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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 phát thanh tiếng Khmer 

- Thể loại: Phát thanh 

- Thời lượng: 30 phút 

- Thời gian phát sóng: 04h00 – 04h30 (phát lại 08h00 – 08h30) ngày 

thứ ba 27/02/2018.     

 

2. Tác giả: 

- Tên tác giả, nhóm tác giả: Tăng Phi Hùng – Tăng Phi Nga 

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

- Địa chỉ đơn vị: Số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại liên hệ: 0913712332 

- Email: hungcpc@yahoo.com 

 

3. Nhóm cùng thực hiện tác phẩm: 

- Người thể hiện: Tăng Phi Hùng – Tăng Phi Nga 

- Biên tập: Tăng Phi Hùng – Tăng Phi Nga 

- Kỹ thuật viên dàn dựng: Tăng Phi Hùng – Tăng Phi Nga 

- Sửa duyệt: Nguyễn Quốc Bình 

 

 

XÁC NHẬN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN TP.HCM 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TIẾNG KHMER 

Thứ ba, ngày 27/02/2018 

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

  

Quý vị và các bạn thân mến! 

Đến với chương trình phát thanh tiếng Khmer ngày 

hôm nay, trước tiên, tôi: Phi Hùng và tôi: Phi Nga sẽ 

gửi đến các bạn các thông tin trong nước và các thông 

tin quốc tế nổi bật. Tiếp theo đó là bài viết nhan đề 

“Thành phố Bạc Liêu: Thực hiện tốt các chính sách hỗ 

trợ đồng bào dân tộc Khmer”và phần cuối chương trình, 

như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức 

chương trình ca nhạc.  

 

Đọc tin - Nhạc cắt 

 

Các bạn thân mến! 

Chăm lo cuộc sống cho đồng bào dân tộc Khmer được 

xem là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong phát 

triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và thành 

phố Bạc Liêu nói riêng. Vì vậy, những năm qua, Đảng 

bộ và nhân dân thành phố này đã thực hiện tốt các 

chính sách hỗ trợ, không ngừng nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần và bảo tồn văn hóa truyền thống của 

đồng bào dân tộc Khmer. Và bây giờ, mời Quý vị và các 

bạn cùng đến với bài viết nhan đề “Thành phố Bạc 

Liêu: Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đồng bào 

dân tộc Khmer”.  

 

Đọc bài:  

“Thành phố Bạc Liêu: Thực hiện tốt các chính sách hỗ 

trợ  

đồng bào dân tộc Khmer” 

 

Nhạc cắt 

 

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh 

tiếng Khmer của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM trên 

làn sóng AM 610kz và phát trực tiếp trên website 

www.voh.com.vn. Tiếp nối chương trình mời các bạn 

cùng đến với chương trình ca nhạc. 

http://www.voh.com.vn/
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Ca sỹ Đuông Sa Rếth sẽ mở đầu chương trình với 

bài hát mang tên “Bông hoa Cách mạng”. Mời các bạn 

cùng nghe. 

 

 Bài hát “Tháng vào năm mới” sẽ tiếp nối chương 

trình hôm nay qua giọng hát của Ca sỹ Thị Hà, mời các 

bạn cùng lắng nghe.  

 

Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng 

thưởng thức bài hát nhan đề “Tay múa dịu dàng” biểu 

diễn bởi ca sỹ Chăn Thon và ca sỹ Kim Lai. 

 

Quý vị và các bạn thân mến! 

Chương trình phát thanh tiếng Khmer của Đài Tiếng 

nói Nhân dân TP.HCM xin tạm dừng tại đây. Cám ơn sự 

quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.           

           Thân ái chào tạm biệt! 
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BẢN TIN THỨ BA, NGÀY 27/02/2018 

 

BẢN TIN TRONG NƯỚC 

 

Nâng cao y đức, chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân 

(Thanh Niên) 

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc VN (27.2.1955 

- 27.2.2018), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm 

và làm việc với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Phát biểu 

tại đây, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần, 

lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ thầy thuốc, 

công chức, viên chức ngành y tế cả nước, Thủ tướng 

mong các y, bác sĩ, nhân viên ngành y tế tiếp tục 

phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc, 

bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, xứng đáng với 

danh hiệu cao quý Thầy thuốc nhân dân. Thủ tướng cho 

rằng 63 năm qua, hệ thống y tế VN đã trưởng thành 

nhiều mặt, cả về mạng lưới y tế, chất lượng khám chữa 

bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đội ngũ y bác sĩ 

với hơn 400.000 người làm việc trong ngành y tế, 

14.000 cơ sở khám chữa bệnh; đạt tỷ lệ 8,2 bác sĩ/vạn 

dân, cao hơn bình quân các nước trong khối ASEAN. 

