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Kỷ niệm

C         á ch nay vừa tròn 40 năm, Đài Phát thanh Tiền Giang chính thức 
phát sóng-ngày 16 tháng 9 năm 1979, đánh dấu sự kiện báo chí 
cách mạng Tiền Giang có thêm loại hình báo chí mới-báo nói 

(phát thanh). Đến năm 1996, Đài chính thức phát sóng truyền hình. Từ đây 
Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang hoạt động trên cả 2 lĩnh vực phát 
thanh và truyền hình, thực hiện chức năng, nhiệm vụ “Là tiếng nói của Đảng 
bộ, Chính quyền và là diễn đàn của nhân dân Tiền Giang”. Những năm gần 
đây, Đài mở thêm kênh thông tin điện tử và hướng tới thành lập báo điện tử, 
xây dựng và phát triển Đài thành cơ quan báo chí đa phương tiện.

 Trong từng bước đi của mình, Đài Phát thanh & Truyền hình Tiền Giang luôn 
trân trọng sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, của các cơ quan 
báo chí trung ương; sự cộng đồng trách nhiệm cao và tình cảm tốt đẹp của các cơ 
quan, ban, ngành, địa phương, sự đồng hành của các đơn vị, đối tác trong và ngoài 
tỉnh và trên hết là quý khán-thính giả gần xa đã cổ vũ, động viên chia sẻ với mọi 
hoạt động của Đài Phát thanh & Truyền hình Tiền Giang. Các thế hệ làm công tác 
phát thanh-truyền thanh-truyền hình Tiền Giang luôn xác định đó là nguồn lực lớn 
lao trong tiến trình xây dựng và phát triển sự nghiệp phát thanh -truyền hình Tiền 
Giang. Đó cũng là lời đầu tiên, các thế hệ tham gia công tác trên lĩnh vực phát thanh-
truyền thanh-truyền hình bày tỏ với tấm lòng trân trọng, tri ân  về chặng đường đã 
qua và hướng tới tương lai…

Nhân sự kiện kỷ niệm Đài Phát thanh & Truyền hình tròn 40 tuổi, Đài xuất 
bản ấn bản nhằm thể hiện những dấu ấn chủ yếu trong quá trình hoạt động nhằm 
phát huy những thành quả đạt được, chiêm nghiệm những hạn chế, trăn trở trước 
nhu cầu của khán-thính giả trước xu thế bùng nổ thông tin trong thời kỳ hội nhập và 
phát triển. Biết bao nhiêu điều nuốn nói, muốn chia sẻ và kỳ vọng song trong khuôn 
khổ ấn bản không thể chuyển tải trọn vẹn và những người thực hiện mong muốn ấn 
bản như món quà tinh thần gửi đến người đọc cùng với các hoạt động khác nhân sự 
kiện kỷ niệm 40 năm thành lập Đài Phát thanh & Truyền hình Tiền Giang. 

Để ấn bản này ra mắt, những người thực hiện chân thành cảm ơn sự tham gia 
của lãnh đạo tỉnh, sự đóng góp của các nhà báo đã và đang công tác trên lĩnh vực 
phát thanh-truyền thanh-truyền hình tỉnh nhà, sự ủng hộ về vật chất và tinh thần 
của các doanh nghiệp, đối tác…Trong nỗ lực thực hiện, ấn bản không thể tránh khỏi 
những khiếm khuyết nhất định; mong mọi người thông cảm, chia sẻ…

Trong không gian và thời gian lắng đọng nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Đài 
Phát thanh & Truyền hình Tiền Giang, chúng ta hãy cùng lần mở từng trang ấn bản 
và cùng chiêm nghiệm, chung sức, chung lòng vun đắp, kỳ vọng vào chặng đường 
phát triển mới! 

                                                          BAN BIÊN TẬP 

* Chịu trách nhiệm xuất bản: NGUYỄN SĨ HÙNG, 
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+ In tại Công ty cổ phần In tổng hợp  Cần Thơ – Số 
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Kỷ niệm 35 năm thành lập Đài và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

THÀNH LẬP ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANG
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UBND tỉnh trao bức trướng tặng Đài PT&TH Tiền Giang 35 năm xây dựng và phát triển.

*  HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG CÁC HẠNG
- Hạng Nhất ( Quyết định số 1841/QĐ-CTN ngày 

01/8/2014 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam).

- Hạng Nhì (Quyết định số 176-KT/CT ngày 11/5/2000 
của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ).

- Hạng Ba (Quyết định số 976/QĐ-HĐNN ngày 
12/5/1987 của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam).

*  CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC 
+ Chính phủ tặng năm 2007
+ Bộ Thông tin và Truyền thông tặng năm 2013
+  Đài Truyền hình Việt Nam tặng các năm:  2004, 2007
+ Đài Tiếng nói Việt Nam tặng các năm:  2000, 2003, 2008.

+ Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng các năm: 2001, 
2002, 2007, 2009, 2011 (hạng III),  2012 (hạng II), 2016

* BẰNG KHEN 
+  Chính phủ tặng năm 2013
+ Bộ Thông tin và Truyền thông tặng các năm: 2011, 

2012, 2016, 2018
+  Đài Truyền hình Việt Nam tặng năm  2004
+  Đài Tiếng nói Việt Nam tặng năm  2005
* Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng các năm: 

2008, 2014, 2015, 2017
* DANH HIỆU KHÁC
Nhiều Bằng khen qua các kỳ Liên hoan truyền hình 

toàn quốc, Liên hoan phát thanh toàn quốc do Đài Truyền 
hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức.

TẶNG THƯỞNG CAO QUÝ 
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Đ
ài Phát thanh và Truyền hình 
Tiền Giang là kênh thông tin, 
tuyên truyền thiết yếu, thực 
hiện chức năng: “Tiếng nói của 

Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn 
của nhân dân tỉnh Tiền Giang”. Kế 
thừa và phát huy những phẩm chất tốt 
đẹp của báo chí cách mạng, cán bộ làm 
báo trưởng thành từ trong kháng chiến 
được giao nhiệm vụ cùng với cán bộ, 
phóng viên trẻ, nhân viên kỹ thuật được 
đào tạo hoặc chỉ qua kinh nghiệm thực 
tế,... chung tay, góp sức thành lập và đưa 
Đài đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu 
thông tin, hưởng thụ nghệ thuật và nâng 
cao dân trí cho các tầng lớp nhân dân. 

Cách nay 40 năm, tình hình kinh 
tế - xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn 
lại phải khắc phục hậu quả nặng nề 
sau chiến tranh, cùng cả nước tỉnh vừa 
phải ứng phó với thiên tai, lũ lụt diễn 
ra nhiều năm liên tiếp, vừa phải thực 
hiện quyền tự vệ chính đáng, chiến đấu 
chống xâm lược trong cuộc chiến tranh 
biên giới bảo vệ độc lập chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thổ quốc gia,... Trong bối 
cảnh ấy, Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh 
vẫn xác định và quyết tâm xây dựng Đài 
Phát thanh tỉnh để truyền đạt những 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước và của 
cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm 
nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo 
sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội và thúc đẩy kinh tế phát 
triển. Ngày 16/9/1979, Đài chính thức 

ra đời, đánh dấu sự kiện có ý nghĩa bước 
ngoặt về sự phát triển của báo chí cách 
mạng tỉnh nhà; cùng với đó là hệ thống 
Đài Truyền thanh cấp huyện, thành, thị 
trong tỉnh cũng nhanh chóng được thiết 
lập đến tận cơ sở, hình thành nên sự 
nghiệp phát thanh tỉnh Tiền Giang.

Năm 1994, nhằm đa dạng hóa các 
loại hình báo chí, đồng thời xác định 
truyền hình là công cụ sắc bén trên 
mặt trận tư tưởng, văn hóa cũng như 
các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh 
- quốc phòng,... tỉnh có chủ trương 
xây dựng Đài Truyền hình. Theo đó, 
ngày 17/10/1995, Đài được khởi công 
với các hạng mục của dự án kỹ thuật 
về phát thanh và truyền hình. Qua 2 
năm triển khai thực hiện dự án, đến 
ngày 19/12/1996, Đài chính thức phát 
sóng truyền hình, từ đây tên gọi đầy 
đủ của Đài Phát thanh và Truyền hình 
Tiền Giang được ra đời, thu hút khán 
thính giả qua các chương trình thời sự, 
các chuyên mục, các tiết mục bám sát 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, mở 
rộng thông tin ngoài tỉnh và quốc tế, 
góp phần nâng cao nhu cầu thông tin, 
giải trí của công chúng. Những năm gần 
đây, trước xu thế bùng nổ thông tin, Đài 
Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang 
đã sớm xây dựng và thực hiện trang 
thông tin điện tử, thường xuyên cập 
nhật thông tin mới ở các lĩnh vực của 
đời sống xã hội, góp phần quảng bá hình 
ảnh Tiền Giang trên không gian mạng 
internet. Ngoài ra, Đài còn quan tâm 
duy trì và từng bước thực hiện chương 
trình truyền hình của các địa phương 
trên sóng đài tỉnh; nhờ vậy, diện mạo 
và loại hình của hoạt động phát thanh 
- truyền hình Tiền Giang khá đa dạng, 
phong phú và là cơ quan báo chí chủ 
lực trên các loại hình báo chí (báo nói, 
báo hình và thông tin điện tử) hoạt động 
thường xuyên, liên tục 24/24 giờ với đặc 
thù nhanh, nhạy, chính xác, kịp thời,...

Trong hoàn cảnh còn thiếu thốn và 

hạn chế nhiều mặt, các thế hệ làm công 
tác phát thanh - truyền hình không 
ngại gian khó, luôn làm chủ loại hình 
báo nói, báo hình và thông tin điện tử, 
thông tin - tuyên truyền nhanh chóng, 
bám sát nhiệm vụ chính trị, mọi tình 
huống diễn ra, nhất là diễn biến thiên 
tai, địch họa, các tình huống “nhạy 
cảm”,... Qua đó, kịp thời định hướng dư 
luận xã hội, phản bác lại các thông tin 
xấu, độc, bịa đặt, đấu tranh có hiệu quả 
âm mưu “diễn biến hòa bình” trên mặt 
trận tư tưởng, văn hóa. Cũng trong quá 
trình đó, Đài tranh thủ hợp tác có hiệu 
quả với các đối tác, cùng với sự đầu tư từ 
ngân sách nên hệ thống thiết bị kỹ thuật 
của Đài từng bước được cải tiến, nâng 
cấp theo hướng tiếp cận công nghệ phát 
thanh - truyền hình hiện đại. 

Trải qua 40 năm xây dựng và phát 
triển, các thế hệ làm công tác phát 
thanh, truyền hình Tiền Giang luôn 
thể hiện tốt vai trò là “người lính xung 
kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng”, 
góp phần quan trọng trong tiến trình 
xây dựng quê hương Tiền Giang ngày 
càng giàu đẹp, đáp ứng nhu cầu thông 
tin, tuyên truyền và giải trí cho công 
chúng - đó là vốn quý, đáng trân trọng 
và đó cũng là nhân tố căn bản cho chặng 
đường tiếp theo. Tuy nhiên, trong quá 
trình hoạt động, Đài Phát thanh và 
Truyền hình Tiền Giang vẫn còn khiếm 
khuyết, hạn chế cần phấn đấu vươn lên, 
đó là: sự thu hút khán thính giả nghe, 
xem Đài còn khiêm tốn; chương trình 
thời sự trên sóng truyền hình còn đơn 
điệu; các chương trình văn hóa, văn 
nghệ, giải trí chưa tạo dấu ấn, thể hiện 
sự đột phá và chưa mang đậm bản sắc 
địa phương, tính đại chúng,... Với khát 
vọng vươn lên, Đảng bộ, Chính quyền 
và nhân dân tỉnh nhà luôn tin tưởng và 
kỳ vọng hoạt động của Đài sẽ có những 
bước tiến mang tính đột phá cả về quy 
mô và tính chất, thu hút đông đảo công 
chúng nghe, xem Đài. Thông qua các 

Đưa hoạt động phát      thanh - truyền hình 
Tiền Giang vươn lên     tầm cao mới

NGUYỄN VĂN DANH 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

4 THÀNH LẬP ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANGnăm



Đưa hoạt động phát      thanh - truyền hình 
Tiền Giang vươn lên     tầm cao mới

kênh phát thanh, truyền hình và thông 
tin điện tử, Đài Phát thanh và Truyền 
hình Tiền Giang sẽ ngày càng thể hiện 
tốt hơn vai trò là “cầu nối giữa Đảng, 
chính quyền và nhân dân Tiền Giang”, là 
kênh thông tin chủ lực quảng bá về Tiền 
Giang với các tỉnh, thành trong khu vực 
và cả nước. Trên tinh thần đó, Tỉnh ủy - 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chủ trương 
đầu tư toàn diện xây dựng và phát triển 
Đài Phát thanh -Truyền hình trong giai 
đoạn trước mắt và lâu dài, trong đó 
đáng quan tâm là đầu tư trang thiết bị, 
phương tiện hoạt động và nguồn nhân 
lực, đây là nhân tố quyết định để nâng 
cao chất lượng hoạt động phát thanh - 
truyền hình của tỉnh.

Trước xu thế hội nhập và phát triển, 
cùng với sự bùng nổ thông tin, sự phát 
triển không ngừng của công nghệ phát 
thanh - truyền hình, nhất là nhu cầu 
ngày càng cao và kỹ tính của khán, thính 
giả,... đòi hỏi Đài Phát thanh và Truyền 
hình Tiền Giang phải hoạch định và 
thực hiện những bước đi có tính chiến 
lược và có những đột phá mới. Trước 
tiên, lãnh đạo Đài cần chú trọng nghiên 
cứu, dự báo xu thế phát triển, đánh giá 
đầy đủ thực trạng, từ đó tham mưu cho 
lãnh đạo tỉnh có quyết sách đúng đắn, 
sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng 
Trung tâm kỹ thuật phát thanh - truyền 
hình vừa hiện đại, vừa đảm bảo kiến 
trúc thẩm mỹ, xứng đáng là điểm nhấn 
mang tính biểu tượng văn hóa tại vị trí 
trung tâm của tỉnh - xem đây là công 
trình quan trọng trước thềm Đại hội 
đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh, 
có ý nghĩa lịch sử, chính trị, văn hóa sâu 
sắc, đánh dấu bước ngoặt phát triển sự 
nghiệp phát thanh - truyền hình Tiền 
Giang. Bên cạnh đó, Đài cũng cần phải 
nghiên cứu, khảo sát chuyên sâu công 
nghệ phát thanh - truyền hình sao cho 
thích ứng trước sự tiến bộ, thay đổi 
nhanh chóng để có phương án sử dụng 

nguồn ngân sách đầu tư hiệu quả, phát 
huy tốt nhất tính năng của các trang 
thiết bị kỹ thuật cho hoạt động. Đồng 
thời, chú trọng phát triển nguồn nhân 
lực, bởi đây là nhân tố có tính quyết 
định đến sự phát triển bền vững của 
Đài; phải khẩn trương rà soát lại nguồn 
nhân lực gắn với các chức danh theo 
quy trình từ lãnh đạo nội dung đến 
phóng viên, biên tập viên, đạo diễn, từ 
lãnh đạo kỹ thuật công nghệ đến lực 
lượng vận hành phương tiện, thiết bị, kể 
cả lực lượng làm công tác truyền thanh - 
truyền hình các huyện, thành, thị và các 
sở, ngành; gắn quy hoạch với đào tạo, 
đào tạo lại nhằm sử dụng có hiệu quả cơ 
sở vật chất, trang thiết bị mới; có cơ chế, 
chính sách thu hút chuyên gia, những 
người giỏi trên lĩnh vực phát thanh - 
truyền hình trong, ngoài tỉnh; chủ động 
tham mưu xây dựng các định chế làm cơ 
sở pháp lý khuyến khích hoạt động sáng 
tạo, thu hút đối tác tạo tiềm lực nâng 
cao chất lượng hoạt động,... 

Những thành quả đạt được trong 

quá trình phát triển sự nghiệp phát 
thanh - truyền hình Tiền Giang tuy có 
mặt còn khiêm tốn, nhưng đáng được 
trân trọng và tự hào; các thế hệ làm công 
tác phát thanh - truyền hình tỉnh nhà đã 
không ngừng vun đắp và đúc kết nhiều 
kinh nghiệm, bài học có giá trị, trong đó 
có cả bài học “đắng lòng” - đó là tiền đề 
cho thế hệ hôm nay hun đúc, làm kinh 
nghiệm hướng tới tương lai. Đứng trước 
những khó khăn và những vấn đề tồn 
tại đang là trở ngại cho quá trình phát 
triển trong những năm tới, ngay cả về 
cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực, 
nội dung và sự đa dạng của các chương 
trình, sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước,... 
đòi hỏi lực lượng làm công tác phát 
thanh - truyền hình, trước hết là Đài 
Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang 
phải nêu cao sức mạnh đoàn kết, nâng 
cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề 
nghiệp, tinh thông nghiệp vụ, năng 
động, sáng tạo với quyết tâm đưa sự 
nghiệp phát thanh - truyền hình Tiền 
Giang vươn lên tầm cao mới..

Đồng chí Trần Thị Kim Cúc, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy thăm và 
làm việc tại Đài.
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 Kính gửi: Các thế hệ lãnh đạo, 
công chức, viên chức của Đài Phát 
thanh và Truyền hình Tiền Giang!

N
hân dịp kỷ niệm 40 năm 
thành lập Đài Phát thanh 
Tiền Giang, nay là Đài Phát 
thanh và Truyền hình Tiền 

Giang, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, 
Ủy ban nhân dân tỉnh, Tôi thân ái 
gửi đến các thế hệ lãnh đạo, công 
chức và viên chức của Đài Phát 
thanh và Truyền hình Tiền Giang lời 
chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đài Phát thanh và Truyền hình 
Tiền Giang thành lập tháng 9/1979, 
đến khi đi vào phát sóng truyền hình 
(tháng 5/1995) và hiện nay đã mở 
thêm kênh thông tin điện tử, cùng 
với sự phát triển của hệ thống truyền 
thông cơ sở, có thể nhận thấy sự 
nghiệp phát thanh, truyền hình trên 
địa bàn tỉnh đã có được bước phát 
triển lớn mạnh và đang hoạt động 
rộng khắp với nhiều loại hình khác 
nhau. Trong tiến trình phát triển đó, 

Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền 
Giang đã thực sự có những đóng góp 
hết sức tích cực, đặc biệt là góp phần 
quan trọng vào sự nghiệp báo chí cách 
mạng của tỉnh nhà, vun đắp cho hoạt 
động phát thanh, truyền hình giữ 
vững vị trí quan trọng trong lĩnh vực 
văn hóa, tư tưởng.

Qua 40 năm xây dựng và trưởng 
thành, Đài Phát thanh và Truyền hình 
Tiền Giang đã thể hiện rõ vai trò xung 
kích, luôn bám sát các nhiệm vụ chính 
trị tại địa phương, thông tin tuyên 
truyền kịp thời, chính xác các hoạt 
động đời sống xã hội, tạo hiệu ứng 
tích cực, thể hiện tốt tôn chỉ “là tiếng 
nói của Đảng bộ, chính quyền, là diễn 
đàn của nhân dân tỉnh Tiền Giang”. 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Tôi ghi nhận, 
biểu dương các thế hệ lãnh đạo, công 
chức, viên chức của Đài Phát thanh 
và Truyền hình Tiền Giang đã luôn 
nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết, 
dấn thân, sáng tạo trong hoạt động 
phát thanh, truyền hình, đóng góp tích 
cực vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và 

phát triển quê hương, đất nước ngày 
càng giàu đẹp. 

Các thế hệ lãnh đạo, công chức, 
viên chức phát thanh, truyền hình 
thân mến! 

Với vai trò là cơ quan chủ quản của 
Đài,  Ủy ban nhân dân tỉnh đã luôn thể 
hiện trách nhiệm trong các hoạt động 
chủ yếu cũng như quá trình lớn mạnh 
của Đài Phát thanh và Truyền hình 
Tiền Giang. Từ thực tiễn 40 năm xây 
dựng và trưởng thành, chúng ta đánh 
giá những thành quả đã đạt được và 
những vấn đề còn khó khăn; để từ đó 
tìm ra giải pháp phù hợp, nhằm tạo 
bước ngoặt trong việc xây dựng, phát 
triển Đài Phát thanh và Truyền hình 
Tiền Giang trong thời gian tới.

Cùng với việc triển khai thực hiện 
quản lý và quy hoạch, phát triển báo 
chí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030 theo Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã 
chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện và 
xây dựng phương án hoạt động, định 
hướng phát triển của Đài Phát thanh 

Thư chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng

Tạo bước ngoặt trong xây dựng, 
phát triển Đài Phát thanh 
và Truyền hình Tiền Giang

LÊ VĂN HƯỞNG 
 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 
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và Truyền hình Tiền Giang. Tỉnh ủy, 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất 
chủ trương trình Hội đồng nhân dân 
tỉnh đầu tư xây dựng Đài Phát thanh 
và Truyền hình Tiền Giang ở vị trí 
mới tại khu vực Quảng trường trung 
tâm tỉnh, đồng thời đầu tư trang thiết 
bị đồng bộ, hiện đại nhằm đáp ứng 
nhu cầu và nâng cao chất lượng hoạt 
động phát thanh, truyền hình để phục 
vụ khán thính giả, phấn đấu tạo nên 
bước ngoặt trong phát triển sự nghiệp 
phát thanh truyền hình của tỉnh nhà. 
Với vai trò thụ hưởng, vận hành các 
dự án, công trình trong tương lai, bên 
cạnh sự phấn khởi thì mỗi lãnh đạo, 
công chức, viên chức của Đài Phát 
thanh và Truyền hình Tiền Giang càng 
phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
chủ động phối hợp tốt với các cơ quan 
chức năng trong quá trình triển khai 
thực hiện, đảm bảo các công trình, dự 
án hoàn thành theo đúng tiến độ, kế 
hoạch đã đề ra. 

Cùng với việc đầu tư hạ tầng kỹ 
thuật và trang thiết bị hiện đại thì 

nguồn nhân lực cũng là một nhân tố 
quan trọng, quyết định tạo nên bước 
ngoặt trong quá trình phát triển của 
Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền 
Giang và quyết định hiệu quả khai 
thác những trang thiết bị, cơ sở vật 
chất. Vì vậy, lãnh đạo Đài Phát thanh 
và Truyền hình Tiền Giang cần quan 
tâm công tác rà soát, quy hoạch, xác 
định các chức danh công việc phù hợp 
với quy trình sản xuất chương trình; 
quy hoạch đào tạo và đào tạo lại để 
nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ 
phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật 
viên, đảm bảo phù hợp với xu hướng 
phát thanh, truyền hình hiện đại. Bên 
cạnh đó, Đài Phát thanh và Truyền 
hình Tiền Giang cần chủ động nghiên 
cứu, tham mưu cơ chế, chế độ ưu đãi 
nhằm thu hút thêm chuyên gia, nguồn 
nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực 
truyền thông, giúp Đài Phát thanh và 
Truyền hình Tiền Giang hợp tác tốt 
với các đối tác sản xuất, kinh doanh, 
hướng đến lộ trình thực hiện tự cân 
đối về tài chính. 

Đài Phát thanh và Truyền hình 
Tiền Giang cần thường xuyên nghiên 
cứu đổi mới, cải tiến nội dung thông 
tin, đa dạng hóa các chương trình, 
đặc biệt cần phấn đấu để tạo nên sự 
chuyển biến mạnh mẽ, đột phá, nhằm 
đáp ứng sự mong đợi của Tỉnh ủy, Ủy 
ban nhân dân tỉnh và đông đảo khán 
thính giả của Đài.

Các thế hệ lãnh đạo, công chức, 
viên chức phát thanh, truyền hình 
thân mến! 

Trong niềm vui chung kỷ niệm Đài 
Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang 
tròn 40 năm tuổi, Tôi tin tưởng tập thể 
lãnh đạo, công chức, viên chức của Đài 
Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang 
sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy hơn nữa 
truyền thống tốt đẹp của những thế hệ 
đi trước, quyết tâm vượt khó vươn lên, 
gặt hái được thêm nhiều thành công 
hơn nữa, xứng đáng với kỳ vọng của 
Đảng bộ, chính quyền và cộng đồng 
khán thính giả dành cho Đài Phát 
thanh và Truyền hình Tiền Giang . 

Chào thân ái! 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng cùng CB,VC Đài PT-TH Tiền Giang.
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Đ
ài PT-TH Tiền Giang tiền thân 
là Đài Phát thanh được thành 
lập vào tháng 9 năm 1979 và 
đến tháng 5 năm 1995 phát sóng 

truyền hình, đến nay đài cũng đã mở 
thêm kênh thông tin điện tử, trước mắt 
là Trang thông tin điện tử và dự kiến 
đến năm 2021 Đài PT-TH Tiền Giang 
sẽ đăng ký với Bộ Thông tin và Tuyền 
thông nâng lên thành Báo điện tử. Cùng 
với xu hướng phát triển trên cả 3 loại 
hình phát thanh, truyền hình và thông 
tin điện tử, trong 40 năm qua, trải qua 
từng giai đoạn, Đài PT-TH Tiền Giang 
luôn phát huy vai trò xung kích, bám sát 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp 
ứng kịp thời theo chỉ đạo xuyên suốt của 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên mọi mặt của 
đời sống xã hội, thực hiện tốt an sinh xã 
hội, góp phần giúp cho tỉnh hoàn thành 
tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
hằng năm.

Trong chặng đường phát triển vừa 
qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh, các sở, ban ngành, địa 
phương; cán bộ, viên chức của Đài PT-
TH Tiền Giang đã nỗ lực khắc phục khó 
khăn, vượt qua thách thức, trở ngại về 
cơ sở vật chất, trình độ, năng lực, đoàn 

kết, dấn thân vào công việc, không 
ngừng sáng tạo phát triển sự nghiệp, 
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây 
dựng quê hương, đất nước. Một trong 
những điểm nhấn quan trọng trong 
suốt chặng đường 40 năm qua của Đài 
PT-TH Tiền Giang là không để sai sót 
về quan điểm chính trị trên sóng phát 
thanh, truyền hình và Trang thông tin 
điện tử. Bên cạnh đó, Đài PT-TH Tiền 
Giang cũng có những bước đột phá, 
từng bước nâng dần chất lượng chương 
trình phát thanh, truyền hình, Trang 
thông tin điện tử đáp ứng được nhu 
cầu của bạn xem đài, bạn đọc. Dù cơ sở 
vật chất còn khó khăn nhưng Đài PT-
TH Tiền Giang đã-đang và sẽ có gắng 
vượt qua, tạo được khối đoàn kết thống 
nhất của cán bộ, nhân viên nhằm hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Phóng viên: Tất nhiên, kết quả vừa 
qua của Đài PT-TH Tiền Giang cũng còn 
những điểm ông chưa hài lòng?

* Nhà báo Nguyễn Sĩ Hùng: Cũng 
nhìn nhận đúng thực tế rằng, trong 
những  năm qua hoạt động của Đài 
PT-TH Tiền Giang chưa thật sự thu 
hút khán –thính giả, nội dung thông 
tin còn chậm cải tiến, nội dung chương 

trình chưa được đổi mới toàn diện, còn 
đi theo lối mòn, rập khuôn; các chương 
trình giải trí, văn hóa văn nghệ chưa 
thật sự phong phú; một số chương trình 
chưa có dấu ấn, mang thương hiệu riêng 
của Đài PT-TH Tiền Giang. Tuy nhiên, 
gần đây một số chương trình đã giúp 
cho Đài PT-TH Tiền Giang có bước đột 
phá, chẳng hạn như Gameshow “Đường 
đến vinh quang” lần đầu tiên Đài PT-
TH Tiền Giang phối hợp với Sở Giáo 
dục và Đào tạo, VNPT Tiền Giang và 
Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang 
tổ chức thực hiện. Thương hiệu của 
chương trình này hiện đã lan tỏa ra khu 
vực, với hơn 10 tỉnh, thành trong khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long tham gia. 
Qua 10 năm thực hiện, với 40 chương 
trình được phát sóng, có khoảng 1.000 
em học sinh tham gia chương trình và 
hàng chục ngàn lượt người xem trong 
mỗi chương trình.

Những hạn chế của Đài PT-TH 
Tiền Giang thời gian qua cũng có 
nguyên nhân khách quan và chủ quan. 
Một trong những nguyên nhân khách 
quan đó chính là sự phát triển như vũ 
bão của khoa học công nghệ liên quan 
lĩnh vực phát thanh và truyền hình 
nhưng cơ sở vật chất chưa được đầu tư 
đúng mức nhằm nâng cao chất lượng 
kỹ thuật và nội dung chương trình. Đó 
cũng là trăn trở của Ban Giám đốc cũng 
như cán bộ, viên chức của Đài PT-TH 
Tiền Giang. Mặc dù trong những năm 
qua Đài PT-TH Tiền Giang cũng đã 
được sự lãnh đạo, quan tâm, động viên 
thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

Trao đổi với phóng viên về một số điểm nhấn trong chặng 
đường 40 năm qua và chiến lược phát triển cho giai đoạn 

mới, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) Tiền 
Giang Nguyễn Sĩ Hùng nhấn mạnh:

THẾ ANH (thực hiện)

NHÀ BÁO NGUYỄN SĨ HÙNG, GIÁM ĐỐC ĐÀI PT&TH TIỀN GIANG:

Tạo bước đột phá, 
đáp ứng nhu cầu của 
bạn xem - nghe đài
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nhưng việc đầu tư cơ sở vật chất không 
kịp thời, thiếu đồng bộ cũng ảnh hưởng 
phần nào đến nội dung chất lượng 
chương trình. Thực tiễn hoạt động 40 
năm qua, mặc dù còn một số hạn chế, 
nhưng trong từng thời điểm việc đầu 
tư cơ sở vật chất, tư duy và hành động 
của cán bộ, viên chức Đài PT-TH Tiền 
Giang luôn luôn đổi mới và thích ứng 
với xu thế phát triển.

* Phóng viên: Vậy đâu là bước 
ngoặt mới cho Đài PT-TH Tiền Giang 
trong chặng đường sắp tới?

* Nhà báo Nguyễn Sĩ Hùng: Kỳ họp 
thứ IX của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền 
Giang vừa qua đã thông qua Nghị quyết 
đầu tư lớn cho Đài PT-TH Tiền Giang, 
với kinh phí gần 250 tỷ đồng; trong đó 
có 87 tỷ đồng dành cho xây dựng cơ sở 
vật chất và 155 tỷ đồng đầu tư thiết bị. 
Đây cũng là công trình chào mừng Đại 
hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang vào năm 
2020. Trong chặng đường phát triển 
mới, ngoài các hạng mục được UBND 
tỉnh phê duyệt theo Đề án, Đài PT-
TH Tiền Giang sẽ xin xây dựng thêm 
phim trường ngoài trời. Phim trường 
này, dự kiến không sử dụng ngân 
sách, Đài PT-TH Tiền Giang sẽ xây 
dựng từng tiểu cảnh nhỏ nhằm phục 
vụ cho các chương trình “đinh” của 
đài  với diện tích bổ sung thêm dự án 
khoảng 5.000 mét vuông. Bước ngoặt 
kế tiếp cho Đài PT-TH Tiền Giang 
phát triển là tập trung cho nguồn nhân 
lực, bởi suy cho cùng cơ sở vật chất 
có hiện đại như thế nào, chính quyền 

có quan tâm đến mức độ nào, song 
nhân tố làm chủ quyết định trong sử 
dụng, khai thác, vận hành vẫn là yếu tố 
con người. Theo đó, Đài PT-TH Tiền 
Giang đã xây dựng kế hoạch sắp xếp tổ 
chức, bộ máy theo đề án đã được duyệt; 
đồng thời tiến hành đào tạo, đào tạo 
lại những cán bộ, phóng viên, biên tập 
viên, kỹ thuật viên và các chức danh 
khác và chú trọng vào các nhân tố trẻ 
để ngang tầm với xu thế mới. Đây là 
nhiệm vụ rất quan trọng. Bởi nhìn vào 
thực tế vừa qua cũng cho thấy, công tác 
đào tạo nguồn lực của Đài PT-TH Tiền 
Giang cũng còn nhiều bất cập khi đào 
tạo không đồng bộ, đào tạo không đúng 
chức danh, phân công phân việc người 
không đúng vị trí nên chưa phát huy, 
hiệu quả  một số công việc của đài còn 
chậm, chưa phát triển được mà nguyên 
nhân chính vẫn là nhân tố con người. 
Song song với đào tạo nguồn nhân lực, 
Đài PT-TH Tiền Giang sẽ tập trung 
nâng cao chất lượng nội dung, nâng 
cao chất lượng kỹ thuật kết hợp. Ban 
Giám đốc Đài PT-TH Tiền Giang cũng 
nghiên cứu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh một số chế độ ưu đãi, thích đáng 
nhằm thu hút các nguồn nhân lực giỏi 
trên lĩnh vực phát thanh, truyền hình kể 
cả trong và ngoài tỉnh. Đây là các yếu tố 
cơ bản giúp Đài PT-TH Tiền Giang thu 
hút các đối tác sản xuất - kinh doanh, 
tăng nguồn thu trên con đường thực 
hiện tự chủ về tài chính vào năm 2021.

* Phóng viên: Trong nhiều giải pháp 
được đề cập, đâu là yếu tố ưu tiên được 

Đài PT-TH Tiền Giang tập trung đầu tư, 
phát triển?

* Nhà báo Nguyễn Sĩ Hùng: Trong 
hướng tới theo lộ trình số hóa của 
Chính phủ và Đề án Phát triển tổng 
thể của Đài PT-TH Tiền Giang đã 
được UBND tỉnh phê duyệt, sắp tới đài 
sẽ xin chủ trương của UBND tỉnh, Bộ 
Thông tin và Truyền thông mở kênh 
truyền hình 2 (THTG 2) nhằm nâng 
cao nội dung tuyên truyền và thu hút 
nguồn thu. Đồng thời, Đài PT-TH Tiền 
Giang sẽ liên kết với các công ty truyền 
thông để sản xuất một số chương trình 
giải trí, văn hóa văn nghệ nhằm đa 
dạng hóa các loại hình dịch vụ, giải 
trí; đồng thời đa dạng hóa các nguồn 
thu về cho đài. Trong nhóm nội dung 
chương trình, ngoài chương trình thời 
sự chính luận, Đài PT-TH Tiền Giang 
sẽ tập trung sản xuất các chương trình 
giải trí, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, 
đặc biệt là các gameshow, nhất là các 
chương trình văn nghệ địa phương 
chưa được khai thác hết nhằm quảng 
bá hình ảnh Tiền Giang…

* Phóng viên: Vấn đề đang đặt ra là 
vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị vừa thực 
hiện nhiệm vụ kinh tế báo chí, áp lực như 
thế nào đối với Đài PT-TH Tiền Giang?

* Nhà báo Nguyễn Sĩ Hùng: 
Trong 5 năm gần đây, nguồn thu của 
Đài PTTH Tiền Giang tương đối ổn 
định so với một số đài trong khu vực 
và tăng trung bình từ 10%-12% mỗi 
năm, nhờ đó thu nhập của cán bộ, 
nhân viên cũng được nâng lên. Hiện 

Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm và chúc mừng CB-VC Đài PT&TH nhân dịp 21-6.
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nay, Đài PT-TH Tiền Giang tự chủ 
được 87% chi thường xuyên, còn lại 
13% ngân sách cấp. Thời gian qua, Đài 
PT-TH Tiền Giang cũng thực hiện 
nhiều chính sách mở nên các công ty 
quảng cáo đã tiếp cận và ủng hộ ngày 
càng nhiều. Tuy nhiên, thị trường 
quảng cáo hiện nay cũng cạnh tranh 
rất quyết liệt, nếu không có chính 
sách chăm sóc khách hàng tối ưu chắc 
chắn Đài PT-TH Tiền Giang sẽ bị tụt 
hậu. Thực tế cũng cho thấy, quảng cáo 
trên lĩnh vực phát thanh, truyền hình 
gần như bão hòa, mà xu hướng đang 
phát triển trên các mạng xã hội. Tất 
nhiên, Đài PT-TH Tiền Giang sẽ tính 
toán những chiến lược để thích ứng 
với xu hướng hiện nay và đáp ứng nhu 
cầu người xem, nghe đài thông qua 
các chương trình “đinh” của đài. Đồng 
thời, Đài PT-TH Tiền Giang sẽ củng 
cố Trung tâm Dịch vụ truyền hình 
nhằm phát huy hiệu quả một cách tốt 
nhất. Theo Đề án 02 của Tỉnh ủy, năm 
2020 Đài PT-TH Tiền Giang sẽ bước 
vào lộ trình tự chủ tài chính về chi 
thường xuyên. Tuy nhiên, hiện tại Đài 
PT-TH Tiền Giang còn khó khăn như 
Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền 
thông hướng dẫn về các giá nhà nước 
đặt hàng chưa được ban hành; trên 
cơ sở đó UBND tỉnh chưa ban hành 
áp dụng giá đặt hàng cho Đài PT-TH 
Tiền Giang nên đến thời điểm hiện tại 
Đài PT-TH Tiền Giang chưa có đủ cơ 
sở pháp lý để chuyển sang tự chủ ngay 
năm 2020; chưa kể một số khăn khi di 
dời để xây dựng trụ sở mới nên Ban 
Giám đốc Đài PT-TH Tiền Giang dự 
tính xin Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho dời 
lộ trình thực hiện tự chủ chậm hơn 1 
năm, tức là vào năm 2021.

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 
được đặt ra rất nhiều nhưng điều quan 
trọng hiện nay là nguồn lực, vật lực, 
trong đó tài chính là quan trọng. Một khi 
thực hiện chủ trương tự chủ chi thường 
xuyên, Đài PT-TH Tiền Giang sẽ gánh 
rất nhiều các khoản chi nên rất khó mở 
thêm các chương trình mới. Đây là bài 
toán rất khó cho nên sắp tới Đài PT-TH 
Tiền Giang sẽ chủ động thực hiện liên 
kết sản xuất chương trình, nếu không 
liên kết sẽ rất khó phát triển. Chưa kể 
nguồn lực lao động cũng là vấn đề cần 
được quan tâm đầu tư.

* Phóng viên: Xin cảm ơn nhà báo 
Sĩ Hùng! 

* Kênh phát: Kênh 34, truyền hình số mặt đất SDTV. 
* Công suất máy: 10kw (Toshiba-Nhật). 
* Độ cao anten: 110m. 
* Phát sóng liên tục: 24giờ/ngày.
+ Chương trình truyền hình Tiền Giang được truyền dẫn thông 
qua các mạng tryền hình cáp SCTV, HTVC, MyTV, VCTV tại 
Tiền Giang và một số hạ tầng khác. 
+ Chương trình truyền hình Tiền Giang còn được truyền dẫn 
lên vệ tinh Vinasat 1 trong gói chương trình của VTC và phát 
trực tuyến trên Website của Đài tại địa chỉ: http://www.thtg.vn 
hoặc http://www.thtg.com.vn.

SÓNG PHÁT THANH

+Tần số phát sóng: FM 96,2 MHz. 
+Công suất máy phát: 10kw (Rohde & Schwarz – CHLB Đức). 
+Độ cao anten: 110 m. 
+Phát liên tục: 18 giờ/ngày.
+Phạm vi phủ sóng: Các tỉnh miền Đông và miềnTây Nam bộ. 
* Chương trình phát thanh Tiền Giang còn được truyền dẫn 
lên vệ tinh Vinasat 1 trong gói chương trình của VTC và phát 
trực tuyến trên website của Đài tại địa chỉ: : http://www.thtg.vn 
hoặc http://www.thtg.com.vn

ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANG 

Số 125, đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang. 
+ Điện thoại: 02733. 873527      + Fax:  02733. 877314 
+  Email: banbientap@thtg.vn
+ Website: http://www.thtg.vn  hoặc: http://www.thtg.com.vn 

SÓNG TRUYỀN HÌNH 
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ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANG

Giám đốc NGUYỄN SĨ HÙNG

NGUYỄN ĐỨC LẬP TRẦN VĂN QUẢNG NGUYỄN VĂN PHẤN

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

BAN GIÁM ĐỐC
ĐÀI PHÁT THANH 
VÀ TRUYỀN HÌNH 
TIỀN GIANG
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Toàn thể cán bộ, viên chức 
Đài Phát Thanh & Truyền hình 
Tiền Giang (Tháng 4-2019).
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TRẦN THANH NHÃ
(2001 - 2006)

NGUYỄN ĐỨC ĐẢM
(2011 - 2018)

NGUYỄN SỸ HÙNG
(2018 đến nay)

CAO VĂN SÁU
Ủy viên Ban TVTU - Trưởng Ban 

Tuyên giáo kiêm Giám đốc 
(1979 - 1985)

MAI VĂN TƯ (MINH THÔNG)
(1988 - 2001)

NGUYỄN ANH TUẤN
(2006 - 2011)

TRƯƠNG SƠN NAM
(1985 - 1988)

GIÁM ĐỐC ĐÀI

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANGnăm
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LÃNH ĐẠO ĐÀI QUA CÁC THỜI KỲ 
DỰ LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP
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PHÓ GIÁM ĐỐC ĐÀI

NGUYỄN VĂN DO
(1979  1981)

NGUYỄN TRUNG CANG
(1988 - 1995)

NGUYỄN ĐỨC LẬP
(2018 đến nay)

TRẦN NGỌC KHẢI HOÀN
(1979  1981)

CAO NGUYÊN KHỞI (TIỀN PHONG)
(1984 - 1991)

TRẦN VĂN QUẢNG
(2004 đến nay)

LIÊN THỊ HOÀI THU
(1981 - 1983)

NGUYỄN THỊ THO ĐÔNG
(2004 - 2018)

NGUYỄN VĂN PHẤN
(2019 đến nay)
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ĐÀI PHÁT THANH TIỀN GIANG

N
ăm 1977 UBND tỉnh Tiền Giang có 
chủ trương thành lập Đài Phát thanh 
Tiền Giang, cũng là tỉnh cuối cùng các 
tỉnh phía Nam triển khai thành lập đài 

phát thanh.
Đài thành lập trên cơ sở lấy Đài 

Truyền thanh thành phố Mỹ Tho làm nền 
tảng. Lúc mới thành lập tỉnh phân công 
ông Cao Văn Sáu là Trưởng Ban Tuyên 
giáo kiêm Giám đốc Đài. Ông Trần Ngọc 
Khải Hoàn làm Phó Giám đốc thường 
trực. Ông Sáu Do là đại uý quân đội được 
chuyển sang làm Phó Giám đốc. Bà Liên 
Thị Hoài Thu khi đó đang là Trưởng Đài 
truyền thanh TX Gò Công  được rút về 
làm Trưởng Phòng Biên tập, sau đó được 
đề bạt làm Phó Giám đốc.

Ban đầu Đài chỉ có khoảng 10 người vừa 
là cán bộ khung vừa là nhân viên 

- Phát thanh viên: Châu Tỷ, Bích Gương, 
Bích Thuỷ từ Sở Văn hoá-Thông tin chuyển 
sang. Hoạt động ban đầu của Đài  như là một 
trạm truyền thanh. Trụ sở được đặt tạm tại Sở 
Văn hoá-Thông tin  và tại Đài Truyền thanh 
TP Mỹ Tho.

Sau đó, Công an Tiền Giang giao căn nhà 
số 125 Lê Thị Hồng Gấm làm trụ sở chính 
cho đến ngày hôm nay (chủ nhà là ông Mỹ 
Cảnh đã chuyển sang Pháp định cư)

Cuối năm 1977, ông Lê Thanh Nhương là 
chuyên gia kỹ thuật phát thanh cuả Đài Tiếng 
nói Việt Nam (phụ trách 16 tỉnh phiá Nam ở 
số 7 Xô Viết Nghệ Tỉnh), được Ban giám đốc 
Đài mời về nghiên cứu sữa chửa các thiết bị. 

Lúc bấy giờ Tiền Giang được trung ương 
cấp một máy phát sóng phát thanh 1 kw, máy 
do Đài Loan sản xuất và được đặt trong khu 
vực khuôn viên  UBND tỉnh có dây truyền 
dẫn về trụ sở của Sở Văn hóa-Thông tin và 

do Sở Văn hoá-Thông tin tỉnh quản lý, nhưng 
máy phát đã bị hư không hoạt động được. 
Khi ông Lê Thanh Nhương về bắt đầu sửa 
chửa, khoảng 3 tháng sau máy được sửa xong. 

 - Tháng 2/1978, Đài tiến hành lên sóng 
thử, lúc này do chưa có hệ thống anten nên 
làm tạm anten dây căng lên trời để phát sóng. 
Lúc này do không có máy đo sóng nên bước 
sóng không chuẩn nên công suất máy phát 
chỉ phát được khoảng 60%.

Khoảng 3 tháng sau do nhu cầu phát 
triển nên Đài có liên hệ với tỉnh Sông Bé để 
mua 30 thước anten trụ tam giác, nhưng lúc 
đó tỉnh không có tiền mặt nên dùng gạo để 
đổi lấy anten. Nhưng chỉ có 30 m vẫn không 
đủ, nên đài được UBND tỉnh cho phép đàm 
phán với Công ty cấp nước để mua ống dẫn 
nước hàn lại theo mẩu mã anten có sẵn làm 
tiếp 30m anten.

