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ĐÀI PT-TH THÁI NGUYÊN 
  PHÒNG PHÁT THANH 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TRỰC TIẾP  

DỰ THI LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII NĂM 2018 
"LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHÈ THÁI NGUYÊN?" 

******************************************** 
- Thời lượng: 30 phút 
- Chủ đề: Bảo vệ thương hiệu chè Thái Nguyên 
- Chỉ đạo thực hiện: Nguyễn Thị Vũ Anh – Giám đốc - TBT Đài PTTH 
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Nam Hải – Phó Giám đốc  Đài PTTH 
- Phụ trách chương trình: Lệ Hằng 
- Phụ trách kỹ thuật: Vương Bình 
- Đạo diễn: Trịnh Phương 
- Kịch bản: Trịnh Phương - Phi Hùng 
- Dẫn chương trình: Lệ Hằng 
- Trợ lý kỹ thuật: Thu Trang  
- Trợ lý thính giả: Dương Duyên 
- Đề nghị BTC chương trình LHPT Toàn quốc lần thứ XIII năm 2018 có hỗ trợ kỹ 
thuật sản xuất chương trình. 
 
STT Nội dung dự kiến Thời 

lượng 
Thực 
hiện 

1 Nhạc hiệu Chương trình (15") 

MC: Rất vui được gặp lại QV thính giả trong CT phát thanh 

trực tiếp "Cùng bàn luận" của Đài PT-TH Thái Nguyên. CT 

được phát sóng vào 10h30 chủ nhật hàng tuần trên tần số 

106,5 MGH hệ FM. Và chủ đề của chương trình hôm nay sẽ 

là "Làm gì để bảo vệ và phát triển thương hiệu chè Thái 

Nguyên?" 

Thưa quý thính giả, hàng trăm năm qua, chất lượng và giá trị 

các sản phẩm chè Thái Nguyên đã được khẳng định, góp phần 

mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng chè. Tuy nhiên, 

rất cần có bước đột phá để giữ vững thương hiệu “Chè Thái 

Nguyên” trong bối cảnh hội nhập với sự cạnh tranh khắc 

nghiệt của thị trường. Làm gì để bảo vệ và phát triển thương 

hiệu chè Thái Nguyên trước những diễn biến phức tạp của thị 

1 phút Phòng thu 
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trường? Mời quý thính giả hãy cùng chúng tôi bàn luận vấn 

đề này trong chương trình phát thanh trực tiếp hôm nay. Mọi 

ý kiến tham gia và câu hỏi liên quan tới nội dung này, mời 

quý thính giả gọi điện tới chương trình theo số điện thoại 

02083 858 518. 

Có mặt tại Phòng thu của Đài PT-TH Thái Nguyên lúc này là 

3 vị khách mời:  

- Ông Ngô Văn Hậu - Chi cục trưởng chi cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản TN;  

- Bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty Chè Hà 

Thái;  

- Bà Trần Thị Tuyết - Giám đốc HTX Chè Tuyết Hương sẽ 

cùng trò chuyện với QV thính giả. Xin trân trọng cảm ơn các 

vị khách mời đã tham gia chương trình. Và để bắt đầu CT 

hôm nay, mời quý thính giả và 3 vị khách mời hãy cùng 

chúng tôi nghe PS sau: 

2 Phát phóng sự:  

Nội dung chính: Ngay sau khi VTV1 phát sóng lúc 22h ngày 

23/10/2017 về việc thông tin phản ánh về hành vi sản xuất 

chè có pha trộn nhiều tạp chất không rõ nguồn gốc xảy ra trên 

địa bàn các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái 

Nguyên. Nhận định vụ việc trên có tính chất phức tạp, nguy 

cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu, chất 

lượng và việc tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp 

tác xã, cơ sở sản xuất chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh,  BCĐ 389 

tỉnh Thái Nguyên đã  thành lập tổ công tác liên ngành nhằm 

kiểm tra xác minh làm rõ. Qua các phương pháp giám định 

như phương pháp cảm quan quan sát dưới kính hiển vi và soi 

nổi, phương pháp kính hiển vi điện tử và phương pháp hóa 

học, Viện khoa học hình sự kết luận: Trong 7 mẫu chè khô 

5 phút Máy tính 
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được lấy kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên gửi giám định đều không tìm thấy thành phần 

tạp chất, tinh bột... 

