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ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KÊNH THÔNG TIN – THƯƠNG MẠI – GIẢI TRÍ – FM99.9MHZ 

*********** 

 

HỒ SƠ TÁC PHẨM DỰ THI 

LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII – 2018 
---------------------------------------------- 

 

1. Tác phẩm: 

- Tên tác phẩm :  “HÒA SÓNG CÙNG VOH” 

- Thể loại : chương trình phát thanh trực tiếp 

- Thời lượng chương trình dự thi : 30 phút  

- Thời gian phát sóng : 7g30 đến 8g30 thứ bảy hàng tuần trên sóng 

FM99.9MHZ - VOH 

 

2. Tác giả: 

- Tên tác giả, nhóm tác giả : kênh FM99.9MHZ  - VOH  

- Đơn vị : Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  

- Địa chỉ đơn vị : 03 Nguyễn Đình Chiểu quận 1 TPHCM 

- Điện thoại liên hệ : 028 39101101 

- Email : hoangdung1605@gmail.com 

 

3. Nhóm cùng thực hiện tác phẩm: 

- Người thể hiện : Hoàng Dũng, Thế Anh 

- Biên tập : Hoàng Dũng  

- Kỹ thuật viên dàn dựng : Trần Tòng, Văn Lâm 

- Đạo diễn : Thanh Thủy 

- Thư ký : Thúy Vân, Thùy Dương 

 

4. Format chương trình :  thực hiện kết nối trực tiếp cùng 6 Đài PTTH có tiếp 

sóng FM99.9MHZ của VOH (riêng 30 phút đầu chương trình dự thi sẽ thực 

hiện cùng 3 Đài), nội dung bao gồm : 

 Hòa sóng dòng tin : các Đài điểm tin tỉnh/thành mình. 

 Hòa sóng tiêu điểm trong tuần : mỗi Đài giới thiệu 1 tác phẩm phát 

thanh hay nhất trong tuần (để cùng trao đổi về nghiệp vụ hay vấn đề mà 

tác phẩm nêu ra v.v…)  

 Hòa sóng nỗi nhớ niềm thương : thính giả các tỉnh/thành xa quê sẽ gọi 

điện thoại, liên lạc qua facebook của chương trình để giao lưu, nghe 

BTV của các Đài trả lời 1 thông tin, kể về 1 câu chuyện hay nói về 1 

món ăn, giới thiệu 1 địa danh mang ý nghĩa “nhắc nhớ” nào đó… 

 

 

5. Đề nghị hỗ trợ từ Ban tổ chức :  

 

- Vì lịch thi của Ban tổ chức không trùng với giờ phát sóng trực tiếp thực tế 

của chương trình ( vào sáng thứ 7 ) nên VOH sẽ dời thời điểm phát sóng vào 

sáng thứ 6 (11/5). Vậy đề nghị Ban tổ chức sắp xếp giờ thi của đơn vị 
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VOH vào thời điểm này để tiện việc phối hợp các Đài bạn tham gia thi 

cùng VOH.  

- Đề nghị bộ phận kỹ thuật Ban tổ chức hỗ trợ tối thiểu 4 điện thoại để kết 

nối trực tiếp thực hiện chương trình  

 

 

 

XÁC NHẬN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                  (ký tên, đóng dấu) 
 