 Sau khi có đầy đủ thiết bị Đài tiến hành 
xây dựng anten tại số 125 Lê thị Hồng Gấm 

- Đến tháng 8/1978 Đài phát sóng thử 
- Đến ngày16/9/1978 Đài tổ chức lễ tuyên 

bố lên sóng phát thanh. Ông Nguyễn Công 
Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cắt 
băng và tuyên bố phát sóng ( đây là tỉnh cuối 
cùng trong cả nước đã lên sóng phát thanh)

Công suất máy là 1kw 
Phát trên tầng số 1225khz
Phạm vi phủ sóng khoảng 60km
Các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Long An, 

Long Xuyên và một số  tỉnh lân cận nghe 
được Đài Tiền Giang.

- Ngày phát 3 buổi :
Sáng : Bắt đầu từ 5 giờ phát sóng 30 phút 

bao gồm thời sự, ca nhạc 
Chiều: Bắt đầu từ 13giờ 30 phút có thời 

lượng 60 phút bao gồm thời dự, ca nhạc, cải 
lương ...

Chiều : Bắt đầu từ 17 giờ , thời lượng 
30 phút 

Thời gian sau chương trình  đầu phát 
sóng thêm buổi tối bắt đầu lúc 19 giờ 

Ngày thứ 7 có chương trình câu chuyện 
truyền thanh 

Chủ nhật có chương trình nông thôn
Đến khi chương trình ổn định có tổng 

thời lượng mỗi ngày là 6 giờ 
- Bộ máy tổ chức : có 3 phòng, gồm:  

Hành chánh, biên tập, kỹ thuật
- Công nhân viên chức : 41 người 
Lực lượng phóng viên có 4 người tốt 

nghiệp đại học, còn lại trình độ lớp 12.
Công nhân kỹ thuật lúc đó có 20 người, 

chỉ có ông Lê Thanh Nhương là chuyên gia 
kỹ thuật, còn lại không có tay nghề phải đưa 
đi đào tạo cấp tốc ở TPHCM.

- Phòng thu âm lúc đầu mượn tạm phòng 
thu cuả Đài Truyền thanh TP Mỹ Tho.

- Đến năm 1979, Đài tiếp tục dùng gạo để 
lên Sông Bé đổi gạch và mút cách âm về cải 
tạo lại phòng ở thành phòng thu âm 

Máy thu âm thì sử dụng máy R 6 cuả 
Hungary sản xuất.

- Nguồn thông tin do lực lượng phóng 
viên thu thập còn có thêm thông tin từ Thông 
Tấn xã cung cấp..

Tinh thần làm việc cuả cán bộ viên chức 
không kể ngày hay đêm miễn có việc là làm 
không có hưởng chế độ ngoài giờ.

Đến ngày16/12/1979 Khi đài phát thanh 
chính thức phát sóng nhân dân trong tỉnh rất 
phấn khởi. Các vị lãnh đạo cuả tỉnh cũng rất 
quan tâm

 
(Trần Lương lược ghi từ ông Trần Ngọc 

Khải Hoàn, cố  phó giám đốc Đài phát thanh 
và ông Lê Thanh Nhương chuyên gia kỹ thuật) 

Dưới đây là những 
dòng tư liệu “thô” 
ghi qua lời kể của 
2 nhân vật có mặt 
từ những ngày đầu 
thành lập và hoạt 
động của Đài Phát 
thanh Tiền Giang 
(nay là Đài Phát 
thanh & Truyền 
hình Tiền Giang): 

Về buổi đầu  
thành lập 
và hoạt động
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NHÀ BÁO LIÊN THỊ HOÀI THU, 
PHÓ GIÁM ĐỐC ĐÀI PTTH 
TIỀN GIANG (1981-1983): 

TRUYỀN THỐNG,Tự hào hướng đến TƯƠNG LAI
 “Ta lớn lên từ đất này”, bài 

hát của nhạc sỹ Phạm Tuyên 
phổ thơ Lê Hà, là bài hát 

nhạc hiệu truyền thống của 
Đài phát thanh truyền hình 

(PTTH) Tiền Giang. 40 năm, kể 
từ ngày Đài phát thanh Tiền 
Giang chính thức phát sóng, 
đến nay Đài PTTH Tiền Giang 

đã có những chặng đường 
phát triển mạnh mẽ. Bao thế 
hệ lãnh đạo PTTH Tiền Giang 
đã đồng cam cộng khổ trong 

gian khó, nỗ lực thực hiện 
nhiều giải pháp đột phá trong 
từng giai đoạn đổi mới, để có 

một đài PTTH “lớn lên” như 
ngày hôm nay. Dẫu có nhiều 

đổi thay, nhưng bao thế hệ 
của 40 năm từng gắn bó với 

đài vẫn nguyên vẹn tình cảm 
nồng thắm dành cho đài. 

Từng lớp “sóng” vì sự nghiệp 
PTTH của bao thế hệ bồi đắp 
phù sa để “đất này” “lớn lên”. 
Đó mãi là ngọn lửa đam mê 

truyền cho những thế hệ tiếp 
bước vun bồi cho “đất” PTTH 

Tiền Giang phát triển cùng 
sự nghiệp báo cách mạng địa 

phương. 

Ghi chép: THANH THẢO

T
háng 4 năm 1979, Đài phát 
thanh tỉnh Tiền Giang thành 
lập và phát sóng thử nghiệm, cô 
phóng viên thông tấn, trưởng 

đài truyền thanh Gò Công, Liên Thị 
Hoài Thu được  điều động về phụ 
trách Trưởng Phòng biên tập. Trong 
không khí khẩn trương chuẩn bị 
phát sóng, với nhiệm vụ lo nội dung 
chương trình, cô chú trọng vào khâu 
nhân sự. Tổ chức đưa nhân sự đi tập 
huấn các tỉnh bạn, Đài phát thanh 
thành phố Hồ Chí Minh và phối hợp 
tốt các đài truyền thanh cơ sở hoạt 
động mạnh lúc bấy giờ. Thời đó, đội 
ngũ phóng viên thừa nhiệt huyết 
nhưng hầu hết chưa có chuyên môn 
nghiệp vụ. Phòng biên tập lúc đó làm 
việc gần như cắm trại tại cơ quan, làm 
cả ngày thứ 7, chủ nhật trong  suốt 
mấy tháng đầu phát sóng. Hoạt động 
qua 6 tháng, nữ trưởng phòng biên 
tập Hoài Thu đề xuất giải pháp tập 
huấn nghiệp vụ báo chí cho cộng tác 
viên. Những thế hệ phát thanh truyền 
thanh cơ sở có nền tảng phát triển từ 
đó. Nhân sự phòng biên tập và cộng 
tác viên từng bước ổn định, viết tin 
bài có chất lượng và sau nhạc hiệu “ 
Ta lớn lên từ đất này”, phòng đã sản 
xuất xong 2 chương trình thời sự để 

phục vụ cho bốn buổi phát thanh : 
sáng, trưa, chiều, tối trong ngày. Năm 
1981, cô được đề bạt làm Phó giám 
đốc, cô là nữ lãnh đạo đầu tiên của 
ngành phát thanh truyền hình tỉnh 
Tiền Giang. Đến năm 1983, do yêu 
câu của tỉnh, cô được điều động đảm 
nhận nhiều chức vụ khác và làm phó 
Ban dân vận tỉnh ủy cho đến khi nghỉ 
hưu. Sóng phát thanh Tiền Giang trở 
thành một trong những đài mạnh có 
lượng khán giả đông đảo trong khu 
vực vào thập niên 90 của thế kỷ 20 có 
sự đóng góp của cánh chim đầu đàn 
Liên Thị Hoài Thu. 

55 năm theo cách mạng, trong đó 
có 18 năm công tác trực tiếp trong 
nghề báo, cô dành tình cảm đặc biệt 
cho Đài Phát thanh Tiền Giang, nay là 
Đài PTTH Tiền Giang. Với cô báo chí 
ăn vào máu, thì sự nghiệp phát thanh 
luôn là nhịp thở của con tim. Từ 45 
phút phát thanh của năm đầu tiên 
phát sóng, nay thế hệ làm phát thanh 
tiếp bước nền tảng đó đưa chương 
trình phát thanh của đài Tiền Giang 
phát 18 giờ/ ngày, chất lượng chương 
trình thường xuyên được cải tiến, đổi 
mới theo hướng phong phú, đa dạng 
và hấp dẫn, phù hợp với mọi khán 
thính giả. 

Cánh chim 
đầu đàn của sóng 
phát thanh
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NHÀ BÁO TRẦN THANH NHÃ, GIÁM ĐỐC ĐÀI PTTH TIỀN GIANG 
(2001 - 2006): 

C
ả cuộc đời theo cách mạng, ông Trần Thanh Nhã gần như 
dành trọn đam mê cho công tác tuyên huấn, báo chí. Bên ly 
trà trong một buổi sáng tháng 9 năm 2019, ôn lại thời gian 
gắn bó với Đài PTTH Tiền Giang, trong ông vẫn nguyên vẹn 

nhiệt huyết với sự nghiệp truyền hình của tỉnh Tiền Giang. Từ 
năm 1981 đảm nhận vai trò trưởng phòng truyền hình khi còn 
trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin. Năm 1984, Phòng Truyền hình 
thời sự được chuyển về Đài PTTH Tiền Giang và hình thành Đài 
PTTH Tiền Giang từ đó. Năm 1986 giai đoạn đổi mới chung của 
cả nước, với cương vị Phó giám đốc đài, ông cùng Ban giám đốc 
tranh thủ xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị kỹ thuật truyền 
hình. “ Để có kinh phí đầu tư thì ngày xưa, ngành PTTH là chung, 
nên Đài PTTH địa phương nhờ Đài Trung Ương tư vấn dự án 
phát triển, dự án thông qua hội đồng kỷ thuật chuyên ngành và 
thẩm định. Sau đó Ban lãnh đạo đài trình UBND tỉnh và tham 
mưu duyệt trên cơ sở chuyên ngành, dự án phù hợp xu thế của 
ngành hay không, sau đó tranh thủ từ nguồn tài chính và đầu tư 
theo từng giai đoạn, giai đoạn nào đáp ứng yêu cầu phát sóng liền 
cho giai đoạn đó. Dự án xây dựng đài và thiết bị đài từng bước 
từng giai đoạn hoàn thiện, mỗi giai đoạn có thể từ 5- 7 năm, ráp 
từng giai đoạn mới hoàn thiện hoàn chỉnh toàn bộ trang thiết bị 
truyền hình Tiền Giang”. Trụ sở đài và các thiết bị phát sóng có liên 
quan được đặt nền móng phát triển như thế từ sự tranh thủ của 
Ban lãnh đạo với Tỉnh ủy - UBND tỉnh, trong giai đoạn bắt đầu đổi 
mới muôn vàn khó khăn. Đó là sự vận dụng chủ trương của tỉnh, 
sự sáng tạo của tập thể lãnh đạo và cán bộ đài trong giai đoạn từ 
bao cấp sang đổi mới. Trong giai đoạn khó khăn đó, những người 
làm truyền hình thực hiện nhiệm vụ truyền truyền của Tỉnh ủy, 
Uỷ ban nhân dân tỉnh giao phó bằng sự sáng tạo trong điều kiện 
trang thiết bị hiện có, tận dụng trang thiết bị cũ trung ương cấp 
vận hành vào đài địa phương. Những đóng góp đó vô cùng lớn lao 
cho sự nghiệp truyền hình nói chung. Ông Trần Thanh Nhã nhớ 
lại : “Buổi đầu trang thiết bị nghèo nàn lạc hậu lắm. Trang thiết bị 
truyền hình lúc đó có 2 nguồn: nguồn miền Bắc viện trợ và nguồn 
thu của chế độ Sài Gòn cũ, kiểm tra lại, sửa chữa lại để trang bị 
vận hành hoạt động. Hầu hết là thiết bị cũ, nhưng với nhận thức 
khắc phục mọi khó khăn, đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật, cơ công thời đó 
mày mò lấy những linh kiện của các máy hư thời đó còn sử dụng 
được bổ sung cho những máy khác để có bộ phận máy hoàn thiện 

đáp ứng được nhiệm vụ. Sóng phát thanh không tắt sóng, tin tức 
truyền hình cộng tác kịp thời. Trong khó khăn đó, ý thức vươn lên 
càng mạnh mẽ, dũng cảm, ý chí cách mạng rất kiên cường, phục 
vụ tuyên truyền, phục vụ công cuộc hàn gắn vết thương chiến 
tranh và phục vụ công cuộc đổi mới sau này.  Buổi phát sóng đầu 
tiên bằng đầu video 779 và không có thiết bị dự phòng vẫn mạnh 
dạn phát và vẫn đảm bảo chương trình phát sóng an toàn. Sau 
khi xây dựng hoàn chỉnh Đài PTTH Tiền Giang thì vẫn không có 
xe lưu động, trong khi các tỉnh lân cận đã có. Ban giám đốc phải 
tranh thủ đi mượn và nhờ đến các đài, cụ thể như có các chương 
trình trực tiếp gì thì nhờ Long An xuống, sau đó nhờ Bến Tre. Nhờ 
xoay vòng cho tiện, nhờ mãi rồi phải tính đến thuê  hữu nghị. Đến 
nay thì rất mừng là kế hoạch xe màu xe lưu động từ rất lâu rồi đã 
được đầu tư đi vào hoạt động, tạo thuận lợi cho thực hiện chương 
trình phát hình của đài trong giai đoạn đổi mới chuyển mình”

Chia tay người cựu lãnh đạo đài gắn bó với đài gần như trọn 
vẹn trong sự nghiệp làm báo của mình, nguyên Giám đốc đài 
PTTH Trần Thanh Nhã bày tỏ niềm tin vào thế hệ làm báo đài 
PTTH Tiền Giang trong thời kỳ phát triển công nghệ như hiện 
nay. Đó là cơ hội nhưng cũng đầy thách thức, một thách thức mới 
không do từ những nhọc nhằn mà thách thức đó từ thuận lợi. Một 
phóng viên có thể làm báo đa phương tiện, tự mình sản xuất ra tin 
bài và làm hậu kỳ trọn vẹn chỉ với thiết bị kỷ thuật nhỏ gọn hiện 
đại, nhưng đòi hỏi không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị cách 
mạng, rèn luyện đạo đức người làm báo trong kỷ nguyên số. 

Tranh thủ chủ trương đầu tư của 
Tỉnh ủy - UBND tỉnh, từng bước 
ổn định và phát triển 
sóng truyền hình

19năm THÀNH LẬP ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANG



T
rong hành trình 40 năm của đài PTTH Tiền Giang, ông 
Nguyễn Đức Đảm có 33 năm gắn bó với đài. Từ phóng viên 
quay phim, sau đó giữ các nhiệm vụ trưởng phòng truyền 
hình, phó giám đốc và giám đốc đài PTTH Tiền Giang. Nhận 

nhiệm vụ điều động của tỉnh ủy UBND tỉnh cho lĩnh vực mới, 
nhưng khoảng thời gian trưởng thành trong môi trường ngành 
PTTH với ông là những kí ức không bao giờ quên. Hành trình 40 
năm ấy, với ông là sự nỗ lực phi thường của cả tập thể đầy tâm huyết 
năng động và yêu nghề. Câu chuyện cùng ông dịp 40 năm thành 
lập đài là những kí ức như thế, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển 
khẳng định vị thế của đài.

“Đối với đài PTTH TG giai đoạn từ năm 2000 việc sản xuất 
chương trình không thể nằm ngoài xu thế chung là bùng nổ các 
chương trình truyền hình mang tính tương tác, các game show 
truyền hình và các chương trình xã hội hóa. Ban giám đốc đài lúc 
đó xác định việc sản xuất chương trình truyền hình mang tính chất 
quyết định, đưa ra nội dung trọng tâm đó là “Đài sẽ phát những gì 
khán giả cần, chứ không phải những gì mà đài có”. 

Bám vào tiêu chí này, Ban giám đốc đài và các phòng chuyên 
môn đã xây dựng sản xuất phát sóng các nhóm chương trình bao 
gồm: Chương trình thời sự chính luận,chương trình giải trí, các 
chương trình về khoa giáo và các chương trình nhân đạo xã hội. 
Xác định từng nhóm chương trình, đài đưa ra 2 hướng tiếp cận là tự 
sản xuất các chương trình và hướng đến xã hội hóa. Cụm từ xã hội 
hóa bắt đầu có trong tổ chức sản xuất chương trình của đài từ năm 
2004. Đây là hướng đi mới, hướng đi mở trong xu thế phát triển 
chung của truyền hình. Xã hội hóa là kêu gọi các đơn vị, các doanh 
nghiệp, các tổ chức các cá nhân có năng lực sản xuất các chương 
trình truyền hình để hợp tác, sản xuất và phát sóng. Từ hướng tiếp 
cận này, các chương trình sản xuất và phát sóng có tính tương tác 
với khán thính giả, qua đó xác định được nhu cầu của khán giá cả 
về chương trình chính luận lẫn chương trình giải trí. Một số chương 
trình tạo dấu ấn như ở nhóm chương trình game show giải trí có 
chương trình “Giai điệu phương Nam” của 14 đài phối hợp thực 
hiện ở khu vực miền Đông và miền Tây. Chương trình “ Đường đến 
vinh quang” một chương trình xã hội hóa rất tốt về sự kết hợp giữa 

các ngành, các doanh nghiệp để thực hiện một chương trình khoa 
giáo giáo dục cho học sinh THPT các tỉnh ĐBSCL.Từ hướng sản 
xuất này, hàng loạt chương tình truyền hình thực tế sản xuất theo ê 
kíp ra đời như : Mái ấm nghĩa tình, Nâng bước đến trường, Địa chỉ 
nhân đạo…Những chương trình mang tính chất khu vực và toàn 
quốc thì đã khẳng định thương hiệu và sự lan tỏa của sóng truyền 
hình Tiền Giang. Những chương trình khoa giáo mang kiến thức 
nhất định cho bạn xem đài Những chương trình từ thiện xã hội góp 
phần vào công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh Tiền Giang. Đặc biệt 
về sự qui tụ các doanh nghiệp, các công ty truyền thông, các đơn vị 
sự nghiệp, các nhà hảo tâm đã góp phần làm đa dạng về thể loại, 
hấp dẫn về nội dung, qua đó tạo nguồn thu tái đầu tư sản xuất cho 
chương trình các chương trình khác. 

Để sản xuất được chương trình thì đầu tiên phải đưa ra được ý 
tưởng, và nghiên cứu nhu cầu khán giả từ đó triển khai thực hiện 
ý tưởng. Khi triển khai thực hiện lúc đó gặp khó khăn về lực lượng 
sản xuất, nguồn lực tài chính và trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu. 
Giải pháp được đưa ra là từng bước kiện toàn 3 yếu tố trên, trong 
đó có chiến lược đào tạo nhân lực giai đoạn mới. Cụ thể trong 
giai đoạn 2010- 2015, đài đã đưa đi đào tạo một lực lượng cán bộ 
tiếp cận với trình độ sau đại học với 3 nhóm đào tạo : Nhóm trình 
độ báo chí; nhóm trình độ công nghệ thông tin; nhóm trình độ 
quản trị kinh doanh. Đây là 3 trụ cột của một đài PTTH trong 
giai đoạn hội nhập cạnh tranh phát triển. Qua đào tạo này đã góp 
phần nâng cao trình độ nhận thức về chính trị, về nghề nghiệp để 
sản xuất một chương trình. Từng bước đầu tư từ sự kế thừa thành 
tựu trong giai đoạn khó khăn, ở vào giai đoạn có nhiều thuận lợi 
để phát triển, tập thể cán bộ công chức viên chức đài PTTH TG 
luôn nỗ lực không ngừng và hiện nay đã khẳng định được hướng 
đi, hoàn thành tốt nhiệm vụ tỉnh ủy UBND tỉnh giao phó. THTG 
trở thành đài có kênh truyền hình, kênh phát thanh có nhiều nội 
dung phong phú đa dạng, ở đó là dấu ấn sức lao động không mệt 
mỏi của lực lượng biên tập viên, lực lượng phóng viên, cộng tác 
viên, kỹ thuật viên, và các bộ phận chuyên môn khác luôn luôn 
học tập rèn luyện để đóng góp vào việc sản xuất và phát sóng 
chương trình”. 

NHÀ BÁO NGUYỄN ĐỨC ĐẢM, PHÓ GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC ĐÀI PTTH TIỀN GIANG (2001- 2018):

“Đài sẽ phát 
những gì 
khán giả cần, 
chứ không phải 
những gì 
mà đài có”Nhà báo Đức Đảm tặng hoa chúc mừng nhà báo Minh Thông.
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Đ/c Trần Thế Ngọc, nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang cùng lãnh đạo tỉnh đến thăm và chúc mừng 
Đài PT&TH Tiền Giang nhân 21/6.

Đ/c Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến thăm và làm việc 
với Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang.
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ĐÀI PHÁT THANH VÀ             

            TỔ CHỨC - BỘ MÁY             

Phòng 
Thông tin
Điện tử

Phòng 
Chương

trình

Phó Giám đốc
NGUYỄN VĂN PHẤN

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang là đơn vị sự nghiệp 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang chịu sự quản lý trực 
tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; chịu sự quản 
lý Nhà nước về báo chí, về truyền dẫn phát sóng của Bộ Thông tin và 
Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước 
trên địa bàn theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Lập kế hoạch hàng năm và dài 
hạn để thực hiện nhiệm vụ được giao; 
tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch 
phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền 
thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện 
quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt 
theo sự phân công của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh và cấp có thẩm quyền.

2. Sản xuất và phát sóng các chương 
trình phát thanh, các chương trình 
truyền hình, nội dung thông tin trên 
trang thông tin điện tử theo quy định 
của pháp luật.

3. Trực tiếp vận hành, quản lý, khai 
thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành 
và không chuyên ngành hiện có để sản 
xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và 
phát sóng các chương trình phát thanh, 
truyền hình của địa phương và quốc gia 
theo quy định của pháp luật; phối hợp 
với các cơ quan, tổ chức khác để đảm 
bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này.
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             TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANG

             HIỆN NAY
BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc
NGUYỄN SĨ HÙNG

Phó Giám đốc
NGUYỄN ĐỨC LẬP

Phòng 
Biên tập

truyền hình

Phòng 
Biên tập

phát thanh

Phòng 
Kỹ thuật

công nghệ

Phòng 
Tổ chức 

hành chính

Trung tâm 
Dịch vụ 

truyền hình

Phó Giám đốc
TRẦN VĂN QUẢNG

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
4. Thực hiện các dự án đầu tư và xây 

dựng; báo cáo KT-KT. Mua sắm trang 
thiết bị phục vụ cho sản xuất và phát sóng 
PT-TH, tham gia thẩm định các dự án 
đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền 
thanh, truyền hình theo sự phân công của 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt 
Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất 
các chương trình phát thanh, truyền hình 
phát sóng trên sóng Đài quốc gia.

6. Định hướng về kỹ thuật, tuyên 
truyền và đào tạo, hướng dẫn về chuyên 
môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài 
Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị 
xã, thành phố theo quy định tại Thông 
tư  liên ngành số 17 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông, Bộ Nội vụ và theo quy 
định của UBND tỉnh.

7. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng 
các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc 

lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông 
tin điện tử. Tham gia xây dựng, đề xuất 
định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh 
vực phát thanh, truyền hình theo sự 
phân công, phân cấp, tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật 
chuyên ngành phát thanh, truyền hình 
theo quy định.

8. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, 
kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, 
ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý và sử dụng lao động, vật 
tư, tài sản, ngân sách do Nhà nước cấp, 
nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ, kinh 
doanh và nguồn tài trợ.

10. Thực hiện chế độ, chính sách, 
nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ, 
khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác 
đối với viên chức và người lao động thuộc 
phạm vi quản lý.

11. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, 

đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan 
quản lý cấp trên và cơ quan chức năng 
về các mặt công tác được giao; tổ chức 
các hoạt động thi đua, khen thưởng theo 
phân cấp và quy định của pháp luật.

12. Thực hiện cải cách các thủ tục 
hành chính, phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ 
nạn xã hội khác trong đơn vị; giải quyết 
khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

13. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra 
thực hiện chế độ chính sách và các quy 
định của pháp luật; đề xuất các hình thức 
kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm 
các quy định trong hoạt động phát thanh, 
truyền hình theo phân công, phân cấp và 
theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện công tác thông tin, lưu 
trữ tư liệu theo đúng quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao theo quy 
định của pháp luật.

23năm THÀNH LẬP ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANG



ĐẢNG ỦY 
ĐÀI PHÁT THANH 
& TRUYỀN HÌNH 
TIỀN GIANG

Tập thể Đảng ủy Đài.

* Bí thư Đảng ủy: 
	 NGUYỄN	SĨ	HÙNG	
* Phó Bí thư Đảng ủy: 
	 TRẦN	HỮU	PHỤC
* Ủy viên Thường vụ Đảng ủy: 
	 HUỲNH	THỊ	OANH	
* Đảng ủy viên: 
	 DƯƠNG	VĂN	PHƯƠNG
	 NGUYỄN	DUY	PHÚC	HUY
	 NGUYỄN	VĂN	SƠN
	 HUỲNH	THỊ	CÚC	
	 TRẦN	THANH	TUẤN	
	 BÙI	THANH	ĐẠM	

ĐẢNG ỦY ĐÀI PT & TH TIỀN GIANG
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TRẦN HỮU PHỤC
Phó Bí thư Đảng ủy

NGUYỄN DUY PHÚC HUY
Đảng ủy viên

TRẦN THANH TUẤN
Đảng ủy viên

NGUYỄN SĨ HÙNG
Bí thư Đảng ủy

DƯƠNG VĂN PHƯƠNG
Đảng ủy viên

HUỲNH THỊ CÚC
Đảng ủy viên

HUỲNH THỊ OANH
Ủy viên Thường vụ

NGUYỄN VĂN SƠN
Đảng ủy viên

BÙI THANH ĐẠM
Đảng ủy viên

25năm THÀNH LẬP ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANG



ĐẢNG BỘ ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANG

Đ
ược thành lập vào năm 1979 chỉ với 5 đảng viên. 
Đến ngày 22/7/2004, chi bộ Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh Tiền Giang được nâng lên thành 
Đảng bộ. Trãi qua 40 năm hình thành và phát triển, 

Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang 
đã có sự phát triển vượt bật cả về chất lẫn về lượng. Đến 
tháng 8/2019, Đảng bộ có 88 đảng viên ( trong đó có 25 
đảng viên nữ, 06 đảng viên dự bị ) sinh hoạt ở 06 chi bộ 
trực thuộc gồm: Chi bộ Phòng Tổ chức và Hành chính, 
Chi bộ Phòng Biên tập truyền hình, Chi bộ Phòng Biên tập 
phát thanh, Chi bộ Phòng Chương trình, Chi bộ Phòng Kỹ 
thuật và Công nghệ, Chi bộ Phòng Thông tin điện tử và 
Chi bộ Trung tâm Dịch vụ truyền hình. 

Cùng với sự lớn mạnh về số lượng thì chất lượng đảng 
viên của đảng bộ cũng từng bước được nâng lên thông 
qua kết quả hoạt động khá tốt trong từng nhiệm kỳ, xứng 
đáng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lãnh đạo hoàn thành nhiệm 
vụ chính trị của đơn vị. Từng đồng chí đã phát huy tính 
tiên phong gương mẫu của người đảng viên, xung kích 
đi đầu trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng chương 
trình trên sóng phát thanh, truyền hình và tích cực đổi 
mới phương thức hoạt động của Trang thông tin điện tử 
nhằm mục đích phục vụ tốt nhiệm vụ thông tin tuyên 
truyền, thu hút đông đảo bạn nghe và xem đài quan tâm 
theo dõi, xứng đáng là tiếng nói của đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân tỉnh nhà. Song song đó, để thực hiện tốt hơn 
nữa nhiệm vụ chuyên môn trước xu thế phát triển nhanh 

BCH Đảng bộ 
Đài PT&TH 
Tiền Giang 
nhiệm kỳ 
2015 - 2020 
ra mắt trước 
Đại hội.

Bỏ phiếu bầu cấp ủy

Biểu quyết thông qua Nghị quyết.

trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 
Sợi chỉ đỏ xuyên suốt
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Học Nghị quyết trực tuyến.

Tập thể đảng viên của Đảng bộ.

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 
cho Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn.

Tọa đàm Học tập và làm theo Bác.

chóng của công nghệ ngành phát thanh - truyền hình, 
nhiều đảng viên đã tự trang bị cho mình những kiến thức 
về chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ và bồi 
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật 
những tiến bộ mới về công nghệ hạ tầng truyền tải và 
công nghệ thể hiện nội dung. 

Về thực hiện các phong trào và hưởng ứng các hoạt 
động do cấp trên phát động; thời gian qua Đảng bộ Đài 
Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang có trên 50 lượt 
đảng viên tham gia và đạt thành tích cao tại các Hội thi 
kể chuyển về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi viết 
về những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Giải báo chí 
Bông lúa vàng, Giải báo chí Nguyễn Văn Nguyễn ...

Đồng thời trong quá trình lãnh đạo hoạt động của đơn 
vị, đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang 
cũng đã được Đảng ủy cấp trên tặng nhiều Giấy khen và 
công nhận đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh” liên tiếp 
nhiều nhiệm kỳ.
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PHÒNG NGHIỆP VỤ PHÁT THANH

P
hòng Biên tập phát thanh là một trong 7 
đơn vị phòng, trung tâm trực thuộc Đài 
Phát thanh & Truyền hình Tiền Giang. 
Là một phòng nghiệp vụ khối nội dung, 

phòng chịu trách nhiệm chính trong sản xuất 
hoặc phối hợp sản xuất các chương trình thời 
sự, chuyên, tiết mục, chuyên đề, …chính luận, 
khoa giáo, câu chuyện truyền thanh, đọc truyện 
trên sóng phát thanh Đài Phát thanh và truyền 
hình Tiền Giang. 

Từ những ngày đầu thành lập, phát thanh 
là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của Đài,có thể 
hình dung, phát thanh Tiền Giang 40 năm qua 
có những mốc đáng nhớ.

Trong những ngày đầu thành lập, đài Tiền 
Giang đựơc phát hệ AM, công suất 1kw, bán 
kính phủ sóng khoảng 60 km. Mỗi ngày Đài 
phát 3 buổi ; Sáng  30 phút bao gồm thời sự, ca 
nhạc ; Trưa : 60 phút bao gồm thời sự, ca nhạc, 
cải lương; Chiều: 30 phút gồm thời sự và ca 
nhạc hoặc ca cổ. Thời gian sau, chương trình  
phát sóng thêm buổi tối bắt đầu lúc 19 giờ. Vào 
các ngày thứ 7 có chương trình câu chuyện 
truyền thanh và chủ nhật có chương trình nông 
thôn. Những ngày mới thành lập có 3 phòng: 
Hành chánh, biên tập, kỹ thuật. Phòng biên tập 
chủ yếu sản xuất chương trình phát thanh. Đài 
lúc ấy có tên là Đài Phát thanh Tiền Giang. Thời 
lượng phát sóng lúc bấy giờ bình quân khoảng 
2 giờ/ ngày. 

Đến tháng 4-1984 chấp hành quy định của 
Ủy ban Phát thanh-Truyền hình Việt Nam, 
UBND Tỉnh Tiền Giang đã quyết định sáp 
nhập Tổ quay phim (Sở Văn hoá-Thông tin) về 
Đài Phát thanh, thành lập Phòng Truyền hình. 
Tổ quay phim này trước đó năm 1983 được 
thành lập nhằm ghi lại những hoạt động về đời 
sống kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của 
tỉnh để làm tư liệu hoặc gởi cộng tác với Đài 
truyền hình Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí 
Minh. Sau khi thành lập Phòng Truyền hình, 
Đài phát thanh Tiền Giang được đổi tên là Đài 
Phát thanh-Truyền hình Tiền Giang. Ông Trần 
Thanh Nhã, Tổ trưởng Tổ quay phim được giao 
giữ chức vụ Phó giám đốc Đài kiêm Trưởng 
phòng Truyền hình. Phòng Biên tập được 
chuyển thành phòng Thời sự - Văn nghệ. Lúc 
ấy, phòng quản luôn bộ phận phát thanh viên 

và thu âm chương trình bằng băng ( ở trụ sở 
Đài bây giờ ) rồi chuyển băng sang bộ phận 
phát sóng ở khu phát xạ  ( cầu Rạch Miễu ngày 
nay ) bằng sức người để phát sóng 

 Tháng 12/1986 sau khi học xong Đại học, 
tôi về nhận công tác tại Đài, làm lính phòng 
Thời sự - Văn nghệ với nhiệm vụ là phóng viên. 
Tôi nhớ, phòng Thời sự - Văn nghệ lúc ấy có 
khoảng trên dưới 25 cán bộ, phóng viên, biên 
tập viên, phát thanh viên và chị Diễm Châu ( 
Lý Ngọc Lan ) phụ trách phòng. Tôi được làm 
việc dưới sự chỉ bảo của các phóng viên, biên 
tập viên đàn anh như Đoàn Hiệp, Minh Thông, 
Xuân Trường, Danh Đồng … Thời lượng phát 
sóng lúc bấy giờ khoảng 3giờ 30 phút /ngày.

Đến năm 1998, Đài đổi tên Phòng Thời sự-
Văn nghệ thành Phòng Phát thanh phụ trách 
nội dung chương trình phát sóng phát thanh và 
hỗ trợ thực hiện các chương trình truyền hình 
khi có yêu cầu. Lúc bấy giờ nhân sự phòng phát 
thanh có lúc hơn 30 người gồm cả phát thanh 
viên và kỹ thuật thu in chương trình. Phòng 
Phát thanh chịu trách nhiệm sản xuất chương 
trình thời sự, chuyên mục, văn nghệ … phát 
thanh từ khâu đầu thu thập tin tức, phóng sự, 
bài phản ánh…lên chương trình; biên tập, tổ 
chức thu dựng chương trình phát thanh hoàn 
chỉnh vào băng và chuyển chương trình hoàn 
chỉnh cho bộ phật kỹ thuật phát sóng. Lúc này 

vẫn phát sóng AM nhưng công suất máy phát 
sóng được đầu tư tăng lên 5 rồi 10KWh. 

Tháng 1/2003, tách bộ phận văn nghệ 
chuyển sang thành lập Phòng Văn nghệ - thể 
dục thể thao ( TDTT) chịu trách nhiệm sản xuất 
chương trình văn nghệ, sân khấu truyền thanh, 
TDTT; kết nối chương trình và theo dõi quảng 
cáo trên cả 2 sóng phát thanh, truyền hình.

Giai đoạn 1998-2003, Phòng Phát thanh 
chịu trách nhiệm sản xuất 100% số giờ phát 
sóng phát thanh của Đài trung bình khoảng 6 
giờ/ngày kể cả phát lại (Từ năm 2003 thì khoảng 
3 giờ do chương trình văn nghệ giải trí chuyển 
sang phòng Văn nghệ - TDTT phụ trách )

Giai đoạn này bên cạnh việc đảm đương 
sản xuất chương trình phát thanh hàng ngày, 
thành quả nổi bật, tạo ấn tượng nhất trong 
cuộc đời làm báo phát thanh của chúng tôi 
là trong điều kiện thiết bị còn khó khăn, 
thiếu thốn; phương tiện liên lạc lạc hậu, 
không đồng bộ, cán bộ kỹ thuật, phóng viên, 
biên tập viên, đạo diễn chưa qua tập huấn 
chính thức, nhưng phòng Phát thanh đã tổ 
chức thành công 2 chương trình phát thanh 
trực tiếp 2 sự kiện chính trị trọng đại của 
tỉnh và của khu vực. Đó là Lễ khánh thành 
cầu Mỹ Thuận ngày 21/5/2000 và lễ Kỹ niệm 
40 năm chiến thắng Ấp Bắc (2/1/1963 – 
2/1/2003) đáp ứng yêu cầu thông tin, nhanh 

THANH ĐẠM

Nguyên Giám đốc Nguyễn Đức Đảm và Trưởng phòng Phát thanh Bùi Thanh Đạm dự 
Hội nghị Phát thanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Qua những chặng đường
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LÃNH ĐẠO PHÒNG BIÊN TẬP PHÁT THANH

nhạy, kịp thời của công chúng lúc bấy giờ.
Đến đầu năm 2005, để phù hợp với yêu 

cầu sắp xếp tổ chức bộ máy trong điều kiện 
thực tế lúc bấy giờ, cơ quan đã hình thành 
phòng Thời sự Phát thanh truyền hình 
(PTTH), phòng Chuyên đề PTTH trên cơ sở 
nhập nhân lực 2 Phòng Phát thanh và Phòng 
Truyền hình. Trong đó phòng Thời sự PTTH 
chuyên sản xuất các chương trình thời sự, PS 
thời sự, Phóng sự dài trên cả 2 sóng phát thanh, 
truyền hình. Phòng Chuyên đề PTTH, chuyên 
tổ chức sản xuất các chuyên, tiết mục, chương 
trình chuyên đề, khoa giáo phát thanh, truyền 
hình. Trong đó tách bộ phận phát thanh viên, 
kỹ thuật thu âm, thu hình chuyển sang phòng 
Chương trình quản lý.  Phòng Thời sự và phòng 
Chuyên đề PTTH trở thành 2 phòng nghiệp 
vụ phụ trách phần tiền kỳ trong quy trình sản 
xuất chương trình thời sự,chuyên mục, chuyên 
đề chính luận và chương trình khoa giáo phát 
thanh truyền hình. Phòng Chương trình lo 
phần hậu kỳ tất cả các chương trình PTTH và 
chịu trách nhiệm chương trình văn nghệ , giải 
trí và quảng cáo PTTH 

Tháng 3/2007 thực hiện phương án tổ chức 
mới, phòng Phóng viên được thành lập trên 
cơ sở nhập lực lượng phóng viên, viên chức 2 
phòng Thời sự và Chuyên đề lại. 

Đến tháng 3/2011, thực hiện phương án 
sắp xếp tổ chức bộ máy mới, hình thành thêm 
Trung tâm Dịch vụ truyền hình, BGĐ có quyết 
định giải tán phòng phóng viên thành lập mới 
2 phòng: Phòng Biên tập phát thanh và Phòng 
biên tập truyền hình cho đến ngày nay.

Trong giai đoạn 2004 - 2007, do phải di dời 
khu phát xạ phục vụ thi công cầu Rạch Miễu, 
Đài đã ngưng phát sóng AM chuyển phát sóng 

FM tại tần số 96,2 Khz chung với tháp ăng ten 
truyền hình. Lúc bấy giờ phát thanh phát bình 
quân khoản 6 giờ /ngày theo khung chương 
trình phát thanh AM có từ 2004.

Trong chặng đường 40 năm hình thành và 
phát triển của Đài Phát thanh - Truyền hình 
Tiền Giang (1979 – 2019), nếu như năm 1996 
được xem dấu ấn của truyền hình (bắt đầu phát 
sóng truyền hình) thì năm 2008 có thể xem là 
bước đột phá ỡ lĩnh vực phát thanh – Tăng thời 
lượng phát sóng phát thanh từ 6 giờ/ ngày lên 
17 giờ/ngày để phù hợp với sóng phát thanh 
FM. Thời lượng tăng, số lượng chương trình 
thời sự, chuyên, tiết mục phát thanh chính 
luận, giải trí cũng tăng theo. 

Cơ cấu chương trình (CT) phát thanh thời 
sự, văn nghệ, chuyên tiết mục từ 3 chương trình 
thời sự ( mỗi chương trình 15-20’), 2 chuyên 
mục ( CM) , 3 chương trình văn nghệ hàng 
ngày với 10 CM phát cách tuần của những 
năm trước 2007 đến nay giờ phát sóng tăng lên 
18giờ/ngày với 52 đầu chương trình, CM, bản 
tin hàng ngày ( tính cả thời sự, văn nghệ, giải trí, 
quảng cáo và thông tin công cộng).

Dù lực lượng phòng Biên tập phát thanh 
có hạn ( từ 14 người lúc tách phòng  đến đầu 
tháng 8/2019 còn 11 CBVC), nhưng phòng 
BTPT đảm trách khoảng 10giờ/18 giờ phát 
thanh của Đài ( kể cả phát lại). Hàng ngày, 
Phòng đảm trách thực hiện  3 chương trình 
thời sự mới (từ 20-30 phút/CT); 6 CT, CM, Tiết 
mục các loại; 6 bản tin đầu giờ, 1 CM định kỳ 
tuần. Đó là chưa kể  hàng tuần thực hiện 2 CT  
tọa đàm phát thanh trực tiếp ; 2 CT Câu chuyện 
truyền thanh; 4 CT phát thanh dạng tạp chí ( 
Ngày cuối tuần, Tạp chí Phát thanh, Văn nghệ 
chủ nhật, CT phát thanh công nhân ); 1 chương 

trình phóng sự Phát thanh thực tế - Địa chỉ cần 
giúp ….Hàng tháng phòng còn phối hợp với 
BĐ BPTG thực hiện  1 CM Vì Chủ quyền an 
ninh biên giới; phối hợp với CATG thực hiện 1 
CM An ninh và đời sống… 

Đặc biệt năm 2013, sau Hội nghị phát 
thanh Châu Á ở Hà Nội, BGĐ Đài lập kế 
hoạch giao phòng triển khai tổ chức thực 
hiện chương trình phát thanh trực tiếp hàng 
ngày trên sóng phát thanh vào lúc 17giờ 30 
với tên gọi Chương trình 17 trên 30 từ đầu 
năm 2014. Đây là chương trình thời sự dạng 
mở, phát thanh viên đọc trực tiếp. Tin tức 
được cập nhật liên tục và có thể cập nhật 
ngay lúc phát sóng. Qua hơn 2 năm thực hiện 
chương trình đã đáp ứng yêu cầu thông tin 
nhanh nhạy, kịp thời hàng ngày của bạn nghe 
Đài; tính chuyên nghiệp của êkíp đã được 
nâng lên…Đến năm 2017 do nhiều nguyên 
nhân, khách quan lẫn chủ quan, nên chương 
trình này từ trực tiếp chuyển sang thu phát 
lại như cũ cho đến ngày nay.

 Sau khi tách phòng , nhiều chương trình 
phát thanh được hình thành và dần dần dành 
được sự quan tâm theo dõi, cộng tác của người 
nghe Đài. Đó là các chương trình phát thanh 
trực tiếp có tính tương tác cao giữa những 
người thực hiện chương trình, giữa các chuyên 
gia với người nghe Đài như Bác sĩ gia đình, 
Lắng nghe và trò chuyện; Tạp chí phát thanh;  
Văn nghệ chủ nhật; Ngày cuối tuần, Tiết mục 
Câu chuyện truyền thanh , chương trình Đọc 
truyện v.v,…Đặc biệt, các đây hơn 2 năm nay 
đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình 
Phóng sự phát thanh thực tế Địa chỉ cần giúp 
tạo sự quan tâm theo dõi và đồng hành giúp đỡ 
của người nghe Đài. 

NGUYỄN NGỌC LỄ
Phó Trưởng phòng

BÙI THANH ĐẠM
Trưởng phòng

CAO CÔNG THỨC
Phó Trưởng phòng
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CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM PHÁT THANH TRỰC TIẾP 
ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

N
hững năm gần đây, trước sự ra đời, 
phát triển và cạnh tranh mạnh mẻ 
của các loại hình truyền thông 
hiện đại, Đài Phát thanh và truyền 

hình Tiền Giang đã tập trung củng cố, 
cải tiến, nâng cao chất lương các chương 
trình phát thanh theo hướng “gần dân, 
sát cơ sở”, có tính tương tác cao để duy 
trì sự chú ý theo dõi của thính giả gần xa.

Một trong những chương trình 
mang đậm tính tương tác, “gần dân, sát 
cơ sở” trong những năm gần đây chính 
là Chương trình Tọa đàm phát thanh 
trực tiếp Đưa thông tin về cơ sở. Bắt đầu 
từ năm 2013, chương trình được thực 
hiện với nhiệm vụ đưa tiếng nói của các 
cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà chuyên 
môn ở nhiều lĩnh vực đến trực tiếp với 
người dân, đồng thời, ghi nhận những 
tâm tư, tình cảm, sự hiểu biết của người 
dân trực tiếp tham dự  chương trình đối 
với những vấn đề được nêu ra. 

Thông qua các sự kiện chính trị, kinh 
tế, văn hóa - xã hội lớn của đất nước và 
địa phương, Ban biên tập chương trình 
đã chọn chủ đề, xác định địa điểm  để tổ 
chức chương trình Tọa đàm. Cùng với 
sự nhiệt tình hỗ trợ của cấp ủy Đảng, 
chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tại 
cơ sở, chương trình Tọa đàm luôn thu 
hút được nhiều người dân tại cơ sở đến 
địa điểm tổ chức để theo dõi, trao đổi 
với các diễn giả về những vấn đề mà họ 
quan tâm đối với những vấn đề được 
nêu ra trong chương trình. Từ những 
nội dung trao đổi nầy, các Diễn giả là 
những  cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà 
chuyên môn trực tiếp giải đáp, trao đổi 
với thính giả, vừa tạo sự sinh động, hấp 
dẫn cho chương trình, vừa tạo được dấu 
ấn “dễ nhớ, dễ làm theo” đối với thính 
giả của chương trình. Những thông tin 
trao đổi nầy được chuyển tín hiệu từ cơ 
sở về trụ sở Đài phát thanh và truyền 
hình Tiền Giang để phát trực tiếp trên 
sóng FM tầng số 96,2MHz nên đã tạo 
sự lan tỏa rộng rãi trong cộng động xã 
hội trong tầm phát sóng cho phép của 
Đài. Trong những năm đầu thực hiện 
chương trình, do điều kiện thiết bị 
công nghệ còn yếu kém nên sự truyền 

CAO CÔNG THỨCDấu ấn 
về sức lan tỏa 

Đạo diễn trao đổi với diễn giả.