Nhạc cắt 5" 

3 MC: Như vậy với kết luận của Viện khoa học hình sự - Tổng 

cục cảnh sát Bộ Công an đã khẳng định chè Thái Nguyên 

hoàn toàn không có tạp chất như thông tin đã đưa. Nhưng 

thông tin này đã ít nhiều gây tâm lý e dè và quan ngại cho 

người sử dụng, vì thế cũng ảnh hưởng tiêu cực tới những 

người dân, doanh nghiệp sản xuất chè chân chính. Xin hỏi bà 

Trần Thị Tuyết - Giám đốc HTX Chè Tuyết Hương - là một 

trong số 2 HTX có sản phẩm được lựa chọn làm quà tặng tại 

Tuần lễ cấp cao APEC vừa diễn ra tại thành phố Đà Nẵng - 

vụ việc này có ảnh hưởng gì tới thương hiệu chè của HTX 

không? 

 Phòng thu 

4 Bà Trần Thị Tuyết trả lời 1 phút  

5 MC: Vậy còn đối với bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT 

Công ty Chè Hà Thái - là người có hơn 40 năm kinh nghiệm 

trong trồng, chế biến chè, sản phẩm trà của công ty đã đạt 

giải thưởng khu vực Bắc Mỹ. Bà có suy nghĩ gì qua vụ việc 

này? 

 Phòng thu 

6 Bà Nguyễn Thị Hiền trả lời 1 phút  

7 MC: Vâng, kết luận đã rõ ràng là chè Thái Nguyên hoàn toàn 

không có tạp chất như thông tin đã đưa nhưng thông tin này 

đã ảnh hưởng đến người trồng, chế biến, kinh doanh chè tại 

Thái Nguyên như thế nào? PV Phi Hùng đã có cuộc trao đổi 

với họ: 

  

8 Phát chùm ý kiến trao đổi (PV Anket): 

Nội dung chính: ý kiến, quan điểm, suy nghĩ của những hộ 

gia đình, HTX và Doanh nghiệp sản xuất chè trên địa bàn bị 

ảnh hưởng như thế nào từ thông tin trên... 

3 phút Máy tính 
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9 MC: Vâng, các vị khách mời vừa nghe phản ứng của những 

hộ gia đình, HTX và Doanh nghiệp sản xuất chè trên địa bàn - 

những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thông tin phản ánh 

về hành vi sản xuất chè có pha trộn nhiều tạp chất không rõ 

nguồn gốc. Xin hỏi Ông Ngô Văn Hậu – chi cục trưởng chi 

cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản TN: những 

thông tin về sản xuất chè không đảm bảo an toàn đã cho thấy 

góc khuất trong chế biến chè của một bộ phận người làm chè, 

ông có nhận định gì về vấn đề này? 

 Phòng thu 

10 Ông Ngô Văn Hậu trả lời 1 phút  

11 MC: Thưa ông Ngô Văn Hậu, trong những năm qua, Chi cục 

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản TN đã có 

những hoạt động gì để thúc đẩy sản xuất chè sạch, ngăn ngừa 

sản xuất chè không đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh TN? 

 Phòng thu 

12 Ông Ngô Văn Hậu trả lời 1 phút  

13 MC: Xin cảm ơn ông Ngô Văn Hậu. Lúc này thì chúng tôi đã 

nhận được cuộc điện thoại từ thính giả... ở Tức Tranh, Phú 

Lương, TN gọi điện tới CT, xin mời các KTV kết nối với 

thính giả:  

(MC dẫn dắt trò chuyện trực tiếp với thính giả về tên tuổi, địa 

chỉ, công việc chính, những chia sẻ hay băn khoăn khi gọi 

điện tới CT) 

Nội dung chính câu hỏi thính giả 1: Ngay sau khi có thông 

tin về sản xuất chè bẩn, các cơ quan chức năng của tỉnh đã 

nhanh chóng vào cuộc xác minh, kết quả thì như chúng ta 

đã biết, tuy nhiên tôi muốn hỏi ông Ngô Văn Hậu từ vụ việc 

này các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tăng cường những 

biện pháp gì để có thể bảo vệ những người làm chè chân 

chính? 

 Điện thoại 

14 Ông Ngô Văn Hậu trả lời 1 phút   

15 MC: Xin cảm ơn câu trả lời của ông Ngô Văn Hậu.   Nhạc nền 
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QV thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong CT phát 

thanh trực tiếp Cùng bàn luận" với chủ đề "Làm gì để bảo 

vệ thương hiệu Chè Thái Nguyên?". CT được phát sóng 

vào 10h30 chủ nhật hàng tuần trên tần số 106,5 MGH hệ FM. 