Trình độ y tế chuyên sâu của VN phát triển vượt bậc, 

trên thế giới có kỹ thuật hiện đại nào, loại thuốc 

mới nào, thì gần như trong thời gian rất ngắn, các 

bác sĩ của VN đều tiếp cận và làm chủ được công nghệ 

đó… Bên cạnh đó thì ngành y tế rà soát, sửa đổi ,bổ 

sung ban hành các cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều 

kiện thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế 

đầu tư vào lĩnh vực y tế để qua đó góp phần nâng cao 

chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức 

khỏe nhân dân. Vận dụng tốt hơn nữa chính sách y học 

hiện đại và y học cổ truyền; đẩy mạnh chữa bệnh bằng 

những bài thuốc gia truyền...  

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công Dự án 

Tổ hợp hóa dầu miền Nam (báo Cần Thơ) 

Sáng 24-2, tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu (tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc đã phát lệnh khởi công Dự án trọng điểm Tổ hợp 

hóa dầu miền Nam. Dự buổi lễ có Đại sứ Thái Lan tại 

Việt Nam Manopchai Vonghakdi, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu và đông đảo người dân trên địa bàn thành 

phố. Theo ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu, quá trình xây dựng, dự án sẽ tạo khoảng 

https://thanhnien.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc/tag.html
https://thanhnien.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc/tag.html
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20.000 việc làm. Sau khi hoàn thành đưa vào khai 

thác, dự án sẽ tạo ra sức lan tỏa lớn cho sự phát 

triển ngành công nghiệp hóa dầu, các ngành công 

nghiệp hạ nguồn như ô tô, điện tử, thiết bị điện, bao 

bì và các ngành dịch vụ khác;... Vui mừng tới dự và 

phát lệnh khởi công dự án quy mô lớn này, Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là tin vui đối với 

ngành lọc hóa dầu Việt Nam và nhấn mạnh: Bà Rịa - 

Vũng Tàu là địa phương hội tụ đủ các điều kiện “thiên 

thời, địa lợi, nhân hòa” cho dự án với cảng nước sâu 

đứng thứ 19 thế giới. Việc triển khai dự án cũng là 

cụ thể hóa Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị năm 2015 về 

định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt 

Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, qua đó đẩy 

mạnh công nghiệp lọc hóa dầu, phục vụ trong nước và 

xuất khẩu. 

 

Dự báo nhiều yếu tố thuận lợi cho kinh tế Việt Nam 

tăng trưởng (TTXVN) 

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng 

kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục 

xu hướng phục hồi tích cực do nhiều yếu tố thuận lợi 

cho tăng trưởng như tiếp tục thực hiện cải cách thể 

chế và cải thiện môi trường đầu tư. Cụ thể đó là 

những thuận lợi về nguồn vốn FDI giải ngân kỷ lục 

trong năm 2017 sẽ tăng nhu cầu lao động trong năm 

2018. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng ấn 

tượng. Bên cạnh đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài được 

hưởng lợi khi có nhiều yếu tố tích cực sẽ hỗ trợ hơn 

trong năm 2018 về triển vọng kinh tế cũng như cơ hội 

trong quá trình hội nhập quốc tế, hoạt động sản xuất 

kinh doanh được kỳ vọng tiếp tục khởi sắc.  

 

Nông dân Sóc Trăng vào mùa củ lùn (báo Sóc Trăng) 

Xã An Hiệp và xã Phú Tân (thành phố Sóc Trăng) được 

nhiều người gọi rằng: là thủ phủ của “củ lùn”. Củ lùn 

là một loại củ có thịt bên trong màu trắng, ăn vào có 

vị vừa bùi vừa ngọt vừa béo và đây là món ăn mang đậm 

bản sắc người dân vùng Nam bộ. Bà Thạch Thị Ni, người 

dân tộc Khmer ở xã An Hiệp tâm sự: “Tôi bắt đầu bán 

củ lùn hơn 10 năm qua. Bình quân nấu khoảng 20 - 

30kg/ngày, giá khoai lùn nấu chín 35.000 đồng - 

40.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí lợi nhuận thu 

được  khoảng 100.000 đồng/ngày. Trưởng Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành Võ 

Minh Luân cho biết: “Củ lùn được trồng chủ yếu tại 2 
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xã An Hiệp và Phú Tân, với diện tích ước 25 - 26ha. 