Thính giả giao lưu với diễn giả.
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dẫn nầy gặp không ít khó khăn. Tuy 
nhiên, từ khi có công nghệ 3G, 4G đến 
nay, cách truyền dẫn nầy đã tạo được 
sự ổn định nên chất lượng kỹ thuật của 
chương trình luôn được đảm bảo một 
cách tốt nhất.

Sự kết nối giữa thính giả và các diễn 
giả ngoài sự trao đổi trực tiếp tại địa 
điểm tổ chức Tọa đàm còn được thể 
hiện thông qua kết nối điện thoại đối 
với những thính giả không có điều kiện 
tham dự trực tiếp tại hội trường. Hiệu 
quả của chương trình mang lại chính 
là sự nắm bắt trực tiếp của thính giả 
về những thông tin được các Diễn giả 
truyền đạt trong chương trình để thông 
qua đó, thính giả đã trực tiếp trao đổi, 
tìm hiểu thêm những vấn đề mà họ cần 
được biết từ các Diễn giả. Nhiều chuơng 
trình khi hết thời lượng phát sóng nhưng 
vẫn còn thính giả muốn trao đổi với các 
Diễn giả nên Ban tổ chức phải sắp xếp 
cho trao đổi bên ngoài để thỏa mãn nhu 
cầu của thính giả.

Nhiều Diễn giả tham gia chương 
trình nầy đã đánh giá cao cách làm của 
Đài là đã thật sự đưa thông tin đến trực 
tiếp với người dân; đồng thời, giúp cho 
các Diễn giả có điều kiện nắm bắt tâm 
tư, tình cảm, nguyện vọng của người 
dân tại cơ sở, phục vu tốt cho yêu cầu 
hoạch định công tác của họ một cách 
phù hợp, thông qua sự dẫn dắt, gợi mở 
của người dẫn chương trình. Đây cũng 
chính là những điều kiện góp phần cho 
các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ 
và các đoàn thể thực hiện tốt hơn những 
phần việc trọng tâm của từng cơ quan, 
đơn vị. Trong đó, nổi bật là: Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới; 
Cuộc vận động Người VN ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam; Đưa chính sách, pháp 
luật vào cuộc sống; Ngày Pháp luật VN 
9/11 hàng năm; Phòng chống dịch bệnh 
trên người, cây trồng và vật nuôi; Ứng 
phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; …

Qua hơn 7 năm thực hiện, Chương 
trình Tọa đàm phát thanh trực tiếp Đưa 
thông tin về cơ sở cùng với các chường 
trình Tọa đàm trực tiếp tại phòng thu 
của Đài như: Bác sĩ gia đình, Lắng nghe 
và trò chuyện đã phần nào tạo được dấu 
ấn của làn sóng phát thanh Tiền Giang 
trong lòng công chúng gần xa, thích ứng 
tốt hơn với bối cảnh các loại hình truyền 
thông đã và đang có sự cạnh tranh mạnh 
mẽ trong xu thế phát triển truyền thông 
đa phương tiện hiện nay. 

Diễn giả chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Bộ phận kỹ thuật truyền dẫn tại hiện trường.

Bộ phận kỹ thuật âm thanh chuẩn bị tác nghiệp.
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VÕ THỊ TRIỀU

NGUYỄN THANH PHONG

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG DƯƠNG THÚY KIỀU

TRẦN HỒ YẾN VÂN

VÕ TẤN CƯỜNG

NGUYỄN THỊ ĐÀO

LÊ THANH LIÊM

BIÊN TẬP VIÊN VÀ PHÓNG VIÊN PHÒNG BIÊN TẬP PHÁT THANH
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NGUYỄN VIỆT BÌNHTRẦN MINH NGUYÊN

NGUYỄN TIẾN LỰC
Phó Trưởng phòng

TRẦN THANH TUẤN
Trưởng phòng

TRẦN KIM LƯƠNG
Phó Trưởng phòng

LÊ VĂN LONG

PHÒNG BIÊN TẬP TRUYỀN HÌNH
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NGUYỄN HỮU TÂM

LÊ KHÁNH HỒNG

BÙI THANH PHONG ĐẶNG MINH TRÍ ĐỖ THỊ KIM NỮ

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

CAO VĂN MINH TOÀN

TRƯƠNG THỊ THANH THẢO

NGUYỄN THỊ KIM HẰNG
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NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

TRẦN THANH LIÊM

ĐÀO ANH TUẤN

NGUYỄN THỊ HỒNG TUYẾN

TỪ THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

ĐOÀN THANH VŨ

NGUYỄN VĂN PHI PHỤNG
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NGUYỄN VĂN PHẤN
Phó Giám đốc Đài PH-TH TG

K
ể từ buổi phát sóng đầu tiên cho đến 
bây giờ, cái LOGO THTG, dần trở 
nên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ 
mỗi gia đình. Trước xu thế bùng nổ 

thông tin, nhất là trước xu thế mở cửa hội 
nhập, với nhiều kênh, nhiều luồn và nhiều 
loại hình thông tin, đa chiều, phức tạp, cùng 
với nhiều tỉnh thành khu vực và cả nước 
giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, một 
yêu cầu đặt ra là cần phải có kênh thông 
tin chính thống của Đảng bộ quân dân địa 
phương. Truyền hình TG ra đời, đáp ứng 
yêu cầu cho mặt trận văn hoá tư tưởng của 
tỉnh nhà trước xu thế phát triển đan xen, 
phức tạp của nhiều loại hình truyền thông 
ở khu vực cũng như thế giới, nhằm phục 
vụ tích cực cho nhiệm vụ chính trị, định 
hướng dư luận và nhận thức lành mạnh 
bổ ích của công chúng trước âm mưu diễn 
biến hoà bình của các thế lực đang đặt ra 
lúc bấy giờ. 

Thế là từ đó hệ thống Truyền hình Việt 
Nam có thêm kênh thông tin cơ sở, làm 
cánh tay nối dài của hệ thống báo hình cả 
nước. Mười lăm năm, quá sớm so với hành 
trình của nền Báo Chí cách mạng Việt Nam 
nói chung và nói riêng đối với sự nghiệp 
Báo Chí ở Tiền Giang. Nhìn lại nữa cuối 
thế kỷ trước, cùng với Báo Ấp Bắc, Đài Phát 
thanh, hệ thống truyền thanh, sóng truyền 
hình bắt đầu bắt đầu hoạt động và sớm thu 
hút khán giả. Kênh thông tin truyền hình 
đóng góp không nhỏ trong tiến trình đổi 
mới và đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp 
hoá hiện đại hoá của Đảng bộ quân dân 
Tiền Giang. Thành quả đó, bắt đầu từ sự 
đầu tư đúng đắn về cơ sở vật chất lắp đặt 
thiết bị để đi vào phát hình. Đó là một quá 
trình chuẩn bị khá lâu dài bắt nguồn từ sự 
quan tâm của Tỉnh uỷ UBND Tỉnh, sự định 
hướng của Ủy ban Phát thanh Truyền hình 
Việt Nam khoảng hơn 10 năm trước.   

Năm 1984, một Tổ quay phim trực 
thuộc Sở Văn hoá - Thông tin được chuyển  
về Đài để thành lập phòng truyền hình. Từ 
đó Đài phát Thanh Tiền Giang được đổi tên 
gọi Đài PTvà TH TG. Trong giai đoạn sơ 
khai, với ba máy quay phim nhựa 16mm, 
tiếp quản từ chế độ cũ để lại, Phòng truyền 
hình đã thực hiện các tin thời sự đầu tiên 

gởi cộng tác với Đài truyền hình Cần Thơ 
và thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, lãnh 
đạo tỉnh ưu ái nguồn chi ngân sách nhập 
thêm một số thiết bị điện tử chuyên ngành 
cho truyền hình, gồm 4 máy quay, thiết bị 
kèm theo và Bộ dựng hình UMATIC, tăng 
cường đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình 
độ nghiệp vụ cho 4 phóng viên quay phim.

Trước yêu cầu phát triển, ngày 
17/10/1995, lãnh đạo tỉnh đã khởi công 
xây dựng các hạng mục của dự án khu nhà 
kỹ thuật phát thanh và truyền hình. Hơn 1 
năm sau, chính thức là ngày 19/12/1996 Đài 
đã phát sóng chương trình tuyền hình. Với 
01 máy phát hình 5kw, 02 đầu video VHS, 
05 máy quay phim, đời VHS, 02 bàn dựng 
tương ứng và 02 máy vi tính. Lực lượng 
phóng viên và kỹ thuật viên được bổ sung, 
nhất là đội ngũ quay phim, phóng viên biên 
tập, thát thanh viên                                  

Như vậy, từ chỗ sản xuất tiền kỳ, 
gửi phát sóng truyền hình Cần Thơ và 
TPHCM, chỉ sau vài năm, từ thiết bị máy 
quay VHS, Đài đã tiếp tục đầu tư thế hệ 

máy quay betascam, xe màu, thực hiện 
được một số chương trình trực tiếp phục 
vụ các cuộc Đại hội, mitting kỷ niệm  quan 
trọng và các kỳ họp HĐND của Tỉnh, kể cả 
một số chương trình giải trí thuộc lĩnh vực 
sân khấu ca nhạc cải lương, đưa khán giả 
tiếp cận thông tin một cách trực tiếp.

Các hội thi tiếng hát măng non giải 
thưởng Hồ Văn Nhánh, Tiếng hát PT-TH 
giải Hoàng Việt, Hội thi giọng ca cải lương 
giải thưởng Nguyễn Thành Châu…trở 
thành những chương trình giải trí đinh 
trên sóng truyền hình TG thời điểm đó, 
đồng thời cũng mở ra kênh thông tin gần 
gũi hơn với công chúng. Trọng tâm và định 
kỳ nhất vẫn là mãng thời sự chính luận và 
chuyên đề khoa giáo, luôn được duy trì và 
nâng chất hàng năm.

Thời sự từ buổi đầu chỉ sản xuất 1 
chương trình với thời lượng từ 15 phút, đến 
nay đã đi vào sản xuất 3 chương trình thời 
sự mỗi ngày, bao gồm chương trình thời 
sự lúc 18 giờ 30 phút, thời lượng 19 đến 20 
phút.  Chương trình thời sự trưa, với tên 

TRUYỀN HÌNH

Tuổi đôi mươi
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gọi Tiền Giang kết nối 24 giờ, thời lượng 
20 phút và được phát lại vào 15 giờ chiều 
cùng ngày và chương trình Tiền Giang 
chào ngày mới (5 phút), phát lúc 7 giờ sáng 
mỗi ngày. Tính Tổng thời lượng cho mãng 
thời sự chính luận được phát sóng mỗi ngày 
45 phút. 

Nhiều chuyên đề khoa giáo lần lượt 
được mở ra, rãi đều các ngày trong tuần, đi 
đôi với sự phát triển của Truyền hình tỉnh, 
hệ thống truyền thanh cơ sở cũng hình 
thành Tổ Cộng tác viên Truyền hình cung 
cấp thông tin sự kiện tại các huyện thị và cơ 
sở, nhờ vậy có thể nói lượng tin tức thời sự 
khá phong phú, kịp thời và sâu sát. 

Ngoài cộng tác tin tức thời sự, hiện nay, 
có 11/ 11 đài truyền Thanh Truyền hình 
huyện thị thành đã tự chủ về kinh phí, xây 
dựng được chuyên đề tiếng nói địa phương 
phát trên sóng Truyền hình tỉnh với định 
kỳ mỗi tháng từ 1 đến 2 chương trình cho 
1 đơn vị huyện thị thành. Riêng Đài TTTH 
Thành phố Mỹ Tho tự chủ cả khâu hậu kỳ 
để cộng tác mỗi tuần 1 chuyên đề, phục vụ 
đắc lực trong tiến trình xây dựng phát triển 
đô thị Mỹ Tho.

Các đơn vị Bộ chỉ huy quân Sự Tỉnh, 
Công An Tiền Giang và Bộ đội biên Phòng 
Tiền Giang, được xem là Cộng tác viên 
ngành có những đóng góp đáng kể vào lĩnh 
vực chuyên đề, tuyên truyền mãng Quốc 
phòng An ninh. Hiện nay 3 đơn vị nầy cũng 
đã tự chủ kinh phí trong sản xuất chuyên 
mục phát trên sóng Phát thanh- Truyền 
hình Tỉnh. Trong đó chương trình An ninh 
TG còn tự chủ cả khâu sản xuất hậu kỳ và 
duy trì đều đặn mỗi tuần phát sóng 1 kỳ với 
thời lượng 15 phút.                              

Bên cạnh đó, cũng trong hơn 20 năm 
qua, trong từng bước sóng của Truyền hình 
TG, còn có sự đóng góp hỗ trợ của các sở 
ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương các cấp, 
đáng trân trọng trong khâu phối kết hợp 
mở các chuyên tiết mục tiếng nói các đoàn 
thể, chương trình khoa giáo trên hầu hết các 
lĩnh vực từ Nông nghiệp Nông thôn Nông 
dân đến y tế giáo dục, chính sách pháp 
luật, An Ninh trật tự, trong đó nhiều Diễn 
đàn Tọa đàm khoa giáo chuyển giao khoa 
học kỷ thuật trong sản xuất nuôi trồng, 
trong phòng trị bệnh và trong phát triển sự 
nghiệp giáo dục đào tạo, phát triển Công 
nghiệp Tiểu thủ công nghiệp và Lưu thông 
hàng hoá, cổ vũ cho nhiều phong trào nhiều 
chủ trương phòng chống tai tệ nạn xã hội, 
xóa khó giảm nghèo, huy động các nguồn 
lực đẩy mạnh các hoạt động An sinh XH, 
Nhất là tiến trình xây dựng Nông thôn mới 
tạo được diễn đàn rộng rãi, đáp ứng ngày 

càng tiết thực cho nhân dân và khán giả 
trong ngoài tỉnh. Với những cố gắng trong 
điều kiện hiện có, sóng truyền hình TG đã 
đảm đương tốt vai trò cầu nối giữa Đảng và 
nhà nước chính quyền mặt trận đoàn thể 
địa phương, cũng như các nhà khoa học 
và Doanh nghiệp với công chúng trên từng 
giới, từng lĩnh vực.  Nhiều chương trình 
truyền hình thực tế  như Mái ấm nghĩa 
Tình, Nâng bước đến trường, Địa chỉ nhân 
đạo, Chuyện làng chuyện phố, Cây lành trái 
ngọt..v..v, tạo nên hiệu ứng tích cực, đồng 
hành cùng nhiều trường hợp, giúp các tầng 
lớp nhân dân tích luỹ kiến thức, trong học 
tập lao động, vượt qua bệnh tật nghèo khó, 
và cả những thay đổi tư duy tập quán lạc 
hậu, có điều kiện cập nhật kiến thức pháp 
luật, điều chỉnh hành vi nhận thức, lối sống, 
vươn lên làm nhà khoa học, làm chủ Doanh 
nghiệp ngay trên mãnh vườn thửa ruộng và 
trang trại của mình.

Hơn 20 năm phát sóng truyền hình, với 
đội ngũ phóng viên quay phim, biên tập 
viên, kỹ thuật viên và phát thanh viên… 
làm công tác truyền hình, cũng là ngần ấy 
thời gian họ vào nghề và gắn bó với nghề, 
so với tuổi đời thì không là bao, nhưng so 
với tuổi nghề cũng đủ giúp họ có được độ 
chính trong kỹ năng nghiệp vụ, trở thành 
nhân tố chủ lực trong các chương trình 
truyền hình phát sóng mỗi ngày. 

Đáng chú ý trong 10 năm trở lại đây, 
được sự chấp thuận của UBND tỉnh, 
với sự thống nhất phối hợp của các sở, 
ngành… Truyền hình TG còn tổ chức xây 
dựng phát sóng chương trình dưới dạng 
gaemshuow tạo ra sân chơi làm cầu nối 

kiến thức phổ thông hữu ích cho học sinh 
trung học phổ thông đó là chương trình 
Đường đến vinh quang mỗi tuần phát 
sóng 1 kỳ với các vòng thi tuần, tháng, quí 
và chung kết năm. Rồi phối hợp với Sở Tư 
pháp Tiền Giang thực hiện chương trình 
Sân khấu hóa mang tên Câu chuyện Nông 
thôn để truyền tải kiến thức pháp luật góp 
phần nâng cao dân trí, loại bỏ tập tục lạc 
hậu, bài trừ mê tín dị đoan và tai tệ nạn XH 
có tính giáo dục cao.      

Mặc dù phải đối diện muôn vàn thách 
thức khó khăn trước xu thế bùng nổ thông 
tin với sự cạnh tranh gay gắt của nhiều 
loại hình báo chí, kênh truyền thông đa 
phương tiện, nhưng nhờ giữ vững quan 
điểm là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng 
nói của chính quyền đoàn thể, đồng thời là 
Diễn đàn của nhân dân tỉnh nhà, Truyền 
hình TG thông qua các chương trình thời 
sự, chuyên mục cùng một số chương trình 
thực tế và truyền hình trực tiếp, đã làm tốt 
nhiệm vụ chính trị được giao, đúng với 
chức năng Người Bạn đồng hành với quí 
khán giả tỉnh nhà qua từng sự kiện từng 
chặng đường xây dựng phát triển đời sống 
kinh tế văn hoá xã hội tỉnh nhà hơn 20 năm 
qua.  Sự có mặt của kênh Truyền hình, Đài 
PTTH Tiền Giang là tất yếu, trước nhu cầu 
phát triển đa dạng hoá các loại hình báo chí 
ở tỉnh nhà, thể hiện thành quả sau hơn 30 
năm đổi mới, đáp ứng kịp thời yêu cầu tăng 
cường thông tin chủ trương, chính sách 
pháp luật của Đảng và Nhà nước, cũng như 
nhu cầu nắm bắt thông tin, kiến thức khoa 
học đời sống và giải trí ngày càng cao của 
nhân dân trong và ngoải tỉnh.
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ọ yêu nhau nhưng không một kẻ 
Dám công khai nhận trước điều này 
(Nhà thơ Hainơ-Đức)

Hối hả về đâu mùa thu yêu mến 
Mà chiều nay tất tả lá vàng bay 
Đường phố đã trôi những dòng áo trắng 
Nhưng dáng xưa thì xa thẳm đâu rồi...
Mùa thu ạ, mùa thu nào biết được 
Buổi đất trời vừa chớm gió heo may 
Có đôi bạn nhớ mùa thu da diết 
Râm ran lòng mong tháng hạ nhanh trôi...
Cái thuở ấy những ngày vui tới lớp 
Lá vàng bay đưa gót ngọc học trò 

Chiều tan học dạo vòng qua bao phố 
Giấu xao lòng chẳng ai dám nói ra...
Cái thuở ấy thầm yêu và trộm nhớ 
Câu thơ Hainơ như có phép thần 
Mà mùa thu thì vô tình quá đỗi 
Chẳng bao giờ lắng tiếng đập trong tim...
Cái thuở ấy... bây giờ em có nhớ 
Em ở đâu cho anh được đến tìm 
Chiều nay thu lại bước đi tất tả 
Chỉ còn anh đứng trơ trọi một mình...

* Nhà báo Đinh Xuân Trường từng công tác 
ở Đài Phát Thanh Truyền Hình Tiền Giang.

NHÀ BÁO THANH TUẤN:

T
ốt nghiệp đại học báo chí-Học viện Báo chí tuyên truyền 
Hà Nội từ năm 1990, 35 năm công tác trên lĩnh vực 
truyền hình, nhà báo Thanh Tuấn luôn gắn bó với nghề 

và có nhiều tác phẩm báo chí truyền hình đạt giải cao. 
Vào Đài làm phóng viên biên tập truyền hình đến phó 

trưởng phòng, trưởng phòng Biên tập truyền hình, nhà báo 
Thanh Tuấn luôn được lãnh đạo tin cậy, đồng nghiệp quý 
mến…và anh đã để lại dấu ấn nơi khán giả với nhiều tác 
phẩm báo hình giàu tính phát hiện.  Hơn nửa đới người, nhà 
báo Thanh Tuấn đã có nhiều tác phẩm báo chí truyền hình 
đạt giải báo chí Nguyễn Văn Nguyễn-Tiền Giang, giải báo chí 
Truyền hình toàn quốc, giải báo chí truyền hình toàn quân 
và giải báo chí quốc gia. Các tác phẩm báo chí của nhà báo 
Thanh Tuấn luôn mang hơi thở cuộc sống của người dân, 
gắn liền với văn hóa truyền thống của dân tộc. Nhà báo 
Thanh Tuấn luôn nhìn cuộc sống ở những khía cạnh tốt đẹp 
nhất và khai thác những giá trị tốt đẹp của con người trong 
lao động sản xuất, trong cuộc sống hàng ngày. Có thể minh 
chúng qua các tác phẩm với đầu đề chân chất, mang ngôn 
ngữ quần chúng như: “Hạt muối giọt mồ hôi”; “Đất rừng 
Gò Công”; “Tháp mười vùng đất mới”; “Ngọt ngào lời ru”; 
“Ông Sáu vườn cò”; “Bà sáu nông dân”; “Sức sống”; “Họ vẫn 

là anh hùng”; “Tủ thờ Gò Công”….  Đặc biệt tác phẩm báo 
chí truyền hình “Sức sống” đã đạt huy chương bạc liên hoan 
phim truyền hình toàn quốc và giải nhất giải báo chí toàn 
quốc năm 1993. 

Quá trình làm báo nhà báo 35 năm qua nhà báo Thanh 
Tuấn rất tâm đắc với các mãng đề tài truyền thống lịch sử và 
văn hóa xã hội vì mãng đề tài này dễ đi vào lòng người và giải 
quyết được những vấn đề mà xã hội quan tâm.

duyên nợ 35năm
THÙY TRANG

và những tác phẩm “chân quê” 

Nhìn mùa thu đi ĐINH XUÂN TRƯỜNG

H
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PHÒNG TỔ CHỨC & HÀNH CHÍNH

Phòng Tổ chức và Hành chính ( tên gọi lúc ban đầu là 
Phòng Hành chánh -Tổng hợp ) là đơn vị trực thuộc Đài Phát 
thanh và Truyền hình Tiền Giang có nhiệm vụ chính là  tham 
mưu cho Ban Giám đốc Đài về công tác văn thư lưu trữ, kế 
hoạch tài vụ, tổ chức cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng, thi đua khen 
thưởng, công tác phòng chống tham nhũng, bảo vệ an toàn cơ 
quan và định hướng cho sự nghiệp truyền thanh ở cơ sở.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Tổ chức và 
Hành chính hiện có tổng số 18 cán bộ, viên chức được chia 
thành 04 tổ nghiệp vụ bao gồm : Tổ văn thư, Tổ kế hoạch - kế 
toán, Tổ lái xe và Tổ bảo vệ. 

Với tinh thần trách nhiệm cao, 40 năm qua tập thể cán bộ, 
viên chức của Phòng luôn luôn giữ vững sự đoàn kết thống 
nhất trong nội bộ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp một phần 
công sức của mình vào thành tích chung của đơn vị. Có thể kể 
đến những thành tích tiêu biểu như : 

- Tập thể lao động xuất sắc năm 2013 & 2014; Bằng khen 
của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2014, Bằng khen của Đài Tiếng 
nói Việt Nam năm 2009.

- 05 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

- 15 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân  tỉnh Tiền Giang.

Và nhiều cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Đài.
Trong thời gian tới, với phương châm “Trách nhiệm, Năng 

động, Sáng tạo và Hiệu quả”, tập thể cán bộ viên chức Phòng 
Tổ chức và Hành chính phấn đấu giữ vững đoàn kết nội bộ, 
khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao.

39năm THÀNH LẬP ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANG



NGUYỄN VĂN SƠN
Phó Trưởng phòng

NGUYỄN ANH THƯ

TRẦN HỮU PHỤC
Trưởng phòng

NGUYỄN HOÀNG HÔN

NGUYỄN TUẤN QUANG
Phó Trưởng phòng

NGUYỄN THANH PHONG

HUỲNH THANH NGHỊBÙI THANH KỶ HUỲNH VĂN LŨY

LÃNH ĐẠO PHÒNG TỔ CHỨC & HÀNH CHÍNH
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NGUYỄN THANH SƠN

HỒ THỊ  NGỌC BÍCH

VI VĂN BA

NGUYỄN VĂN HÙNG

ĐOÀN THỊ NGA

TRẦN THỊ YẾN PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

HUỲNH THỊ CÚC

ĐẶNG THỊ MINH THƯ

41năm THÀNH LẬP ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANG



PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH

         

         

         
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

-Tham mưu trực tiếp cho Ban Giám 
đốc xây dựng và cải tiến chương trình 
phát thanh – truyền hình hằng năm;

-Thực hiện hậu kỳ cho tất cả các 
chương trình phát thanh - truyền hình; 

-Biên tập tổng thể chương trình phát 
thanh- truyền hình hàng ngày; 

-Tổ chức thực hiện (trực tiếp hoặc thu 
phát lại) các chương trình văn hoá – văn 
nghệ, thể dục thể thao, các chương trình 
thu qua vệ tinh, phim truyện, khoa giáo 
và các chương trình giải trí khác.

Phòng Chương Trình giữ vai trò 
nòng cốt trong các chương trình tiêu 

biểu mang thương hiệu THTG như: 
Tiếng hát truyền hình- giải Hoàng Việt, 
Giọng ca cải lương –giải Nguyễn Thành 
Châu, Tiếng hát Măng non – giải Hồ Văn 
Nhánh, Tiếng vọng quê hương, Giai điệu 
Phương Nam, Game show Đường đến 
vinh quang, ...

Phòng Chương Trình 
hiện có 26 CBVC với 11 
nữ, 15 nam.

Trình độ chuyên môn: 
06 Thạc sĩ, 18 Đại học và 2 
Cao đẳng. 

Hoạt động với 5 tổ 
chuyên môn, gồm:

+ Tổ Phát thanh viên 
+ Tổ Kết nối chương 

trình
+ Tổ thu âm, thu hình, 
+ Tổ dựng hình 
+ Tổ biên tập chương 

trình Vệ tinh và giải trí.

-Bằng khen Liên hoan Truyền 
hình toàn quốc năm 2008 - Chương 
trình ca, múa, nhạc: Hoa mười giờ 
(Biên tập: Thiện Trung – đạo diễn: 
Nam Hùng)

-Bằng khen Liên hoan Truyền 
hình toàn quốc năm 2011- chương 
trình ca nhạc Hương Biển Gò công 
(Biên tập: Văn Phấn - Thanh Loan, 
đạo diễn: Nam Hùng)

-Huy Chương Bạc Liên hoan 
Truyền hình toàn quốc 2013 vở cải 
lương: Lối về (Tác giả: Huỳnh Anh, 
biên tập: Thanh Phụng - Ngọc Thanh, 
đạo diễn: Nam Hùng)

-Huy Chương Bạc Liên hoan 

Truyền hình toàn quốc 2014 vở cải 
lương: Nỗi đau sợi tơ đồng (Tác giả: 
Huỳnh Anh, biên tập: Thanh Phụng 
- Ngọc Thanh, đạo diễn: Nam Hùng)

-Bằng khen Liên hoan Truyền 
hình toàn quốc 2018: chương trình 
ca cổ: Một thoáng quê em miền chợ 
nổi. (Biên tập: Ngọc Thanh, đạo diễn: 
Minh Trí)

Ngoài ra, tập thể CBVC phòng 
Chương trình hàng năm luôn đạt các 
danh hiệu Chiến sĩ thi đua, tập thể 
Lao động xuất sắc cùng nhiều bằng 
khen, giấy khen của UBND tỉnh TG, 
các ban ngành đoàn thể trong tỉnh và 
của Giám đốc đài trao tặng.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ: 

Tập thể Phòng Chương trình.
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Khi ngồi trước màn ảnh nhỏ xem 
các chương trình thời sự chính luận, 
ít ai hiểu được để tạo ra  những sản 

phẩm đó, các thành viên phải có 
sự phối hợp như thế nào? Sau đây, 

chúng tôi xin giới thiệu quy trình 
thực hiện các tin tức thời sự qua loạt 

phóng sự ảnh:

QUY TRÌNH SẢN XUẤT 
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 

Phóng sự Ảnh
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NGUYỄN THANH PHONG - Phó Trưởng phòng

Trưởng phòng
CAO TRUNG TÍN

NGUYỄN THỊ THANH LOAN - Phó Trưởng phòng

LÃNH ĐẠOPHÒNG 
CHƯƠNG TRÌNH
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PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT
THANH

VIÊN

CHÍ THIỆN

LÂM QUỐC THÁI

HUỲNH THƠ

HƯƠNG GIANG

LOAN ANH

ĐĂNG HIẾU
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ĐẶNG TRANG

NGUYỄN THỊ KIM THOẠI

NGUYỄN NGỌC THANH TRẦN THỊ THU VÂN

NGUYỄN NGỌC QUÝ PHẠM NGỌC MỸ

NGUYỄN THỊ THẢO TRANG
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PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH

NGUYỄN KHÁNH QUỐC

PHẠM VĂN THOM

LƯU VĂN SANG

VÕ XUÂN QUANG

NGUYỄN CÔNG KHANH

NGUYỄN LÊ QUANG VINH

LÊ QUỐC THÁI
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PHÒNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

T
rang thông tin điện tử tổng hợp 
của Đài Phát thanh - Truyền 
hình Tiền Giang chính thức ra 
mắt ngày 16 tháng 9 năm 2009, 

nhân kỷ niệm 30 năm thành lập đài. 
Ngoài chức năng cung cấp thông tin 
bằng hình thức tin, bài, ảnh, website 
còn cho phép khán giả xem trực 
tuyến kênh truyền hình THTG và 
nghe trực tuyến chương trình phát 
thanh FM 96,2 MHz trên máy vi 
tính và các thiết bị di động. Đặc biệt, 
ngày 09 tháng 6 năm 2015, Đài Phát 
thanh - Truyền hình Tiền Giang 
chính thức đưa vào sử dụng phiên 
bản di động Trang thông tin điện 
tử tổng hợp của Đài. Phiên bản di 
động được thiết kế tương thích với 
các thiết bị thông minh có hệ điều 
hành phổ biến hiện nay như: iOS, 
Android, Windows, cũng như tương 
thích với mọi kích thước màn hình 
từ điện thoại đến máy tính bảng. 
Do đó chỉ cần điện thoại hoặc máy 
tính bảng có kết nối Wi-Fi (Wireless 
Fidelity) hoặc 3G, 4G, độc giả có thể 
truy cập vào Trang thông tin điện tử 
tổng hợp của đài một cách nhanh 
chóng, dễ dàng với đầy đủ thông 

tin hữu ích. Ngoài ra, khán giả còn 
có thể lựa chọn xem lại tất cả các 
chương trình, chuyên mục mà mình 
yêu thích đã phát sóng trên THTG 
và FM 96,2 MHz ở bất kỳ thời điểm 
nào. Dự kiến năm 2020, Đài sẽ nâng 
cấp trang thông tin điện tử trở thành 
Báo điện tử trực thuộc Phát thanh - 
Truyền hình Tiền Giang...

Hiện nay, trang thông tin điện 
tử của Đài có khoảng 3.000 lượt 
truy cập hàng ngày, đã và đang trở 
thành một kênh thông tin hữu ích 
có tác động lớn đến độc giả. Hiện 
trang thông tin điện tử Đài Phát 
thanh – truyền hình Tiền Giang tích 
hợp nhiều phương thức chuyển tải, 
gồm: văn bản (text), hình ảnh tĩnh 
và đồ họa (still image & graphic), 
âm thanh (audio), hình ảnh động 
(video & animation) và gần đây 
nhất là các chương trình tương tác 
(interactive program). Chính vì 
vậy, mặc dù chưa nâng cấp thành 
báo điện tử, nhưng trang thông tin 
điện tử Đài Phát thanh – truyền 
hình Tiền Giang được xem như biểu 
tượng của truyền thông đa phương 
tiện, ngày càng thu hút đông đảo 
lượt người truy cập và sử dụng.

Cùng với trang thông tin điện tử, 

những năm gần đây Đài PT-TH Tiền 
Giang tập trung phát triển các trang 
mạng xã hội (Facebook, Youtube, 
Zalo) nhằm đáp ứng nhu cầu thông 
tin đa dạng của công chúng. Đặc biệt, 
với sự phát triển của các phương tiện 
truyền thông số, nhất là các thiết bị 
tiện ích cá nhân, người dùng mạng 
xã hội ngày nay dễ dàng kết nối, chia 
sẻ và tiếp nhận thông tin một cách 
nhanh chóng, hiệu quả. Không đứng 
ngoài cuộc chơi đó, Đài PT-TH Tiền 
Giang đã bắt tay vào việc xây dựng 
các trang mạng xã hội với thương 
hiệu THTG từ rất sớm (2013). Tuy 
nhiên, sự tham gia này chỉ mang 
tính giành “chỗ đứng trên giang hồ”, 
chứ chưa có chú trọng phát triển. Từ 
năm 2017, khi môi trường mạng xã 
hội bắt đầu phát triển mạnh mẽ, cũng 
là lúc các trang mạng xã hội của Đài 
bắt đầu được chăm chút và đầu tư 
hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu thông 
tin của công chúng trên môi trường 
mạng xã hội. Hiện nay, với số lượng 
hơn 54.000 người theo dõi trang 
facebook (Truyền hình Tiền Giang 
(tiengiangtv), gần 23.000 người đăng 
ký theo dõi trang youtube của Đài 
PT-TH Tiền Giang, đã tạo điều kiện 
giúp Đài PT-TH Tiền Giang chuyển 

10năm
một
chặng 
đường

 P.H
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NGUYỄN VĂN PHẤNNGUYỄN THỊ KIM QUYÊN
(đã nghỉ hưu)

NGUYỄN DUY PHÚC HUY

LÃNH ĐẠO PHÒNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

NGUYỄN DUY PHÚC HUY - 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG (PHỤ TRÁCH)

Có nhiệm vụ điều hành toàn diện và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Đài và 
Ban biên tập về hoạt động của trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội 
do Đài quản lý. Trực tiếp khai thác, biên tập tin, bài, ảnh và các thể loại báo chí từ 
nguồn phóng viên, cộng tác viên và các báo điện tử. Duyệt tin, bài, ảnh tổng thể 
trước khi cho phép hiển thị lên website và các trang mạng xã hội của Đài. Kiểm tra 
tất cả Audio phát thanh và Video clip truyền hình được cập nhật trong ngày. Theo 
dõi thường xuyên đường truyền phát thanh và truyền hình online trên Website. 
Đề xuất và phác thảo banner trang chủ thích hợp vào từng thời điểm… 

tải một cách chính thống các thông 
tin thời sự diễn ra hàng ngày trên 
môi trường mạng xã hội, đồng thời 
góp phần quan trọng và việc cung 
cấp thông tin và định hướng thông 
tin trên môi trường mạng xã hội.

Bên cạnh việc cung cấp thông 
tin, các trang mạng xã hội của đài 
còn góp phần tích cực vào sự phát 
triển nhận thức, tư duy và kỹ năng 
sống cho độc giả thông qua hơn 
1.000 videoclip (kênh Youtube) và 
hàng ngàn bài viết (Facebook), với 
các chủ đề khác nhau, góp phần 
quan trọng vào việc cung cấp kiến 
thức trên tất cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội…

Có thể nói, mặc dù là loại hình 
báo chí mới mẻ và sinh sau đẻ muộn, 
nhưng trang thông tin điện tử và các 
trang mạng xã hội của Đài PT-TH 
Tiền Giang đã có những bước phát 
triển mạnh mẽ, đã và đang được bạn 
đọc quan tâm, theo dõi. Để đáp ứng 
ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn 
đọc, dự kiến năm 2020, trang thông 
tin điện tử Đài PT-TH Tiền Giang 
sẽ được nâng cấp và ra mắt Báo điện 
tử, với nhiều thông tin cập nhật đa 
dạng, phong phú, tăng khả năng 
tương tác, dựa trên nền tảng báo chí 
đa phương tiện… hy vọng sẽ tiếp tục 
nhận được sự quan tâm, chia sẻ và 
động viên của bạn đọc xa gần.
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Thành lập và hoạt động vừa tròn 10 năm,  so với tuổi 
40 của Đài PT-TH Tiền Giang thì kênh thông tin điện 
tử này  non trẻ nhất so với các thể loại báo chí hiện nay 
của Đài. Phòng Thông tin Điện tử được thành lập ngày 
16/9/2009 với trách nhiệm được giao quản lý và khai 
thác trang thông tin điện tử (www.thtg.vn), các trang 
mạng xã hội (Facebook, Youtube, Zalo), nhằm cung cấp 

các thông tin thời sự “nóng bỏng” đến với bạn đọc. 
Với  5 thành viên, Phòng Thông tin Điện tử và cũng 

là phòng có số lượng nhân sự ít nhất Đài, mỗi người công 
việc, cùng chung sức chung lòng, từng bước nâng cao chất 
lượng và thu hút công chúng theo dõi, cập nhật, phản 
hồi…qua loại hình báo chí đang “hot” hiện nay và tương 
lai. Mới các bạn làm quen và hợp tác với các thành viên:

TRƯƠNG MINH TRUNG – 
PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT (IT): 

PHAN VĂN QUYỀN - PHỤ TRÁCH CÁC TRANG 
MẠNG XÃ HỘI (FACEBOOK, YOUTUBE, ZALO):

Có nhiệm vụ quản trị mã nguồn trang thông tin 
điện tử và các trang mạng xã hội của Đài; quản lý đường 
truyền mạng, bảo mật và an ninh mạng, đảm bảo trang 
thông tin điện tử hoạt động an toàn, liên tục. Thiết kế 
giao diện và thực hiện thiết kế banner trang chủ các sự 
kiện chính trị - xã hội của tỉnh…

Có nhiệm vụ biên tập và đăng tải các thông tin trên 
các trang mạng xã hội; thực hiện thiết kế banner truyền 
hình và phát thanh trực tiếp; phụ trách kỹ thuật các 
chương trình livestream trên trang facebook của Đài…

HUỲNH THỊ HẢI BÌNH

Biên tập và cập nhật tin bài, ảnh của phóng viên 
và các tin bài khai thác các thể loại báo chí trên mạng 
internet. Thiết kế flash giới thiệu phim truyện, khai 
thác, biên tập, giới thiệu nội dung phim truyện và cập 
nhật lịch phim truyện…

NGUYỄN HỒNG LỆ

Biên tập và cập nhật các videoclip truyền hình và 
audio phát thanh như: Cập nhật lịch phát sóng phát 
thanh và truyền hình; video clip thời sự, các chuyên 
mục, chương trình khoa giáo, giải trí truyền hình và 
cập nhật Audio các thể loại của phát thanh lên trang 
thông tin điện tử…
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Đ
ối với Đài Phát thanh và Truyền 
hình hiện nay, quảng cáo được 
ví von có tính quyết định cái 
“ hầu bao” của đơn vị, còn nói 

“chữ nghĩa” thì đó là hoạt động “kinh 
tế báo chí”. Vai trò của công tác quảng 
cáo càng được xác lập  theo quy hoạch 
chung của Chính phủ, đến năm 2020, 
tất cả các cơ quan báo chí, trong đó có 
các Đài Phát thanh và Truyền hình phải 
tiến đến tự chủ về tài chính. Vì vậy, tổ 
chức tốt hoạt động quảng cáo nhằm 
mang lại nguồn thu ổn định, đảm bảo 
cho các hoạt động là nhiệm vụ “sống 
còn” của các Đài Phát thanh và Truyền 
hình địa phương hiện nay. Có thể nói 
mối quan hệ kinh tế báo chí và chính 
trị là mối quan hệ hữu cơ trong quá 
trình hoạt động của Đài. 

Trung tâm Dịch vụ truyền hình 
là đơn vị trực thuộc  Đài PTTH Tiền 
Giang được UBND tỉnh ra quyết định 
thành lập năm 2006, có chức năng 
nhiệm vụ giúp cho Đảng ủy, Ban Giám 
đốc Đài trong việc thực hiện quảng cáo, 
kêu gọi tài trợ, thu hút nguồn tài chính  
thực hiện các chương trình và tổ chức 
các loại hình dịch vụ nhằm phát triển 
nguồn thu, giúp cho Đài hoạt động 
hiệu quả trong điều kiện phải tự chủ 
một phần kinh phí.

Trong những năm qua, công tác 
quảng cáo và tạo nguồn thu của Đài 
đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài 
thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Vấn 
đề này đã được đưa vào Nghị quyết của 
Đảng ủy Đài PTTH và Nghị quyết của 
Chi bộ Trung tâm Dịch vụ Truyền hình 
trong các nhiệm kỳ qua.

Còn nhớ năm 2007 trở về trước, 
việc tạo nguồn thu của Đài gặp rất 
nhiều khó khăn, một phần do chất 
lượng chương trình chưa cao, khó thu 
hút tài trợ quảng cáo, một phần do lực 
lượng làm công tác quảng cáo còn yếu 

và thiếu do mới tách ra từ bộ phận 
quảng cáo của Phòng Tổ chức hành 
chính, nhưng khó khăn lớn nhất là các 
cơ chế chính sách cho công tác này. 
Thời điểm đó, muốn thực hiện một kế 
hoạch, một hợp đồng quảng cáo lớn 
nào cũng phải chờ xin ý kiến UBND 
tỉnh trong khi Đài đã bắt đầu thực 
hiện nghị định 43 của chính phủ - tự 
chủ một phần về tài chính. Để tháo gở 
khó khăn này, Trung tâm đã mạnh dạn 
tham mưu cho Ban Giám đốc Đài về 
việc xin chủ trương UBND tỉnh nhằm 
giao cơ chế tự chủ trong việc gia tăng 
nguồn thu quảng cáo và tài trợ cho Đài 
PTTH Tiền Giang. Ngày 07/3/2008, 
UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý về 
chủ trương này. Từ đó, nút thắt về cơ 
chế chính sách trong công tác quảng 
cáo dịch vụ tại Đài được tháo gỡ. 

Để thực hiện chủ trương này, 
TTDVTH đã tham mưu cho Ban Giám 
đốc ban hành quy chế hoạt động. Theo 
đó, phân định thẩm quyền hoạt động 
cho Trung tâm những vấn đề liên quan 
đến công tác quảng cáo tài trợ. Đồng 
thời thành lập Hội đồng thẩm định 
phê duyệt các vấn đề lớn liên quan 

đến nguồn thu. Từ đó hoạt động của 
Trung tâm có nhiều thuận lợi, thực 
hiện đúng theo những quy định hiện 
hành. Những vấn đề lớn liên quan đến 
nguồn thu, đến công tác quảng cáo đều 
được lãnh đạo Trung tâm đưa ra bàn 
bạc lắng nghe ý kiến cán bộ viên chức, 
sau đó hoàn chỉnh và trình ra hội đồng 
thẩm định của Đài. Sau khi được hội 
đồng cho ý kiến và có biên bản cụ thể, 
trung tâm mới tiến hành triển khai 
thực hiện. 

Tuy là một nhiệm vụ riêng, nhưng 
để tạo nguồn thu tốt, Đảng ủy và Ban 
Giám đốc phải lãnh đạo song hành 
cùng với việc tập trung cải tiến nâng 
cao chất lượng các chương trình trên 2 
sóng phát thanh và truyền hình của Đài 
và mở rộng phạm vi phủ sóng tín hiệu 
THTG trên nhiều hạ tầng khác nhau, 
đồng thời phát triển thêm Trang Thông 
tin điện tử. Với sự nỗ lực này, những 
năm gần đây, cơ cấu chương trình phát 
thanh - truyền hình của Đài Tiền Giang 
đã có đổi mới, một số chương trình hay 
được khán thính giả đón nhận. Bên 
cạnh các chương trình chính luận khoa 
giáo phục vụ cho công tác tuyên truyền 

Phỏng vấn nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang.

HỮU HẠNH

“KINH TẾ BÁO CHÍ”…
Khi nhà đài làm
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thì các chương trình giải trí, phim 
truyện cũng đa dạng, phong phú và 
được nâng chất qua từng năm. Trong 
điều kiện phát triển nhanh chóng của 
khoa học kỹ thuật, chương trình tốt 
chưa đủ mà phài nỗ lực mở rộng diện 
phủ sóng trên nhiều hạ tầng khác nhau 
để tín hiệu của Đài Tiền Giang đến với 
nhiều khán giả hơn. Trung tâm DVTH 
cũng đã tham mưu cho Ban Giám đốc 
hợp tác đưa sóng của Đài lên các mạng 
cáp lớn và lên vệ tinh. Từ đó, Đài Tiền 
Giang dần có vị trí trong lòng khán 
thính giả và nguồn thu cũng từ đó cải 
thiện đáng kể. Còn nhớ khi chưa thành 
lập Trung tâm, nguồn thu quảng cáo 
của đơn vị vào khoảng 4 – 5 tỷ đồng 
mỗi năm. Còn hiện nay, con số này đã 
tăng gấp 10 lần.