Mọi ý kiến, thắc mắc và câu hỏi liên quan tới nội dung này, 

mời quý thính giả gọi điện tới chương trình theo số điện thoại 

02083 858 518. Có mặt tại Phòng thu của Đài PT-TH Thái 

Nguyên lúc này là 3 vị khách mời sẽ cùng trò chuyện với quý 

thính giả là: 

1. Ông Ngô Văn Hậu - Chi cục trưởng chi cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản TN 

2. Bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty Chè Hà 

Thái 

3. Bà Trần Thị Tuyết - Giám đốc HTX Chè Tuyết Hương.  

16 MC: Quay trở lại với CT, chúng ta vừa được nghe ông Ngô 

Văn Hậu - Chi cục trưởng chi cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản TN giải đáp quý thính giả .... về việc bảo 

vệ những người làm chè chân chính trước những thông tin 

thất thiệt về chất lượng của chè Thái Nguyên. Trước thông tin 

về kết luận của Viện khoa học hình sự về các mẫu chè của 

Thái Nguyên, những xôn xao, hoang mang đã được giải tỏa, 

đây như là nút thắt được tháo gỡ cho chè Thái Nguyên. Nhân 

đây tôi cũng xin được hỏi 2 vị khách mời Bà Nguyễn Thị 

Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty Chè Hà Thái và Bà Trần Thị 

Tuyết - Giám đốc HTX Chè Tuyết Hương:  Là 2 đơn vị sản 

xuất, kinh doanh chè lâu năm và có uy tín trên thị trường, sau 

vụ việc trên thì chúng ta có thể rút ra những kinh nghiệm gì 

để bảo vệ thương hiệu của đơn vị mình nói riêng và thương 

hiệu chè Thái Nguyên nói chung? 

 Phòng thu 

17 Bà Trần Thị Tuyết trả lời 1 phút   

18 Bà Nguyễn Thị Hiền trả lời 1 phút   
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19 MC: Xin cảm ơn bà Trần Thị Tuyết và bà Nguyễn Thị Hiền. 

CT tiếp tục nhận được câu hỏi của thính giả... xin mời thính 

giả hãy giới thiệu về mình và đặt câu hỏi với các vị khách 

mời: 

Nội dung chính câu hỏi thính giả 2: Tôi muốn hỏi bà 

Nguyễn Thị Hiền. Tôi được biết Công ty chè Hà Thái là 

công ty có thương hiệu về sản phẩm trà không chỉ trong 

tỉnh, trong nước mà còn vươn ra thị trường thế giới, bà có 

thể cho biết điều gì làm nên thương hiệu cho 1 sản phẩm 

trà? 

 Điện thoại 

20 Bà Nguyễn Thị Hiền trả lời 1 phút  

21 MC: Vâng, như bà Hiền vừa cho biết thì có thể thấy, để làm 

nên 1 thương hiệu trà cần rất nhiều yếu tố, tuy nhiên, việc sản 

xuât trà sạch, trà an toàn có ý nghĩa sống còn đối với 1 

thương hiệu. Thưa ông Ngô Văn Hậu - ông có khuyến cáo gì 

đối với những người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh 

chè của TN trong việc bảo vệ thương hiệu chè Thái Nguyên? 

 Phòng thu 

22 Ông Ngô Văn Hậu trả lời 1 phút   

23 MC: Bà Trần Thị Tuyết và bà Nguyễn Thị Hiền có đồng ý với 

quan điểm của ông Ngô Văn Hậu không? và theo quan điểm 

cá nhân của 2 vị thì chúng ta cần làm gì để bảo vệ thương 

hiệu chè Thái Nguyên? 

 Phòng thu 

24 Bà Trần Thị Tuyết trả lời 1 phút   

25 Bà Nguyễn Thị Hiền trả lời 1 phút   

26 MC: Vâng, vậy trong quá trình xây dựng và phát triển 

thương hiệu của sản phẩm chè của mỗi doanh nghiệp: Công 

ty Chè Hà Thái và HTX Chè Tuyết Hương đã và đang còn 

gặp những khó khăn vướng mắc gì? Xin hỏi bà Nguyễn Thị 

Hiền? (còn đối với bà Trần Thị Tuyết?) 

  

27 Bà Trần Thị Tuyết và bà Nguyễn Thị Hiền trả lời 2 phút  

28 MC: Thưa ông Ngô Văn Hậu, Với những khó khăn mà Bà   
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Trần Thị Tuyết và bà Nguyễn Thị Hiền vừa nêu thì quan điểm 

của ông như thế nào? 