Do là loại cây thuộc họ củ nên thời gian trồng đến 

thu hoạch kéo dài và đặc điểm của củ lùn là không 

phải loại đất nào cũng trồng được, chúng chỉ thích 

hợp trồng ở loại đất pha cát hay đất gò cao. Khoai 

lùn nhẹ công chăm sóc, ít tốn chi phí đầu tư nên 

người trồng thu lợi nhuận cao; theo đó 1 công thu 

hoạch khoảng 1 - 1,2 tấn, trừ chi phí lợi nhuận đạt 

khoảng 20 triệu đồng. 

 

BẢN TIN QUỐC TẾ 

 

Ngừng bắn 30 ngày ở Syria (Thanh Niên) 

Sau nhiều lần trì hoãn, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp 

Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng 

bắn 30 ngày ở Syria. Theo Reuters, nghị quyết này yêu 

cầu "không trì hoãn," phải chấm dứt ngay các hoạt 

động thù địch trên toàn Syria để triển khai hoạt động 

vận chuyển hàng nhân đạo và sơ tán y tế ở khu vực 

Đông Ghouta của Syria. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc 

Antonio Guterres hoan nghênh nghị quyết mới, đồng 

thời kêu gọi thực thi lệnh ngừng bắn ngay lập tức. 

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom, 

đại diện nước soạn dự thảo nghị quyết, cho biết sẽ 

phải mất ít giờ đồng hồ mới có thể thực thi hoàn toàn 

nghị quyết này. Đây được xem là một thành công về mặt 

ngoại giao liên quan đến vấn đề Syria, khi các nước 

thành viên Hội đồng Bảo an rốt cuộc cũng đi đến thống 

nhất. Tuy vậy, một số nhóm nổi dậy lớn nhất lại không 

nằm trong phạm vi lệnh ngừng bắn, khiến nhiều người 

hoài nghi về tác động thực sự của nghị quyết này.  

 

Liên hiệp quốc tăng cường phối hợp chống khủng bố 

toàn cầu (SGGP) 

Theo kế hoạch, trong năm nay, Tổng Thư ký Liên hợp 

quốc Guterres đã ký Hiệp ước Phối hợp chống khủng bố 

toàn cầu và ông cũng sẽ triệu tập hội nghị cấp cao 

đầu tiên của LHQ quy tụ người đứng đầu các cơ quan 

chống khủng bố trên toàn cầu nhằm thiết lập một loạt 

nguyên tắc chỉ đạo nhằm cải thiện đáng kể sự phối hợp 

và liên kết của hệ thống LHQ, hướng tới việc hỗ trợ 

các quốc gia thành viên thực thi chiến lược chống 

khủng bố toàn cầu. Hiệp ước là thỏa thuận giữa 36 

thực thể của LHQ tham gia  hỗ trợ các quốc gia thành 

viên tìm cách thức đối phó và ngăn chặn những hành vi 

khủng bố cũng như bạo lực cực đoan. Hiệp ước mới cũng 
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đề ra một khuôn khổ chung để giám sát và đánh giá 

hiệu quả những nỗ lực của LHQ trong công cuộc chống 

khủng bố.  

  

Hơn 100 quan sát viên châu Âu giám sát bầu cử Nga 

(SGGP) 

Ông Pyotr Tolstoy, Phó Chủ tịch Đuma quốc gia Nga (Hạ 

viện), trưởng phái đoàn Nga tại Hội đồng Nghị viện Tổ 

chức An ninh và Hợp tác châu Âu (PA OSCE) cho biết, 

PA OSCE sẽ cử phái đoàn quan sát viên gồm 111 nghị sĩ 

châu Âu tới giám sát cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn 

ra vào ngày 18-3 tới.  Phát biểu với báo giới, ông 

Tolstoy bày tỏ hy vọng các quan sát viên được cử đến 

giám sát bầu cử Tổng thống Nga sẽ đưa ra đánh giá 

khách quan và trung thực.  