Nếu không kể các dự án xây dựng 
cơ bản và đầu tư trang thiết bị, thì 
trong điều kiện hoạt động của một Đài 
PTTH cấp tỉnh với nguồn chi trong 
năm từ 40 đến 45 tỷ đồng, mà ngân 
sách cấp khoảng 8 tỷ đồng thì phần lớn 
kinh phí hoạt động còn lại là phải tự 
chủ. Tính từ năm 2006 đến nay, nguồn 
thu từ các loại hình dịch vụ quảng cáo 
của Đài tăng dần qua từng năm, đã góp 
phần rất lớn để Đài có thể hoạt động 
ổn định và hiệu quả, nhưng hiệu quả 
nhất vẫn là chất lượng chương trình 
của Đài và đời sống cán bộ viên chức 

được nâng lên.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận 

lợi, công tác quảng cáo và tạo nguồn 
thu của Đài cũng còn không ít khó 
khăn. Những khó khăn cơ bản đó là 
tình hình quảng cáo được dự báo phải 
đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, 
đặc biệt là các kênh truyền thông phi 
truyền thống. Doanh thu của hầu hết 
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 
trong và ngoài tỉnh đều giảm, thị 
trường đầu ra của sản phẩm bị thu hẹp. 
Trong bối cảnh chung đó, nhiều doanh 
nghiệp cắt giảm ngân sách quảng cáo, 
chuyển hướng đầu tư. 

Việc ra đời của hàng loạt kênh 
truyền hình thương mại, nhất là truyền 
hình cáp, truyền hình internet, truyền 
hình vệ tinh làm cho thị phần quảng 
cáo bị chia nhỏ. Đặc biệt, trong thời đại 
4.0, với sự phát triển mạnh mẻ của Báo 
điện tử, và các mạng xã hội, thị trường 
quảng cáo trên sóng phát thanh, truyền 
hình càng gặp nhiều cam go hơn nữa. 
Trong bối cảnh khó khăn, nhiều Đài 
Truyền hình lớn có chất lượng chương 
trình hay, với cơ chế tự chủ (hạch toán 
độc lập) đã đưa ra nhiều chính sách 
khuyến mãi hấp dẫn, phát quảng cáo 
theo gói dịch vụ nên dễ dàng thu hút 
khách hàng lớn, trong khi các Đài nhỏ 
với cơ chế lệ thuộc ngân sách không 
thể áp dụng được. Sự cạnh tranh thị 

phần quảng cáo giữa các doanh nghiệp, 
giữa các Đài diễn ra gay gắt, ảnh hưởng 
không nhỏ đến tình hình nguồn thu 
quảng cáo của những Đài địa phương, 
trong đó có Đài Tiền Giang. 

Từ những khó khăn thuận lợi nêu 
trên, Để thực hiện tốt kế hoạch phát 
triển nguồn thu, đưa Đài hoạt động 
ổn định và hướng đến vấn đề tự chủ 
trong thời gian tới, Trung tâm dịch vụ 
Truyền hình tiếp tục tham mưu Ban 
Giám đốc Đài thường xuyên theo dõi, 
đôn đốc, chỉ đạo việc nâng cao cải tiến 
chất lượng chương trình phát thanh 
truyền hình, và chất lượng các chương 
trình giải trí. Nên đặt ra mục tiêu nâng 
chất phim truyện, từ việc chọn lựa 
phim hay, bố trí phim phù hợp với từng 
khung giờ - nhất là các khung giờ vàng, 
xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để phát 
triển nguồn thu, vì chương trình có 
hay thì việc thu hút quảng cáo mới tốt. 
Song song đó cần đẩy mạnh hoạt động 
của Trang Thông tin điện tử, sớm phát 
triển thành Báo điện tử để khai thác 
nguồn thu từ loại hình Báo chí này.

Tạo cơ chế hoạt động thông thoáng, 
tăng tính tự chủ, độc lập cho Trung tâm 
Dịch vụ Truyền hình dựa trên các tiêu 
chí cụ thể thống nhất và các qui định 
đã được cho phép, tạo hành lang pháp  
lý giúp Trung tâm nhằm thực hiện tốt 
hơn chức năng được giao.¶

Tập thể CB-VC Trung tâm Dịch vụ Truyền hình.
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PHÒNG KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ

P
hòng Kỹ thuật và Công nghệ-Đài 
Phát thanh và Truyền hình Tiền 
Giang trước đây là Phòng kỹ thuật 
thuộc Đài phát thanh Tiền Giang, 

là một trong ba phòng được thành lập 
đầu tiên kể từ khi thành lập Đài (Hành 
chánh, Biên tập, Kỹ thuật). Phòng có 
nhiệm vụ thu âm, truyền âm, phát sóng  
phát thanh trên băng tần AM 828KHz; 
thực hiện các buổi phát thanh trực tiếp 
các sự kiện lớn trong tỉnh; chịu trách 
nhiệm bảo trì, sửa chữa các máy thu 
âm, máy phát sóng của Đài. Nhân sự  
có khoảng 15 đến 20 nhân viên kỹ thuật 
chủ yếu được đào tạo từ trường Trung 
cấp kỹ thuật phát thanh và truyền hình 
tại TP HCM và một chuyên viên kỹ 
thuật chuyển về từ Đài Tiếng nói Việt 
Nam phụ trách công tác xây dựng đài 
phát sóng phát thanh. Sau này có thêm 
một kỹ sư điện tử tốt nghiệp trường 
Đại học sư phạm kỹ thuật Thủ Đức 
về công tác tại phòng kỹ thuật, sau đó 
chuyển công tác khác trước khi Đài có 
thêm chức năng truyền hình. 

Năm 1994, khi UBND Tỉnh có quyết 

định thành lập thêm chức năng phát 
sóng truyền hình, Đài đổi tên thành Đài 
Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang. 
Phòng kỹ thuật lúc này đổi tên thành 
Phòng kỹ thuật phát thanh và truyền 
hình, được giao nhiệm vụ tìm hiểu công 
tác kỹ thuật truyền hình chuẩn bị cho 
việc phát sóng sau khi công tác xây dựng 
và mua sắm lắp đặt thiết bị hoàn tất. Đài 
tuyển thêm 4 kỹ sư điện tử, đưa lên Đài 
truyền hình TP HCM học hỏi nghiệp vụ 
về kỹ thuật thu hình, thu vệ tinh, truyền 
dẫn, phát sóng truyền hình kỹ thuật âm 
thanh ánh sáng,…

Ngày 19 tháng 12 năm 1996, Đài 
chính thức phát sóng truyền hình. Công 
việc của phòng kỹ thuật Phát thanh và 
truyền hình có thêm nhiệm vụ truyền 
dẫn, phát sóng truyền hình; quản lý sửa 
chữa thiết bị toàn cơ quan. Năm 2004, 
do phải bàn giao mặt bằng xây dựng 
cầu Rạch Miễu, nên Đài ngưng phát 
sóng AM và chuyển sang phát sóng FM 
102,7MHz, sau đổi thành 92,6 MHz 
theo quy hoạch cho đến nay.

Đến ngày 22 tháng 11 năm 2010, 
Giám đốc Đài ra quyết định số 45/QĐ-
PTTH, đổi tên Phòng Kỹ thuật phát 
thanh và truyền hình thành Phòng Kỹ 
thuật và Công nghệ từ ngày 01 tháng 12 
năm 2010 đến nay. Phòng có chức năng 
quản lý, khai thác, điều hành công tác 
kỹ thuật của cơ quan. Nghiên cứu ứng 
dụng, nắm bắt các công nghệ mới về kỹ 
thuật, thực hiện tốt việc khai thác và 
quản lý thiết bị. Tham mưu Ban Giám 
đốc định hướng về kỹ thuật phát thanh 
- truyền thanh - truyền hình.

Phòng kỹ thuật và công nghệ có 
nhiệm vụ đảm bảo việc truyền dẫn - 
phát sóng các chương trình phát thanh 
- truyền hình trên các hạ tầng phát 
sóng mặt đất, vệ tinh, mạng cáp, mạng 
Internet. Khai thác, quản lý, bảo trì và 

Tiến công qua từng 
chặng đường

LÊ ĐĂNG KHOA

Phòng gồm 21 người, gồm 
1 trưởng phòng, 2 phó trưởng 
phòng và các tổ nghiệp vụ thực 
hiện các công việc chính sau:

- Tổ truyền âm phát thanh (5 
người): Nhiệm vụ vận hành, bảo 
dưỡng, trực ca truyền dẫn - phát 
sóng các chương trình phát thanh 
trên sóng FM 96.2Mhz.

- Tổ truyền dẫn phát hình- thu 
vệ tinh (9 người): Nhiệm vụ vận 
hành, bảo dưỡng, trực ca truyền 
dẫn - phát sóng các chương trình 
truyền hình trên các hạ tầng phát 
sóng. Thu các chương trình khai 
thác từ vệ tinh theo kế hoạch.

- Tổ quản trị mạng (2 người): 
Quản lý các mạng vi tính nội 
bộ, mạng Internet, cài đặt phần 
mềm, sửa chữa thiết bị công nghệ 
thông tin, quản lý các máy tính 
chủ, quản lý thư viện tư liệu điện 
tử,…. Hỗ trợ kỹ thuật cho trang 
Thông tin điện tử của Đài. 

- Tổ sửa chữa (2 người): sửa 
chữa, bảo trì trang thiết bị của cơ 
quan và các Đài cơ sở khi có yêu 
cầu. Theo dõi bảo trì, sửa chữa hệ 
thống điện, điện lạnh, máy phát 
điện, hệ thống báo cháy tự động 
cơ quan. Bảo trì bảo dưỡng xe 
truyền hình lưu động,...
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Tập thể Phòng Khoa học & Công nghệ.

sửa chữa các trang thiết bị kỹ thuật của 
Đài. Phối hợp bộ phận kế hoạch tài vụ 
tham mưu cho Ban Giám đốc làm kế 
hoạch và mua sắm trang thiết bị cho 
cơ quan. Hỗ trợ về kỹ thuật về truyền 
thanh, truyền hình cho các huyện thị 
thành và truyền thanh cơ sở khi có yêu 
cầu. Quản lý tốt các mạng máy tính 
phục vụ nghiệp vụ của cơ quan.

Với tinh thần vượt khó, quyết tâm 
hoàn thành nhiệm vụ được giao, tập 
thể cán bộ viên chức Phòng kỹ thuật 
và công nghệ đã đồng lòng phấn đấu 
đẩy lùi những khó khăn, trở ngại. Mỗi 
tổ hay từng thành viên luôn tận tụy với 
công việc, làm việc với thái độ và tinh 
thần trách nhiệm cao. Hạn chế thấp 
nhất lỗi do chủ quan. Ban lãnh đạo 
phòng đã  phân công, sắp xếp công việc 
thật hợp lý theo đơn vị tổ và từng thành 
viên, làm cho hoạt động của Phòng đi 
vào nề nếp. Cán bộ viên chức Phòng kỹ 
thuật và công nghệ luôn đoàn kết, giúp 
đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chung.

Trong quá trình công tác, cá nhân 
và tập thể cán bộ viên chức phòng 
kỹ thuật đã nhận được một số bằng 
khen do Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài 
Truyền hình Việt Nam, Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tiền Giang và nhiều giấy 
khen do của Giám đốc Đài khen tặng. 
Liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu 
“Chi bộ trong sạch, vững mạnh” của 
đơn vị Đảng bộ cơ sở Đài Phát thanh 
và truyền hình Tiền Giang. 

HUỲNH VĂN THANH QUANG
Phó Trưởng phòng

DƯƠNG VĂN PHƯƠNG
Trưởng phòng

LÊ ĐĂNG KHOA
Phó Trưởng phòng

LÃNH ĐẠO PHÒNG 
KỸ THUẬT & 
CÔNG NGHỆ
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LÊ QUANG QUỐCNGUYỄN THANH LIÊM TRÀN QUANG KHẢI

LÊ THANH TRUNGHÀ XUÂN HÒA LÊ VĂN ĐÔNG

NGUYỄN VĂN NHẪNNGUYỄN TRUNG DŨNG NGUYỄN MINH HẠT

PHÒNG KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ
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NGUYỄN VĂN THIỆN

NGUYỄN NAM HÙNG

PHAN THÁI TRÂN

VÕ THANH KHIẾT

NGUYỄN VĂN PHÚC

LÊ NHẬT HÀO

LÊ VŨ TRỌNG THI
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH THU HÚT KHÁN GIẢ

Lãnh đạo tham dự Hội thi Tiếng hát tuyền hình - Giải Hoàng Việt.

Hội thi Tiếng hát 
truyền hình - Giải 
Hoàng Việt.

Hội thi vọng ca 
cải lương giải Nguyễn 
Thành Châu.
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Vòng chung kết 
xếp hạng Hội 
thi giọng ca cải 
lương Nguyễn 
Thành Châu, 
lần thứ nhất 
năm 2012.

Vòng chung kết 
xếp hạng Tiếng 
hát truyền hình 
giải Hoàng Việt

Vòng chung 
kết xếp hạng 

Tiếng hát 
truyền hình 
giải Hoàng 

Việt
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Đ
i qua 12 mùa xuân-hạ-thu- đông, một hành trình 
không phải là dài so với một đời người. Nhưng đối 
với một chương trình từ thiện xã hội như mái ấm 
nghĩa tình, để duy trì được suốt khoảng thời gian ấy, 

với hơn 600 ngôi nhà được trao tay cho những gia đình còn 
nghèo khó, đòi hỏi cả một sự nỗ lực, quyết tâm, chung sức 
chung lòng từ người cho cũng như người nhận.

 Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang, cùng ê kíp 
thực thực hiện chương trình đã đồng hành chia sẻ bằng cả 
tình thương và  trách nhiệm, là chiếc cầu nối để cùng chính 
quyền địa phương chăm lo cho người dân có cuộc sống tốt 
đẹp hơn. Để mỗi năm, vào dịp xuân về tết đến lại có hơn 600 
gia đình được sum vầy trong căn nhà ấm áp khang trang, để 
cùng cảm nhận về niềm hạnh phúc mà mình có được, toại 
nguyện khát khao “sống có mái nhà” của một đời người. 

Từ những chuyến hành trình dãi dầu chia sẻ suốt 12 năm 
dài, những giây phút ấm áp trải lòng cùng nhau chúng ta được 
biết nhiều hơn về những thân phận, những con người mà gần 
cả cuộc đời tảo tần khốn khó, bươn chải mưu sinh, những bữa 
cơm đạm bạc rau cháo lây lất qua ngày, đêm về tá túc trong căn 
nhà đỗ nát trống trước hở sau bốn bề mưa tạt gió lùa. 

Len lõi qua các khu phố, các xã ven thành phố Mỹ Tho 
bên cạnh những mái nhà cao tầng rực rỡ, chúng ta lại bắt 
gặp đâu đó bóng dáng của người cha người mẹ oằn lưng với 
nghề đạp xích lô, với gánh hàng rong theo từng buổi chợ, hay 
rong ruỗi khắp các hang cùng ngõ hẻm bán từng tờ vé số, … 

 Ngược xuống miền quê chúng ta lại thấy thấp thoáng 
bóng dáng người cha lam lũ cơ hàn, bắt gặp những người bà, 
người mẹ lưng còng tóc bạc hết lặn lội trên đồng dầm mưa 
dãi nắng, lại xuống sông mò cua bắt ốc, họ như hóa thân của 
cánh cò trắng nặng nghĩa ân tình vì chồng vì con. 

Những đứa trẻ thơ sớm phải chịu cảnh mồ côi, sống đơn 
độc một mình âm thầm lặng lẽ giữa cuộc mưu sinh không 
cân sức.

Và còn nhiều, nhiều lắm ánh mắt các em thơ hồn nhiên 
trong sáng, với bao hoài bão ước mơ dành gát lại nơi mái 
tranh nghèo, với cơ thể tật nguyền từ khi mới lọt lòng mẹ 
mang trong mình mặc cảm tự ti, đã sớm phải chịu cảnh 
chông chênh, dỡ dang đường học vấn. Rồi cái nghèo cứ như 
bám rễ ăn sâu, truyền từ đời này sang đời khác.

Những con người, những cuộc đời không may rơi vào 
nghịch cảnh, hơn 600 gia đình, khoảng 1800 người, mà 
mỗi gia đình, mỗi số phận đều mang đến một câu chuyện 
buồn rất riêng. Thông qua chương trình lần lượt những câu 
chuyện đời tự kể được truyền tải đến với mọi người xung 
quanh, với khán giả truyền hình, để rồi từ đó cả cộng đồng 

12năm
Bài: ĐẶNG TRANG - Ảnh: TRẦN LƯƠNG 
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xã hội thấy thương nhiều hơn, cảm thông sâu sắc hơn với 
những người nghèo.

 Từ chương trình đầu tiên do Công ty Cổ phần thủy sản 
Hùng Vương tài trợ 52 căn nhà, với mỗi căn nhà là 17 triệu 
đồng, tiếp đến là Tập đoàn xây dựng Khang Thông, đến nay 
sau 12 năm đã có hơn 20 nhà tài trợ, có những đơn vị như 
Công ty Lương thực Tiền Giang , Công ty cổ phần thủy sản 
Sông Tiền, Công ty cổ phần thủy sản Ngọc Xuân, Ngân hàng 
Nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Tiền 
Giang, Ngân hàng Vietinebank Tây Tiền Giang,  duy trì mức 
tài trợ xây nhà năm sau tăng cao hơn năm trước. 

Suốt 12 năm qua, để mỗi tuần đều đặn luôn có một mái 
ấm khang trang trao tay những cảnh đời bất hạnh, thì bên 
cạnh sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm, không thể 
thiếu sự song hành của các đơn vị tài trợ. 

Qua 12 năm tổng số tiền xây nhà, cũng như quà tặng từ 
các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đồng hành cùng 
chương trình hơn 20 tỷ đồng. Xin chúc cho thương hiệu của 
các công ty, doanh nghiệp vươn cao, vươn xa hơn nữa.    

Từ bao gạo của cụ bà Hứa Thị Bền ở khu D, phố Mỹ 
Thạnh Hưng, thành phố Mỹ Tho, bộ xoong nồi của Công ty 
trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Tân Hoàn Cầu ở 
tận Thành phố Hồ Chí Minh, vượt qua mọi cách ngăn về thời 
gian, không gian để đến với những hoàn cảnh còn khó khăn 
của tỉnh Tiền Giang. 

Từ mùng mền của chị Thanh Trâm, bạn xem đài ở 
phường 2, thành phố Mỹ Tho, quà tặng của ban trị sự phật 
giáo Hòa Hảo xã Thanh Bình, bạn xem đài ở Long Bình Điền, 
Chợ Gạo, quà tặng của áo cưới Nguyễn Nhân…đến  Công 
ty du lịch Đất Phương Nam, nhà phân phối Đất Vàng sơn 

ALPHANAM, sơn TISON, Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn 
Khoa với nhãn hàng sơn KOVA…và còn nhiều hơn thế nữa 
những quà tặng của các ban ngành đoàn thể, bà con lối xóm, 
các nhà hảo tâm đã đến với người nghèo. Cùng mang những 
ước mơ cháy bỏng, trái tim đầy nhiệt huyết vượt qua gian 
khó giúp đỡ mọi người. 

Đem đến hạnh phúc cho người khác cũng là lúc mình cảm 
thấy hạnh phúc. Cứ nhẹ nhàng và âm thầm như vậy, các hoạt 
động thiện nguyện nối tiếp nhau, được trao truyền và lan tỏa 
cho nhiều người. Dù không đến được tận nơi để trao tay những 
phần tiền, quà tặng, nhưng thông qua chương trình được phát 
vào lúc 19 giờ 50 phút tối thứ năm hàng tuần, bạn xem đài đã 
cảm thông với từng hoàn cảnh, tin tưởng và gửi tiền ủng hộ 
thường xuyên cho các nhân vật thông qua chương trình.  

Tất cả sẽ trở nên ấm áp và tràn đầy tin yêu khi chúng ta 
biết trải lòng mình ra với cuộc sống. 

Từ trong bộn bề lo toan của cuộc sống, trong cái hối hả 
tấp nập của cuộc sống thường ngày, vẫn có một dòng chảy 
lặng lẽ của tình người vượt lên tất cả những cách ngăn để 
cùng san sẻ yêu thương như câu thơ “Người yêu người, sống 
để yêu nhau”!.   

Với khoảng hơn 1500 người đã được đón tết trong căn 
nhà mới, trân trọng và nhớ mãi món quà quý giá trong đời 
mà mình được nhận từ tấm lòng của các nhà hảo tâm. Mỗi 
một chương trình, một mái ấm đi qua như một cuộc chuyện 
trò, tâm tư thấm đẫm những phận người, chan chứa tình yêu 
thương, chúng ta bắt gặp ở họ những nụ cười rạng rỡ, những 
giọt nước mắt đồng cảm sẻ chia long lanh trong mỗi nhịp 
đập trái tim. Tin rằng cuộc sống này còn mãi những điều tốt 
đẹp vì có sự hiện hữu của những tấm lòng nhân ái.

“Mái ấm nghĩa tình” đồng hành chia sẻ 
với người nghèo 
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B
ắt đầu từ năm học 2008-2009, trên 
sóng truyền hình Tiền Giang thực 
hiện gameshow “Đường đến Vinh 
quang” với sự phối hợp của Sở Giáo 

dục và đào tạo, Đài PT-TH TG, VNPT 
Tiền Giang. Người khởi xướng là nhà giáo 
Trần Thanh Đức, khi đó là giám đốc Sở 
Giáo dục-Đào tạo, cho đến khi giữ trọng 
trách  Phó Chủ tịch UBND Tỉnh và bây 
giờ đã nghỉ hưu vẫn luôn dõi theo chương 
trình. Nhớ lại buổi ban đầu thầy dẫn cả 
đoàn gồm: đại diện VNPT TG, Đài PT-
TH TG ra tận tỉnh Thanh Hóa học tập 
kinh nghiệm rồi tất cả cùng nhau kiến tạo 
thực hiện, phát sóng Chương trình giải trí 
dưới dạng gameshow mang tên “Đường 
đến vinh quang”, phát định kỳ vào chủ 
nhật hàng tuần trên sóng truyền hình Tiền 
Giang. Từ đó mở ra sân chơi lành mạnh 
bổ ích cho học sinh phổ thông, nhằm 
cung cấp kiến thức đa dạng, liên quan hầu 
hết các môn học trong giáo trình và ngoài 
đời sống xã hội, thu hút đông đảo khán 
giả, đặc biệt là thanh-thiếu niên.

Để duy trì phát huy sự hấp dẫn qua 
từng chương trình, từng thành viên Ban 
Tổ chức luôn nêu cao trách nhiệm, phối 
hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, sâu sát với cơ 
sở, nhà trường các địa phương trong tuyển 

chọn thí sinh, tổ chức, tạo mọi điều kiện 
giúp thí sinh tham gia các vòng thi tuần, 
tháng, quí và chung kết năm thật sôi nổi.

Thí sinh cháy hết mình ở từng phần 
thi: Ra khơi, Vượt sóng, Tăng tốc. Không 
chỉ thí sinh mà cả người dự khán trực tiếp 
hay qua màn ảnh nhỏ hồi hộp, hò reo, cổ 
vũ, xuýt xoa bởi sự gay cấn so kè quyết 
liệt, thay nhau bức phá ở từng điểm số 
và cuối cùng cùng nhau tràn ngập niềm 
vui ở giây phút cuối của từng trận chung 
kết. Không dùng lại địa giới Tiền Giang 
từ năm học 2013-2014, đối tượng thí sinh 
tham gia chương trình mở rộng ra các 
tỉnh ĐBSCL, tạo hiệu ứng sâu rộng, tích 
cực cùng thương hiệu “THTG” vang xa 
trong khán giả truyền hình. Qua 10 năm, 
Chương trình đã vinh danh 10 gương 
mặt, quán quân, đăng quang với phần 
thưởng xứng đáng. Trân quý hơn, khi thí 
sinh thuộc các trường vùng sâu của của 
các tỉnh: Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, 
Long An đăng quang và những năm gần 
đây vào tới vòng chung kết năm, đạt thứ 
hạng cao. Đây cũng là hoạt động giúp bạn 
trẻ thi thố tài năng ở sân chơi bổ ích, là 
bước tập vợt, thực hành cho các kỳ thi Tốt 
nghiệp THPT Quốc gia và tuyển sinh vào 
Đại học hàng năm. 

Mười năm, các cơ quan, đơn vị:  Sở 
Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát Thanh và 

Truyền Hình, Viễn thông Tiền Giang, với 
sự bảo trợ thông tin của Báo Mực Tím, sự 
đồng hành của VNPT Tiền Giang, Công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
SXKT Tiền Giang, Chương trình “Đường 
đến vinh quang” đã được tổ chức phát 
sóng 400 kỳ với sự tham gia của hơn 1000 
thí sinh, các Trường THPT trong ngoài 
tỉnh tham gia. Không chỉ đối với các thí 
sinh xuất sắc, trực tiếp tham gia tranh 
tài, “Đường đến vinh quang” còn thu 
hút hàng chục ngàn học sinh, là những 
cổ động viên nhiệt tình, sôi nổi, tạo nên 
không khí hấp dẫn cho từng vòng thi. Nhà 
giáo ưu tú Nguyễn Hồng Oanh, Giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang 
cho rằng: “ Mười năm, “Đường đến Vinh 
Quang” thực sự là hoạt động ngoại khóa 
hấp dẫn, tạo nên khí thế thi đua dạy và 
học sôi nổi cho các trường, giúp cho đội 
ngũ nhà giáo trong và ngoài tỉnh có dịp 
giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong giảng 
dạy, nhất là giúp ngành giáo dục đào tạo 
tỉnh nhà có thêm nguồn động lực, đẩy 
mạnh thực hiện mục tiêu nâng cao chất 
lượng dạy và học”. Đối với các bậc phụ 
huynh, họ cùng có chung cảm nhận; qua 
chương trình còn tạo nên động lực, giúp 
đông đảo phụ huynh có thêm niềm tin sự 
định hướng tương lai con đường học vấn 
của con em mình, từ đó quan tâm đầu tư 

10năm ĐƯỜNG ĐẾN
VINH QUANG

Vinh danh cá nhân sáng lập "Đường đến vinh quang". Trao giải sáng tác logo mới.

V.P
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chăm lo tốt hơn cho các em về cơm áo, gạo 
tiền, trong quá trình đèn- sách.

Phía sau thành công của chương trình 
phải kể đến sự đóng góp của lực lượng 
“bưng-bê-kê-dọn”, trong đó có ê kíp trực 
tiếp truyền hình…họ phối hợp nhịp 
nhàng từ kịch bản đến thực tế diễn ra 
trên phim trường sao cho chính xác, sinh 
động nhất theo chuẩn gameshow truyền 
hình. Cứ mỗi khi thực hiện chương trình 
là anh em kỹ thuật phải cố gắng cao nhất 
nhằm đảm bảo các khâu chuyên môn từ 
máy tính, máy quay, đằng sau những thiết 
bị ấy là những kỹ thuật viên miệt mài nơi 
hậu đài  kết nối hình ảnh, đường truyền 
phục vụ lên sóng cho từng chương trình. 
Trên sân khấu cuộc thi là những điểm số 
là hoa là bằng chứng nhận giải thưởng, tất 
cả niềm vui vỡ hòa niềm vui hạnh phúc 
ấy, có sự đóng góp kỹ năng, niềm say mê 
cháy hết mình với nghề của đội ngũ tham 
gia thực hiện.           

Có nhiều ý kiến cho rằng, bây giờ 
Chương trình “Đường đến vinh quang”  
là tâm nguyện của các cấp ủy Đảng, chính 
quyền, đoàn thể không chỉ riêng tỉnh Tiền 
Giang mà còn thắt chặt mối quan hệ của 
các tỉnh trong khu vực…Đặc biệt đối với  
Ngành giáo dục, đây là sân chơi đánh 
thức tư duy sức sáng tạo của học sinh phổ 
thông, hướng các em đến với chân trời tri 
thức, làm nền tảng trên bước đường lập 
thân lập nghiệp mai sau. Với mục đích, 
ý nghĩa đó, Chương trình “Đường đến 
Vinh quang” kỳ vọng  là động lực để tiếp 
tục phối hợp cải tiến nâng cao chất lượng 
chương trình cả nội dung hình thức và qui 
mô giải thưởng…thu hút đông đảo khán 
giả trong và ngoài tỉnh. 

Những cá nhân, đơn vị cùng Ban Tổ chức.

Đăng quang.

Cổ vũ nhiệt tình.
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GIAO LƯU, HỌC TẬP...

Với Đài PT-TH Quảng Ngãi.

Với Đài PT-TH Trà Vinh.

64 THÀNH LẬP ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANGnăm



Với Đài PT-TH Đắc Knông.

Lãnh đạo Đài PT-TH các tỉnh bắc sông Hậu.
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Từ lâu, người ta mua vé số kiến thiết 
thường nói: “Mua vé số Đài….”. Vé số kiến 
thiết Tiền Giang cũng không ngoại lệ. Lý giải 
phần nào kiểu nói rút gọn này, có lẽ người 
mua vé số dựa vào làn sóng trực tiếp phát 
thanh, nay có thêm truyền hình trực tiếp… 
Và cũng chính vì vậy mà cứ vào chiều chủ 
nhật hàng tuần, trước 16g15 là ê kíp Đài 
Phát thanh & Truyền hình Tiền Giang “cụ 
bị” sang Hội trường Công ty TNHH Một 
thành viên XSKT Tiền Giang thực hiện 
chương  trình trực tiếp phát thanh và truyền 
hình trên sóng Đài Phát thanh & Truyền 
hình Tiền Giang và Đài Tiếng nói nhân dân 
TP Hồ Chí Minh. Bây giờ không chỉ có kênh 
phát thanh, truyền hình; việc truyền tải kết 
quả XSKT còn truyền qua mạng, fax…
trong thời đại thông tin nhanh, đa phương 
tiện… nhưng nói gì thì nói người mua theo 
dõi vẫn quen gọi: “ Mua vé số Đài Tiền 
Giang…”. Thế nên sự đồng hành của Đài 
góp phần không nhỏ trong hoạt động XSKT 
vì mục tiêu “Ích nước, lợi nhà”. 

Nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập Đài 
Phát thanh & Truyền hình Tiền Giang, 
Công ty TNHH Một thành viên XSKT Tiền 
Giang cũng kỷ niệm 40 năm xây dựng và 
phát triển, xin giới thiệu vài hình ảnh và vài 
lời bày tỏ “chân quê”…

Người ta nói:
“Mua vé số 
Đài Tiền Giang…”
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Ta lớn lên từ đất này
Bài hát chọn làm nhạc hiệu chương trình phát thanh của Đài PT&TH Tiền Giang
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C
hỉ với vỏn vẹn 9 hội viên đều là 
nam, dù không còn mặc áo lính 
và dù có anh làm phóng viên, biên 
tập, anh làm văn phòng, bảo vệ, 

tài xế….nhưng những người lính trên 
“trận địa” mới vẫn mang chất lính trong 
từng công việc cụ thể của báo nói-báo 
hình. Do đặc thù công việc, lịch công 
tác khác nhau nên gặp không ít khó 
khăn trong khâu tổ chức quản lý, tập 
họp hội viên sinh hoạt theo lệ kỳ….Thế  
nhưng nhiều năm qua Hội Cựu chiến 
binh (CCB) Đài Phát thanh và Truyền 
hình (PT-TH) Tiền Giang đã không 
ngừng nỗ lực, góp sức mình xây dựng 
đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.

Còn nhớ, ngay từ khi thành lập tổ 

chức hội năm 2009, Hội CCB Đài với 
11 thành viên đều thể hiện quyết tâm 
cao trong việc học tập và làm theo tấm 
gương, đạo đức của Bác. Những lần học 
tập các chuyên đề về Chỉ thị 03 của Bộ 
Chính trị khóa XI, và hiện nay là Chỉ thị 
05 của Bộ Chính trị khóa XII, tỷ lệ hội 
viên tham dự đều đạt 100%, tiếp thu tốt 
nội dung bài học, viết đăng ký làm theo 
gương Bác bằng những việc làm cụ thể, 
thiết thực. Càng phấn đấu rèn luyện, 
các anh càng thấm nhuần  những giá 
trị to lớn về tư tưởng, tấm gương đạo 
đức sáng ngời của Bác, xem đó là chuẩn 
mực đạo đức cơ bản để xây dựng hình 
ảnh người CCB gương mẫu trong thời 
kỳ mới.

Hội CCB Đài PT-TH Tiền Giang, có 
nhiều hội viên giữ các chức vụ chủ chốt 
của cơ quan như  Phó Bí thư Đảng ủy 
đài, Trưởng, phó phòng…. Chức danh 
chuyên môn như đạo diễn, quay  phim, 
biên tập chương trình PT-TH. Vừa phải 
đảm nhận công việc chuyên môn; vừa 
phải làm tròn nhiệm vụ của người hội 
viên CCB, các anh vẫn luôn thể hiện vai 
trò tiên phong, gương mẫu trong thực 
hiện công việc, qua đó, trở thành tấm 
gương cho lực lượng đoàn viên thanh 
niên của đơn vị noi theo. 

Tuy lực lượng hội viên mỏng so với 
các đoàn thể trong cơ quan, nhưng Hội 
CCB đài thực sự làm nòng cốt của các 
phòng nghiệp vụ chuyên môn, những 

Mang phẩm chất Bộ đội cụ Hồ trên “trận địa”
NGUYÊN LỄ 

Hội CCB Đài PT-TH Tiền Giang                                                                    báo nói - báo hình

Tập thể hội viên CCB Đài PT-TH Tiền Giang.

HỘI CCB ĐÀI PT-TH TIỀN GIANG 
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* Trần Hữu Phục                       Chủ tịch
* Nguyễn Ngọc Lễ                  P. Chủ tịch
* Nguyễn Văn Hùng                 Hội viên
* Nguyễn Thanh Phong             Hội viên
* Nguyễn Thanh Phong             Hội viên
* Vi Văn Ba                               Hội viên
* Trần Minh Nguyên                  Hội viên
* Bùi Thanh Kỷ                           Hội viên
* Đặng Minh Trí                        Hội viên
* Huỳnh Thanh Chương (nghỉ hưu chế độ)           Hội viên
* Trần Nam Hùng (từ trần năm 2018)                    Hội viên

người lính cụ Hồ luôn chắc tay viết, 
tay máy, chinh phục những nấc thang 
thử thách mới trong thời đại công nghệ 
thông tin - Cách mạng công nghiệp 4.0, 
… làm ra những sản phẩm PT-TH hay 
nhất mang thương hiệu Tiền Giang gửi 
đến bạn nghe và xem đài gần xa. 

Trong hoạt động hằng năm, 100% 
hội viên CCB đều đạt danh hiệu lao 
động tiên tiến, chiến sỹ thi đua, riêng 
các cựu binh chuyên viết phóng sự, 
quay phim đạt nhiều giải báo chí mang 
tên “Nguyễn Văn Nguyễn”, “Bông lúa 
vàng” của tỉnh và giải thưởng cấp quốc 
gia. Đặc biệt, có hội viên, đạo diễn Nam 
Hùng, đã liên tục mang về cho đài Tiền 
Giang nhiều tấm huy chương, bằng 
khen, qua các tác phẩm tham gia Liên 
hoan phim văn nghệ Truyền hình toàn 
quốc tổ chức mỗi năm.   

Nhiệm vụ giáo dục truyền thống 
cho thế hệ trẻ tại đơn vị PT-TH luôn 
được Hội CCB Đài đặc biệt quan tâm. 
Hàng năm, hội CCB phối hợp với Chi 
đoàn cơ sở Đài tổ chức các buổi nói 
chuyện truyền thống, gặp gỡ nhân 
chứng lịch sử; tổ chức các chuyến về 
nguồn tại các địa chỉ đỏ, căn cứ, di tích 
cách mạng, lịch sử … qua đó, hun đúc, 
tô đậm thêm truyền thống yêu nước, 
chống giặc ngoại xâm cho đoàn viên, 
thanh niên cơ quan. 

Anh Cao Văn Minh Toàn - Bí thư 
Chi đoàn cơ sở của Đài tâm sự: “Nhờ có 
được tổ chức Hội CCB ở bên cạnh, luôn 
sẵn sàng giúp chúng tôi hiểu về chiến 
tranh, hiểu về ý chí chiến đấu, sự kiên 
cường của cha anh. Từ đó, thế hệ trẻ 
chúng tôi càng trân quí giá trị của hòa 
bình, ra sức phấn đấu làm tốt nhiệm 
vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị 
ngày càng vững mạnh”.

Với số lượng 9 thành viên hiện 
tại, tập thể Hội CCB Đài PT-TH Tiền 
Giang vẫn thường ngày động viên, 
nhắc nhở nhau nêu cao ý chí, tinh thần 
tự lực, tự cường, vươn lên trong cuộc 
sống”. Các anh luôn tâm niệm: để luôn 
xứng danh anh “Bộ đội cụ Hồ” thì 
mỗi hội viên phải thể hiện rõ đức tính 
trung thành, tiên phong, gương mẫu… 
trong từng khâu công việc cụ thể; trong 
tham mưu, đóng góp xây dựng cơ quan 
không ngừng phát triển vững mạnh.… 
Xây dựng hình ảnh anh “Bộ đội cụ Hồ” 
trên mặt trận thông tin- truyền thông, 
luôn ở tư thế tiến công, vượt qua mọi 
hoàn cảnh khó khăn, hiễm trở.              

CCB phối hợp với Chi đoàn về nguồn tại căn cứ Trung Ương Cục Miền Nam.

HỘI VIÊN HỘI CCB ĐÀI PT-TH TIỀN GIANG
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CHI ĐOÀN CƠ SỞ ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANG

40 năm qua, dù Chi đoàn Cơ sở 
Đài PT-TH Tiền Giang có sự 
biến động về số lượng nhưng 
mỗi đoàn viên, mỗi  cán bộ 

đoàn đã cùng tập thể xây dựng tổ chức 
đoàn vững mạnh; chủ động sắp xếp hài 
hòa giữa công việc chuyên môn và các 
nhiệm vụ công tác đoàn đề ra, cùng xây 
dựng một Chi đoàn THTG ngày càng 
vững mạnh, bản lĩnh, tiên phong trên 
mọi mặt trận. 

Mỗi đoàn viên là những phóng viên, 
biên tập viên hay công việc gián tiếp thì 
trong các ngày lễ, Tết, những ngày nghỉ 
vẫn kiên trì bám cơ quan, đi cơ sở để 
thực hiện các tin, bài, phóng sự mang 
hơi thở cuộc sống cung cấp cho các 
chương trình thời sự, chuyên tiết mục 
PT&TH. Trong mỗi tác phẩm báo chí, 
các bạn trẻ luôn tạo sự mới mẻ, mang 
hơi thở của thời đại để tác phẩm không 
bị nhàm chán với khán, thính giả. Tiếp 
cận cách làm mới theo phong cách báo 
chí hiện đại để có những tác phẩm mới, 
chất lượng. Hay những đoàn viên tham 
gia trong ê kíp thực hiện các chương 
trình phát thanh, truyền hình trực tiếp 
trong và ngoài phim trường …đã lăn 
lộn với nghề, sẵn sàng đến tận vùng sâu, 
vùng xa để có được những chương trình 
thấm đẫm tình người đem đến sự đồng 
cảm và sẻ chia của cộng đồng xã hội. Và 
có chăng, các bạn là những phát thanh 
viên, mỗi khi chuẩn bị đọc các bạn phải 
xem trước, ngẫm nghĩ ý đồ, nội dung 

của người viết, để khi trình bày có ấn 
tượng cho người nghe; khi lên hình phải 
được chuẩn bị chu đáo, từ cách ăn mặc 
đến diễn cảm để người xem, người nghe 
cảm thấy hài lòng. Hay các bạn tham gia 
dựng, bá âm chọn từng sort hình tốt, ấn 
tượng, cắt những lỗi trong các file âm 
thanh để đảm bảo hoàn chỉnh hình ảnh, 
âm thanh các chương trình phát thanh, 
truyền hình không có sai sót về kỹ thuật. 
Và còn nhiều nữa những bạn tham gia 
vào trực kỹ thuật phát sóng, phải thường 
xuyên đi sớm, về muộn đảm bảo chương 
trình phát sóng tới được đông đảo các 
tầng lớp nhân dân; để chương trình 
thông suốt, các bạn đoàn viên phải nắm 
chắc kiến thức chuyên ngành, vận dụng 
sáng tạo, có hiệu quả vào công việc…

Đó là đặc thù riêng theo từng công việc 
chuyên môn mà các bạn đoàn viên cùng 
cán bộ, nhân viên tham gia, đảm nhiệm để 
hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và điều 
đặc biệt, các bạn luôn biết cách dung hòa 
giữa công việc và hoạt động phong trào 
đoàn theo từng thời gian cụ thể để chi 
đoàn ngày càng vững mạnh, là hạt nhân 
nòng cốt trong phong trào của Đoàn Khối 
Các cơ quan (CCQ) tỉnh. Và cũng từ các 
phong trào đoàn mà nhiều cán bộ, viên 
chức của Đài trưởng thành, đảm nhận 
nhiều chức vụ quan trọng tại đơn vị. Điển 
hình như anh Nguyễn Sĩ Hùng - Bí Thư 
Đảng ủy, giám đốc Đài PT-TH Tiền Giang 
(Nguyên là Bí thư Chi đoàn Cơ sở Đài PT-
TH Tiền Giang) là một minh chứng cụ 

HÀ ANH

Trong chặng đường 40 năm 
xây dựng và phát triển của 

Đài Phát thanh và Truyền 
hình (PT-TH) Tiền Giang đã 

để lại nhiều dấu ấn, ngơi 
nguồn cho những ý tưởng 

gắn với khẩu hiệu hành 
động: “Tuổi trẻ THTG Năng 

động - Sáng tạo - Tiên 
Phong - Vì cộng đồng”.

Xung kích
 từ tác nghiệp 
đến phong trào

Lãnh đạo Đài PT-TH Tiền Giang chụp hình lưu niệm cùng Chi đoàn Đài nhân đại hội 
chi đoàn nhiệm kì 2019-2022
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thể. Anh Hùng cho biết: “Chính các phong 
trào đoàn đã rèn luyện cho người đoàn 
viên thêm bản lĩnh, sự năng động, nhạy 
bén, từ đó áp dụng vào công việc chuyên 
môn. Quan trọng hơn là người đoàn viên 
phải biết dung hòa công việc chuyên môn 
và nhiệm vụ công tác đoàn. Chính vì điều 
đó mà Chi đoàn Đài PT-TH Tiền Giang 
những năm đầu mới thành lập cho đến 
ngày nay đều có những hoạt động nổi bật 
mang nét riêng, đóng góp tích cực vào 
phong trào Đoàn, là đội ngũ tin cậy, kế 
thừa của Đảng”.

Thực tế đã chứng minh, Chi đoàn 
Đài ngày càng lớn mạnh với nhiều điểm 
nhấn, hoạt động mang dấu ấn riêng qua 
từng thời kỳ. Anh Nguyễn Văn Sơn - Phó 
Phòng Tổ chức Hành chính (Nguyên Bí 
thư Chi đoàn Cơ sở Đài) cho biết: “Qua 
mỗi thời kỳ, Chi đoàn Đài đều có sự đổi 
mới, các hoạt động gắn với sức trẻ của Đài 
như tổ chức chuyến du khảo về nguồn, 
tìm hiểu lịch sử cho đoàn viên chi đoàn; 
thực hiện các công trình thanh niên; tặng 
quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 
tặng tập vở cho học sinh vượt khó; duy trì 
đều đặn các hoạt động tổ chức Tết Trung 
thu, hiến máu nhân đạo, lồng ghép các 
hoạt động phong trào gắn với nhiệm vụ 
chuyên môn đạt kết quả cao nhất”.

Song song với nhiệm vụ giáo dục 
truyền thống cho thế hệ trẻ gắn với các 
nhiệm vụ trọng tâm thì các phong trào 
văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao cũng 
được chú trọng và là lực lượng nòng cốt 

trong các phong trào cấp Đoàn Khối và 
Tỉnh đoàn như: Tham gia thanh niên hát 
dân ca, vọng cổ; Tham gia giải bóng đá, 
bóng chuyền hơi nữ truyền thống hàng 
năm đều đạt kết quả cao; là lực lượng 
nòng cốt tham gia Hội thao, giao lưu văn 
nghệ các Đài Phát thanh và Truyền hình 
khu vực Bắc Sông Hậu hàng năm; Tiếng 
hát công nhân viên chức; học các lớp 
khiêu vũ, nhảy dân vũ….tạo sâu chơi, 
giao lưu lành mạnh, thắt chặt mối quan 
hệ, trao dồi thêm chuyên môn, nghiệp vụ 
để mỗi đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm 
vụ của mình trên tất cả các lĩnh vực.

Anh Cao Văn Minh Toàn - Bí thư Chi 
đoàn Cơ sở Đài Phát thanh và Truyền 
hình Tiền Giang chia sẻ: “Là lực lượng 
kế thừa của các thế hệ đi trước, bản 
thân người đứng đầu phải bắt nhịp kịp 
và có sự thích nghi, đổi mới để thu hút 
các bạn đoàn viên tham gia hoạt động 
tích cực hơn; đồng thời phải tổ chức các 
phong trào gắn với thương hiệu của Đài 
và trong 03 nhiệm kỳ qua Chương trình 
“Tiếp bước tương lai” của Chi đoàn hỗ 

trợ mỗi tháng 400.000 đồng cho 01 em 
học sinh cấp III đến khi các em ra trường 
đã khẳng định được điều đó. Chi đoàn 
chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt 
động mới và duy trì các hoạt động hiệu 
quả để khẳng định sức trẻ THTG - Năng 
động - Sáng tạo - Tiên Phong - Vì cộng 
đồng” ở hiện tại và cả tương lai.