29 Ông Ngô Văn Hậu trả lời 2 phút  

30 MC: QV thính giả thân mến, Quý vị thính giả quan tâm tới 

ngành chè Thái Nguyên, hoạt động quản lý và sử dụng nhãn 

hiệu tập thể Chè Thái Nguyên, hoạt động xúc tiến thương mại 

đối với sản phẩm chè Thái Nguyên tại thị trường trong và 

ngoài nước, phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh 

tranh của sản phẩm chè Thái Nguyên trên thị trường… hãy 

đồng hành cùng chúng tôi trong CT phát thanh trực tiếp Cùng 

bàn luận" với chủ đề "Làm gì để dảo vệ và phát triển 

thương hiệu Chè Thái Nguyên". CT đang được phát trên 

tần số 106,5 MGH hệ FM. Mọi ý kiến, thắc mắc và câu hỏi 

liên quan tới nội dung này, mời quý thính giả gọi điện tới 

chương trình theo số điện thoại 02083 858 518. Có mặt tại 

Phòng thu của Đài PT-TH Thái Nguyên lúc này là 3 vị khách 

mời sẽ cùng trò chuyện với quý thính giả là: 

1. Ông Ngô Văn Hậu - Chi cục trưởng chi cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản TN 

2. Bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty Chè Hà 

Thái 

3. Bà Trần Thị Tuyết - Giám đốc HTX Chè Tuyết Hương.  

1 phút Nhạc nền 

31 MC: Trở lại với CT hôm nay, CT tiếp tục nhận được cuộc 

điện thoại từ số... gọi tới CT. Xin mời vị thính giả... (MC dẫn 

dắt trò chuyện trực tiếp với thính giả về tên tuổi, địa chỉ, công 

việc chính, những chia sẻ hay băn khoăn khi gọi điện tới CT) 

Nội dung chính câu hỏi thính giả 3: Tôi là người Thái 

Nguyên nhưng đang sinh sống và làm việc xa quê. Tôi rất 

thích uống chè Thái Nguyên và mỗi khi về quê tôi vẫn 

thường mua các sản phẩm Trà của Thái Nguyên để làm 

quà biếu bạn bè, đồng nghiệp. Hiện nay tôi thấy sản phẩm 

1 phút Phòng thu 
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Trà Thái Nguyên có mặt khắp cả nước và cả ở nước ngoài, 

chứ không riêng gì phải về Thái Nguyên mới mua được chè 

sạch, chè ngon, đảm bảo bảo chất lượng. Tuy nhiên khi 

chọn mua sản phẩm tôi cũng như nhiều người rất muốn 

biết làm thế nào để có thể mua được sản phẩm trà chất 

lượng mà không chọn phải hàng giả hàng nhái, kém chất 

lượng?   

Vâng, về câu hỏi này, Ông Ngô Văn Hậu - Chi cục trưởng chi 

cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản TN sẽ giải 

đáp giúp quý thính giả.  

32 Ông Ngô Văn Hậu trả lời 1 phút   

33 MC tiếp tục hỏi câu hỏi dự phòng nếu còn thời gian   

34 MC: Thưa quý thính giả, Thời gian qua, để nâng giá trị kinh 

tế của cây chè – cây trồng chủ lực của Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng và quảng bá thương hiệu sản phẩm. Hiện nay tỉnh 

đã hoàn tất Quy hoạch phát triển ngành chè  đến năm 2020, 

trong đó xác định cây chè là cây thế mạnh của tỉnh và tập 

trung đầu tư để phát triển theo hướng bền vững, nâng cao 

năng suất và chất lượng. Tập trung các nguồn lực, đầu tư 

khoa học - kỹ thuật công nghệ cao vào các vùng chè chủ lực, 

nhất là thu hút đầu tư của các doanh nghiệp và hợp tác xã vào 

chuỗi liên kết sản xuất chè, khuyến khích đầu tư vào khâu chế 

biến sâu và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng và thực hiện tốt cơ 

chế quản lý, để bảo vệ và phát triển thương hiệu chè Thái 

Nguyên là một trong những thương hiệu chè uy tín trong 

nước và quốc tế.  CT phát thanh trực tiếp Cùng bàn luận" 

với chủ đề "Làm gì để bảo vệ thương hiệu Chè Thái 

Nguyên" của Đài PT-TH Thái Nguyên hôm nay xin được 

tạm dừng tại đây, do thời lượng CT có hạn nên 1 số câu hỏi 

của quý thính giả gửi đến CT chúng tôi xin được giải đáp 

1 phút  Phòng thu 
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trong các CT sau. Một lần nữa xin cảm ơn  Ông Ngô Văn 

Hậu - Chi cục trưởng chi cục Quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thủy sản TN; Bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT 

Công ty Chè Hà Thái; Bà Trần Thị Tuyết - Giám đốc HTX 

Chè Tuyết Hương đã tham gia cùng chúng tôi trong CT này. 

Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Xin chào 

và hẹn gặp lại quý thính giả trong Chương trình "Cùng bàn 

luận" vào lúc 10h30 chủ nhật tuần sau.  

 

      KT. GIÁM ĐỐC 
      PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

      Nguyễn Nam Hải 
 


