đến cuộc sống của mình thì mình phải xem lại. 

-Thay đổi không khí bằng trắc nghiệm: 

 

 Chuyên mục: Thử thách khách mời 

(nền nhạc nguy hiểm, hồi hộp ở đầu chuyên mục Thử thách khách mời) 

 

2 MC luân phiên đọc câu hỏi – vừa đọc vừa bình luận. (Khách mời tương 

tác cùng MC) 

1. Nếu thấy đồng nghiệp đang nói xấu đồng nghiệp khác, thì làm gì? 

A. Nói xấu theo 

B. Khuyên đồng nghiệp không nên làm thế 

C. Cả hai đáp án đều sai, và chọn cách nào cũng khiến môi trường làm 

việc xấu đi. Lựa chọn tốt nhất là làm... thinh.  

 

2. Bị sếp nghi ngờ là kẻ nói xấu sếp nơi công sở? 

A. Giải thích 

B. Thừa nhận  

C. Nhờ người thứ 3 giải thích hộ 

Cả ba đáp án đều sai. Cách hợp lí nhất là rủ sếp nói xấu một người khác. 

 

3. Bị đồng nghiệp đố kị về sắc đẹp thì phải làm gì? 

A. Em thích thì em đẹp thôi! Nói chung là ăn bơ đội mũ phớt, đẹp ở đâu 

mà chẳng bị ghét! 

B. Thức khuya vài hôm cày phim HQ/bóng đá để thành gấu trúc nơi công 

sở, xấu nhưng vẫn đáng yêu. 

C. Mở phong trào Đôi bạn cùng đẹp, cùng đồng nghiệp đi spa... 
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Quảng bá “Vui thiệt tình-Xả hết mình” 

-  Mời nghe ca khúc “Thật bất ngờ” do Trúc Nhân thể hiện 

- MC trao đổi tiếp về việc phần lớn talk show chỉ nói về việc mình là nạn 

nhân của việc nói xấu nơi công sở. Nhưng khi mình là đồng phạm thì sao? Quan 

điểm của khách mời + MC về việc nói xấu nơi công sở (ở mức độ nào thì ok 

hay không ok với tất cả các mức độ.) Trong phần trao đổi, hai MC vừa đưa ra 

tình huống, vừa đưa ra các chỉ dẫn “cứu net” không chỉ cho khách mời, mà cho 

các thính giả.  

Chuyên mục: Cười thả ga  

-Giới thiệu Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa kể 1 câu chuyện vui về 1 

cô họa sĩ trẻ đi thi vẽ. 

(Tiếng cười) 

- MC+Khách mời trao đổi về việc truyền cảm hứng cho nhân viên để 

tránh nhàm chán, làm việc hiệu quả. 

- Giới thiệu Phóng sự ngắn thực hiện ở 1 phòng tập Aerobic 

Phóng sự 

-MC: Khách mời là người nghĩ ra nhiều trò để giải tỏa căng thẳng cho 

nhân viên, đặt tên ai đi bán hàng gì chẳng hạn. Ví dụ: Anh Thu đi bán cá thu. 

Thúy Quỳnh đi bán Bình. Người ta thường gọi anh là ….cá nục…. 

(Tiếng cười) 

Chuyên mục : Bốc thăm 

  -Khách mời bốc thăm vào đề nghị hát 1 bài theo 3 phong cách : cải 

lương, opera, bài hát gốc.  

 -MC kết: Công sở sẽ dễ thở nếu chúng ta biết cân bằng giữa cuộc sống và 

công việc, tìm đến những phương thức xả stress hữu hiệu. Hy vọng các bạn đã 

có những giấy phút thư giãn thú vị.  

- MC chào  

- Bài hát “Sau tất cả” , ca sĩ Eric thể hiện 

 