Có thể khẳng định với sự quan tâm 
chỉ đạo sát sao, kịp thời của Cấp ủy, Lãnh 
đạo cơ quan, Ban Thường vụ Đoàn khối 
Các cơ quan Tỉnh, các đồng chí nguyên 
là cán bộ đoàn, sự phối hợp tạo điều kiện 
của các phòng chuyên môn, Trung tâm 
nghiệp vụ và các nhà hảo tâm cùng đồng 
hành, hỗ trợ cùng với sự nỗ lực phấn đấu 
của tập thể Ban chấp hành Chi Đoàn và 
đoàn viên thì 40 năm qua, Chi đoàn đài 
đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành 
và từng bước khẳng định chính mình 
không chỉ trong các hoạt động Đoàn 
mà còn vững về chuyên môn, nghiệp vụ, 
đồng hành cùng Đài PT-TH Tiền Giang 
qua chặng đường 40 năm xây dựng và 
phát triển.

Chi đoàn Cơ sở Đài PT-TH Tiền Giang trao học bổng “Tiếp bước tương lai” cho em 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, xã Hiệp Đức, Cai Lậy, Tiền Giang

Theo đánh giá của Đảng ủy Đài 
PT-TH Tiền Giang: Theo thời gian, Chi 
đoàn Cơ sở Đài PT-TH Tiền Giang đều có 
những bước phát triển mới, là lực lượng 
tiên phong, kế thừa, tiếp nối của Đảng. 
Hàng năm, Chi đoàn đều giới thiệu từ 
02 đến 03 đoàn viên cho Đảng xem xét, 
kết nạp. Nhiều phong trào thiết thực 
mang dấu ấn của Chi đoàn Đài như: 
Chương trình hỗ trợ học bổng Tiếp bước 
tương lai”, phối hợp các nhà hảo tâm 
tặng 150 - 200 phần quà/năm; tặng tập 
vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 
Phối hợp với các đơn vị bạn trao học 
bổng, nhà tình bạn, nhà khăn quàng 
đỏ, tổ chức đêm hội trăng rằm và nhiều 
hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác với 
số tiền hơn 100 triệu đồng/năm.
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HOẠT ĐỘNG ĐOÀN

Đại hội Chi đoàn 
2009-2012

Về nguồn Phủ thờ 
Chủ tịch Hồ Chí MInh

Về nguồn Trung ương 
cục miền Nam.
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Hội thao Trao tặng sách cho trẻ em nghèo.

Khám bệnh, phát thuốc giúp người nghèo.

Liên hoan thời trang công sở.
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Ban Chấp hành CĐCS hiện nay.

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ  ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANG

T
ính đến tháng 6/2019, Công đoàn cơ 
sở (CĐCS) Đài Phát thanh và Truyền 
hình Tiền Giang có 120 CBVC đang 
sinh hoạt tại 7 tổ công đoàn, trong đó 

có 35 nữ, 89 CĐV là đảng viên. Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng uỷ, sự cộng đồng trách nhiệm 
cao của các đoàn thể cơ quan, việc xây dựng 
kế hoạch và việc triển khai các hoạt động của 
CĐCS Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền 
Giang trong những năm qua đã có bước phát 
triển mới, với nhiều hoạt động phong phú, 
sáng tạo và hiệu quả, đóng góp tích cực, thực 
hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đài, 
góp phần tô điểm thêm những thành tích 
cao quý của Đài Phát thanh và Truyền hình 
Tiền Giang trong những năm qua.

Xác định việc chăm lo đời sống và bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của 
cán bộ, viên chức trong tổ chức công đoàn 
là một nhiệm vụ quan trọng của CĐCS, qua 
đó không những thể hiện vị thế của công 
đoàn, mà còn tạo sức mạnh đoàn kết, để 
cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 
từng chức danh công việc. CĐCS  Đài đã 
phối hợp, đề xuất với lãnh đạo cơ quan tìm 
biện pháp, hình thức tổ chức phù hợp nhằm 
thực hiện nhiệm vụ quan trọng là quan tâm 
đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán 
bộ công chức, viên chức, bảo vệ quyền lợi ích 
hợp pháp chính đáng của người lao động; Từ 
đó, tư tưởng của cán bộ, viên chức ổn định, 
yên tâm công tác, tích cực học tập phấn đấu 
vươn lên; đặc biệt đã đóng góp vào việc hoàn 
thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của 
Đài trong những năm qua. 

Hàng năm, Công đoàn và chính quyền 
đều thống nhất xây dựng quy chế làm việc, 
từ đó tạo điều kiện cho hoạt động của công 

đoàn được thuận lợi thể hiện rõ quan điểm 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính 
đáng của CBVC như: chế độ chính sách 
tiền lương, ngoài giờ, phụ cấp thâm niên, 
chế độ độc hại, chế độ CBVC thuộc các đối 
tượng chính sách, gia đình khó khăn, cán 
bộ nghỉ hưu, chuyển công tác. Hàng tháng, 
ngoài lương và các khoản phụ cấp theo quy 
định, bằng nguồn thu hợp pháp, hàng tháng, 
CBVC được hưởng thêm 0,3 – 0,5 tổng số 
lương. Điều này đã nâng cao thêm đời sống 
vật chất cho CBVC; đã tạo điều kiện cho 
CBVC an tâm học tập, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ đáp ứng yêu cầu đào tạo, yêu cầu 
phát triển của ngành. 

Các Tổ công đoàn đã làm tốt chức năng, 
nhiệm vụ của mình trong việc đại diện bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng 
cho CBVC, tham gia quản lý, giám sát cơ 
quan thực hiện các chế độ, chính sách đối 
với CBVC; đã giám sát việc thực hiện Luật 
lao động, các chế độ, chính sách, quy định 
có liên quan đến đến quyền, nghĩa vụ của 
CBVC và tổ chức công đoàn, bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; 
kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối 
với lao động nữ. Qua việc giám sát cho thấy 
cơ quan đều đã thực hiện đúng quy định của 
pháp luật, đối với CBVC đặc biệt là CBVC nữ 
luôn được cơ quan quan tâm, tạo điều kiện 
cử đi học đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị 
và đề bạt, bổ nhiệm đúng quy định. Đoàn 
viên các Tổ công đoàn tham gia đóng góp 
ý kiến vào các dự thảo văn bản, các chế độ, 
chính sách có liên quan trực tiếp đến CB, VC 
như Quy chế chi tiêu nội bộ. Qua đó đã giúp 
cơ quan xây dựng được Quy chế hoạt động 

của cơ quan phù hợp, thực hiện tốt Quy chế 
dân chủ trong cơ quan, phát huy được tinh 
thần làm chủ tập thể của CBVC. Cơ quan đã 
phát động CBVC tích cực hưởng ứng thực 
hiện chế độ khoán kinh phí, đã góp phần tiết 
kiệm nhiều khoản chi trong sử dụng điện, 
nước, điện thoại và chi hoạt động thường 
xuyên khác.

BCH Công đoàn đã phát động phong 
trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng 
tạo”, “phong trào tham mưu giỏi, phục vụ 
tốt”, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà; 
phong trào “Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm an 
toàn vệ sinh lao động”... Tổ chức tuyên truyền 
chính sách pháp luật đối với người lao động; 
hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh 
lao động, phòng chống cháy nổ... các hoạt 
động đó được đông đảo cán bộ, viên chức 
tham gia hưởng ứng, đó cũng là một trong 
động lực để CBVC thi đua lao động, thực 
hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc nâng cao hiệu 
quả công tác. Kết quả là việc viết sáng kiến kỷ 
thuật Đài ngày một được CBVC quan tâm, 
số lượng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hàng năm 
đều tăng cao về số lượng và chất lượng. Hàng 
năm đều có nhiều sáng kiến cấp cơ sở, đã có 
7 sáng kiến thi đua cấp tỉnh.

Việc thực hiện hợp đồng lao động, việc 
nâng lương đúng niên hạn, nâng lương trước 
thời hạn, xét khen thưởng cũng được Công 
đoàn giám sát thực hiện theo đúng qui định 
của pháp luật. Việc thăm hỏi, động viên 
CBVC và gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn 
đã được công đoàn Đài và các tổ công đoàn 
bộ phận duy trì thường xuyên, liên tục. Công 
đoàn củng giữ vai trò tham mưu với chính 
quyền tổ chức thăm hỏi, phụng dưỡng và 

Chăm lo đời sống 
và bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp
của đoàn viên
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tặng quà cho gia đình 2 gia đình thương binh 
liệt sĩ; khám sức khỏe định kỳ cho CBVC từ 
năm 2012 đến nay với số tiền 500.000 đ/ 
người/năm. Tuy chất lượng của việc khám 
sức khỏe chưa đạt theo mong muốn song 
qua điều này thể hiện chủ trương quan tâm 
sâu sát đến sức khỏe CBVC nhằm tạo điều 
kiện cho CBVC phục vụ lâu dài tại Đài.

Để tiết kiệm chi phí cho cơ quan, CĐ đã 
tham mưu và phối hợp cùng cơ quan vận 
động kinh phí từ các đối tác hợp tác với Đài 
trong và ngoài tỉnh tổ chức nhiều hoạt động 
phong trào như: họp mặt gia đình CBVC 
hàng năm nhân dịp Ngày Báo chí cách 
mạng Việt Nam 21/6 và Ngày Gia đình Việt 
Nam 28/6. Đồng thời, khen thưởng cho con 
CBVC có thành tích học giỏi trong năm học, 
tặng quà cho các cháu nhân dịp ngày Quốc 
tế thiếu nhi 1/6, tặng quà trung thu CBVC 
và tổ chức Đêm hội trăng rằm cho các cháu 
thiếu nhi; tổ chức các cuộc thi Nấu ăn, họp 
mặt, hái hoa dân chủ… nhân ngày Quốc tế 
Phụ nữ 08/3; Tổ chức họp mặt, hành quân về 
nguồn nhân ngày thành lập Hội liên hiệp phụ 
nữ Việt Nam 20/10, hành quân về nguồn, hội 
thao cụm thi đua số 8 Bắc sông Hậu; giao 
hữu bóng đá mini, cầu lông, tiếng hát công 
nhân lao động tỉnh Tiền Giang, Karaoke, 
tiếng hát công nhân viên chức...; phối hợp 
cơ quan tổ chức thanh công Hội thao ngành 
Phát thanh – truyền thanh – truyền hình. 
Hội thao đã nhận được sự tham gia của tất 
cả các Công đoàn bộ phận và đông đảo CĐV 
các Đài huyện thành thị. 

Bài học kinh nghiệm trong quá trình 
hoạt động công đoàn đó là: Được sự quan 
tâm sâu sát, việc lãnh chỉ đạo trực tiếp của 
Đảng ủy, sự hỗ trợ tạo mọi điều kiện của 

Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp 
vụ cùng các đoàn thể khác để công đoàn 
tổ chức từng phong trào phù hợp từng 
thời điểm nhất định. Công đoàn phải luôn 
xác định việc chăm lo đời sống vật chất và 
tinh thần CBVC là một hoạt động không 
thể thiếu và gắn kết chặt chẽ với phong trào 
của các tổ chức quần chúng khác trong cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là Đoàn 
Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội nhà 
báo….Người cán bộ Công đoàn phải thật 
sự là đồng chí, đồng nghiệp, là người bạn 
gần gũi thấu hiều tâm tư, nguyện vọng của 
đồng nghiệp; phải tham mưu chặt chẽ Ban 
Giám đốc trong việc phân công công việc, 
đảm bảo đúng người, đúng việc, đảm bảo 
công bằng lao động... Công đoàn phải giải 
thích cho người lao động hiểu và thấy được 
những quyền lợi CBVC được hưởng đồng 
thời thấy được trách nhiệm của CBVC đối 
với đơn vị; vận động người lao động thực 
hiện nghiêm kỷ luật lao động. Đồng thời 
phối hợp chặt chẽ với chính quyền đánh giá 
chính xác kết quả làm việc của từng cán bộ, 
công chức và người lao động; từ đó chấm 
điểm thi đua, bình xét thi đua, phân loại và 
khen thưởng CBVC kịp thời, xứng đáng để 
động viên CBVC, đảm bảo sự công bằng 
trong lao động. Từ đó mới kích thích được 
CBVC cống hiến sự lao động sáng tạo cho 
sự phát triển của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh 
đó, CĐ cần có biện pháp đẩy mạnh phong 
trào học tập, rèn luyện trong CBVC, tạo điều 
kiện để người lao động, nhất là lớp cán bộ 
viên chức trẻ được học tập, nghiên cứu, sáng 
tạo và cống hiến; mặt khác, phải thường 
xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác huấn luyện, đào tạo chuyên sâu ở các 

trường nghiệp vụ bảo đảm CBVC ngày càng 
có trình độ, tay nghề cao, tiếp cận nhanh 
và làm chủ các công nghệ hiện đại, phương 
thức thông tin tuyên truyền tiên tiến, thích 
ứng với kinh tế thị trường thời kỳ hội nhập 
kinh tế quốc tế. Đặc biệt hơn là vai trò tiên 
phong của từng cán bộ viên chức trong từng 
hoạt động cụ thể sẽ tạo nên sự đoàn kết, gắn 
bó, mọi người gần như siết chặt tay nhau 
và từ đó các phong trào đã đạt được những 
thành công nhất định.

Bản thân cán bộ Công đoàn phải là người 
nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, là 
chỗ dựa vững chắc để bảo vệ quyền và lợi ích 
của người lao động, phải là người có trình 
độ hiểu biết, phải nắm vững kiến thức pháp 
luật; có khả năng tuyên truyền; tiếp tục thực 
hiện các phong trào thi đua: “xây dựng cơ 
quan văn hóa, chấp hành thực hiện nghiêm 
văn hóa nơi công sở, “Lao động giỏi, lao động 
sáng tạo”, “phong trào tham mưu giỏi, phục 
vụ tốt”, phong trào “xanh, sạch đẹp và an toàn 
vệ sinh lao động”; phong trào “thực hành tiết 
kiệm chống lãng  phí, tham nhũng”; thực hiện 
tốt  công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự 
an toàn cơ quan. 

Phát huy những thành tích đã đạt được, 
CĐCS Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền 
Giang tiếp tục có những đóng góp tích cực, 
thiết thực hơn nữa vào sự phát triển của Đài 
Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang, kết 
hợp cơ quan phát huy dân chủ, thực hiện 
tốt các chế đô chính sách, chăm lo và bảo 
vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, 
xứng đáng là điểm tựa, là nơi gởi gấm niềm 
tin của đoàn viên công đoàn, xây dựng Đài 
Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang ngày 
một phát triển, vươn xa.

BCH CĐCS NHIỆM KỲ 
2017 - 2022

* Chủ tịch: HUỲNH THỊ OANH
* Phó Chủ tịch: 
    DƯƠNG VĂN PHƯƠNG
* Ủy viên thường vụ: 
    HUỲNH THỊ CÚC
* Ủy viên BCH: 
-  NGUYỄN DUY PHÚC HUY   
- PHAN VĂN QUYỀN
- NGUYỄN THỊ THANH LOAN 
- NGUYỄN NGỌC THANH
- NGUYỄN TIẾN LỰC  
- DƯƠNG THÚY KIỀU 
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CHỦ TỊCH 
CÔNG ĐOÀN 
CƠ SỞ QUA CÁC 
THỜI KỲ

TRỊNH THỊ NGỌC LẠC 

ĐỖ HẢI TRIỀU 

TRẦN THỊ KIM ÁNH 

NGUYỄN THỊ HIỂU 

NGUYỄN VĂN ĐẤU 

VƯU CHÂU TỶ 

HUỲNH THỊ OANH (từ năm 2014 – nay)
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Tham quan, về nguồn thăm mộ Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Hội thi nấu ăn ngày 8/3.

Giao lưu bóng đá. Hoạt động nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Kéo co.
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Đ
ài PTTH Tiền Giang hiện 
có 35 nữ trong tổng số 119 
CNVCLĐ. Theo các chị em 
chia sẻ: là nhà báo nữ thì áp 

lực với nghề càng nhiều hơn. Công 
việc và giờ giấc của một phóng viên 
khiến những người thân yêu của họ 
phải chịu nhiều thiệt thòi. Bởi quỹ 
thời gian hữu hạn cho cả công việc 
nhà, việc cơ quan. Với nhiều nữ 
phóng viên, biên tập viên, sự thành 
đạt của người phụ nữ không phải là 
chức vụ, quyền lực, hay kiếm được 
thật nhiều tiền mà đó là làm tốt 
công việc mình yêu thích, bảo đảm 
cho cuộc sống gia đình yên vui, nuôi 
dạy con cái nên người, vợ chồng tôn 
trọng và yêu thương. Nói thì đơn 
giản nhưng để được những điều đó 
không dễ chút nào.

Ví dụ, như khi còn độc thân, 
chúng tôi – những người nữ phóng 
viên có thể “bay nhảy” với những 
chuyến đi tác nghiệp kéo dài cả tuần 
lễ. Nhưng sau khi lấy chồng, sinh 
con, hàng trăm thứ việc không tên 
của người vợ, người mẹ đã khiến 
công việc làm báo càng trở nên vất 
vả gấp bội lần. Từ khi có con, ở một 
số thời điểm nhất định, chúng tôi 

không thể đi công tác các tỉnh dài 
ngày dù đề tài đi viết rất hay. Đó là 
một sự tiếc nuối rất lớn vì chúng tôi 
đã bỏ lở cơ hội cho bản thân phát 
triển nghề nghiệp. 

Đối với một số ngành nghề khác, 
công việc cơ quan, đơn vị hoặc công 
ty có thể kết thúc trong giờ hành 
chính, thời gian còn lại sau khi về 
nhà các chị em tập trung cho gia 
đình, chăm sóc những người thân 
yêu và chăm sóc cả bản thân mình, 
nhưng ít ai biết rằng, những người 
nữ phóng viên: tay thì làm, nhưng 
đầu óc thì vẫn còn quẩn quanh 
trong những đề tài tác nghiệp chưa 
kịp ngộ ra “chân lý”.(Chân lý ở đây 
có thể hiểu là chọn góc nhìn, cách 
thể hiện v.v..). Có những khi, đang 
nằm dỗ con ngủ mà cái đầu chợt 
“thức tỉnh” vì tìm ra được hướng 
phát triển cho đề tài của mình, khi 
đó bạn sẽ làm gì? -Ngồi bật dậy viết 
ngay để nguội? Câu trả lời đối với 
chúng tôi là không thể. Dù gì thì 
chúng tôi cũng phải dỗ dành cho 
con tròn giấc ngủ rồi mới có thể bắt 
tay vào công việc của mình. Đó cũng 
là thời điểm mà khi tất cả mọi người 
chìm vào giấc ngủ, chỉ có tiếng bàn 

Làm báo là công việc vất vả nhưng 
đem lại nhiều trải nghiệm thú vị mà 

không phải nghề nào cũng có. Cái 
được lớn nhất đó là được đi nhiều, 

biết nhiều, tiếp xúc nhiều, mở rộng 
mối quan hệ từ đó mở rộng tầm hiểu 

biết trong xã hội. Thế nhưng, so với 
các đồng nghiệp nam, các nhà báo nữ 

chịu nhiều áp lực hơn, và đội ngũ nữ 
phóng viên, biên tập viên Đài PTTH 

Tiền Giang cũng không ngoại lệ. Bên 
cạnh công việc cơ quan, các chị em 

còn phải cân bằng cuộc sống gia đình, 
chăm sóc, nuôi dạy con cái. Vất vả là 
thế, nhưng niềm đam mê với nghề 

chính là điều làm cho chúng tôi - nữ 
phóng viên, biên tập viên Đài PTTH 

Tiền Giang chọn lựa nghề báo là công 
việc để theo đuổi suốt đời.

THANH ĐÀO

“Giỏi việc nước - đảm việc nhà”
Nữ nhà báo
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phím của người nữ phóng viên là vẫn 
lạch cạch thâu đêm. 

Không ít người có quan niệm rằng: 
người phụ nữ khi làm báo thì không 
thể chăm sóc gia đình tốt? Và người 
xưa cũng có câu: lấy vợ nên lấy nhà 
giáo chứ đừng lấy nhà báo! Tôi vui 
khi thấy xung quanh mình các chị em 
phóng viên Đài PTTH  đều hết mình vì 
công việc đồng thời cũng dốc hết lòng 
mình cho gia đình. Có khi các chị, các 
em quên cả buổi ăn sáng, đến đầu giờ 
chiều mới tranh thủ bữa ăn trưa, thức 
khuya dậy sớm... để xong tin, bài, kịp 
chương trình phát sóng nhưng không 
quên lo cho con đến lớp, đến trường. 
Và còn rất nhiều những hình ảnh 
đẹp trong các cuộc thi nấu ăn, hội thi 
duyên dáng, thanh lịch, bóng chuyền, 
cầu lông... của các chị em. Các chị luôn 
là những người phụ nữ “Giỏi việc nước 
– đảm việc nhà”. Những nụ cười rạng 
rỡ bên chồng, bên con, bên bè bạn lúc 
ấy, với chúng tôi đáng quý, đáng yêu và 
đáng trân trọng biết bao. 

Công việc và gia đình, để làm tốt 
cả hai việc này cùng lúc quả thực khó 
khăn, rất khó khăn nếu như bạn không 
có được sự hỗ trợ tối đa của gia đình 
và việc tạo điều kiện thuận lợi của 
cơ quan, sự hỗ trợ tích cực của đồng 
nghiệp. Trong thời gian qua, với sự 
quan tâm tạo điều kiện của Ban giám 
đốc Đài, lãnh đạo các phòng, ban và 
tổ chức công đoàn, chúng tôi – những 
người nữ phóng viên, biên tập viên có 
được môi trường làm việc thân thiện, 
đoàn kết như mái nhà thứ 2 của mình. 
Đến với cơ quan, chúng tôi có cảm 
giác thoải mái như là về đến nhà. Vì 
vậy, chúng tôi được thể hiện năng lực 
chuyên môn, được gắn bó với công việc 
yêu thích, từ đó chúng tôi sáng tạo ra 
những tác phẩm báo chí thật sự có ích, 
đáp ứng yêu cầu thông tin, giải trí cho 
khán – thính giả. 

 Dũng cảm để đi đến cùng sự thật, 
nói không với tiêu cực, lôi những điều 
khuất tất, bất công ra ánh sáng công 
luận. Đi nhiều, va chạm không ít và 
đầy rủi ro, nghề báo là một chọn lựa 
thách thức, vì vậy, để có thể gắn bó với 
công việc đầy vất vả, áp lực và cạnh 
tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay, 
đam mê với nghề chính là điều làm cho 
chúng tôi – những người nữ phóng 
viên, biên tập viên chọn lựa nghề báo là 
công việc để theo đuổi suốt đời.
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THỜI BẢN TIN VIẾT TAY...           
Khi mình còn ở Đài (đến năm 2004) 

toàn bộ tin, bài của phóng viên đều viết 
tay. Mực xanh của phóng viên, mực đỏ 
của biên tập, mực đen của “sếp lớn” khi 
duyệt... Nhớ lúc đó, họp Trưởng- Phó 
phòng, tuần nào sếp Nhã cũng cự cái vụ 
“chữ đè lên chữ”. Lúc đó, máy tính chưa 
đủ, mạng nội bộ chưa có, nên phương 
án khắc phục gần như vô phương. Chỉ 

thương các anh chị xướng ngôn đọc mờ 
cả mắt, trật tới trật lui. Mà thời ấy, thu 
còn trên đĩa cối. Ta nói, trật là dừng lại, 
hoặc phải chêm giấy vào đánh dấu để 
sau đó cắt lại. Thu cũng mướt mồ hôi. 
Nhưng cũng may, toàn là xướng ngôn 
kỳ cựu như chị Bích Thủy, anh Châu Tỷ, 
chị Mộng Gương... Lúc đó, băng edit 
xong, kỹ thuật phát sóng phải chạy 2 cây 
số lấy băng về khu phát sóng để phát. 

Có khi cũng thót ruột, nếu chương 
trình thu cận giờ phát. Cũng may, chưa 
có sự cố nào!

Nhớ mà thương và quí các anh chị 
Đài huyện thời ấy! Để có tin ở huyện 
kịp phát trong bản tin thời sự của 
sóng Đài tỉnh, chỉ có 3 cách: nếu tin 
nóng, cần đưa nhanh thì đọc tin qua 
điện thoại ghi âm; hoặc gửi tin qua 
bưu điện; hoặc các anh chị phải đích 
thân chạy lên Đài tỉnh. Mà nhuận bút 
cũng không bao nhiêu. Thương thiệt 
thương! Nên thời ấy, khi làm biên tập, 
mình luôn trân trọng những thông tin 
như vậy!

Ah, nhắc chiếc điện thoại ghi âm, 
thời đó, có máy này là oách rồi. Đài 
huyện gọi về tin nóng. Mà cũng với 
chiếc điện thoại ghi âm này, chương 
trình phát thanh nhiều người tương 
tác nhất lúc ấy là chương trình “Hộp 
thư âm nhạc”. Thính giả gọi vào số ĐT 
yêu cầu bài hát, gửi tặng bạn bè, người 
thân, người yêu cùng lời nhắn. Cách 
đây hơn 20 năm, đây là chương trình 
hot ghê lắm! Nhiều thính giả tâm sự 
chân chất, dễ thương gì đâu! Niềm vui 
của người làm chương trình đôi khi 
cũng từ những niềm vui của thính giả 
là vậy!

PHÁT THANHNgày ấy... Bây giờ
KIM ÁNH

          Thật tình, từ hôm nghe 
các anh mời gọi viết bài cho 
đặc san 40 năm đi, mình có 

chút ngập ngừng. Có quá nhiều 
điều để nhớ lại, để viết về 

nơi này, nơi mà gần như tuổi 
thanh xuân mình gửi hết ở đó! 

Viết gì đây? 
Hai phát thanh viên kỳ cựu.
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THỜI ĐI CÔNG TÁC BẰNG
XE THÙNG VÀ...

Cũng nhờ làm phóng viên, nên 
mình có dịp đi khắp các xã trong tỉnh. 
Phóng viên tự lực bằng xe gắn máy, 
nếu có thêm quay phim thì đi bằng 
chiếc xe thùng (giờ chắc bán ve chai), 
xe xung quanh là khung lưới sắt, nên 
đi vào mấy con đường đất đỏ, bụi thì 
thôi rồi, áo trắng cũng thành áo màu, 
dằn sốc tưng tưng. Nhưng thời tuổi 
trẻ, máu nghề, khỏe, sung sức, nên mấy 
chuyện này nhằm nhò gì! Mà đi suốt, ít 
khi có phóng viên nào ngồi văn phòng 
(thời đó đâu có khái niệm phóng viên 
phòng máy lạnh, ngồi gỏ internet lấy 
tin, hay thông cáo báo chí gửi tận mail 
như bây giờ). Viết đến đây, thấy nhớ vô 
cùng những mùa lũ, đi xuồng, đi ghe 
băng băng vào vùng lũ. Không biết bơi, 
nhưng cũng chưa bao giờ biết sợ, dù 
nước mênh mông không thấy bờ bến. 
Nhớ mủa bông điên điển vàng rợp cánh 
đồng, nhớ những bửa cơm vội vàng với 
người dân vùng lũ, mà món đặc trưng 
bông điên điển nấu canh chua cá linh. 
Nhớ những cánh đồng tràm với những 
bông hoa vàng rợp và mùi thơm đặc 

trưng không dễ gì quên!
Đó cũng là giai đoạn mà cái khó 

nhiều hơn thuận lợi. Tiền nhuận bút 
thời đó cũng không nhiều. Nhưng thấy 
ai cũng vui! Mọi người sống chan hòa, 
chân tình. Trưa người thì cơm đùm cơm 
nắm từ nhà mang theo, cũng có những 
lúc hùn tiền nhau đi chợ, trưa nấu ăn 
chung. Thời đó mình và anh ấy còn xe 
đạp, nhà xa mười mấy cây số, sáng đi 
khi trời chưa ló dạng, về có lúc khuya 
lắc khuya lơ... 

VÀ PHÁT THANH HIỆN ĐẠI...
Khi Đài phát triển thêm mãng 

Truyền hình, mình vẫn gắn bó với Phát 
thanh. Với mình, Phát thanh vẫn có cái 
hay riêng. Tuy cũng có lúc ngậm ngùi, 
vì trong xu thế chung ở các Đài PT- TH, 
PT vẫn “lép vế” hơn. Nhưng với mình, 
phát thanh vẫn có ưu thế: gần gũi, thân 
thương, dễ đi vào lòng người và ở lại 
rất lâu. Từ khi làm phát thanh hiện đại, 
mình càng nhận ra điều đó rõ hơn. Phát 
thanh bây giờ không còn chỉ nghe qua 
chiếc radio, giới hạn bởi tần số, bởi khi 
phát thanh tích hợp với công nghệ hiện 
đại: nghe trên web, trên app, trên xe hơi 
(nhất là các thành phố lớn), thì phát 

thanh đã vượt ra ngoài biên giới quốc 
gia và người nghe phát thanh giờ có thể 
nghe mọi lúc, mọi nơi... Phát thanh vẫn 
là mãnh đất màu mỡ để dụng võ. Chưa 
kể, giờ còn có phát thanh “thấy hình” 
qua các chương trình livestream...Vị 
thế của phát thanh và người làm phát 
thanh giờ cũng đã khác đi nhiều. Người 
làm phát thanh giờ phải quán xuyến 
4 kỹ năng: viết, đọc, thu- dựng và dẫn 
chương trình. Điều đó cũng có nghĩa 
là người làm phát thanh cũng phải tự 
trang bị cho mình nhiều hơn, nỗ lực 
nhiều hơn trong xu thế cạnh tranh ngày 
càng khốc liệt với báo mạng, với các 
kênh youtube đang trở thành xu hướng.

Hơn 15 năm ở Đài (1990-2006) 
thanh xuân mình gửi hết ở đó! Tuổi trẻ- 
Nhiệt huyết của mình cũng ở đó. Đài 
Phát thanh- Truyền hình Tiền Giang 
nay cũng đã thay đổi nhiều, hiện đại 
hơn, khang trang hơn, đội ngũ trẻ giàu 
nhiệt huyết, giỏi chuyên môn...Cám ơn 
nơi mình đã đặt bước chân đầu tiên 
khi bước vào cuộc sống, cũng là nơi đã 
cho mình những trải nghiệm để bước 
những bước tiếp theo trong công việc 
và cuộc sống. 

êm huyền hoặc ánh trăng lồng bóng nước 
Sông Tiền ơi, khúc hát tuổi xuân thì
Trong sóng nước anh bỗng nghe vang vọng 
Giọng em làm tan vỡ sóng trăng: 
Đây là Đài Phát thanh Tiền Giang!

Đã bao lâu anh tự hỏi thầm anh
Có thể dành tình yêu cho người chưa từng gặp? 
Trái tim dẫu một đôi lần lỗi nhịp 
Thì vô tư nước lại chảy qua cầu
Dẫu đêm về thao thức ngủ không lâu. 

Đêm không ngủ 
 PHƯƠNG LÊ

Gửi em Phát thanh viên Đ
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L
à một phát thanh viên theo nghề liên tục suốt 41 năm, nay 
đã nghỉ hưu hơn 3 năm 3 tháng, song nhân kỷ niệm 40 năm 
thành lập Đài Phát thanh và truyền hình Tiền Giang, trong 

tôi gợi nhớ nhiều kỉ niệm vui, buồn và bây giờ thuộc về ký ức.
Nhớ lại thời kỳ 1974-1975 , mơ ước của tôi bấy giờ, sau khi 

đậu tú tài 2 sẽ được vào ngành sư phạm học tập để trở thành 
nhà giáo. Mơ ước không thành đành ghi danh học Đại học luật 
khoa. Chưa hết năm thứ nhất niên khóa 1974-1975, miền Nam 
hoàn toàn giải phóng, tôi khăn gói về quê. Vài tháng sau đó, tôi 
vác ba lô đầu quân vào Ty Thông tin văn hóa tỉnh Mỹ tho lúc 
bấy giờ. Trong thời gian mấy tháng chờ phân công công việc 
liên quan đến mảng văn hóa, tôi ngủ tại trụ sở làm việc ở Cai 
Lậy. Tại đây, mỗi sáng, khoảng gần 5 giờ, tôi được tiếp xúc với 
bộ phận truyền thanh qua hệ thống ampli với độ chục cái loa. 
Lúc ấy, bộ phận này có 2 anh phụ trách biên tập và đọc trực tiếp 
hàng ngày. Vì tò mò, tôi đứng sau theo dõi các anh làm việc và 
thấy rằng các anh, dường như đọc không trôi chảy lắm. Vì vậy 
tôi mạnh dạn đề nghị được đọc thay, nhưng không được chấp 
nhận với lý do “ Có gì thì chết tao.”. Không nản, tôi năn nỉ mãi 
cuối cùng cũng được chấp nhận. Thế rồi sau lần phát thanh 
sáng hôm ấy, lãnh đạo Ty gọi tôi lên và chính thức phân công 
tôi làm phát thanh viên truyền thanh trực thuộc Ty. Cái nghề 
phát thanh viên “không mơ ước” ấy đến với tôi như vậy đó và 
gắn bó với tôi suốt 41 năm. Lẽ dĩ nhiên sự phân công rất đột 
ngột ấy cũng có lý do. Đó không phải là nhận định của lãnh 
đạo Ty mà còn là sự khen ngợi của các cơ quan, ban ngành 
cũng như người dân xung quanh thị trấn Cai Lậy lúc bấy giờ. 

T
rước khi công tác tại 
Đài PTTH Tiền Giang, 
chị Thủy là diễn viên 

của đoàn ca múa, sau đó 
chuyển sang làm phát 
thanh viên (PTV) tại Đài 
Truyền thanh thuộc Ty Văn 
hoá - Thông hóa (nay là Sở 
Văn hóa - Thể thao và Du 
lịch). Chị Thủy chia sẻ, lúc 
còn là diễn viên ca múa, khi 
đang ngủ trưa, một anh cán 
bộ biên tập của Ty Văn hóa 
- Thông tin cầm một máy 

cát - sét sang kêu chị đọc thử giọng. Sau đó, chị chuyển sang 
làm PTV, chứ không thi tuyển như bây giờ. Làm được hơn 1 
năm, Đài PTTH Tiền Giang thành lập (1979), đơn vị được sát 
nhập về Đài PTTH Tiền Giang, chị chuyển sang làm PTV và 
gắn bó với nghề cho tới khi chị về hưu. 

Theo chị Thủy, thời đó, bản thân chị không được đào tạo, 
bồi dưỡng nghiệp vụ PTV như bây giờ, chủ yếu tự học, rèn 
luyện, học từ kinh nghiệm của người đi trước là chính. Đặc 
biệt, chị thích giọng đọc NSƯT Phi Điểu, nghe đài ở bất kỳ nơi 
đâu để rút kinh nghiệm và hoàn thành công việc chuyên môn. 
Thời gian đầu, do còn thiếu kỹ năng nên chị gặp khó khăn 
trong cách phát âm, cứ sửa đi sửa lại rồi yêu luôn cái nghề PTV. 

Chị Thủy tâm tình, 40 năm theo nghiệp PTV, có vô số 
chuyện vui buồn. Những ngày đầu, cơ sở vật chất thiếu thốn, 
không có phòng thu, phải đi thu nhờ, đợi đến nữa đêm hết tiếng 
động mới thu được. Vì yêu nghề nên có lúc chị vừa đạp xe vừa 
ôm con để đến phòng thu âm… Đó là những kỷ niệm đáng 
nhớ nhất trong những năm tháng theo đuổi nghề PTV của chị.

Theo chị Thủy, các thế hệ trẻ hôm nay có điều kiện học 
tập bài bản nên phải phấn đấu rèn luyện để phát triển nghề. 
Trong đó, trước khi thu âm phải dò bài, tuỳ theo thể loại mà 
đọc một cách khác nhau. Cụ thể, tin phải đọc nhanh, phóng sự 
đọc chậm, văn nghệ đọc chậm rải, giọng mềm mại… 

40 năm sống nghề PTV chị Thủy đã từng đọc và đoạt giải 
cho các phóng sự phim tài liệu với 4 huy chương đồng, 2 huy 
chương vàng ở các liên hoan phát thanh, phim truyền hình 
toàn quốc và năm  2012 chị vinh dự đón nhận danh hiệu Nghệ 
sĩ ưu tú. 

Suốt chặng đường 40 năm hình thành và phát 
triển, Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) 

Tiền Giang đã xuất hiện nhiều gương mặt ưu 
tú, góp phần xây dựng thương hiệu của Đài 
PTTH Tiền Giang. Hiện tại, hai anh, chị PTV 

Bích Thủy và Châu Tỷ đã nghỉ hưu, thế nhưng 
lòng yêu nghề vẫn như ngày nào, anh chị vẫn 

thường xuyên nghe đài và quan tâm và sẵn 
sàng chia sẻ kinh nghiệm về nghề cho các bạn 

trẻ hôm nay. 

THÙY TRANG

Chuyện nghề của 2 phát       thanh viên 
CHỊ NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

Nghệ sĩ ưu tú

Ký ức qua 41 năm trong        nghề phát thanh viên
CHÂU TỶ
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t       thanh viên “lão làng”

Với tôi, từ thuở bé đến lúc đậu tú tài 2 chưa bao giờ tôi thực 
nghiệm đọc trước máy nên đâu biết giọng đọc của mình như 
thế nào. Điều may mắn để tôi đến với nghề là có giọng đọc nam 
trầm, ấm áp tạo được cảm tình với người nghe. Ngoài ra, còn 
có yếu tố nữa là phát âm chuẩn giọng Nam bộ.

Đến với nghề vào thời điểm ấy muốn phát triển nhưng gặp 
rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị.Vì lòng yêu 
nghề tôi luôn phấn đấu vượt qua trở ngại, khó khăn. Tôi tâm 
niệm, làm hài lòng khán thính giả nghe, xem đài  là nhiệm vụ 
chính, do vậy luôn luôn phấn đấu bằng cách nghe thật nhiều 
và tự rèn luyện là chính. Rồi sự phấn đấu ấy được đền đáp bằng 
sự yêu mến của quý thính giả gần xa. Điều tôi tâm đắc nhất là 
mỗi khi nhắc đến Đài Phát thanh & Truyền hình Tiền Giang là 
đa số nhớ đến phát thanh viên Châu Tỷ. Ngoài ra, thương hiệu 
Đài còn gắn liền với cặp đôi phát thanh viên “Châu Tỷ - Bích 
Thủy” 

Quá trình làm việc tại Đài và cả sau khi đã về hưu, trong 
tôi có nhiều chuyện vui, buồn khó quên. Tôi nhớ mãi, lúc còn 
công tác, một thính giả lớn tuổi ở Mỹ Tho mỗi khi gặp tôi rất 
vui và cho biết, bà luôn mở đài để được nghe giọng đọc của tôi. 
Một lần gặp mặt, bà hỏi: “Tại sao chú đọc hay như vậy mà sao 
không lên hình?”. Tôi thú thật, khi đài phát hình đầu tiên, tôi 
đã 45 tuổi, có lẽ sắc vóc không phù hợp. Nghe tôi trả lời như 
vậy, bà khẳng định: “Có sao đâu, miễn đọc hay là phải cho thấy 
hình”. Tiếp đó, bà phán cho một câu: “Để tui lên gặp lãnh đạo 
đài có ý kiến…” ; và còn rất…rất.. rất nhiều trường hợp, khi gặp 
tôi, ai cũng có ý kiến như thế. Niềm vui tràn ngập mỗi khi tôi 
về quê đi đám tiệc. Chỗ đông người, nếu có ai đó giới thiệu đây 
là Châu Tỷ, phát thanh viên của Đài PT&TH Tiền Giang, thì 

nhiều người tay bắt, mặt mừng với tôi. Có người cho biết, nghe 
giọng đọc của tôi từ nhỏ và bây giờ vẫn thích. Hoặc : “Nhà tôi 
rất thích nghe Đài Tiền Giang do anh đọc”. Một bé gái khi gặp 
tôi còn đề nghị; “ Sao chú không ra đĩa đọc truyện để con nghe 
vì khi đài phát thì con đã đi học?”. Mới đây, khi dự họp mặt Kỉ 
niệm ngày báo chí cách mạng VN 21/6 năm nay, tại Nhà khách 
UBND tỉnh, một cô phục vụ khi nghe tôi trò chuyện với phóng 
viên Thanh Tùng, có lẽ nghe giọng nói, cô phát hiện ra tôi và 
bảo:“Cháu thích nghe giọng đọc của chú từ lúc cháu khoảng 6, 
7 tuổi”. Ngạc nhiên, tôi hỏi: “Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?”. 
Cô trả lời : “ Cháu năm nay 40 tuổi”. Đây cũng là niềm vui bất 
chợt đối với tôi khi đã về hưu.

Có niềm vui, tất nhiên cũng có nổi buồn, trăn trở. Một nỗi 
buồn, day dứt trong tôi là mặc dù lãnh đạo Đài trước đây có  
làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho tôi và 
trong bình xét tại Hội đồng xét duyệt của tỉnh có người thống 
nhất đề nghị xét “đặc cách’trường hợp của tôi và được ủng hộ, 
nhưng cuối cùng, nghe nói, vì tôi không có đoạt Huy chương 
vàng nên …đành lỗi hẹn, trong khi đồng nghiệp của tôi đã đạt 
được danh hiệu này. Thiết nghĩ, tôi cũng giống như một số 
nghệ sĩ được nhiều người mến mộ, nhưng thiếu Huy chương 
vàng do lớn tuổi không tham gia thi thố. Nhưng hiện nay, cũng 
có một số nghệ sĩ được xét đặc cách không cần huy chương 
như báo chí đã thông tin. Ước gì !!…

Kỷ niệm 40 năm thành lập Đài PT&TH Tiền Giang, tôi ghi 
lại những niềm vui, nỗi buồn, sự trăn trở của tôi qua hơn 40 
năm làm nghề phát thanh viên. Nhân dịp này xin kinh chúc 
quý lãnh đạo cùng tập thể CB, VC Đài luôn dồi dào sức khỏe 
để phục vụ cho sự nghiệp phát thanh và truyền hình tỉnh nhà 
ngày càng phát triển, tạo được sự yêu mến của đông đảo quý 
thính giả gần xa.

Ký ức qua 41 năm trong        nghề phát thanh viên

Chiều thu soi bóng Tháp Mười
Cúi đầu vọng tiếng chân người xa xăm
Dấu xưa hồn tháp lặng câm
Linh thiêng mây trắng trăm năm hiện về…

Giấc hoa lá cỏ hẹn thề
Ru Tháp Mười ngủ vỗ về giấc mơ
Đồng quê đốm lửa tỏ mờ
Vọng Tháp Mười viết bài thơ đỉnh trời.

Vọng tháp mười
 VÕ TẤN CƯỜNG
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Vốn đam mê viết báo ngay từ nhỏ 
và may mắn hơn khi ra trường 

được vào làm việc tại Đài PT-TH 
Tiền Giang, nhà báo trẻ Minh Toàn 
đã phát huy hết sức trẻ, sự đam mê 
của mình để viết, sáng tác ra những 
tác phẩm mang dấu ấn riêng.

Gần 7 năm gắn bó với nghiệp báo, nhà báo trẻ Minh Toàn đã viết nhiều tác 
phẩm mang hơi thở của cuộc sống, đoạt giải cao tại cuộc thi Sáng tác tác phẩm 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giải Báo chí 
Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn, giải Búa liềm vàng, giải Báo chí Quốc gia, Tham 
dự Liên hoan Truyền hình Toàn Quốc, Giải Nguyễn Đức Cảnh. Có thể kể một số 
tác phẩm như: “Nghĩa tình những bát cháo đêm”; “Da cam - nỗi đau và lòng nhân 
ái”; “Trẻ em ăn xin người nước ngoài - Chiêu trò và sự tàn nhẫn”; “Xây dựng Nông 
thôn mới: 5 phòng chức năng - những câu hỏi còn bỏ ngỏ”; “Hành trình mang mùa 
xuân đến Nhà giàn DK1”; “ Những cây trồng vật nuôi làm nên thương hiệu Tân Phú 
Đông”; “Những cánh thư - Những cuộc đời”; “Có một Gò Công Tây như thế”; “Biết 
để dựng và xây”; “Người thầy - Người Thanh niên nhiệt huyết”… Minh Toàn cho 
biết: Gắn bó với nghề báo, tôi thấy mình may mắn hơn những đồng nghiệp khác, 
được giao nhiệm vụ tuyên truyền về biển đảo quê hương, được cùng đoàn công tác 
đến thăm, tặng quà cho các chiến sĩ Nhà giàn DK1 đang làm nhiệm vụ canh giữ 
vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Có đi thực tế, bản thân mới tận mắt chứng kiến 
và hiểu nhiều hơn về những khó khăn, vất vả của các chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi. Với 
trách nhiệm của người làm báo, tôi nghĩ mình phải đi sâu vào cuộc sống, lăn lộn 
trong thực tiễn để tìm hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh 
hiện thực cuộc sống bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm của mình. Một nhà báo 
không nhất thiết phải có chức vụ, địa vị trong xã hội, mà quan trọng là độc giả nhớ 
đến những tác phẩm do mình viết ra và được công chúng đón nhận…

VĂN MINH

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, 
Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) 

Tiền Giang, để có những tác phẩm báo chí 
chất lượng cao, góp phần nâng cao chất 

lượng thông tin-tuyên truyền thì đó là sự 
đóng góp của cả một tập thể và dấu ấn cá 

nhân, tác phẩm của họ được vinh danh 
qua các Giải báo chí trong tỉnh cho đến 

quốc gia.
Nhóm phóng viên phòng BTTH tác nghiệp Chương trình thực tế 
“Nâng bước đến trường”.