 

Nhật Bản thắng kiện Hàn Quốc tại WTO (SGGP) 

Tổ chức Thương mại thế giới thông báo: Nhật Bản đã 

giành chiến thắng trong vụ kiện chống lại các lệnh 

cấm nhập khẩu và yêu cầu kiểm tra bổ sung của Hàn 

Quốc đối với mặt hàng thủy hải sản có nguồn gốc từ 

các khu vực gần nơi xảy ra thảm họa hạt nhân 

Fukushima. Sau 2 năm xem xét, cơ quan giải quyết 

tranh chấp của WTO cho rằng các biện pháp của Hàn 

Quốc vi phạm thỏa thuận về vệ sinh và vệ sinh thực 

vật của WTO. Phía Nhật Bản ngay lập tức hoan nghênh 

quyết định này và bày tỏ hy vọng Hàn Quốc sẽ có các 

hành động sửa chữa kịp thời. Trái lại, Bộ Thương mại 

Hàn Quốc tuyên bố nước này sẽ kháng cáo phán quyết 

trên của WTO, đồng thời khẳng định duy trì lệnh cấm 

này cho đến khi có quyết định cuối cùng. 
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BÀI CHUYÊN ĐỀ 

TP. Bạc Liêu: Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ 

đồng bào dân tộc Khmer 

Chăm lo cuộc sống cho đồng bào dân tộc Khmer được xem 

là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, những năm 

qua, Đảng bộ và nhân dân TP. Bạc Liêu đã thực hiện 

tốt các chính sách hỗ trợ, không ngừng nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần và bảo tồn văn hóa truyền 

thống của đồng bào dân tộc Khmer. 

TP. Bạc Liêu hiện có hơn 3.770 hộ dân tộc Khmer với 16.967 khẩu. So với các 

dân tộc thiểu số khác sinh sống trên địa bàn, tỷ lệ đồng bào dân tộc Khmer 

chiếm số đông và sống chủ yếu tập trung tại 3 xã vùng ven thành phố là Hiệp 

Thành, Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông. Thu nhập chính của bà con vẫn là sản 

xuất nông nghiệp, nuôi trồng và khai thác thủy sản. Do sống chủ yếu dựa vào 

sản xuất nông nghiệp nên thu nhập bấp bênh, tỷ lệ hộ nghèo và tái nghèo khá 

cao. 

Để giúp đồng bào Khmer ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, chính quyền đã 

xây dựng và tặng hàng trăm căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ đất 

sản xuất cho bà con ở khu vực ven biển xã Vĩnh Trạch Đông. Chỉ tính năm 2016 

đã có hơn 100 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ các hộ nghèo 

(chiếm phần lớn là hộ đồng bào dân tộc Khmer) với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, hầu hết hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer đều được nhận đỡ đầu, 

hỗ trợ vốn, tặng phương tiện, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vay vốn và tiếp 

cận với nhiều chính sách hỗ trợ khác. Năm 2016, Phòng Dân tộc thành phố đã 

phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh mở 18 lớp đào tạo nghề chăn nuôi và 

trồng rau màu cho gần 540 học viên, với tổng kinh phí trên 1,15 tỷ đồng. Qua 

đó, giúp đồng bào dân tộc nâng cao hiệu quả sản xuất, ứng dụng các mô hình 

sản xuất mới, mang lại thu nhập cao. 

Trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Phòng Dân tộc thành phố đã 

phối hợp  với xã Hiệp Thành, xã Vĩnh Trạch Đông rà soát đối tượng là người 

dân tộc thiểu số được thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế (theo Quyết định 

539/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và cấp trên 13.510 thẻ bảo hiểm y 

tế. 

Bên cạnh đó, TP. Bạc Liêu còn phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc về các chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, 

phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; cuộc vận động Ngày 



 9 

Vì người nghèo; vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp nhau phát triển 

kinh tế, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh. Tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số 

bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, tham gia giữ gìn an ninh trật tự trong 

các dịp lễ, tết truyền thống dân tộc… 

Theo Phòng Dân tộc TP. Bạc Liêu, năm 2017, đơn vị tập trung thực hiện các 

chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban 

ngành có liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao và các trò 

chơi dân gian, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa đặc 

sắc của đồng bào dân tộc. Qua đó, góp phần cùng với thành phố, với tỉnh phát 

triển về du lịch, khai thác có hiệu quả thế mạnh văn hóa địa phương. 

Cùng với đó là phát huy vị trí, vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số; phối hợp với các cấp Ủy ban MTTQ Việt Nam trong tỉnh tăng cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động đồng bào các dân tộc thực 

hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn 

mới và đô thị văn minh… 

(Theo Bac Lieu Online) 

 

Tiếng Khmer VOH 
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