Dấu ấn tập thể và cá nhân qua tác      phẩm phát thanh - truyền hình

Phòng BTTH là 1 trong 07 phòng chuyên 
môn, Trung tâm trực thuộc Đài PT-TH 

Tiền Giang, đảm nhận vai trò sản xuất các 
phim tài liệu, truyền hình thực tế, phóng sự, 
các bài phản ánh, tin bài hàng ngày phục vụ 
các chương trình thời sự. Qua mỗi tác phẩm 
báo chí đòi hỏi sự cộng hưởng trí lực của cá 
nhân và tập thể. Đó chính là sự đoàn kết, tâm 
huyết, gắn kết của những người làm báo hình. 
Họ đảm đương công việc thời sự sáng-trưa-
chiều-tối và cả đột xuất hàng ngày…và xác 
lập công việc qua các giải thưởng báo chí địa 
phương, khu vực và quốc gia.  Đó là thước đo 
công việc cũng là sự đam mê. Hàng năm, tập 
thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên phòng 
BTTH đã có những tác phẩm tham gia các 
giải báo chí như: Giải báo chí Tiền Giang 
Nguyễn Văn Nguyễn, giải Báo chí Đồng Bằng 
Sông Cửu Long, giải Báo chí Quốc gia, giải 
sáng tác tác phẩm học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, giải Búa liềm 
vàng, tham dự Liên hoan Truyền hình Toàn 
quốc….đạt nhiều thứ hạng cao, từng bước 
khẳng định vai trò của đội ngũ những người 
làm báo Đài PT-TH Tiền Giang nói chung, 
phòng BTTH nói riêng.

PHÒNG BIÊN TẬP TRUYỀN HÌNH (BTTH): 

Công việc thường ngày và 
vinh danh qua các giải báo chí  

NHÀ BÁO TRẺ MINH TOÀN:

Khẳng định dấu ấn riêng

Nhà báo Minh Toàn tác nghiệp tại Nhà giàn DK1.
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Bám sát và nhạy bén với nguồn tin trên 
địa bàn, lực lượng phóng viên ở các đài 

Truyền thanh - Truyền hình thành phố, 
thị xã, huyện thường đi đầu trong những 
thông tin, sự kiện nóng ở các địa phương. 
Nhiều phóng viên trở thành đội ngũ cộng 
tác viên đắc lực cho các báo, đài của thành 
phố và Trung ương. Phóng viên Quế Ngân 
(Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền 
Thanh) huyện Cai Lậy chia sẻ: “Với đặc 
thù nghề báo, người làm báo phải thường 
xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe hơi thở của 
cuộc sống để có những thông tin mới, kịp 
thời nhất. Chính vì lẽ đó, phóng viên đài 
huyện cũng như bao phóng viên khác, họ 
phải đi đến bất kỳ nơi nào của địa phương 
để có những tin tức, bài viết, những thước 
phim mới nhất, mang hơi thở của cuộc 
sống, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của 
người dân. Không đơn giản phóng viên 
đài huyện chỉ làm 1 nhiệm vụ mà mỗi 
người kiêm nhiệm 2 đến 3 chức danh 
công việc, từ viết tin, quay phim, phát 
thanh viên, kế toán… nhưng mỗi một 
phóng viên cơ sở luôn cố gắng hoàn thành 

nhiệm vụ một cách tốt nhất”.
Nhà báo Thanh Sương - Giám đốc 

Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền 
Thanh TX. Gò Công cho biết: “Những 
phóng viên cơ sở chúng tôi mới là những 
người gần dân, sát dân, bát sát địa bàn 
để nói lên tiếng lòng của người dân, giới 
thiệu những mô hình hay, cách làm sáng 
tạo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
thích hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật để 
nhân rộng ra trên địa phương mình, góp 
phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của 

địa phương. Đôi lúc tác nghiệp gặp khó 
khăn do lực lượng mỏng, người dân từ 
chối  và không câu nệ  thù lao thì ít ỏi…
nhưng anh em phóng viên cơ sở đều phải 
cố gắng hết mình. Chính vì lẽ đó, những 
đề tài hay, nóng tại cơ sở, chúng tôi đã có 
sự phân công phối hợp ăn ý, từ khâu biên 
tập đến kỹ thuật thu âm, lồng ghép nhạc 
mang ý nghĩa đặc trưng riêng cho từng 
bài viết, để vừa đạt được yêu cầu tuyên 
truyền tại địa phương, vừa để dự thi các 
Giải Báo chí”.

Và thực tế, nhiều năm liền tại các cuộc 
thi giải Báo chí tỉnh Tiền Giang và các cuộc 
thi giải báo chí do các sở, ngành tổ chức 
thì lực lượng của các Trung tâm Văn hóa 
Thông tin và Truyền Thanh ở các huyện, 
thị, đài Truyền thanh - Truyền hình thành 
phố đều có những tập thể, cá nhân mang 
đến hội thi những tác phẩm chất lượng 
cả về nội dung, lẫn hình thức và đạt giải 
cao, góp phần khẳng định vai trò, vị trí của 
người làm báo cơ sở không thua kém bất 
kì một nhà báo nào, có những đóng góp 
tích cực cho sự nghiệp báo chí.

Dấu ấn tập thể và cá nhân qua tác      phẩm phát thanh - truyền hình
NHÀ BÁO THANH ĐÀO:

Cây bút tiêu biểu đạt nhiều giải thưởng

…và những nhà báo cơ sở âm thầm cống hiến 

Vào nghề chưa được bao lâu, nhưng 
nhà báo Thanh Đào đã đoạt nhiều 

giải thưởng mà nhiều đồng nghiệp mơ 
ước. . Để có được điều đó, Thanh Đào 
tâm niệm: Người làm báo phải luôn trau 
dồi phẩm chất đạo đức, tay nghề; nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh của 
mình; đi nhiều, sẵn sàng xông pha vào 
các điểm “nóng” để có những tác phảm 
báo chí chất lượng nhất, vừa phục vụ trên 
sóng phát thanh, truyền hình vừa tham 
gia dự thi các giải báo chí để góp phần 
khẳng định vai trò của báo chí cách mạng.

Tính đến thời điểm hiện tại, tuổi 
nghề còn khá trẻ nhưng nhà báo Thanh 

Đào được đồng nghiệp ví von là cây bút 
“săn giải thưởng” trong các cuộc thi giải 
báo chí từ địa phương đến Trung ương. 
Nắm trong tay hơn 20 giải thưởng qua các 
cuộc thi: Giải báo chí Tiền Giang Nguyễn 
Văn Nguyễn; giải báo chí Bông lúa vàng; 
giải báo chí sáng tác tác phẩm học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh; giải Búa Liềm vàng; giải 
Nguyễn Đức Cảnh. Đặc biệt, Thanh Đào 
cũng từng đoạt Huy chương đồng tại Liên 
hoan Phát thanh Toàn quốc năm 2016.

Tuổi đời còn trẻ, với “khiếu viết lách” 
cùng bầu nhiệt huyết, niềm đam mê 
không ngừng nghỉ, tin rằng, nữ nhà báo 

Thanh Đào sẽ còn tiến xa hơn nữa với 
nghề mình đã chọn, dấn thân. 

Nhà báo Thanh Đào nhận giải thưởng tại 
cuộc thi sáng tác tác phẩm báo chí văn học 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhóm phóng viên phòng BTTH quay 
trực tiếp tại phim trường
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V
ào những ngày đầu tháng 7 năm 
1989, Đài Phát thanh & Truyền 
hình Tiền Giang cử một tổ phóng 
viên truyền hình gồm 6 người do 

nhà báo  Trần Thanh Nhã, Phó giám 
đốc Đài làm tổ trưởng, hai phóng viên 
quay phim Đức Đảm, Trần Lương, Hồ 
Thắng làm kỹ thuật VTR, Trung úy Cao 
Văn Mĩa làm hướng dẫn và là phiên dịch 
cho đòan, Trọng Thể  lái xe…nhóm nhà 
báo lên đường bằng chiếc xe U-óat, một 
bộ camera hiệu Sony Umatic có VTR 
riêng sẵn sàng lên đường. Ngòai thiết bị 
tác nghiệp, chúng tôi còn được cấp một 
khẩu AK và một khẩu M79 với đầy đủ 
đạn dược để tự vệ. Chúng tôi lên đường 
theo hướng cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây 
Ninh. Khoảng 3 giờ chiều chúng tôi đã 
đến cửa khẩu Mộc Bài. Trung úy Cao 
Văn Mĩa đến trạm kiểm sóat để làm 
thủ tục nhập cảnh, chưa đầy 5 phút, 
chúng tôi đã được qua cửa khẩu Mộc 
Bài và bắt đầu đi vào địa phận nước bạn 
Campuchia. Lúc bấy giờ 2 bên đường 
đồng ruộng làng mạc còn khá hoang 
tàn, xa xa trong những ngôi làng vút lên  
những hàng cây thốt nốt, lúc đó cảm 
giác trong lòng có một cái gì đó bồi hồi 
khó tả.

Xe chạy một mạch, khỏang 5 giờ 
chiều chúng tôi đã đến PNômpênh thủ 
đô của Campuchia. Trên thủ đô nước 
bạn, chúng tôi đã được gặp Đoàn cán bộ 
lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 
và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang 
đang có chuyến thăm và làm việc với 
lãnh đạo tỉnh Pusát, tỉnh kết nghĩa với 
tỉnh Tiền Giang. Đoàn gồm ông Nguyễn 
Công Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền 

Giang, ông Hùynh Văn Niềm, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, thiếu tướng Phan Lương 
Trực, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân 
sự tỉnh TG, đại tá Nguyễn Văn Lưỡng, 
Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự 
tỉnh. Đêm đó chúng tôi rất vinh dự được 
cùng tham dự buổi tiệc do lãnh đạo 
tỉnh Pusat chiêu đãi Đoàn Tiền Giang  
tại Nhà khách Chính phủ Campuchia. 
Sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục lên 
đường đến tỉnh Pusat bằng đường bộ, 
còn Đòan lãnh đạo Tiền Giang  sẽ đến 
Pusat sau bằng  máy bay.

Rời PnômPênh chúng tôi đi về 
hướng tây bắc để về tỉnh Pusat, ra  khỏi 
thủ đô PnômPênh con đường đã bắt 
đầu khó đi, chiếc Uóat phải khó nhọc 
lắm mới “bò” qua được những ổ voi 
đầy nước. Campuchia là đất nước có 
nhiều núi đồi, sông suối cho nên có 
rất nhiều cầu bắc qua sông. Xác định 
được tầm quan trọng này nên Chính 
phủ Campuchia luôn cử người canh giữ 
những chiếc cầu ngày đêm. Đi ròng rả 
hơn 5 tiếng đồng hồ chúng tôi đi ngang 
qua khu rừng xanh, được mệnh danh là 
rừng xanh vang tiếng AK.

Bởi ở nơi đây đã từng xãy ra một 
cuộc đụng độ dữ dội của tiểu đòan 
Trương Định với tàn quân Pôn Pốt. Trận 
này quân ta thiệt hại khá nặng, giờ đây 
mặc dù đất nước Campuchia đã hòan 
tòan giải phóng, nhưng thỉnh thỏang 
tại khu rừng này vẫn xảy ra những trận 
phục kích của tàn quân Pôn Pốt.

Chiếc xe Uóat đi qua khu rừng xanh 
một cách yên bình, ai cũng thở phào nhẹ 
nhỏm, đến 5 giờ chiều hôm đó chúng 
tôi đến tỉnh Pusat, và tìm đến Bộ chỉ 

huy Đòan 9903. Trung tá Nguyễn Quốc 
Thanh, Chỉ huy phó quân sự Đoàn 9903 
bố trí chúng tôi ở cùng với Bộ Chỉ huy. 
Trụ sở của Bộ Chỉ huy là một dãy nhà 
lầu 4 tầng nằm giữa trung tâm tỉnh 
Pusat , nằm án ngữ tại ngã tư từ ngọai 
ô đi vào Thị xã. Trên tầng lầu cao nhất 
được bố trí một ụ gác và 2 khẩu 12ly8 có 
khả năng khống chế sự địch cách ngòai 
500 mét.

Ngay đêm đầu tiên đến đây chúng 
tôi đã được trung tá Nguyễn Quốc 
Thanh chở trên một chiếc xe jeep chạy 
vòng quanh thị xã để khảo sát, điều cảm 
nhận đầu tiên của chúng tôi là thị xã khá 
vắng vẻ, ánh đèn đường khá heo hắt, nó 
chỉ được thấp sáng ở những chỗ đông 
người hoặc là ở những ngã ba ngã tư, 
hoặc ở những quán ăn nhậu mới có ánh 
đèn, còn lại là một bóng đêm dày đặc.  
Rẻ vào một gốc khuất dưới chân một 
trụ đèn đường, một người phụ nữ đang 
ngồi bán rượu thốt nốt, mỗi người uống 
một ống, một cảm giác ngọt ngọt nồng 
nồng, một cảm giác lâng lâng khó tả. 
Trở về Bộ Chỉ huy Đoàn 9903 khỏang 
9 giờ đêm, mặc dù đi đường mệt nhọc 
nhưng chúng tôi vẫn không tài nào chợp 
mắt được, bởi tiếng chó sủa, tiếng súng 
nỗ vẫn thỉnh thỏang vang lên từ đâu 
đó. Sáng hôm sau chúng tôi tranh thủ 
lúc rảnh rỗi chúng tôi đi tham quan chợ 
Pusat, ngôi chợ khá tạm bợ, nhưng hàng 
hóa cực kỳ phong phú, đa số là hàng hóa 
của Thái Lan,  ở đây người ta có thể mua 
được hàng hóa từ mỹ phẩm đến hàng 
kim khí điện máy.

Ngày thứ ba Đoàn lãnh đạo Tỉnh 
ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 

TRẦN LƯƠNG-HỒ THẮNG

Tác nghiệp
CAMPUCHIA
trên đất bạn
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đến Pusat trên một chiếc trực thăng. 
Và chúng tôi bắt đầu tác nghiệp, đó là  
những cảnh quay đầu tiên trên đất bạn 
Campuchia. Chiếc máy bay trực thăng 
đáp xuống trên một khỏang đất trống, 
các vị lãnh đạo tỉnh Pusat ra đón tiếp 
đoàn. Những cái bắt tay, những cái ôm 
nồng thắm! Buổi đón diễn ra nhanh 
chóng và chúng tôi cũng đã kịp ghi lại 
đầy đủ những hình ảnh cảm động này.

Có một điều hết sức cảm động trong 
chuyến đi này là trong những lần sang 
Campuchia công tác thiếu tướng Phan 
Lương Trực đã nhận một cô gái người 
Khơ me làm con nuôi vì cha mẹ cô bé 
này đã bị PônPốt thảm sát, cô gái này 
cũng đang công tác tại tỉnh đội Pusat.

 Những ngày sau đó chúng tôi tiếp 
tục cùng Đoàn đến thăm rất nhiều nơi 
như: Tỉnh đội Pusat, Đoàn 9903 và  một 
số địa điểm của bộ đội đóng quân ở 
những phum sóc.

 Một tuần sau đó, Đoàn lãnh đạo 
tỉnh lên máy bay về nước , chúng tôi tiếp 
tục ở lại làm nhiệm vụ của những người 
làm phim truyền hình. Theo kế họach 
ban đầu chúng tôi chỉ ở lại Campuchia 
một tháng và sẽ trở lại Campuchia lần 
2, nhưng khi qua Campuchia kế họach 
chúng tôi được thay đổi. Khi đó, triển 
khai mệnh lệnh của cấp trên, Bộ đội 

Việt Nam sẽ chính thức rút quân khỏi 
Campuchia vào tháng 9/1989, trước 
sự chứng kiến của nhiều nhà quan sát 
và nhà báo quốc tế…Trước sự kiện 
sắp diễn ra, nhà báo  Trần Thanh Nhã 
trưởng đòan quyết định tiếp tục ở lại 
đến tháng 9.

Ngày thứ 8, chúng tôi lên kế họach 
sẽ ghi hình họat động của Bộ đội Tiền 
Giang tại Sở Chỉ huy tiền phương ở 
huyện Mun, gần ranh giới tỉnh Bắc Tăm 
Băng giáp với biên giới Thái Lan ( khu 
vực gần với khu căn cứ Pailin của Pôn 
Pốt-Iêng xa ry)

Khởi hành từ sáng sớm , chúng tôi 
ngược về hướng bắc, dọc đường chúng 
tôi vào ghi hình nhà tù StunSteng, nơi 
được xem là một địa ngục trần gian của 
bọn Pônpốt Iêng sary. Vào đây chúng tôi 
tha hồ ghi hình , phỏng vấn... gần nhà 
tù StunSteng là một ngôi chùa khá lớn, 
vào bên trong chúng tôi thật sự khủng 
khiếp trước hàng ngàn đầu lâu, xương 
khô nằm ngổn ngang khắp trong chùa. 
Trước cảnh tượng đó, chúng tôi ghi 
hình bao nhiêu cũng cảm thấy thiếu, 
cảm thấy chưa đủ để nói hết được tội ác 
của bọn PônPốt-Iêng sary. Rời khỏi ngôi 
chùa mà trong lòng chúng tôi vẫn còn 
nặng trĩu! 

Khỏang 5 giờ chiều chúng tôi mới 

đến con đường nhỏ rẻ vào huyện Mun, 
con đường băng ngang qua một cánh 
rừng dài hun hút, càng vào sâu con 
đường càng nhỏ dần và lầy lội. Đi vào 
chưa được nữa đường thì chiếc Uóat 
bị mắc lầy không thể đi tiếp được nữa, 
mọi người xuống xe hì hụt đẩy, nhưng 
chiếc xe càng đẩy càng lún sâu, thế là có 
một cảnh phim được thu vào ống kính. 
Càng về chiều tối, cảm thấy lo lắng vì 
trời đã càng ngày càng tối mà chiếc xe 
thì càng lún sâu. Thỉnh thỏang đâu đó 
lại vang lên một tràn súng AK làm mọi 
người nao núng. Thấy tình thế không 
ổn, Trung úy Cao Văn Mĩa vội vào xóm, 
không biết anh ta nói gì đó bằng tiếng 
Campuchia mà chỉ chốc lát đã có vài 
người dân kéo đến, người cầm búa , 
người cầm dao chặt cây ven đường chèn 
vào bánh xe, sau đó cùng nhau đẩy. Nhờ 
sức lực của nhiều người mà chiếc xe 
phóng lên một cách nhẹ nhàng. Thóat 
khỏi vũng lầy lòng chúng tôi thở phào 
nhẹ nhỏm, và chúng tôi cũng có được 
cảnh quay thật có ý nghĩa. 

Chia tay những người dân 
Campuchia tốt bụng chúng tôi tiếp tục 
đi sâu vào bên trong, xe đi chừng 30 
phút là chúng tôi đến được Sở Chỉ huy 
tiền phương của Đoàn 9903 do Đại tá 
Trương Thành Tấn làm Chỉ huy trưởng.

Đoàn Nhà báo Đài PT-TH Tièn Giang tác nghiệp trên đất bạn.
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Sở Chỉ huy đóng dưới những gốc 
cây to trong một khu rừng, xung quanh 
được bao bọc bởi một con suối sâu và 
rộng, lán trại của Sở Chỉ huy khá là đơn 
giản, chỉ là những tấm bạt quân đội căn 
lên và những chiếc võng được giăng đầy 
dưới những gốc cây, họ ngồi họp bàn 
luận kế họach cũng ngồi trên võng.  Đối 
với những người làm phim truyền hình 
như chúng tôi nhìn thấy bối cảnh này 
rất thích thú và tha hồ bấm máy. Còn ở 
bên ngoài Sở Chỉ huy là công sự của bộ 
đội, mỗi tổ gồm 3 người, bên dưới giăng 
võng, bên trên thì che bạt, họ ở như thế, 
hết ngày này qua ngày khác, nhưng tất 
cả họ đều ở trong tư thế sẵn sàng chiến 
đấu. Đêm đó chúng ở ngủ lại tại Sở Chỉ 
huy tiền phương, nghe các bộ đội kể lại 
những trận chiến đấu, chia sẻ cảnh dầm 
mưa dải nắng của anh em chiến sĩ, với 
những trận sốt rét rừng ... câu chuyện cứ 
thế kéo dài hết chuyện này đến chuyện 
khác. Trời càng về khuya khí trời càng 
trở nên se lạnh, thỉnh thỏang từ đâu 
đó nỗi lên những tràng súng liên thanh 
như xé toang màng đêm yên tỉnh. Tạm 
ngưng những câu chuyện, chúng tôi ai 
về võng nấy, vì quá mệt nên dự định ngã 
lưng để đánh một giấc cho thật đã, thế 
nhưng khi nằm xuống rồi lại trằn trọc 
mãi không ai ngủ được ...và trong mỗi 
người tự vấn làm gì cho ngày kế tiếp: 
Ghi hình - Phỏng vấn-kiểm tra băng...

Trở  về Bộ Chỉ huy Đoàn 9903 tại thị 
xã Pusat lúc trời bắt đầu tối và bắt đầu đổ 
mưa, đứng trên lầu cao nhìn xuống mặt 
đường nước chảy như dòng suối. Nhìn 
thấy cảnh mưa này, chúng tôi chợt nhớ 
đến những anh bộ đội đang đóng quân 
ngoài rừng, với chiếc võng mong manh, 
một tấm lều bé nhỏ mà phải đứng gác 
suốt đêm mà lòng chúng tôi thắt lại ...

Hôm sau, Đoàn 9903 là sẽ có một 
cuộc thực binh, bắn đạn thật trong vùng 
núi Caravall. Mục tiêu của cuộc thực binh 
này là truy quét phiến quân PônPốt còn 
xót lại đang ẩn nấp trong dãy núi. Thế là 
chúng tôi lại tiếp tục lên đường, những 
chiếc xe Zim 100 do Liên Xô sản xuất chở 
đầy bộ đội lao thẳng vào vùng núi đồi.

Những bước đi dè dặt, dò xét, những 
cú đột phá nhanh chóng để tiếp cận 
mục tiêu, những tràn AK, 12ly8 nổ liên 
tục, thỉnh thỏang những hỏa lực B40, 
B41,DKZ vang lên, tiếng súng, tiếng hô 
xung phong của những chiến sĩ vang lên 
làm rung động cả núi rừng.

Thế là chúng tôi được một phen 

ghi hình thỏa thích, những hình ảnh 
mà chúng tôi ghi được thật sinh động 
không khác gì những cảnh phim được 
dàn dựng công phu của những cảnh 
trong phim chiến đấu.

Sau cuộc thực binh, chúng tôi nghỉ 
ngơi 2 ngày để lấy sức, hôm sau chúng 
tôi đến ghi hình Bộ đội Tiểu đòan 
Trương Định đang đóng quân tại huyện 
Carawan tỉnh Pusat cạnh một bìa rừng 
bên cạnh một cái Phum của người dân 
Campuchia. 

Ở đây dân làng sống khá thưa thớt 
và nghèo khổ, bộ đội được sắp xếp sống 
lẫn lộn vào trong dân, sở dĩ phải đóng 
quân nơi đây gì nơi này thường xuyên 
xảy ra những trận tập kích của tàn quân 
PônPốt vào trong làng để cướp lương 
thực thực phẩm. 

Chúng tôi đến nơi tiểu đoàn đóng 
quân vừa lúc trời vừa sâm sẩm tối. Đại 
úy Nguyễn Văn Bình, Tiểu đòan trưởng 
dẫn chúng tôi đến một chỗ trú quân 
gồm 3 chiến sĩ, len lõi qua những  bụi 
cây rừng chúng tôi đến một túp lều được 
dựng trên một căn hầm trú ẩn. Trong 
căn hầm tối om, chỉ có một ánh đèn leo 
lét, ở đây có 3 chiến sĩ, họ làm nhiệm vụ 
quan sát theo dõi những động tỉnh từ 
bên ngòai, mặc dù là trời tối nhưng nhờ 
có ánh sáng từ những chiếc lon phát ra 
ống kính camera của chúng tôi cũng 
có thể lướt qua những vật dụng xung 
quanh nơi đây. Ba lô con cóc,  súng, đạn, 
vài lon thịt hộp và điều đặc biệt là ống 
kính camera của chúng tôi phải dừng lại 
một lon thịt hộp được khui ra và có một 
ngọn lửa đang cháy.

 Hỏi ra chúng tôi mới biết do trong 
lon thịt hộp có quá nhiều mỡ nên ăn 
ngán, thế là các chiến sĩ mới nảy ra một ý 
là dùng một đọan băng gac cá nhân làm 
tiêm đèn để vào lon thịt hộp, thế là chỉ có 
việc chăm lửa đốt, khi mỡ trong lon hết 
thì các chiến sĩ có một lon thịt nạt ngon 
lành, thật là tiện lợi cả đôi đường.

Vài ngày sau đó Sở Chỉ huy Tiền 
phương của Đoàn cũng đã trở về Bộ Chỉ 
huy Đoàn  9903 và cũng đang chuẩn bị 
gấp rút cho ngày rút quân tình nguyện 
Việt Nam về nước. Công việc của chúng 
tôi cũng bắt đầu bận rộn hẳn lên. Ghi 
hình những cuộc kiểm kê, bàn giao tiếp 
nhận của bộ đội Việt Nam và Bộ đội 
Campuchia. Đến  các địa điểm của bộ 
đội đóng quân để tặng quà và cám ơn 
bà con Campuchia đã có nhiều công lao 
giúp đỡ Bộ đội Việt Nam. Những vòng 

tay xiết chặt. Những cái nắm tay bịn 
rịn.                         Những giọt nước mắt 
lưng tròng …những hính ảnh chia tay 
bùi ngùi, xúc động dâng trào…

Đêm 20 tháng 9/1989 chúng tôi 
nhận được lệnh của Đòan 9903 là sáng 
ngày 22/9 Bộ đội Việt Nam sẽ chính 
thức rút quân về nước, trước sự chứng 
kiến của nhiều quan sát viên và nhà báo 
quốc tế. Theo kế họach thì cánh quân 
ở Mặt trận 479 ở BắcTamBang sẽ rút 
trước và sẽ đi ngang qua tỉnh Pusat, sau 
đó Bộ đội Đòan 9903 sẽ rút sau. 

Lúc này nhóm phóng viên Đài 
Truyền hình Cần Thơ do nhà báo Hồng 
Kỳ , nhà thơ  Vũ Phán ở Hội Văn học 
nghệ thuật tỉnh Tiền Giang và một số 
nhà báo khác cũng đã đến tỉnh Pusat để 
chứng kiến cảnh rút quân.

Sáng sớm 25/9/1989 một ngày thật 
đáng nhớ, đòan quân của mặt trận 479 
đã hành quân thần tốc từ BacTamBang 
và đang đi ngang qua tỉnh Pusat, nhóm 
làm phim của chúng tôi vội vã đến ngay 
con đường mà đòan quân đi qua. Đến 
nơi hai bên đường đông chật kín người 
với những màu sắc rực rỡ cờ và hoa, từng 
đòan xe chở bộ đội đi ngang qua, những 
bàn tay giơ lên vẫy chào, những tiếng hò 
reo vang dội. Trước những hình ảnh này 
nhóm làm phim của chúng tôi vô cùng 
háo hức, phải khó khăn lắm chúng tôi 
mới chen qua được hàng rào đám đông 
để lên trước mặt đường thu hình. Cũng 
cần nói thêm,  lúc bấy giờ chúng tôi sử 
dụng lọai camera Sony UMATIC loại 
khá hiện đại lúc bấy giờ, tuy nhiên phải  
cần tới 2 người, một quay phim và một 
VTR, 2 người nối với nhau bằng một sợi 
dây cáp, cho nên khi đi vào đám đông 
rất bất tiện và dễ bị vướng díu. Một 
đòan xe nữa đi qua .Lại một đòan xe nữa 
đi qua.Những chiếc xe nối đuôi nhau đi 
hòai như bất tận. Bỗng từ xa một khẩu 
pháo với nòng pháo khổng lồ đang từ 
xa lù lù bò tới, nhìn thấy cảnh quá dũng 
mãnh, nhà báo Trần Thanh Nhã chụp 
vội camera từ trên vai Phóng viên Đức 
Đảm và chĩa ống kính về phía đòan xe 
kéo pháo, nhưng thật đáng tiếc một sự 
cố lại xảy ra do sự chụp giựt quá nhanh 
nên sợi dây cáp chuyền từ camera xuống 
VTR bị tuột cáp nên không thể cung cấp 
nguồn điện cho camera họat động được.  
Thế là thời khắc quý giá đã bị sổng mất..

Một đòan xe nữa lại trờ tới, rút kinh 
nghiệm lần trước, lần này cả hai phối 
hợp nhịp nhàng, camera ghi hình suôn 
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sẽ. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ Đoàn quân 
của Mặt trận 479 cũng tiếp tục hành 
trình về đất mẹ . Tiếp theo là Đoàn 9903 
và chúng tôi cùng rút theo đội hình của 
đòan quân này. 

Để tiện việc thu hình, thỉnh thỏang 
chúng tôi cho xe vượt lên phía trước. 
Một cú bấm máy kéo dài hàng chục 
phút, những hàng xe nối đuôi nhau chạy 
vào ống kính của chúng tôi, chạy hòai, 
chạy hòai như vô tận…

Khỏang 5 giờ chiều đòan xe của 
chúng tôi đến vùng ngọai ô thủ đô 
Pnômpênh.  Đòan quân của đòan 9903 
được lệnh tập kết vào một ngôi làng gần 
đó để  sáng hôm sau sẽ rút quân về bằng 
đường thủy và tập kết tại huyện Hồng 
Ngự tỉnh Đồng Tháp. Chúng tôi nhanh 
chóng ổn định chỗ ở, những chiếc 
võng được mắc lên dưới những tàn cây, 
những gói lương khô được mở ra, mọi 
người vừa nhâm nhi vừa nói chuyện. 
Bỗng có tiếng ai đó la lên:

 -Trời mưa!
 Tất cả mọi người đều chòang dậy, 

cơn mưa đang bất ngờ ập đến, mọi 
người ai lo phận nấy.

Hôm sau dậy sớm chúng tôi cùng 
đòan 9903 lên tàu và rút quân bằng 
đường thủy. Đứng trên nóc tàu, ống 
kính thu hình cả đòan tàu dài đang uốn 
lượn như một con rắn khổng lồ đang 
vươn mình trên mặt nước. Những làng 
mạc , những cảnh vật , những người 
Campuchia lùi dần trước ống kính của 
chúng tôi và từ đó nó đã trở thành ký ức.

 Những con tàu bắt đầu đi vào địa 
phận Việt Nam, không ai bảo ai họ đưa 
tay lên hướng về đất bạn Campuchia vẫy 
chào tạm biệt. Khỏang 3 giờ chiều chúng 
tôi đã về đến huyện Hồng Ngự tỉnh 
Đồng Tháp. Một cuộc đón tiếp thật long 
trọng và hòanh tráng, trước lễ đài, từng 
chiến sĩ được chòang lên cổ một vòng 
hoa nguyệt quế, biểu tượng của ngày 
chiến thắng trở về. Ghi hình lại những 
khoảnh khắc lịch sử, chúng tôi cũng ao 
ước mình cũng được chòang lên cổ một 
vòng hoa như thế. Nhưng không! Chỉ 
có Bộ đội Việt Nam  mới có được diễm 
phúc ấy ! Họ là Bộ đội Cụ Hồ ! !..

40 năm trôi qua, bây giờ trong ký ức 
chúng tôi vẫn không phai mờ chuyến 
đi tác nghiệp trên đất bạn cùng Bội 
đội Tiền Giang-Bộ đội Việt Nam. Và 
đây cũng là sự kiện lớn của dân tộc có 
sự tham gia của những nhà báo truyền 
hình Tiền Giang…   

amera ơi! Camera yêu quí của Ta.
Nhớ những ngày Ta cùng Mi kết đôi, trở thành đồng nghiệp
Từ đó ngày ngày Ta và Mi như bóng với hình
Vai kề vai, má áp má. 
Cùng nhau rong ruỗi khắp ngõ ngách phố phường
Sớm trưa bên nhau trên đồng ruộng
Chẳng nề hà nắng gắt, mưa dầm, hay nước lũ, 
Hai chúng ta không là lứa đôi hò hẹn. 
Ta bên Mi gian khổ có nhau. 
Thân Ta đổ mồ hôi, ống kính của Mi vẫn miệt mài sắc nét.
Cái nghiệp của Ta- Cái nghề của Mi.  
Thiếu Mi một ngày là lòng Ta trống vắng.
Không là Chồng là Vợ 
Nhưng Ta và Mi vẫn cùng nhau thai nghén, sản sinh những đưa con.
Những đứa con, với hình hài sức vóc muôn màu. 
Kể cho người xem nhiều câu chuyện.
Chuyện quê hương chuyển mình qua từng dự án,
Chuyện xóa nghèo ở những vùng sâu
Chuyện nghĩa tình qua những công trình phúc lợi 
Chuyện gay gắt của những mùa nắng hạn, 
Chuyện ồn ào khi mưa lũ bất ngờ.
Chân Ta ngâm dưới bùn,              
Thân Mi không ngại gió mưa, 
Ống kính vẫn tròn xoe đau đáu, 

Những cảnh quay, những khuôn hình dưới nắng – dưới mưa lại càng 
thêm sắc nét,  
Trãi đều trên từng khung giờ phát sóng  
            Ca-me-ra ơi! 
            Ta sáu mươi năm một cuộc đời 
            Mi 20 ngàn giờ quay 
Nay tiễn Mi vào kho để chờ ngày hóa kiếp.
Quà kỷ niệm cho nhau, là vệt mồ hôi của Ta bao lần thấm vào thân Mi. 
Là những bằng khen những huy chương Vàng- Bạc,
Tất cả là của Mi
            Ca- Mê- Ra ơi! 

Tiễn chiếc 
Ca-Mê -Ra 
vào kho thanh lý 

C

Thơ vui
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HUỲNH VĂN HỒI

PHẠM VĂN TIẾN

PHẠM VĂN TÙNG

ĐOÀN HIỆP

NGUYỄN DANH ĐỒNG

TRẦN VĂN SỰ

KIM TUYẾN

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC... CÔNG TÁC TẠI ĐÀI QUA CÁC THỜI KỲ

Nhân xuất bản Ấn bản Kỷ niệm 40 năm thành lập Đài Phát Thanh & 
Truyền hình Tiền Giang, những người thực hiện mong muốn giới thiệu tất 
cả cán bộ, viên chức đã từng công tác tại Đài. Tuy nhiên, trong khả năng 
có hạn, chúng tôi không thể sưu tập đầy đủ hình ảnh và không tránh khỏi 
sơ sót…Vì vậy rất mong nhận được sự thông cảm và trân trọng đón nhận 
mọi tư liệu, hình ảnh về hoạt động  và những người công tác tại Đài Phát 
thanh & Truyền hình Tiền Giang để có dịp hoàn thiện hơn trong lần xuất 
bản sau.

Trân trọng!

Đôi lời bày tỏ…!
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THANH THỦY

PHẠM DŨNG HOÀNG

THANH NHÀN 

ĐOÀN MINH QUANG

CAO VĂN SƯƠNG

VÕ NGỌC ÁNH

NGUYỄN VĂN BÉ

NGUYỄN CHU TRINH

HUỲNH VĂN NGHIỆM
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NGUYỄN MINH THƯỜNG NGUYỄN THỊ HUỆ

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC... CÔNG TÁC TẠI ĐÀI QUA CÁC THỜI KỲ

NGUYỄN VĂN MINH

NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG

LÊ THANH NHƯƠNG

NGUYỄN VĂN SANG

NGUYỄN THANH HOÀNG

LÊ VĂN DŨNG

TRẦN THỊ KIM ÁNH
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NGUYỄN THANH LIÊN

NGUYỄN THỊ MINH DIỄMĐỖ HẢI TRIỀU

KIM THOA

THÚY NGANGỌC SƯƠNG

KIM TUYẾN

NGUYỄN VĂN MINHNGUYỄN HOÀNG SƠN
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LÝ NGỌC LAN (DIỄM CHÂU)

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC... CÔNG TÁC TẠI ĐÀI QUA CÁC THỜI KỲ

ĐỖ THỊ HOÀI XUÂN

PHẠM HÙNG ANH

ĐỖ QUỐC DŨNG

NGUYỄN HOÀNG TĂNG

BÙI THỊ HIỆU

KHƯU THỊ HUỆ

NGUYỄN SƠN HẢI
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NGUYỄN THỊ KIỂU

HUỲNH VĂN ÚT

HUỲNH MINH THÚY

LÊ THỊ THANH NGA NGUYỄN THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

VƯU CHÂU TỶ HÀ - KIM QUYÊN

NGUYỄN XUÂN LAN
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NGUYỄN THỊ MINH

NGUYỄN VĂN DO

VÕ MỘNG TRINH

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC... CÔNG TÁC TẠI ĐÀI QUA CÁC THỜI KỲ

HUỲNH THANH CHƯƠNG

NGUYỄN NGỌC THANH 

NGUYỄN THỊ NGỌC MINH

TRẦN PHƯỚC HÙNG

CAO VĂN SƯƠNGCAO VĂN TÍNH
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NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI NGUYỄN VĂN NHÀN

VÕ THỊ GƯƠNG

HUỲNH THỊ THÚY HẰNG

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦYNGUYỄN THỊ SÁU

NGUYỄN KIM CHÂU

THANH LOAN NGÔ THỊ É
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CAO THỊ HOA

NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG

THÁI HOÀNG MINH

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC... CÔNG TÁC TẠI ĐÀI QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯƠNG CÔNG DƯƠNG

TRỊNH VĂN SƯỚNG

LÊ VĂN DŨNG

HUỲNH VĂN HỒI

TRẦN THỊ THU HÀ

MAI THỊ TUYẾT
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NGUYỄN VĂN DƯƠNGVĂN PHONG LÊ VĂN TIỂN

CAO THỊ KHẨN

NGUYỄN VĂN SÁU

ĐỖ HẢI TRIỆU

LỆ THỊ THỌ

HỒ QUYẾT THẮNG

NGUYỄN THỊ HÀ
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CAO DIỄM HẰNGDƯƠNG TUẤN LINH NGUYỄN NGỌC SƯƠNG

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC... CÔNG TÁC TẠI ĐÀI QUA CÁC THỜI KỲ

HUỲNH THI PHƯỚC MAI

NGUYỄN THI XUÂN LAN

PHẠM DIỆP BA

LÊ ĐÌNH HÀ

TRẦN CHÍ TU

NGUYỄN VĂN MỘT
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MAI THỊ TÚ ANH NGUYỄN VĂN ĐẤU

VI BA

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG LIN

VÕ VĂN CHÍ

TRẦN NAM HÙNG

ĐOÀN THỊ DIỆU

NGUYỄN VĂN QUÍT

ĐỖ THANH LÂM
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ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TIỀN GIANG

Trụ sở làm việc của 
Đài PT&TH 
Tiền Giang từ năm 
1979 - 1994.

Số 125, đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
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Trụ sở làm việc 
của Đài PT&TH 
Tiền Giang hiện nay.

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm kỹ thuật phát 
thanh  và truyền hình Tiền Giang trên diện tích 1,5 
hecta tại phía Đông khu Quảng trường Trung tâm tỉnh 
Tiền Giang. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 (dự kiến) 
gần 88 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2 (dự kiến) 
khoảng 155 tỷ đồng.

Ảnh dưới: Phác thảo phối cảnh Trung tâm kỹ thuật 
phát thanh và truyền hình Tiền Giang tại Khu Quảng 
trường Trung tâm Tiền Giang.
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Thành quả  
ÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH  TP. MỸ THO 

V
ượt lên khó khăn, ngay từ buổi đầu thành lập, Đài đã đáp ứng 
phần nào nhu cầu được thông tin của người dân thành phố. 
Năm 1984, do yêu cầu phát triển, Đài Truyền thanh - Truyền 
hình TP được đầu tư trang bị máy phát sóng có công suất 40W, 

đến năm 1989 nâng lên 100W. Từ năm 2001 đến nay, Đài Truyền 
thanh - Truyền hình thành phố Mỹ Tho sử dụng máy phát sóng có 
công suất 500W. Việc chuyển đổi từ máy tăng âm sang máy phát 
sóng là một bước phát triển lớn của Đài.Từ đây người dân trong và 
ngoài thành phố Mỹ Tho có thể nghe được các chương trình phát 
thanh của Đài qua radio ở tần số 96MHz và nay là tần số 99.1MHz. 
Được từng bước đầu tư trang bị thiết bị hiện đại, điều đó đồng nghiã 
với việc chất lượng  nội dung các chương trình phát thanh phải được 
nâng lên từ chương trình,bản tin thời sự đến chuyên đề, chuyên mục 
và các chương trình văn nghệ giải trí.

Cùng với phát thanh, hoạt đông truyền hình cũng được Đài 
Truyền thanh - Truyền hình thành phố tiếp cận từ năm 1996 với 
việc cộng tác tin, phóng sự truyền hình đối với các chương trình thời 
sự trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

LÃNH ĐẠO ĐÀI TRUYỀN THANH - 
TRUYỀN HÌNH  TP. MỸ THO 

THANH LÂM

40năm

Cách đây 40 năm, ngày 19 tháng 10 năm 1979, 
Giám đốc Đài Phát thanh Tiền Giang ( nay là 
Đài Phát thanh và Truyền hình) đã ký Quyết 

định số 08/QĐ.ĐPT về việc thành lập Đài Truyền 
thanh thành phố Mỹ Tho (nay là Đài Truyền 

thanh - Truyền hình thành phố Mỹ Tho). 

NGUYỄN
VĂN 
ĐÔNG
Trưởng 
Đài 
(trước 
1996)

NGUYỄN
NGỌC 
HỒNG
Trưởng 
Đài 1996 - 
2016)

NGUYỄN
THANH 
LÂM
Trưởng 
Đài (2016 
đến nay)
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Bước phát triển đáng nhớ trên lĩnh vực truyền hình là từ thàng 11 
năm 2003, Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố mở Chuyên 
đề truyền hình  “Thành phố Mỹ Tho trên đường phát triển”, phát 2 
tuần 1 lần và từ tháng 02 năm 2008 chuyên đề nầy được nâng lên 
thành “Chương trình Truyền hình thành phố Mỹ Tho”, phát mỗi 
tuần trên sóng  Đài tỉnh. Cũng như các chương trình phát thanh, 
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ra đời và duy trì cho 
đến nay thể hiện khả năng tác nghiệp và là bước phát triển thêm loại 
hình song hành với báo nói. 

Nói đến quá trình hình thành và phát triển 40 năm của Đài 
Truyền thanh- Truyền hình thành phố Mỹ Tho thì không thể không 
đề cập đến hệ thống truyền thanh cơ sở. Năm 1985, thực hiện chủ 
trương đưa thông tin về cơ sở, các đài truyền thanh phường, xã được 
thành lập với nhiệm vụ tiếp âm chương trình thời sự các đài cấp 
trên. Cũng như Đài thành phố, lúc đầu thiết bị kỹ thuật các đài cơ 
sở rất hạn chế và lạc hậu, nên thường xảy ra sự cố. Tăng cường nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đài cơ sở là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm của Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố 
được xác định từ năm 1980, từ đó chất lượng hoạt động của các đài 
cơ sở ngày càng được nâng lên. Hàng năm UBND thành phố đều 
phân bổ ngân sách khá lớn để trang bị hiện đại và đồng bộ các thiết 
bị kỹ thuật các Đài Truyền thanh cơ sở. Ứng dụng công nghệ không 
dây vào việc truyền dẫn tín hiệu đã cho thấy hiệu quả về tiện ích và 
an toàn trong hoạt động. Đến nay TP Mỹ Tho đã có 17/17 phường, 
xã được đầu tư lắp đặt và sử dụng hệ thống truyền thanh không dây, 
góp phần quan trọng đưa thông tin về cơ sở.  

 Thành quả của Đài trong 40 năm qua được làm nên từ nhiều 
yếu tố : Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận 
lợi của Thành ủy, Uỷ ban nhân dân thành phố; sự giúp đỡ về chuyên 
môn nghiệp vụ của Đài tỉnh;sự phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao 
trình độ, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của những 
người làm công tác phát thanh, truyền thanh, truyền hình TP. Đào 
tạo bồi dưỡng từ trường lớp, từ thực tế cuộc sống và những kinh 
nghiệm từ đồng nghiệp vẫn luôn là điều bổ ích . Các hoạt động giao 
lưu, kết nghĩa, tham dự các liên hoan phát thanh - truyền hình, hội 
thảo chuyên ngành ... là dịp để cán bộ biên tập, phóng viên, kỹ thuật 
viên Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Mỹ Tho trao đổi, 
học hỏi kinh nghiệm công tác. 

Mở rộng phương thức tuyên truyền, phản ảnh là một trong 
những nội dung được Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố 
Mỹ Tho quan tâm thực hiện trong những năm gần đây. Ngoài 
Chương trình Truyền hình thành phố Mỹ Tho phát trên sóng Đài 
phát thanh và truyền hình tỉnh Tiền Giang; Cơ quan thường trực 
Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho, Đài thành phố còn phối 
hợp với Báo Ấp Bắc có chuyên trang Thành phố Mỹ Tho, phối hợp 
với một số ngành, đoàn thể tỉnh và thành phố có các chuyên đề, 
chuyên mục.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, 40 năm qua Đài Truyền 
thanh - Truyền hình thành phố Mỹ Tho luôn là cơ quan tuyên 
truyền của Đảng bộ, Chính quyền và là nơi phản ảnh tâm tư nguyện 
vọng chính đáng của nhân dân. Chủ đề tuyên truyền, phản ảnh 
xuyên suốt trong thời gian qua là: Tình hình, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của thành phố; chủ trương, đường lối của Đảng và 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thống bản sắc dân tộc; 
biểu dương gương người tốt, việc tốt.....

Nam Bộ kháng chiến – bài hát truyền thống cách mạng được 
chọn làm nhạc hiệu của Đài và đã trở nên quá quen thuộc đối với 
nhiều người dân thành phố Mỹ Tho. 40  năm qua, bên chiếc radio 

hoặc chiếc loa công cộng, người dân thành phố đã tiếp nhận nhiều 
thông tin và áp dụng thành công trong cuộc sống. Có thể nói, với 
các chương trình phát thanh, truyền hình, 40 năm qua Đài Truyền 
thanh - Truyền hình thành phố Mỹ Tho luôn là bạn đồng hành đối 
với nhiều người dân TP.Mỹ Tho.

Thành tích trong 40 năm qua được ghi nhận bởi nhiều bằng 
khen, cờ thi đua, huân, huy chương tặng cho tập thể và các cá nhân 
Đài thành phố và phường, xã. Chứa đựng bên trong những phần 
thưởng cao quý ấy là sự phấn đấu không ngừng của Đài Truyền 
thanh - Truyền hình thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ của mình là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ và Chính quyền 
thành phố.
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Tập thể cán bộ Đài cùng đại biểu dự họp mặt 35 năm thành lập Đài truyền thanh - truyền hình thành phố Mỹ Tho.                                                                  
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Công trình trụ sở làm việc mới của Đài Truyền thanh - Truyền hình Mỹ Tho có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng, dự kiến khánh thành và đưa 
vào sử dụng vào cuối năm 2019.

N
ăm 2018, Trụ sở làm việc của Đài 
Truyền thanh - Truyền hình Mỹ 
Tho được UBND thành phố đầu 
tư xây dựng mới. Công trình có 

quy mô 4 tầng (1 tầng trệt , 2 tầng lầu 
và  sân thượng), diện tích xây dựng 
1.000 m2, với hình khối kiến trúc hiện 
đại, trong đó gồm có khối phòng làm 
việc, khối phòng chức năng và hệ thống 
anten phát sóng. Địa điểm xây dựng 
tại địa chỉ số 01 đường Trần Văn Dược 
phường 6 thành phố Mỹ Tho (đường 

vào Bến phà Rạch Miễu cũ. Trước công 
trình Chợ trái cây Mỹ Tho). 

+ Khối phòng làm việc gồm: 
Phòng trưởng Đài và các Phó trưởng 
Đài; Phòng phóng viên; Phòng kỹ thuật; 
phòng phát thanh viên; Phòng hành 
chính tổng hợp và Hội trường.

+ Khối phòng chức năng gồm: 
Phòng thu phát thanh; Phòng kỹ 
thuật phát thanh; Phòng vận hành 
máy phát thanh; Phòng dựng hình và 
Phim trường sử dụng cho sản xuất các 

chương trình truyền hình có diện tích 
120 m2 . 

+ Hệ thống anten phát sóng được 
thiết kế tự đứng đặt trên sân thượng với 
tổng chiều cao 40 mét tính từ mặt đất.

+ Hệ thống thiết bị kỹ thuật được 
đầu tư mới gồm: 2 camera chuẩn HD; 
1 mixer hình; 2 máy đọc chữ ;1 flycam; 
2 bộ máy tính dựng hình chuẩn HD; hệ 
thống đèn Led phim trường; 2 bộ máy 
tính thu, phát các chương trình phát 
thanh.

Đầu tư xây dựng trụ sở mới  
Đài Truyền thanh - Truyền hình TP. MỸ THO
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ÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH  TX. GÒ CÔNG

Lãnh đạo và tập thể viên chức Đài  TT-TH TX. Gò Công trước khi hợp nhất.

Đ
ài TT-TH thị xã là tiếng nói của 
Đảng, Nhà nước địa phương, 
đồng thời là diễn đàn của nhân 
dân, nhiều năm qua tập thể cán 

bộ viên chức Đài TT-TH TXGò Công đã 
làm tốt nhiệm vụ chức năng tuyên truyền, 
giáo dục và giải trí đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ chính trị của địa phương và phục vụ 
bạn nghe đài.

Ở mỗi thời điểm nội dung tuyên 
truyền đều Đài TT-TH thị xã vận dụng 
tính đặc thù của loại hình báo chí phát 
thanh, tập trung tuyên truyền theo 2 
nhiệm vụ chiến lược : Xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc và thực hiện các phong trào  hành 
động cách mạng địa phương theo từng 
thời kỳ, từng giai đoạn đưa đường lối, chủ 
trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. 
Nội dung tuyên truyền của Đài còn động 

viên tinh thần hăng hái của nhân dân, giới 
thiệu gương người tốt việc tốt cổ vũ tích 
cực việc thực hiện các phong trào, từng 
bước xây dựng TXGC là đô thị văn minh 
có nền tảng phát triển ổn định, vững chắc, 
nhân dân có đời sống ấm no, hạnh phúc, 
thực hiện mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trước đây, ở những năm cuối thập 
niên 80 của thế kỷ 20, khi Đài TT-TH TX 
được tách ra từ huyện Gò Công Đông, 
những ngày đầu mới thành lập hoạt động 
gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất 
cũng như đội ngũ viên chức nghiệp vụ. 
Khi mới thành lập ngoài lãnh đạo, Đài 
còn có 2 bộ phận nghiệp vụ gồm Biên tập 
và kỹ thuật. Lúc đó có 2 phường 4 xã với 
tổng số 12 cán bộ Đài cơ sở. Đài thị phát 
thanh bằng máy tăng âm, tín hiệu truyền 
thanh được truyền bằng hệ thống dây đến 

các Đài cơ sở. Khi tiếp âm Đài thị, các Đài 
cơ sở bật cầu dao để chương trình phát 
Đài TX thanh đến tất cả các loa trên địa 
bàn xã phường.  Mỗi ngày Đài cơ sở  tiếp 
âm 3 cấp gồm Đài thị xã, Đài Tỉnh và Đài 
Trung ương. Ngoài ra Đài cơ sở còn xây 
dựng Chương trình thời sự tổng hợp phát 
trên hệ thống loa địa bàn xã bằng máy 
tăng âm có công suất từ 300w đến 500w.  

Đến năm 1996 do yêu cầu phát triển 
của ngành, bên cạnh công tác phát thanh 
Đài TX cùng lúc phải chuẩn bị đầy đủ cơ 
sở vật chất và cán bộ nghiệp vụ thực hiện 
2 công việc quay phim đưa tin truyền hình 
và xây dựng Đài phát sóng FM có bán kín 
phủ sóng 30 km. Trong thời gian này, tuy 
số lượng biên chế khiêm tốn, lãnh đạo 
Đài đã sắp xếp đội ngũ cán bộ - viên chức 
đáp ứng với yêu cầu và nhiệm mới. Các 
cán bộ nghiệp vụ của lĩnh vực phát thanh 

Xứng đáng là cơ quan thông tin - 
tuyên truyền Đô thị phía Đông 

Hàng năm Đài TT-TH TXGC được 
lãnh đạo Đài PT-TH Tiền Giang 

đánh giá là đơn vị hoạt động sự 
nghiệp mạnh của tỉnh. Đài TT-TH 
TXGC vinh dự được Chủ tịch nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam tặng Huân chương Lao động 

Hạng Ba, được Thủ tướng Chính 
phủ, UBND tỉnh tặng Bằng khen, 

Đài Tiếng nói Việt Nam tặng cờ 
“Đơn vị xuất sắc trong phong trào 

thi đua”, được  UBND TXGC tặng 
nhiều Giấy khen.
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Lãnh đạo và tập thể viên chức Đài TT-TH TX. Gò Công sau khi hợp nhất thành Trung tâm VH-TT&TT TX. Gò Công.

và truyền hình được đưa đi đào tạo, hoạt 
động hàng ngày của Đài đều được bố trí 
cán bộ phụ trách hợp lý, hỗ trợ nhau để 
hoàn thành nhiệm vụ chung.

So với trước đây hoạt động nghiệp vụ 
của Đài đã tiến bộ rất nhiều. Từ những 
ngày đầu mới thành lập phải sử dụng đầu 
thu băng tròn máy A – Kai, sau đó tiến 
thu bằng băng cassette giai đoạn này công 
tác thu phát thanh gặp nhiều khó khăn 
khi phát thanh những tin tức hoặc thông 
báo đột xuất phải sử dụng cùng lúc nhiều 
máy phát nhiều băng do đó đòi hỏi cán bộ 
kỹ thuật phải tập trung cao độ đảm bảo 
không để sai sót nội dung phát thanh.

Ngày nay với việc ứng dụng công 
nghệ thông tin, thu phát thanh bằng kỹ 
thuật số các công đoạn sản xuất chương 
trình, chèn nội dung thông tin và thực 
hiện một chương trình phát thanh hoàn 
chỉnh đã rút ngắn nhiều thời gian, chất 
lượng âm thanh rõ không bị nhão như 
phát bằng băng cassette, các công đoạn 
lồng tiếng, lồng nhạc được thực hiện 
bằng vi tính nên chất lượng cho sản xuất 
chương trình đều đảm bảo độ chuẩn, các 
lỗi kỹ thuật đều xử lý triệt để. 

Để nội dung chương trình phát thanh 
hàng ngày đến với bạn nghe đài được 
xuyên suốt, Bộ phận kỹ thuật Đài Thị xã 
có nhiều cố gắng bảo trì, sửa chữa đường 
dây, loa trên địa bàn các xã phường có 
chiều dài toàn hệ thống đường dây địa 
bàn TX là 39 km với khoảng 400 loa 
phóng. Do đường dây đi chung cột với 
trụ điện lực và hệ thống dây của Bưu điện 

nên sự cố xảy ra thường xuyên, vì vậy 
công tác sửa chữa cũng phải kịp thời để 
tín hiệu truyền thanh thông suốt, không 
để chạm chập làm ảnh hưởng chất lượng 
tiếng loa. Cán bộ kỹ thuật Đài TX cũng đã 
nghiên cứu lắp đặt hệ thống phát thanh 
tự động Đài Truyền thanh cơ sở bằng 
phương pháp cài đặt giờ tự tiếp âm và tự 
động tắt máy sau khi tiếp âm xong. 

Hiện Đài TT-TH TXGC đã vi tính 
các công đoạn từ Biên tập, thu phát 
thanh, quản lý dữ liệu, gởi tin bài, tin 
truyền hình về Đài Phát thanh-Truyền 
hình tỉnh đều qua mạng internet. 
Chương trình phát thanh của Đài phát 
mỗi ngày 3 buổi trên sóng FM tần số 98,5 
MHz. Các Đài truyền thanh cơ sở thực 
hiện việc tiếp âm theo quy định. Hiện 
toàn thị xã có 12 Đài Truyền thanh xã 
phường, có một chuyên trách hoạt động 
thực hiện sản xuất từ 2-3  chương trình 
mỗi tuần. Tại các xã còn bố trí các trạm 
truyền thanh ấp, các cụm loa không dây 
mỗi khi Đài thị phát sóng các cụm loa 
này tự động nhận sóng và phát tại các 
loa cụm. Hoạt động này đã giúp cho các 
địa bàn nông thôn vùng xa TXGC được 
nghe chương trình phát thanh của Đài 
TT-TH thị xã. 

          Ngoài chương trình thời sự Đài 
TT-TH TXGC còn xây dựng các chuyên 
mục như Văn hóa xã hội; Nói chuyện sức 
khỏe; An toàn Giao thông và an ninh 
trật tự; Tiếng nói Đoàn thể; Nông nghiệp 
nông thôn; Quốc phòng toàn dân; Xây 
dựng Đảng. Riêng Chuyên mục Tiếng 

nói đoàn thể các tuần trong tháng đều xây 
dựng chuyên đề cho từng đoàn thể gồm 
tuần thứ nhất của tháng có Câu lạc bộ 
thanh niên, Tuần thứ 2 của tháng Chuyên 
đề Vì sự tiến bộ Phụ nữ, Tuần thứ 3 của 
tháng là chuyên đề Đại đoàn kết toàn dân 
tộc và tuần thứ tư của tháng là Chuyên 
đề Vòng tay nhân ái. Mỗi tháng vào chủ 
nhật còn có Chương trình phát thanh 
Măng non do Đài TT-TH TX phối hợp 
với Hội đồng đội TX tổ chức thực hiện 
và mỗi tuần vào chương trình trưa chiều 
chủ nhật hàng tuần đều có bản tin thời sự 
của Đài truyền thanh phường xã phát vào 
Chuyên mục Tiếng nói Đài cơ sở. Chuyên 
mục này được duy trì từ khi Đài TT-TH 
TXGC thành lập cho đến nay.

Hiện Đài thường xuyên duy trì 
Chuyên đề Học tập và theo tư tưởng 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiết 
mục tìm hiểu pháp luật. Trong mỗi thời 
điểm cần tăng thời lượng nội dung tuyên 
truyền, Đài đã mở những chuyên mục, 
tiết mục đáp ứng nhu cầu thông tin của 
người dân. Trong đó có các tiết mục như 
Tiến tới kỷ niệm 40 năm giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước, Tiết mục tiến 
tới Đại hội Đảng các cấp.

Đài TT-TH TXGC còn thực hiện việc 
ghi hình đưa tin truyền hình cho Đài tỉnh. 
Mỗi tháng với hàng chục tin, phóng sự và 
mỗi năm thực hiện 6 Chuyên đề truyền 
hình TXGC xây dựng và phát triển và 4 
chương trình Tiếng nói từ các địa phương 
phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền 
hình Tiền Giang.
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T
ham gia công tác từ năm 2006 và gắn bó 
với Đài Truyền thanh xã Long Thuận 
TXGC khoảng 13 năm nay, chừng đó 
thời gian; nếu không có nhiệt tình và tâm 

huyết thì chị Nguyễn Thị Bạch Vân khó gắn 
bó với hoạt động truyền thanh cơ sở. Chính 
chị là nhân tố góp phần hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua hàng 
năm, được Đài Truyền thanh – Truyền hình 
(TT- TH) TXGC và UBND xã Long Thuận 
đánh giá cao. 

Điều đáng trân trọng khi đồng lương của 
cán bộ phụ trách Đài cơ sở khá thấp so với 
công việc và nhu cầu cuộc sống, nhưng chị 
Bạch Vân vẫn bám trụ, gắn bó và nhiệt tình 
tham gia công tác. Bản thân là nữ và nhiệm 
vụ của cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ 
sở khá vất vả từ các khâu như: dự hội họp viết 
tin, bài, biên soạn Bản tin thời sự phát thanh 
địa phương. Cơ cấu mỗi Bản tin phát thanh 
có 03 tin thời sự, 01 bài viết hoặc bài báo và 
01 tiết mục; thời lượng là 20 phút. Trong đó 
thứ hai có Tiết mục Văn hóa xã hội; thứ ba có 
Tiết mục Quốc phong toàn dân; thứ tư có Tiết 
mục: Xây dựng Đảng; thứ năm có Tiết mục 
Sức khỏe cho mọi người và thứ 6 là Tiết mục 
Tìm hiểu pháp luật, mỗi ngày phát thanh 2 
buổi: trưa và chiều. Mỗi Bản tin thời sự phát 
thanh 2 ngày, duy trì tiếp âm chương trình 
thời sự 3 cấp: Đài thị xã, Đài tỉnh và Đài Tiếng 
nói Việt Nam, bảo quản hệ thống đường dây, 
loa; các trạm truyền thanh ấp; cộng tác tin, bài 

thường xuyên với Đài Truyền thanh – Truyền 
hình thị xã, thực hiện Bản tin thời sự Chuyên 
mục Tiếng nói Đài cơ sở phát sóng Đài TT – 
TH thị xã theo định kỳ; hỗ trợ các đài cơ sở 
bạn “đọc” bản tin thời sự và tham gia các Hội 
thi do Đài TT – TH TXGC phát động. Công 
việc nhiều là thế, chị Vân vẫn không nề hà mà 
tìm học kinh nghiệm của các anh chị đi trước, 
nghe Đài, xem báo, trau dồi rèn luyện kỹ năng 
viết lách; chủ động sắp xếp và hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ…đạt hạng nhất và giữ vững đơn 
vị lá cờ đầu của hệ thống Đài Truyền thanh cơ 
sở TX. Gò Công nhiều năm nay. 

Không chỉ chăm chút nội dung, chị 
Nguyễn Thị Bạch Vân quản lý tốt hệ thống 
truyền thanh xã Long Thuận gồm 02 máy tăng 
âm: 1.200W, 500W; 01 bộ máy vi tính; máy in; 
60 loa phóng (trong đó có 11 cụm loa không 
dây); 2,6 km đường dây truyền thanh và 04 
trạm truyền thanh. Hệ thống truyền thanh xã 
Long Thuận được truyền tải đến tận các ấp; 
đảm bảo phục vụ khoảng 80% người dân trên 
địa bàn.

Gần đây, Đài Truyền thanh Long Thuận 
được UBND xã và Trung tân Văn hóa Thể 
thao và Truyền thanh thị xã đầu tư trên 150 
triệu đồng trang bị mới máy móc, các trang 
thiết bị, đảm bảo công tác tuyên truyền phục 
vụ nhân dân nông thôn. Năm 2018, xã Long 
Thuận, TX. Gò Công được Ủy ban nhân dân 
tỉnh Tiền Giang công bố xã đạt chuẩn nông 
thôn mới, trong đó có sự đóng góp không nhỏ 
của chị Bạch Vân, cán bộ Đài Truyền thanh xã 
và cán bộ phụ trách 04 trạm truyền thanh ấp: 

Thuận Hòa, Thuận An, Xóm Dinh và Gò Tre 
trong công tác tuyên truyền vận động nhân 
dân chung tay xây dựng đạt Bộ tiêu chí Quốc 
gia nông thôn mới.

Yêu nghề, gắn bó và nhiệt tình, chủ động 
sắp xếp các công việc theo thời gian và thi đua 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Chị 
Nguyễn Thị Bạch Vân, cán bộ Đài Truyền 
thanh xã Long Thuận TXGC được nêu gương 
trong vườn hoa những người làm báo chí địa 
phương.

Năm 2018 xã Long Thuận được Ủy ban 
nhân dân thị xã chọn xây dựng đạt chuẩn 
nông thôn mới, chị Bạch Vân lại được phân 
công phụ trách Bưu điện văn hóa xã. Dù áp lực 
tăng, song chị vân không sờn. Ngoài những 
nhiệm vụ được phân công, có năng khiếu, chị 
Nguyễn Thị Bạch Vân còn nhiệt tình tham gia 
và đạt nhiều giải cao các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ cấp thị và cấp tỉnh như giải đạt giải 
ba Hội thi các xã nông thôn mới cấp Tỉnh năm 
2018; giải ba Hội thi tìm hiểu cải cách hành 
chính cấp thị xã, cấp Tỉnh và giải Nhất Liên 
hoan phụ nữ với công tác phòng chống bạo 
lực gia đình cấp tỉnh, tham gia  và đạt giải nhì 
cụm 2 Liên hoan Văn nghệ quần chúng các 
Trung tâm Văn hóa Thể thao xã, phường năm 
2019 của Đề án nâng cao hoạt động Trung 
tâm Văn hóa – Thể thao Phường 1 và xã Long 
Thuận của Ban chỉ đạo Đề án TX. Gò Công.

Chị Nguyễn Thị Bạch Vân, cán bộ Đài 
Truyền thanh xã Long Thuận rất xứng đáng 
được nêu gương trong “vườn hoa những 
người làm báo chí địa phương”.                                   

HUỲNH CẨM

CÁN BỘ ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN: 

Bông hoa đẹp trong vườn hoa truyền thanh địa phương

DƯƠNG THỊ THANH SƯƠNG
Trưởng Đài TT-TH TX. Gò Công

Giám đốc Trung tâm VH-
TT&TT TX. Gò Công hiện nay

NGUYỄN THỊ LỆ THU
Trưởng Đài TT TX. Gò Công 

(1987-2011)
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hực hiện Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 26/12/2013 của 
Chính Phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện 
Cai Lậy để thành lập thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy; thành 
lập các phường thuộc thị xã Cai Lậy. Tối ngày 29/04/2014, 

Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ VN tỉnh Tiền Giang đã tổ 
chức lễ công bố Nghị quyết 130/NQ-CP của Chính Phủ và thị xã 
Cai Lậy đã chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 5/2014. Đài 
Truyền thanh-Truyền hình thị xã Cai Lậy được thành lập theo 
quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 04/04/2014 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc thành lập các cơ quan chuyên môn và đơn 
vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Cai Lậy. Đài là cơ quan tuyên 
truyền của Đảng bộ, chính quyền cấp thị xã, tuyên truyền các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hiện nay Đài Truyền thanh - Truyền thanh thị xã Cai Lậy 
sản xuất chương trình thu, phát sóng chung tần số với Đài truyền 
thanh – truyền hình huyện Cai Lậy trên sóng FM tần số 103,5 
MHz với công suất 120W. Hàng ngày, Đài Truyền thanh-Truyền 
hình thị xã Cai Lậy thực hiện tiếp âm chương trình Đài Tiếng 
nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang và xây 
dựng các chương trình phát thanh của thị xã với thời lượng 30 
phút. Các chương trình thông tin tổng hợp đã tuyên truyền các 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các Nghị 

quyết của Đảng bộ tỉnh, thị xã đến với nhân dân, cổ vũ vận động 
cán bộ và nhân dân tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc 
sống, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền 
kịp thời những sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng và diễn biến 
thời sự hàng ngày. Đồng thời là cầu nối giữa Đảng với dân.  

Theo quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của 
UBND tỉnh Tiền Giang, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và 
Truyền thanh thị xã Cai Lậy được thành lập trên cơ sở hợp nhất 
Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã và Trung tâm Văn hóa-
Thể thao thị xã Cai Lậy. Trung tâm hiện có 14 cán bộ, viên chức 
với 3 bộ phận: Hành chính-kỹ thuật; Văn hóa, thể thao và tuyên 
truyền lưu động; Biên tập truyền thanh-truyền hình. Bộ phận 
truyền thanh của Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh 
thị xã Cai Lậy hiện có 6 viên chức gồm 2 Phó Giám đốc, 4 phóng 
viên, biên tập, kỹ thuật; đội ngũ phóng viên, biên tập có trình độ 
nghiệp vụ từ cao đẳng trở lên. Hiện bộ phận truyền thanh đang 
tập trung nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh địa 
phương như tăng số lượng tin bài, xây dựng các chuyên mục thực 
hiện nhiệm vụ tuyên truyền kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh 
quốc phòng của thị xã. Cộng tác tích cực với Đài PT-TH Tiền 
Giang thông qua các tin sự kiện, chuyên trang địa phương. Duy 
trì thường xuyên tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài tỉnh và 
phát thanh chương trình của thị xã, phát 3 buổi/ngày.

Đối với hệ thống truyền thanh cơ sở, đầu năm 2019 Trung 
tâm đã tham mưu cho UBND thị xã đầu tư kinh phí trên 1,1 tỷ 
đồng trang bị hệ thống truyền thanh không dây cho các xã Mỹ 
Phước Tây, Nhị Quý, Mỹ Hạnh Trung góp phần hoàn thành tiêu 
chí số 8 về thông tin và truyền thông trong chương trình mục tiêu 
Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Thời gian tới, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh 
thị xã Cai Lậy tiếp tục khắc phục những tồn tại, đề cao tinh thần 
trách nhiệm, tập trung nâng cao chất lượng tin, bài, phản ánh các 
nhiệm vụ chính trị địa phương. Bộ phận truyền thanh đã và đang 
nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò là tiếng nói của Đảng, chính 
quyền và nhân dân thị xã, góp phần hướng tới xây dựng Thị xã cai 
lậy đạt chuẩn đô thị loại III.

RUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO - TRUYỀN THANH THỊ XÃ CAI LẬY

Buổi đầu hoạt động 
và hướng tới tương lai

Phóng viên tác nghiệp hiện trường.
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RUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO - TRUYỀN THANH HUYỆN CÁI BÈ

Lễ kết nạp đảng viên.

Nhận 
kỷ niệm 
chương.

Tặng bánh trung thu cho trẻ em.
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S
au khi tốt nghiệp trường Cao đẳng 
Kỹ thuật Vĩnh Long, tháng 10-1998, 
ông Lê Lâu về công tác tại Đài Truyền 
thanh huyện Cái Bè với chức danh 

phóng viên. Được sự quan tâm, tạo điều 
kiện của lãnh đạo đơn vị, ông vừa làm 
vừa tiếp tục học tập nâng cao chuyên 
môn, nghiệp vụ. Năm 2002, ông phụ 
trách phóng viên kiêm kế toán, năm 2009 
phóng viên kiêm biên tập viên. 

Với sự nỗ lực cố gắng, năm 2011, 
ông được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Đài 
Truyền thanh - Truyền hình huyện. Năm 
2016, ông được tín nhiệm giữ chức vụ 
Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình 
huyện.  Tháng 12 năm 2018, Đài Truyền 
thanh - Truyền hình huyện sáp nhập với 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao, ông được 
bổ nhiệm làm Giám đốc - Bí thư Chi bộ 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 
thanh huyện Cái Bè cho đến nay. Là một 
Giám đốc phụ trách cả Đài Truyền thanh 
và Trung tâm Văn hóa - Thể thao nên 
trách nhiệm của ông theo đó được nhân 
lên gấp đôi. Dù ở vị trí nào ông cũng luôn 
hết lòng với công việc, nhiệm vụ được 
giao, được cấp trên đánh giá cao.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề, ông Lê 
Lâu luôn trăn trở làm sao để tuyên truyền 
được các thông tin, chủ trương, chính 
sách, pháp luật của Đảng và nhà nước 
được thông suốt, chính xác đến người 
dân, nhất là người dân ở những xã vùng 
sâu, vùng xa.

Hàng tháng, ông xây dựng kế hoạch 
tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cho 
từng cán bộ Trung tâm; xây dựng các 
chương trình, chuyên mục với nội dung 
phong phú, đa dạng như tuyên truyền 
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước; thông tin tình hình phát 
triển kinh tế, xã hội của địa phương, phổ 
biến kiến thức về sản xuất nông nghiệp, 
biện pháp phòng bệnh bảo vệ sức khỏe 
cho nhân dân, an ninh trật tự, an toàn 
giao thông,...

Ngoài ra, ông còn đã tham mưu Huyện 

uỷ, UBND huyện về việc đầu tư, trang thiết 
bị kỹ thuật cho Đài Truyền thanh huyện về 
hệ thống anten phát FM, hệ thống dây cáp 
truyền dẫn sóng và các máy camera mới, 
máy phát sóng FM 500W, tạo điều kiện 
cho cán bộ công nhân viên chức của Đài 
thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, trang 
bị hàng chục km dây, loa toa, máy tăng âm, 
đầu thu FM cho Đài Truyền thanh các xã, 
thị trấn, với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. 

Không chỉ thế, ông còn thường xuyên 
tới các xã vùng sâu, vùng xa thăm dò ý kiến 
bà con xem có nghe rõ chương trình của 
Đài Truyền thanh huyện phát sóng không, 
để từ đó có kế hoạch, phương án triển khai 
khắc phục kịp thời. Do đó, chất lượng các 
chương trình phát thanh địa phương ngày 
được nâng cao và có chuyến biến rõ rệt.

Với những kiến thức đã học được 
cùng việc tìm hiểu kinh nghiệm của 
lớp người đi trước, ông Lê Lâu đã phát 
huy sáng tạo, cải tiến và đổi mới nhiều 
phương thức, nội dung tuyên truyền, 
đưa thông tin đến người dân kịp thời, 
chính xác, đa dạng phong phú về thể loại: 
những tấm gương điển hình tiên tiến, 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, 
phong cách Hồ Chí Minh, chương trình 
văn nghệ, tuyên truyền thông tin, tư liệu 
theo các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức 
phát sóng trực tiếp vào các ngày trọng đại 
của đất nước, địa phương. Đồng thời để 
có sức hấp dẫn đối với người nghe, đồng 
chí đã chỉ đạo phát sóng kịp thời những 
tin, bài “nóng” mà dư luận quan tâm …
song song đó, hàng năm, ông Lê Văn Lâu 
còn vận động các công ty, doanh nghiệp 
trong và ngoài huyện tặng hàng ngàn 
quyển tập, bánh trung thu cho các em 
học sinh vượt khó học giỏi với tổng kinh 
phí hàng chục triệu đồng.

Với những cố gắng đó, những năm 
qua ông Lê Văn Lâu luôn nhận được sự 
ủng hộ của đồng ngiệp, lòng tin của nhân 
dân. Ông đã được UBND tỉnh, huyện 
tặng nhiều bằng khen, giấy khen, đạt danh 
hiệu chiến sỹ thi đua các cấp. Mới đây, ông 
được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp 
báo chí cách mạng Việt Nam...

NGỌC HÂN

Một Giám đốc 
tận tụy, tâm huyết
với nghềKhung cảnh làm việc. 

Đại hội Công đoàn Đài TT - TH huyện.

Tổng kết Đài TT - TH huyện.
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RUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO - TRUYỀN THANH HUYỆN TÂN PHƯỚC

Ở thời điểm mới thành lập huyện 
(năm 1994), Đài chỉ là một bộ phận 
nghiệp vụ trực thuộc Phòng Văn 
hóa thông tin- Thể thao huyện. 2 

năm sau, Đài được tách ra hoạt động độc 
lập. Phương thức truyền thanh lúc bấy giờ 
chỉ là truyền thanh hữu tuyến. Năm 1997, 
Đài được đầu tư hệ thống truyền thanh FM 
với công suất 200W nhằm đảm bảo phủ 
sóng địa bàn. Cùng với đó, lãnh đạo Đài 
cũng đã chú trọng đối mới chương trình 
thời sự, xây dựng nhiều chuyên- tiết mục, 
chương trình giải trí (ca nhạc, ca cổ, cải 
lương, tấu hài…) đáp ứng nhu cầu hưởng 
thụ thông tin, giải trí của người dân.

Dù luôn được sự quan tâm của lãnh 
đạo huyện, song trong điều kiện khó khăn 
chung của một huyện mới thành lập, hoạt 
động Truyền thanh- Truyền hình huyện 
Tân Phước cũng gặp không ít khó khăn: Cơ 
sở vật chất thiếu thốn, điều kiện làm việc 
chật hẹp, kinh phí hoạt động không đảm 
bảo, nhân sự thường xuyên biến động…

Sau gần 10 năm thành lập (năm 2003), 
Đài được huyện đầu tư xây dựng trụ sở 
làm việc mới với 04 phòng chức năng: 
Hành chính, biên tập, kỹ thuật và phòng 
bá âm, trụ ăng ten với chiều cao 42 m, đảm 
bảo phủ sóng địa bàn.

Tuy nhiên, dấu ấn trong hoạt động của 
Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện Tân 
Phước được tính từ năm 2009, khi được 
Huyện ủy, UBND huyện đầu tư thay mới 
toàn bộ hệ thống trang thiết bị gồm: 02 

máy phát són FM 500W, hệ thống thu âm, 
camera… Đội ngũ cán bộ, viên chức từ đó 
cũng được đưa đi đào tạo chuyên môn kỹ 
thuật đã nhanh chóng tiếp cận với thiết bị 
công nghệ hiện đại và đáp ứng được yêu 
cầu đặt ra. 

Từ đó đến nay, mỗi ngày Đài huyện 
duy trì phát sóng 3 buổi với tổng thời 
lượng gần 300 phút, trong đó chương trình 
thời sự hơn 15 phút, thời gian còn lại là các 
chuyên – tiết mục, chương trình giải trí, 
tiếp sóng chương trình phát thanh của Đài 
tỉnh và Đài Tiếng nói Việt Nam. 

Ngoài các chương trình sản xuất hàng 
ngày, Đài huyện còn tham gia cộng tác 
chuyên đề truyền hình “Tân Phước ngày 
nay” (02 kỳ/tháng) và chuyên mục phát 
thanh “Tiếng nói từ các địa phương” trên 
sóng Đài Phát thanh- Truyền hình Tiền 
Giang. Quá trình tham gia cộng tác, không 
chỉ là điều kiện để đưa tiếng nói của Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân địa phương 
trên sóng Đài tỉnh mà còn góp phần nâng 
cao nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, 
biên tập viên. Hiện nay, Đài có thể đảm 
nhiệm thực hiện nhiều phóng sự, phim 
tư liệu nhân các dịp Đại hội, họp mặt, 
giao lưu, các Hội nghị quan trọng của các 
ngành tại địa phương. 

Hiện toàn huyện Tân Phước có 13/13 
xã, thị trấn đều có Đài truyền thanh cơ sở. 
Trong chương trình hàng ngày, bên cạnh 
việc tiếp âm Đài 3 cấp theo qui định, một 
số đơn vị đã xây dựng được chương trình 

Năm 2019, huyện Tân Phước 
tròn 25 năm thành lập, đồng 
hành với sự phát triển chung 

của huyện nhà có vai trò quan 
trọng của công tác Truyền 

thanh- Truyền hình. Dù trải 
qua nhiều giai đoạn với những 

tên gọi khác nhau (từ Đài 
truyền thanh, rồi Đài Truyền 
thanh- Truyền hình và hiện 

nay là Trung tâm Văn hóa- Thể 
thao và Truyền thanh huyện 

Tân Phước), hoạt động Truyền 
thanh- Truyền hình ở huyện 
Tân Phước vẫn luôn bám sát 

nhiệm vụ chính trị, trưởng 
thành qua từng giai đoạn gian 

khó, từng bước khẳng định vị 
thế trong lòng công chúng.

ĐÀI TT-TH TÂN PHƯỚC

qua từng 
giai đoạn 
gian khó

Trưởng thành

Đại hội Chi bộ Đài Truyền thanh huyện Tân Phước, nhiệm kỳ 2000-2003
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thời sự cơ sở. Phần lớn các xã đều có trạm 
truyền thanh ấp do cán bộ ấp quản lý và 
vận hành trên tinh thần tự nguyện, tự giác. 
Ngoài ra, Đài truyền thanh huyện còn lắp 
đặt, quản lý 78 cụm loa không dây ở các xã 
vùng sâu. Nhờ vậy mà đến nay sóng truyền 
thanh huyện đảm bảo phủ 100% địa bàn, 
cấp xã là 80%.

Từ tháng 11/2018 với tên gọi mới là 
Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền 
thanh huyện Tân Phước với tổng số 21 
biên chế được giao; trong đó có 02 tổ 
nghiệp vụ tham gia công tác Truyền 
thanh- Truyền hình.

Ông Phan Thanh Ngọc- Giám đốc 
Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền 
thanh huyện Tân Phước cho biết: Trải qua 
25 năm thành lập và phát triển, những kết 
quả đạt được trong công tác Truyền thanh- 
Truyền hình của huyện là cả một quá trình 
nỗ lực và rèn luyện, để hôm nay không 
chỉ có một đội ngũ cán bộ phóng viên trẻ, 
nhiệt tình, năng động và giàu nhiệt huyết, 
mà hoạt động của Trung tâm đã, đang và 
sẽ mãi là địa chỉ tin cậy, cung cấp kịp thời 
những chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, 
đồng thời định hướng dư luận xã hội, động 
viên tinh thần hăng say lao động, sản xuất 
cho người dân huyện nhà. 

Trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục 
tập trung nâng cao chất lượng chương 
trình thời sự và các chuyên tiết mục, xây 
dựng nhiều chương trình tổng hợp hấp 
dẫn, bảo đảm hoạt động luôn đạt hiệu quả, 
xứng đáng là cơ quan tuyên truyền, là tiếng 
nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn 
của nhân dân trong huyện, góp phần tích 
cực trong sự nghiệp xây dựng quê hương 
ngày càng giàu đẹp, mang đến những 
điều may mắn, an lành đúng như tên gọi- 
huyện Tân Phước. 

Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Phước
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Lãnh đạo 
Đài TT-TH 
Tân Phước 
qua 25 năm

Ông Đỗ Vũ Thuận - Trưởng 
Ban Tuyên giao Huyện ủy kiêm 
Trưởng Đài truyền thanh huyện 
Tân Phước (từ năm 1997-2005)

Ông Phạm Văn Phong - Trưởng 
Đài truyền thanh huyện Tân 
Phước (từ 11/2008-09/2009)

Ông Đỗ Văn Toàn- Trưởng Đài 
truyền thanh huyện Tân Phước 

(từ năm 2007-11/2008)

Ông Đặng Văn Tòng - 
Trưởng Đài Truyền thanh- 

Truyền hình huyện Tân Phước 
(từ 2014-10/2016)

Ông Nguyễn Văn Bé Hai - 
Trưởng Đài Truyền thanh - 

Truyền hình huyện Tân Phước 
(từ 11/2011-2014)

Ông Nguyễn Văn Ngọc - 
Trưởng Đài truyền thanh huyện 
Tân Phước (từ năm 2005-2007)

Ông Nguyễn Minh Thanh - 
Trưởng Đài truyền thanh huyện 
Tân Phước (từ 9/2009-11/2011)

Ông Phan Thanh Ngọc - 
Giám đốc trung tâm Văn hóa- 

Thể thao và truyền thanh huyện 
Tân Phước (từ 2016 đến nay)
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Hội nghị tổng kết công tác truyền thanh.

RUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO - TRUYỀN THANH HUYỆN CAI LẬY

N
ăm 1976, Đài Truyền thanh huyện 
Cai Lậy được thành lập, là một bộ 
phận trực thuộc Phòng Văn hóa - 
Thông tin huyện Cai Lậy.

Đến đầu năm 1977, Đài Truyền 
thanh huyện Cai Lậy được bố trí cơ sở 
làm việc và chính thức đi vào hoạt động 
với trang thiết bị còn thô sơ. Nhiệm vụ 
của Đài là tiếp âm Đài Tiếng nói Việt 
Nam, đọc bản tin địa phương, bản tin 
thông báo. Đến năm 1980, Đài Truyền 
thanh huyện Cai Lậy được đầu tư trang 
thiết bị và chính thức phát sóng FM tần 
số 103,5 MHz với công suất 120w, tổ 
chức sản xuất Chương trình thông tin 
tổng hợp và văn nghệ.

 Năm 1996, Đài Truyền thanh huyện 
Cai Lậy được tách khỏi Phòng Văn hóa 
- Thông tin và hoạt động độc lập, là một 
cơ quan chuyên môn thuộc sự quản lý 
của UBND huyện Cai Lậy. Năm 2008, 
Đài Truyền thanh huyện Cai Lậy được 
đầu tư cơ sở vật chất với hệ thống sản 
xuất chương trình theo công nghệ hiện 
đại với kinh phí đầu tư trên 1,5 tỷ đồng 
gồm: 2 máy phát sóng FM công suất 
500w/cái, 2 máy FM truyền thanh trực 
tiếp công suất từ 50w-100w, máy phát 
điện dự phòng, 14 máy vi tính, 4 camera 
kỹ thuật số, bàn dựng hình phi tuyến … 
sản xuất chương trình phát thanh công 
nghệ số. 

Năm 2011, Đài Truyền thanh huyện 

Cai Lậy được tổ chức lại thành Đài 
Truyền thanh – Truyền hình huyện Cai 
Lậy theo Quyết định 334/QĐ-UBND 
ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh Tiền 
Giang . Đến tháng 4/2014, thực hiện Nghị 
quyết 130/NQ – CP ngày 26/12/2013 
của Thủ tướng Chính phủ “Về việc điều 
chỉnh địa giới hành chính huyện Cai Lậy 
để thành lập thị xã Cai Lậy và huyện Cai 
Lậy còn lại, thành lập các phường thuộc 
thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang”, do chưa 
được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện 
Cai Lậy hoạt động chung với Đài Truyền 
thanh – Truyền hình Thị xã Cai Lậy.  

Tháng 3/2019, thực hiện Quyết định 
số 140/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của 
UBND tỉnh Tiền Giang, Trung tâm Văn 
hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện 
Cai Lậy được thành lập trên cơ sở sáp 
nhập Đài Truyền thanh – Truyền hình 
huyện Cai Lậy và Trung tâm Văn hóa – 
Thể thao huyện Cai Lậy. Từ khi thành 
lập đến nay, Trung tâm đã từng bước 
hoàn thiện cơ cấu tổ chức, biên chế, 
chức năng nhiệm vụ và cơ sở vật chất 
để phục vụ hoạt động của đơn vị. Trung 
tâm hiện có 17 cán bộ, viên chức với 4 
tổ nghiệp vụ: Tổ Hành chính, Tổ Phóng 
viên – Biên tập, Tổ Văn hóa – Thể thao, 
Tổ Kỹ thuật. 100% cán bộ, viên chức 
đều được đào tạo đạt chuẩn về trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước nâng 

cao chất lượng hoạt động.
Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm 

đã thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan 
trọng như: Hoàn thiện tổ chức bộ máy 
và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công 
việc; triển khai thực hiện và hoàn thành 
công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và 
các sự kiện chính trị của địa phương; 
tham mưu tổ chức tốt các hoạt động văn 
hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn 
của đất nước, các sự kiện của địa phương 
và duy trì tốt việc cung ứng các dịch vụ 
văn hóa, thể thao tại Trung tâm… Có 
thể nói, sau khi Trung tâm được thành 
lập, đã từng bước đi vào hoạt động nề 
nếp và bước đầu đáp ứng nhu cầu văn 
hóa, thể thao của nhân dân trên địa bàn. 
Qua đó, phát huy tốt vai trò, hiệu quả, 
công năng sử dụng các thiết chế văn hóa, 
thể thao, truyền thông tại địa phương. 

Về công tác thông tin tuyên truyền 
trên hệ thống truyền thanh, hiện nay, Bộ 
phận truyền thanh của Trung tâm Văn 
hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện 
Cai Lậy hiện có 7 viên chức gồm: 1 Phó 
Giám đốc phụ trách mảng truyền thanh, 
4 phóng viên, biên tập và 2 kỹ thuật.  
UBND huyện Cai Lậy cũng đầu tư cho 
Bộ phận truyền thanh 5 camera kỹ thuật 
số, máy ghi âm, hệ thống dựng hình, máy 
vi tính … đảm bảo hoạt động tác nghiệp 
của phóng viên, biên tập. Riêng hệ thống 
sản xuất chương trình, thu, phát sóng 

Những bước 
phát triển 
nâng cao 
chất lượng 
hoạt động 
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Nguyễn Tấn Kiệt Trưởng đài 1994-2016

Nguyễn Thành Đạt Phó Trưởng đài 2015-2016

Trần Văn Khỏe
Phó Trưởng đài

10/2016

Trần Văn Khỏe Giám đốc

Đỗ Văn Tịch Phó Giám đốc

Trần Thanh Hùng Phó Giám đốc

Nguyễn Thành Đạt Phó Giám đốc

Trần Văn Khỏe Phó Trưởng đài 01/2017- 02/2019

Nguyễn Thành Đạt Phó Trưởng đài 01/2017- 02/2019

LÃNH ĐẠO 
TRUNG TÂM TỪ 
THÁNG 03/2019  
ĐẾN NAY

LÃNH ĐẠO ĐÀI TT-TH HUYỆN CAI LẬY TỪ NĂM 2017  -2019

LÃNH ĐẠO ĐÀI TT-TH HUYỆN CAI LẬY TỪ NĂM 1994 - 2016

và trực tiếp truyền thanh, Trung tâm sử 
dụng chung trang thiết bị với Bộ phận 
truyền thanh của Trung tâm Văn hóa – 
Thể thao và Truyền thanh Thị xã Cai Lậy. 

Hiện nay, mỗi tuần, Trung tâm Văn 
hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện 
Cai Lậy thực hiện 8 chương trình Thông 
tin tổng hợp, phát sóng vào các ngày thứ 
hai, tư, sáu và chủ nhật trên sóng phát 
thanh tần số 103,5 MHz.  Trung tâm 
tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, 
chương trình phát thanh, cải tiến các 
chuyên đề, chuyên mục để đáp ứng 
nhu cầu thông tin cho nhân dân trên 
địa bàn huyện về các chủ trương, Nghị 
quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, tình hình thời sự địa 
phương. Trung tâm phát sóng 3 buổi/
ngày, tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, 
Đài Phát thanh Tiền Giang và thực hiện 
chương trình Thông tin tổng hợp. Đồng 
thời, cộng tác tin, bài cho Chương trình 
thời sự của Đài Phát thanh - Truyền hình 
Tiền Giang, thực hiện chuyên mục phát 
thanh “Tiếng nói từ các địa phương”, 
chuyên mục truyền hình “Cai Lậy trên 
đường phát triển”. Không ngừng nâng 
cao chất lượng thông tin tuyên truyền, 
Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền 
thanh huyện chú trọng chất lượng tin, 
bài, đổi mới nội dung chương trình trên 
cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa 
phương. Hiện nay, Chương trình thông 
tin tổng hợp của Trung tâm Văn hóa – 
Thể thao và Truyền thanh huyện Cai Lậy 
ngoài nội dung bản tin thời sự, phóng 
sự, ghi nhanh còn thực hiện các chuyên 
mục, tiết mục như: Tìm hiểu chính sách 
pháp luật, Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y 
tế, Cải cách hành chính, Quốc phòng – 
An ninh, Xây dựng Đảng, Chuyện hàng 
tuần, Tiếng nói từ các đoàn thể … 

Lực lượng cán bộ, viên chức Bộ phận 
truyền thanh của Trung tâm Văn hóa – 
Thể thao và Truyền thanh huyện Cai Lậy 
luôn nêu cao tinh thần tự học, tự rèn, 
chủ động nâng cao trình độ chuyên môn 
qua các lớp Đại học, sau Đại học, tham 
gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn 
hạn về nghiệp vụ do Hội Nhà báo tỉnh 
Tiền Giang, Đài Phát thanh – Truyền 
hình Tiền Giang tổ chức, đáp ứng tốt yêu 
cầu công việc. Chất lượng các Chương 
trình thông tin tổng hợp được đầu tư 
sinh động, hấp dẫn, thu hút bạn nghe 
Đài, thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của 
Đảng, chính quyền và là diễn đàn của 
nhân dân địa phương.
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI TT-TH HUYỆN CAI LẬY

Thực hiện tuyên truyền Hội trại tồng quân.

Phỏng vấn nhân vật.

Thực hiện bản tin thời sự địa phương.

Phóng viên Đài 
nhận giải thưởng 

sáng tác tác phẩm 
báo chí thực hiện 
Chỉ thị 05-CT/TW

Giao lưu với Anh hùng LLVT. Hoạt động TDTT.
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ÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN CHÂU THÀNH

N
gày 16/9/1979, Đài Phát thanh Tiền 
Giang chính thức phát sóng. Theo 
chủ trương của tỉnh và của Huyện 
ủy, vào tháng 6 năm 1980, Ủy ban 

nhân dân huyện ban hành Quyết định 
thành lập Đài Truyền thanh huyện Châu 
Thành. Ngay sau khi có Quyết định thành 
lập, Đài có trụ sở riêng, các trang thiết bị 
tuyền thanh được chuyển từ Ban Văn hóa 
và Thông tin sang, gồm một máy tăng âm 
TOA 600W (được tỉnh lắp đặt trước đây) 
và một chiếc radio-cassette một hộc băng 
và các thiết bị truyền thanh khác. Hệ thống 
loa lúc này được phát triển thêm và bố trí 
hầu hết địa bàn thị trấn Tân Hiệp với 17 
loa công suất từ 15 đến 25W (của Liên Xô 
và Nhật sản xuất) đang hoạt động và trên 
50 loa 1/4W được lắp đặt tại các cơ quan 
và hộ dân, cùng với hơn 3 km đường dây 
thép mạ (50% mạ đồng và 50% mạ kẽm).

Sau khi củng cố nhân sự, nhất là về 
biên tập và nỗ lực khắc phục mọi khó 
khăn, nhất là về thiết bị, Đài Châu Thành 
không chỉ thực hiện tốt được nhiệm vụ 
tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát 
thanh Tiền Giang và đọc thông báo của 
địa phương mà còn vươn lên xây dựng 

được chương trình thời sự địa phương 
theo định kỳ, cứ 02 ngày một chương trình 
thời sự với thời lượng bình quân 10 phút 
mỗi hương trình. Những năm sau đó, Đài 
huyện còn xây dựng thêm chương trình 
thời sự phát trên sóng AM của Đài tỉnh, cứ 
hai tháng một lần, với thời lượng 15 phút.

Nhân kỷ niệm lần thứ 22 chiến thắng 
Ấp Bắc, ngày 02/01/1985, Đài Truyền 
thanh Châu Thành chính thức phát sóng 
vô tuyến có tần số 94 MHz thuộc băng 
tần FM. Tầm sóng phủ phần lớn các xã 
trong huyện. Nhờ có Đài phát sóng, phạm 
vi tuyên truyền được mở rộng, người dân 
không chỉ nghe được Đài Châu Thành qua 
tiếng loa của hệ thống truyền thanh cơ sở 
mà còn nghe được qua máy thu thanh (có 
băng tần FM) tại nhà.

Đài huyện còn bắt tay xây dựng đội 
ngũ cộng tác viên là cán bộ đài truyền 
thanh xã,  tổ chức mở các lớp hướng dẫn 
viết tin bài cho anh em đài cơ sở. Cũng 
kể từ khi chương trình thời sự - văn nghệ 
phát trên sóng FM thì việc xây dựng mạng 
lưới cộng tác viên được quan tâm duy trì. 
Hằng năm, Đài huyện tổ chức ít nhất một 
lớp tập huấn viết tin, bài cho cộng tác viên 

thường xuyên của Đài khoảng 50 người, 
mạng lưới cộng tác viên đều khắp các 
ngành, đoàn thể và địa phương cơ sở.

Để nâng cao chất lượng sóng phát 
trong việc đưa các chủ trương, đường lối 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến 
tận người dân, ngày 26 tháng 12 năm 2000, 
Đài được bàn giao và đưa vào sử dụng máy 
phát sóng 500W của hãng Harris (Mỹ) sản 
xuât với 02 nhánh ăng- ten Yagi. Đây là 
máy phát thể hệ mới, sử dụng công nghệ 
stereo kỹ thuật số, theo công nghệ mosfet 
và bộ mã hóa strereo, thay thế cho công 
nghệ cũ. Ngày 30 tháng 9 năm 2010, Đài 
được trang bị hệ thống thiết bị kỹ thuật 
phát thanh, với tổng giá trị đầu tư gần 800 
triệu đồng. Trong đó, Đài huyện được đầu 
tư các trang thiết bị truyền thanh một cách 
đồng bộ nhằm tạo điều kiện hiện đại hoá 
trong công tác phát thanh. Trong lần đầu 
tư này, Đài được trang bị thềm 01 máy 
phát sóng FM 500W Harris ZX500 do 
USA sản xuất và một bộ ăng-ten với chất 
liệu bằng thép không gỉ do Việt Nam sản 
xuất. Sau gần 02 năm thử nghiệm, ngày 
17 tháng 12 năm 2004, Đài Truyền thanh 
huyện Châu Thành chính thức ứng dụng 
các tiến bộ của công nghệ thông tin phục 
vụ việc sản xuât chương trình phát thanh.

Hiện nay, Đài Truyền thanh – Truyền 
hình huyện Châu Thành phát sóng chương 
trình thời sự vào ba buổi sáng, trưa và 
chiều. Sau đó là các chuyên mục, tiết mục 
cùng chương trình văn nghệ, giải trí.

Trưởng Đài Dương Dương Văn Bé và Phó Đài Nguyễn Văn Trình chụp ảnh lưu niệm với 
P.GĐ Sở TT&TT và P.GĐ Đài PT-TH Tiền Giang tại buổi họp mặt 90 năm Báo chí CMVN.

Những bước 
phát triển đầu tư 
trang thiết bị 
và nâng cao 
chất lượng nội dung

Qua quá trình phấn đấu, tập thể cán bộ, nhân viên Đài Truyền thanh – Truyền 
hình huyện Châu Thành được tặng Bằng khen của Hội đồng Bộ trưởng; Huân 

chương Lao động hạng ba của Chủ tịch Nước; Cờ thi đua và Bằng khen của 
Đài Tiếng nói Việt Nam; nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.
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Đại hội chi bộ 
Đài TT-TH huyện 
Châu Thành 
nhiệm kỳ 
2015-2020

Cán bộ truyền thanh cơ sở tổ chức chấm điểm cụm.
Nhân viên kỹ thuật Đài đang sửa chữa loa 
trên cao cho đài cơ sởđiểm cụm.

Họp cán bộ phụ trách truyền thanh cơ sở. Dựng chương trình phát sóng.
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Tập thể cán bộ, 
nhân viên 

Đài TT-TH huyện 
Châu Thành.

Một buổi họp của Đài TT-TH huyện Châu Thành.

Cán bộ phụ trách truyền thanh cơ sở chụp ảnh lưu niệm trước trụ sở Đài huyện

Chấm điểm cuộc thi CTTS địa phương tại Đài huyện.
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Đ
ài Truyền thanh huyện Chợ 
Gạo được Ủy ban nhân dân 
huyện ra quyết định thành lập 
năm 1980, trụ sở nhà làm việc 

tại Ô1, khu 1, thị trấn Chợ Gạo. Trang 
thiết bị ban đầu chỉ gồm 02 máy tăng 
âm loại 300W và 500W, đường dây hữu 
tuyến dài 2km với 14 loa công cộng chủ 
yếu phục vụ nhân dân khu vực thị trấn 
Chợ Gạo. Nhiêm vụ của Đài huyện lúc 
bấy giờ chủ yếu là tiếp sóng chương trình 
thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Phát 
thanh Tiền Giang. Đài huyện chỉ xây 
dựng 01 chương trình thời sự mỗi ngày 
và phát 02 buổi sáng, chiều. Ban Tuyên 
giáo Huyện ủy là đơn vị chịu trách nhiệm 
kiểm duyệt toàn bộ nội dung thông tin 
phát thanh của Đài huyện. Cán bộ, viên 
chức dao động từ 03 đến 05 biên chế, 
không có trình độ chuyên môn. Đến 

năm 1997, khi Đài Phát thanh và Truyền 
hình Tiền Giang chính thức phát hình, 
Đài Truyền thanh huyện Chợ Gạo được 
Ủy ban nhân dân huyện đầu tư trang bị 
02 máy camera; đội ngũ cán bộ viên chức 
cũng được đưa đi đào tạo chuyên môn, 
nghiệp vụ phát thanh và truyền hình. 
Tranh thủ cơ hội này, đội ngũ cán bộ viên 
chức đẩy mạnh  khai thác để thông tin, 
góp phần đáng kể vào  nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện trên cả 
hai sóng phát thanh và truyền hình của 
tỉnh. 

Đến năm 2001, Đài huyện được Ủy 
ban nhân dân tỉnh đầu tư tổng kinh phí 
trên 830 triệu đồng xây dựng trụ sở làm 
việc khang trang và trang bị hệ thống 
máy phát sóng FM 500W phủ sóng 100% 
trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ, viên chức 
có trình độ chuyên môn, tâm huyết với 

nghề được tuyển dụng, đào tạo bài bản, 
phù hợp với xu hướng phát triển công 
nghệ phát thanh và truyền hình hiện đại. 
Từ đó cho đến nay hoạt động Đài huyện 
luôn ổn định, đảm bảo thực hiện tốt 
chức năng là cơ quan tuyên truyền của 
Đảng bộ, chính quyền địa phương. Đài 
Truyền thanh – Truyền hình huyện Chợ 
Gạo hiện có 08 biên chế gồm 01 Trưởng, 
01 Phó và 06 viên chức làm nhiệm vụ 
chuyên môn. Về trình độ chuyên môn: 
có 02 công chức, viên chức cử nhân báo 
chí; 01 viên chức cử nhân xã hội học; 01 
cử nhân kinh tế; 02 kỹ sư điện tử - viễn 
thông; 01 trung cấp điện tử và 01 trung 
cấp phát thanh. Về trình độ chính trị: có 
02 công chức – viên chức trình độ cao 
cấp chính trị; 01 trung cấp chính trị. Tất 
cả cán bộ, công chức, viên chức đều có 
trình độ ngoại ngữ và tin học phù hợp 
theo qui định hiện hành.

Từ ngày 01/01/2019, Đài Truyền 
thanh – Truyền hình huyện Chợ Gạo 
chính thức hợp nhất với Trung tâm Văn 
hóa – Thể thao huyện thành Trung tâm 
Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh 
huyện Chợ Gạo theo Quyết định số 
4180/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 
2018 của UBND tỉnh Tiền Giang. Sau 
hợp nhất, hiện nay nhân sự đơn vị có 16 
biên chế, trong đó có 01 Giám đốc, 02 
Phó Giám đốc và 13 viên chức chuyên 
môn; Chi bộ có 14 đảng viên; có 01 tổ 
chức Công đoàn cơ sở.

Qua gần 40 năm hình thành và phát 
triển, đến nay cơ sở vật chất, trang thiết bị 
phục vụ chuyên môn cơ bản đạt yêu cầu 
theo hướng hiện đại. Công tác cán bộ, Tác nghiệp tại huyện đội Chợ Gạo.

ÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN CHỢ GẠO

năm
THÀNH LẬP 
PHÁT TRIỂN

* Nguyễn Văn Giang  
 Trưởng Đài từ năm 2001 đến 

2005
* Võ Văn Mới   
 Phó Trưởng đài từ 200…-2005, 

Quyền Trưởng đài từ 2006-2008
* Lê Thị Ngọc Ánh  
Phó Trưởng đài từ 2006-2008. 

Trưởng đài từ 2009-2018, Giám đốc 
Trung tâm Văn hóa – Thể thao và 

Truyền thanh từ 01/01/2019 đến nay.
* Phùng Thanh Tâm   
 Phó Trưởng đài từ 10/2013 – 

12/2018. Từ 01/01/2019 đến nay: Phó 
Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể 
thao và Truyền thanh huyện Chợ Gạo.

* Nguyễn Đức Duy  
 Phó Giám đốc Trung tâm Văn 

hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện 
Chợ Gạo từ 01/01/2019 đến nay.

LÃNH ĐẠO ĐÀI TT-TH CHỢ GẠO
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Tập thể và lãnh đạo Đài trước khi hợp nhất.

Tập thể và lãnh đạo Đài sau khi thành lập Trung tâm VH-TT&TT huyện Chợ Gạo.

nhân sự của Đài dần ổn định, trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị 
không ngừng được nâng cao, từ đó góp 
phần giúp đơn vị nhiều năm liền được 
đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ, Chi bộ được công nhận trong sạch 
vững mạnh, nhiều cá nhân đạt danh hiệu 
chiến sĩ thi đua cơ sở và có 14 tác phẩm 
đạt giải báo chí Bông lúa vàng, Nguyễn 
Văn Nguyễn và 01 sáng kiến kỹ thuật đạt 
giải Nguyễn Đức Cảnh.  

Cùng với sự phát triển toàn diện theo 
xu thế của thời đại, huyện Chợ Gạo cũng 
không ngừng phát huy hiệu quả hoạt 
động truyền thanh cơ sở. Đài Truyền 
thanh - Truyền hình huyện Chợ Gạo chú 
trọng đến việc nâng cao chất lượng tin, 
bài để có một chương trình thời sự phong 
phú về nội dung, đa dạng về thể loại, góp 
phần cùng với tỉnh nhà chuyển tải đến 
cán bộ, nhân dân thông suốt các chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước. Do đó, việc xây dựng và 
phát triển hệ thống truyền thanh huyện, 
xã là rất cần thiết. Cùng với chủ đề tuyên 
truyền, Đài tập trung bố trí sắp xếp lại 
các chương trình và thời lượng chương 
trình phù hợp với từng nhóm đối tượng. 
Cấu trúc chương trình vừa đảm bảo tính 
định hướng chính trị, vừa đảm bảo tính 
hài hoà giữa thông tin, giáo dục và giải 
trí. Đặc biệt chú trọng áp dụng phương 
thức sản xuất chương trình phát thanh 
hiện đại. Mỗi ngày xây dựng 02 chương 
trình thời sự tổng hợp được cơ cấu như 
sau: Sáng, trưa 01 chương trình (gồm: 
thời sự tổng hợp + chuyên mục) và chiều 
(gồm trang tin thời sự trong tỉnh, trong 
nước và quốc tế + tiết mục); có 6 chuyên 
mục, 01 chuyên đề với 18 tiết mục bố trí 
phát ổn định trong tuần. 

Nét nổi bật là Đài huyện tiếp tục duy 
trì và thực hiện thành công chuyên đề 
“Chợ Gạo Đất và Người” mỗi tháng phát 
2 kỳ và trang địa phương phát 3 tháng 01 
lần trên sóng phát thanh và truyền hình 
Tiền Giang để quảng bá, thông tin tình 
hình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, 
an ninh- quốc phòng của địa phương. 

 Chương trình phát thanh của Đài 
luôn đảm bảo nguồn thông tin chính 
xác, kịp thời, được người dân học tập và 
ứng dụng có hiệu quả, từ đó xuất hiện 
nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu học tập 
tấm gương đạo đức Bác Hồ; nhiều mô 
hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; 
Phong trào xây dựng gia đình, ấp, xã văn 
hóa, xây dựng nông thôn mới; nhiều 

thông tin về an toàn giao thông, tệ nạn xã 
hội được phổ biến trên Đài được người 
dân nắm bắt, qua đó nâng cao ý thức chấp 
hành, cảnh giác và phòng ngừa. Thực 
hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng 
và Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, làm 
giàu chính đáng và xây dựng xã, huyện đạt 
chuẩn nông thôn mới. Đến tháng 7 năm 
2019,  huyện Chợ Gạo có 11/18 xã được 
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thị 
trấn Chợ Gạo đạt chuẩn văn minh đô thị; 
phấn đấu đến cuối năm 2019 tất cả 7 xã 
còn lại đều đạt chuẩn và hoàn thành các 
tiêu chí huyện Chợ Gạo đạt chuẩn nông 
thôn mới trong năm 2020.

Được sự quan tâm của Huyện ủy, Ủy 
ban nhân dân huyện hàng năm đầu tư 
kinh phí mua sắm trang thiết bị chuyên 
môn cho Đài theo hướng hiện đại phục 
vụ tốt cho công tác phát thanh và ghi 

hình. Năm 2014 trang bị thêm 01 máy 
phát sóng FM 500W, năm 2019 được 
huyện cấp kinh phí trang bị 01 máy 
phát sóng dự phòng. Hiện nay Đài có 
04 Camera kỹ thuật số, 02 bộ dựng hình 
cùng hệ thống thiết bị chuyên dùng đảm 
bảo phục vụ tốt cho công tác phát thanh 
và truyền hình. Về hệ thống truyền thanh 
cơ sở, huyện nay toàn huyện có 18 Đài 
Truyền thanh xã, 01 Đài Truyền thanh 
thị trấn với 105 trạm ấp. Tổng công suất 
máy 20.930W, đường dây dài 68.050m 
với 478 loa công cộng. Nhằm đảm bảo 
tiêu chí thông tin – truyền thông trong 
xây dựng nông thôn mới, trong 2 năm 
2018 và 2019 được UBND huyện đầu tư 
575 triệu đồng trang bị 69 cụm loa không 
dây, mỗi cụm gồm 4 loa…góp phần đảm 
bảo tiếng loa phát thanh phủ khắp địa 
bàn huyện.
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NGUYỄN VĂN GIANG

PHÙNG THANH TÂMLÊ THỊ NGỌC ÁNH

VÕ VĂN MỚI

NGUYỄN ĐỨC DUY

LÃNH ĐẠO 
ĐÀI TT-TH 
CHỢ GẠO

Tác nghiệp tại Đài.
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T
hập niên 80 của thế kỷ trước, sự nghiệp 
phát thanh ở huyện Gò Công Tây luôn 
nhận được sự quan tâm của tỉnh, sự 
lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện 

ủy - HĐND - UBND huyện, cùng với sự 
phấn đấu nỗ lực của tập thể, cán bộ Đài 
nên đã có những bước phát triển nhanh về 
cả cơ sở vật chất và nội dung tuyên truyền, 
từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính 
trị, nâng cao dân trí và thúc đẩy kinh tế - xã 
hội ở địa phương ngày càng phát triển. Đài 
Truyền thanh huyện là “cầu nối giữa Đảng, 
Chính quyền với nhân dân” và là người bạn 
thân thiết của mọi người, mọi nhà, phát triển 
đồng hành với những bước đi lên của quê 
hương Gò Công Tây.

Hiện nay với 7 cán bộ, viên chức có trình 
độ chuyên môn, từ trung cấp đến đại học có 
đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao. Trong  những năm qua, được sự quan 
tâm đầu tư của Đài PT-TH tỉnh cùng ngân 
sách huyện, các thiết bị thu phát sóng, dựng 
chương trình từng bước được trang bị đồng 

bộ, nâng cao hiệu quả khai thác sóng phục 
vụ nhân dân. Đài huyện được trang bị 2 máy 
phát sóng với công suất 500W/máy đủ phủ 
sóng toàn địa bàn. Hàng ngày, Đài TT-TH 
huyện Gò Công Tây và đài cơ sở 13 xã, thị 
trấn đang tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, 
Đài PT – TH tỉnh Tiền Giang. Ngoài việc 
duy trì, đảm bảo thời lượng thu, phát sóng 
Đài Trung ương, Đài tỉnh, Đài huyện còn sản 
xuất chương trình, thường xuyên duy trì 03 
chương trình thời sự phát thanh mỗi ngày 
với thời lượng từ 20 – 25 phút/ chương trình 
và làm vệ tinh cho Đài tỉnh, cung cấp thông 
tin cả phát thanh và truyền hình. Ngoài ra, 
mỗi ngày, Đài huyện còn mở những chuyên 
mục gần gũi phục vụ người dân như: Giáo 
dục pháp luật, Xây dựng Đảng, Chung tay 
xây dựng Nông thôn mới, Chung tay thích 
ứng biến đổi khí hậu, An ninh – đời sống, 
Thường thức y tế, câu chuyện truyền thanh...
Đài cộng tác phát trên cả 2 sóng phát thanh 
và truyền hình tỉnh.

Hàng năm, Đài TT-TH Gò Công Tây 

thực hiện hàng ngàn tin, bài phản ánh, 
phóng sự, ghi nhanh, mẫu chuyện, câu 
chuyện truyền thanh, chuyên đề, chuyên 
mục..., chuyển tải kịp thời các thông tin thời 
sự của địa phương như: Phong trào thi đua 
yêu nước của các cấp, các ngành, các cá nhân 
tiêu biểu trong đội ngũ cán bộ, CNVC lao 
động, lực lượng vũ trang nhân dân, những 
mô hình hay, tấm gương tiêu biểu, các em 
học sinh nghèo vượt khó vươn lên học tập, 
nông dân vượt khó làm giàu, thoát nghèo 
bền vững… được thường xuyên phản ánh 
trên sóng của Đài TT – TH... Đặc biệt, những 
năm gần đây, Đài chú trọng tuyên truyền việc 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh” có sức lan toả sâu rộng và hiệu 
quả thiết thực. Không chỉ làm tốt công tác 
đổi mới nội dung tuyên truyền, cán bộ, viên 
chức Đài TT-TH Gò Công Tây còn tích cực 
học tập để ứng dụng công nghệ thông tin 
trong phát thanh - truyền hình nhằm đảm 
bảo tính thời sự, mang lại hiệu quả thông tin 
cao nhất. Các thông tin, sự kiện diễn ra trong 
huyện đã được các phóng viên Đài biên tập 
và chuyển tải, phát sóng kịp thời, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
Bên cạnh đó, hệ thống truyền thanh ở cơ sở 
cũng được tăng cường đầu tư. Hệ thống thiết 
bị các Đài cơ sở được trang bị máy tăng âm 
1.000 đến 1.200 W, trung bình mỗi Đài cơ sở 
với 5 km đường dây, 25 loa công cộng tiếp 

ÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

KIỀU TƯỚC NGUYÊN

40năm
là “cầu nối giữa Đảng, 
chính quyền và nhân dân”

     Cách đây 40 năm, huyện Gò Công Tây được thành lập cũng là ngần ấy 
thời gian Đài Truyền thanh của huyện phát tiếng nói đầu tiên của Đảng 

bộ và nhân dân địa phương. Ban đầu, Đài Truyền thanh huyện chỉ là 
trạm phát thanh với những cụm loa quanh khu vực thị trấn Vĩnh Bình. 
Vào điểm đó chỉ có 4 cán bộ trực phát với những thiết bị lạc hậu, công 

suất nhỏ để truyền tải những thông tin cần thiết phục vụ nhiệm vụ 
chính trị đến thính giả trên địa bàn. 
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NGÔ MINH SANG

TRẦN TRUNG HIẾU

NGUYỄN BÌNH LUẬN

ĐẶNG VĂN PHƯỚC

LÃNH ĐẠO ĐÀI TT&TH HUYỆN GÒ CÔNG TÂY
âm 3 cấp. Mỗi Đài đều có cán bộ phụ trách 
đảm bảo quá trình truyền thanh được thông 
suốt, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Ngoài 
việc phục vụ tuyên truyền trên sóng Đài TT 
– TH của huyện, các cộng tác viên của Đài 
còn tích cực cộng tác tin bài với Đài PT - TH 
tỉnh Tiền Giang, báo Ấp Bắc, Cổng thông tin 
điện tử tỉnh, huyện, các tạp chí, bản tin của 
các ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Có thể nói trong thời gian qua, Đài TT 
– TH huyện Gò Công Tây đã làm tốt công 
tác thông tin tuyên truyền, phát huy vai trò 
là loại hình “báo nói” ở địa phương. Các sự 
kiện chính trị, các vấn đề nổi bật về kinh tế, 
xã hội ở địa phương đều được đưa lên phát 
trên sóng kịp thời. Đặc biệt, đối với các sự 
kiện chính trị quan trọng như: Đại hội Đảng 
bộ các cấp, các sự kiện lớn của đất nước, của 
tỉnh, huyện...

Sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, sự 
mong chờ của nhân dân sẽ là nguồn động 
viên để đội ngũ cán bộ, nhân viên Đài TT – 
TH huyện tiếp tục phấn đấu nâng cao chất 
lượng nội dung các chương trình phát thanh, 
truyền hình đáp ứng một phần nhu cầu tiếp 
cận thông tin và hưởng thụ văn hóa của đông 
đảo người dân trên địa bàn.

Với những nỗ lực, sự phấn đấu không 
ngừng, nhiều năm liền Đài TT – TH huyện 
Gò Công Tây được công nhận hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ.

Để có được kết quả đó, trong những 
năm qua, Đài TT – TH đã được sự quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, 
chính quyền huyện, đặc biệt là sự quan tâm 
chỉ đạo của Sở TT – TT, Đài PT – TH tỉnh 
Tiền Giang, sự hợp tác của các cơ quan, ban 
ngành, đoàn thể ở huyện, các xã, thị trấn đã 
tạo điều kiện thuận lợi để Đài hoàn thành tốt 
nhiệm vụ.

Phát huy những thành tích, kết quả đã 
đạt được, trong thời gian tới, Đài TT – TH 
huyện Gò Công Tây tiếp tục phấn đấu sản 
xuất chương trình thời sự chính xác, nhanh 
nhạy, kịp thời, xây dựng nhiều chuyên mục, 
tiết mục phát thanh và truyền hình phong 
phú, đa dạng nhằm đáp ứng ngày càng tốt 
hơn nhu cầu xem và nghe đài của cán bộ, 
nhân dân địa phương, góp phần tuyên truyền 
những chủ trương, đường lối của Đảng, các 
chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với 
nhân dân; đồng thời cổ vũ, động viên nhân 
dân thi đua học tập, lao động, công tác, hoàn 
thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - xã 
hội  mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 
Gò Công Tây lần thứ XI đã đề ra, góp phần 
xây dựng quê hương Gò Công Tây ngày càng 
giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững. Tập thể CBVC Đài TT – TH Gò Công Tây.
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ÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG

Ở huyện Gò Công Đông, Đài Truyền 
thanh huyện được thành lập và hoạt 
động từ sau những ngày miền Nam 
hoàn toàn giải phóng (năm 1978). Qua 

3 lần chia tách huyện (Tháng 4/1979, chia 
tách Gò Công thành 2 huyện: Gò Công Đông 
và Gò Công Tây-Tháng 5/1987, chia tách 
huyện Gò Công Đông thành huyện Gò Công 
Đông và Thị xã Gò Công-Đến tháng 4/2008 
thành lập huyện Tân Phú Đông gồm một số 
xã của huyện Gò Công Tây và 02 xã Phú Đông 
và Phú Tân của huyện Gò Công Đông) dù địa 
giới hành chính có thay đổi, song công tác 
thông tin, tuyên truyền vẫn được duy trì và 
không ngừng phát triển. Năm 1987, sau khi 
chia tách, Đài huyện Gò Công Đông từ thị xã 
Gò Công dời về thị trấn Tân Hòa, Đài huyện 
chỉ phát máy tăng âm 600W kéo đường dây 
chưa phủ khu vực thị trấn, sau nầy phát triển 
ở các xã có đài truyền thanh và ở ấp, khu phố 
cũng có trạm truyền thanh, và từ phát thanh 
hữu tuyến (có dây như các đài cơ sở) nâng lên 
phát thanh vô tuyến (phát sóng không dây đối 
với đài huyện).

Tháng 10/1985, Đài huyện phát sóng FM 
công suất 25W, đến tháng 7/1996 nâng cấp 
lên phát máy FM công suất 500W. Các thiết 
bị cũng được đầu tư khá đồng bộ để nâng 
chất lượng âm thanh phát sóng. Hiện nay, 
sóng phát thanh đài huyện phủ địa bàn toàn 
huyện, chất lượng âm thanh được đảm bảo. 
Phương tiện, kỹ thuật phát sóng Đài huyện 
gồm 1 máy chính 500W (một máy dự phòng 
300W), 2 bộ phát thanh di động (trực tiếp 
truyền thanh) và hệ thống đài cơ sở gồm 02 
đài thị trấn: Tân Hòa và Vàm Láng, 11 đài 
xã: Tân Thành, Tăng Hòa, Phước Trung, 
Bình Nghị, Bình Ân, Tân Điền, Tân Tây, Tân 
Đông, Tân Phước, Gia Thuận, Kiểng Phước.

Không ngừng nâng      cao chất lượng 
thông tin, tuyên          truyền ở một 

huyện ven    biển
Ông Lê Văn Hưởng-PBTTU-Chủ tịch UBND tỉnh thăm và chúc mừng ngày Báo chí 
cách mạng Việt Nam

Ông Lê Văn Nghĩa-TUV-nguyên Bí thư Huyện ủy (hiện là UVTVTU-Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh) dự và chỉ đạo tại buổi tọa đàm nâng cao chất lượng cộng tác tin, bài, hình ảnh 
Báo Ấp Bắc, Đài PT-TH TG, cổng Thông tin điện tử tỉnh, huyện.

Đại diện lãnh đạo HU-HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện Gò Công Đông chúc mừng ngày 
Báo chí cách mạng Việt Nạm.
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Không ngừng nâng      cao chất lượng 
thông tin, tuyên          truyền ở một 

huyện ven    biển
Thực hiện Thông tư Liên tịch số 

17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 
27/7/2010 của Bộ Thông tin-Truyền thông 
và Bộ Nội vụ về thực hiện nhiệm vụ, chức 
năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài 
Phát thanh - Truyền hình thuộc UBND 
cấp tỉnh, Đài Truyền thanh- Truyền hình 
thuộc UBND cấp huyện; ngày 27 tháng 12 
năm 2010 UBND tỉnh Tiền Giang ban hành 
Quyết định số 3924/QĐ-UBND về việc tổ 
chức lại Đài Truyền thanh huyện Gò Công 
Đông thành Đài Truyền thanh-Truyền hình 
huyện Gò Công Đông;. Đến ngày 14 tháng 
02 năm 2019 của UBND tỉnh Tiền Giang 
ban hành Quyết định số 430/QĐ-UBND về 
việc thành lập Trung tâm Văn hóa-Thể thao 
và Truyền thanh huyện Gò Công Đông (trên 
cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa-Thể thao 
và Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện)

 Thông qua chương trình phát thanh 
hằng ngày của hệ thống đài cơ sở và đài 
huyện phát sóng trên địa bàn. Bên cạnh 
đó, biên tập viên, phóng viên  quay phim, 
viết tin, bài… cộng tác với Đài Phát thanh-
Truyền hình Tiền Giang, báo Ấp Bắc, các 
trang thông tin điện tử... đã kịp thời đưa 
thông tin đến rộng rãi nhân dân trong 
huyện và các địa phương bạn. Song song hệ 
thống phát thanh-truyền thanh huyện, ngày 
12/6/2014, Cổng thông tin điện tử huyện Gò 
Công Đông chính thức ra mắt bạn đọc, đây 
cũng chính là một trong những kênh thông 
tin-tuyên truyền hiệu quả trong thời đại 
công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng 
hiện nay.

Hệ thống phát thanh-truyền thanh và 
Cổng thông tin điện tử huyện không ngừng 
cải tiến, ngày càng thể hiện rõ chức năng, 
nhiệm vụ của mình:

- Qua hệ thống truyền thanh từ huyện 
đến cơ sở giúp nhân dân được tiếp cận và 
cập nhật thông tin thiết yếu phục vụ nhu 
cầu đời sống, sinh hoạt; nhất là kịp thời nắm 
bắt và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, 
nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 
Nhà nước; những sự kiện chính trị, thời sự 
nổi bật diễn ra trên địa bàn

- Tuyên truyền kết quả các cấp, các 
ngành đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 
phát triển KT, VH-XH, QP-AN; công tác 
xây dựng Đảng, chính quyền nói riêng và cả 
hệ thống chính trị ở địa phương nói chung 
ngày càng trong sạch, vững mạnh.

- Phổ biến kiến thức khoa học-kỹ thuật, 
thông tin-giải trí….trên phương tiện thông 
tin đại chúng.

- Kịp thời phát hiện, nhân rộng gương 
người tốt việc tốt, nhân tốt mới, điển hình 
tiên tiến trên các lĩnh vực; các mô hình 
hoạt động SX-KD mới mang lại hiệu quả 
KT-XH cao…

- Thông tin-tuyên truyền công tác 

phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm 
cứu nạn; phòng chống dịch bệnh ở người và 
trên cây trồng, vật nuôi; ứng phó với biến 
đổi khí hậu, bảo vệ môi trường …

- Phối hợp các ngành chức năng hướng 
dẫn dư luận, định hướng tư tưởng nội bộ 
và nhân dân trước  âm mưu “Diễn biến hòa 
bình” của các thế lực thù địch; và trước những 
tin đồn thất thiệt; mê tính dị đoan…Đặc biệt 
là thông tin, tuyên truyền bảo vệ biển đảo, 
chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Hiện nay, Chương trình phát thanh của 
Đài huyện từ phát 2 buổi/ngày, nâng lên 
phát 3 buổi/ngày (từ giữa tháng 4/1999), 
cán bộ, biên tập viên, phóng viên, viên chức 
Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện (nay 
là Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền 
thanh) không ngừng phấn đấu cải tiến, 
nâng cao chất lượng các chương trình phát 
thanh, góp phần phục vụ và hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị địa phương; xứng đáng 
là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân huyện Gò Công Đông.

Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm Đài TT-TH huyện Gò Công Đông và Đài TT-TH huyện Bù 
Đăng (tỉnh Bình Phước)

Trụ sở Đài TT-TH huyện Gò Công Đông.
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Tập thể cán bộ, phóng viên Đài TT-TH huyện Gò Công Đông (ảnh chụp năm 2015).

ĐẶNG VĂN QUANG

HUỲNH THỊ THU HỒNG

LÊ VĂN LÂM

VĂN CÔNG HÙNG

LÃNH ĐẠO 
ĐÀI TT-TH 
HUYỆN 
GÒ CÔNG ĐÔNG
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Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, 
huyện tham gia giải Quần vợt 

chào mừng kỷ niệm 88 năm 
ngày Báo chí cách mạng Việt 
Nam (21/6/1925-21/6/2013)

Trao giấy khen cho các Đài Truyền thanh cơ sở đạt thành tích cao tại Hội nghị Tổng kết 
công tác Truyền thanh-truyền hình hàng năm

Bảo hành, nâng cấp định kỳ anten phát 
sóng Đài TT-TH huyện Gò Công Đông.

Đại hội Công đoàn cơ 
sở Đài TT-TH huyện Gò 

công Đông, lần thứ VIII, 
nhiệm kỳ (2015-2020)
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H
ơn 10 năm xây dựng và phát triển, 
với sự phấn đấu không ngừng của 
của Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân địa phương, cùng sự quan tâm 

hỗ trợ của các cấp, các ngành, đã tạo nên 
một diện mạo Tân Phú Đông hoàn toàn 
mới. Góp phần vào thành quả chung 
đó, không thể không nói đến công tác 
truyền thanh trên địa bàn huyện. Một 
ngôi trường mới xây, một con đường được 
nâng cấp, diện tích nuôi thủy sản, trồng sả, 
mãng cầu xiêm được mở rộng, các hoạt 
động xóa đói, giảm nghèo… đều được 
phản ánh kịp thời trên báo, đài, đó không 
chỉ là những thông tin đơn thuần, mà còn 
là sự kêu gọi đầu tư, huy động mọi nguồn 
lực, cùng chung tay xây dựng huyện Tân 
Phú Đông ngày càng phát triển.

Năm 2009, khi mới thành lập Đài 
Truyền thanh huyện, thì nhiệm vụ chủ 
yếu của anh em phóng viên là viết tin, 
bài cộng tác với Báo Ấp Bắc và Đài Phát 
thanh và Truyền hình Tiền Giang. Đến 
năm 2011, được sự quan tâm của Huyện 
ủy và UBND huyện, trụ sở tạm của đài 
được xây dựng gồm 02 phòng, trang bị 02 
máy quay phim, thuê 01 máy phát sóng 
FM công suất 300W và 01 bộ máy vi tính 
để thu phát thanh, được Đài Phát thanh 
và Truyền hình tỉnh hỗ trợ cột ăng ten 
cao 32 mét, bảo đảm phủ sóng phát thanh 

trên địa bàn huyện. Ngày 03/3/2011, Đài 
Truyền thanh huyện Tân Phú Đông chính 
thức phát sóng chương trình đầu tiên, 
đánh dấu sự hình thành của sự nghiệp 
truyền thanh trên địa bàn huyện, từ đây, 
những sự kiện chính trị diễn ra trên địa 
bàn huyện, những kết quả đạt được trên 
các lĩnh vực kinh tế - xã hội, những mô 
hình hay, cách làm tốt, gương người tốt, 
việc tốt trên các lĩnh vực… sẽ được chuyển 
tải kịp thời, đầy đủ đến với bạn nghe đài 
gần xa. Đến năm 2014, Đài Truyền thanh 
huyện được đổi tên thành Đài Truyền 
thanh - Truyền hình huyện, sau đó đài 
được mua sắm thêm 02 máy quay phim và 

01 máy phát sóng FM công suất 500W để 
đảm bảo cho hoạt động của đài.  

Chương trình phát thanh của đài 
được duy trì mỗi ngày 03 buổi sáng trưa 
và chiều, đảm bảo việc tiếp âm Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh và Đài Tiếng 
nói Việt Nam theo qui định. Mỗi ngày, đài 
sản sản xuất 01 chương trình thời sự với 
thời lượng trung bình khoảng 30 phút, 
bao gồm các tin, bài, gương người tốt, việc 
tốt, cùng với các tiết mục tương ứng với 
các ngày trong tuần; đồng thời thường 
xuyên gửi tin, bài cộng tác với Báo Ấp Bắc, 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng 
thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin 

Phát triển sự nghiệp 
truyền thanh trên huyện

cù lao

RUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO - TRUYỀN THANH HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

Tập thể 
công chức, 
viên chức Đài 
Truyền thanh 
- Truyền hình 
huyện 
Tân Phú Đông.

MINH QUANG - HỮU DƯ
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điện tử huyện… kịp thời phản ánh tình 
hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và 
quốc phòng - an ninh diễn ra trên địa bàn 
huyện, phát huy các phong trào thi đua 
yêu nước thông qua các tập thể, cá nhân 
điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực học 
tập, lao động, sản xuất… Ngoài lực lượng 
phóng viên, biên tập viên, đài còn xây 
dựng được đội ngũ cộng tác viên thường 
xuyên là cán bộ đài truyền thanh xã và một 
số công chức, viên chức của các cơ ban 
ngành, đoàn thể. 

Mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều khó 
khăn, nhưng tập thể đài luôn phấn đấu 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đáp 
ứng được yêu cầu công tác tuyên truyền 
phục vụ nhiệm vụ chính trị của Huyện ủy 
và Ủy ban nhân dân huyện, phản ánh kịp 
thời những thành tựu về kinh tế - xã hội 
và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra 
trên địa bàn huyện. Song song đó, đài còn 
phối hợp thực hiện các chuyên đề truyền 
hình “Tân Phú Đông - vượt khó vươn lên” 
và chuyên đề phát thanh tiếng nói từ các 
địa phương phát trên sóng của Đài Phát 
thanh và Truyền hình Tiền Giang, đã góp 
phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và 
các thành tựu về kinh tế - xã hội của huyện 
Tân Phú Đông đến với khán, thính giả 
trong và ngoài tỉnh.

Hệ thống truyền thanh cơ sở thường 
xuyên được củng cố, nâng chất, quan tâm 
mua sắm, sửa chữa; được sự hỗ trợ của các 
Dự án Oxfam và Đưa thông tin về cơ sở, 
trang bị thêm cho các đài xã máy vi tính, 
máy tăng âm, loa kèn, hệ thống loa truyền 
thanh có dây và không dây ở khu trung 
tâm xã và các ấp trong những năm qua, đã 
góp phần nâng cao tỷ lệ bạn nghe đài, đưa 
sự nghiệp truyền thanh của huyện cù lao 
tiếp tục phát triển hơn. 

Qua hơn 10 năm thành lập, mặc dù 
còn khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị, nhưng tập thể công chức, viên chức của 
Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đã 
khắc phục khó khăn, hỗ trợ nhau hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện 
có hiệu quả công tác tuyên truyền ở địa 
phương, từng bước nâng cao chất lượng 
tin, bài ngày càng phong phú, đa dạng, gần 
gũi hơn với bạn nghe đài, góp phần đưa 
các chủ trương, chính sách, pháp luật của 
Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, trên 
đường phát triển kinh tế - xã hội, giữ vừng 
quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã 
hội trên huyện cù lao Tân Phú Đông có 
phần đóng góp quan trọng của sự nghiệp 
truyền thanh huyện.

ĐOÀN MINH QUANG NGUYỄN HỮU TÀI

Tại rừng phòng hộ

Tại Hội sinh vật cảnh huyện Tân Phú Đông.

PHÓNG VIÊN TÁC NGHIỆP
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trong công tác truyền thanh cơ sở ở Tân Phú Đông
điển hình 2

MINH QUANG - HỮU DƯ

Điển hình thứ nhất là anh Lê Hoài Xuyên, cán bộ Đài 
Truyền thanh xã Phú Đông. Anh vừa vinh dự được 

nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát thanh Việt 
Nam” của Đài Tiếng nói Việt Nam, nhằm ghi nhận sự 
gắn bó của anh với công tác truyền thanh cơ sở liên tục 
15 năm qua.

Phú Đông là một trong hai xã giáp biển của huyện 
Tân Phú Đông, do đó công tác tuyên truyền, phổ biến các 
chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, 
cũng như tuyên truyền phòng chống thiên tai phải luôn 
kịp thời. Xác định rõ yêu cầu đó, anh Xuyên luôn bảo 
đảm các chương trình phát thanh, chế độ tiếp âm đài 03 
cấp và tham mưu tốt cho UBND xã phát triển hệ thống 
truyền thanh cơ sở ngày càng rộng khắp.

Xã Phú Đông hiện có 16 cụm loa không dây bố trí 
trên địa bàn 05 ấp và 01 trạm truyền thanh tại trung tâm 
xã, với tổng số 54 loa công cộng, bảo đảm có gần 70% 
hộ dân được nghe đài. Anh Xuyên rất siêng năng, chịu 
khó học hỏi những cách làm hay, hiệu quả của các đơn 
vị bạn, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của đơn vị mình. 
Công tác quản lý hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn 
xã, được anh thực hiện rất chặt chẽ, kịp thời phát hiện, 
sửa chữa khi có hư hỏng, bảo đảm duy trì hoạt động 
thường xuyên, liên tục, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên 
truyền của địa phương. Ngoài ra, anh còn thường xuyên 
gửi tin, bài cộng tác và thực hiện tốt các nội dung thi đua 
do đài huyện phát động hàng năm. 

Nhiều năm liền, anh Lê Hoài Xuyên đều hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ và Đài Truyền thanh xã Phú Đông là một 
trong những đơn vị dẫn đầu về công tác truyền thanh cơ sở.

Điển hình thứ hai là anh Lê Thanh Xứng, anh được UBND 
xã Tân Phú phân công làm Cán bộ Đài Truyền thanh từ 

năm 2011 cho đến nay và suốt 07 năm qua, anh đều phấn đấu 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Từ ngày đầu nhận nhiệm vụ, anh Xứng đã tỏ ra cần cù, 
chịu khó. Do chưa biết nhiều về máy móc, thiết bị truyền 
thanh, nên anh rất cẩn thận trong quá trình sử dụng, vừa tự 
tìm hiểu, vừa chịu khó học hỏi ở đồng nghiệp đi trước, chẳng 
bao lâu, anh đã sử dụng tốt máy móc, thiết bị phục vụ cho 
công tác truyền thanh, bảo đảm công tác tuyên truyền phục 
vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Anh Xứng luôn thực hiện tốt công tác truyền thanh và tiếp 
âm đài 03 cấp theo qui định, thường xuyên theo dõi trang thiết 
bị, báo cáo lãnh đạo UBND xã sửa chữa, khắc phục kịp thời 
nếu có sự cố hư hỏng. Đài Truyền thanh xã Tân Phú do anh phụ 
trách luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm 
vụ chính trị tại cơ sở, cũng như tuyên truyền phòng chống thiên 
tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống dịch bệnh 
trên người, cây trồng vật nuôi… Từ đó, tiếng loa truyền thanh 
của xã Tân Phú ngày càng trở nên gần gũi, quen thuộc với mọi 
người, hiệu quả tuyên truyền ngày càng được nâng lên. Anh 
cũng tạo mối quan hệ tốt với các ban, ngành xã, ấp để kịp thời 
nắm bắt thông tin, phục vụ cho công tác tuyên truyền. 

Với sự nỗ lực vượt khó của bản thân, suốt 07 năm phụ trách 
Đài Truyền thanh xã Tân Phú, anh Lê Thanh Xứng đều được 
đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tặng nhiều giấy khen 
của các cấp, các ngành, là nguồn động viên, khích lệ để anh tiếp 
tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Anh Xuyên luôn siêng năng Anh Xứng xứng đáng là người bạn 
gần gũi, tin cậy
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