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Tình xiêu xiêu nép mình trong hoang lạnh,
Những ngọt lành ngả màu nhìn thời gian trôi…

Chẳng có gì để nhận ra một nửa mùa thu đã đi qua, cho đến khi những con đường 
ngập đầy lá và gió, khi nắng mùa thu nhuốm màu rười rượi thôi khẽ khàng đùa nghịch 
tóc mây nơi góc phố hẹn hò. Vòng xe thong dong qua nẻo đường quen, bỗng nghe 
nhịp đời dội về tha thiết. 

Những ngày cuối thu đến nhắc nhớ cho những ai đã từng trải qua một thời áo 
trắng, hẳn lòng sẽ nôn nao khi những ngọn gió heo may có chút se lạnh của buổi sáng 
cuối thu đùa nhẹ qua vai áo, lại được nghe tiếng trống trường rộn rã, tưng bừng báo 
hiệu năm học mới bắt đầu, vang lên trong nắng sớm.

Thêu dệt từ những cảm xúc ngày cuối thu, những chuyện tình trên màn ảnh nhỏ 
hứa hẹn sẽ là những câu chuyện đáng xem nhất trong tháng 9 này. Cùng chào đón sự 
xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam của chương trình “Nick & You”- phiên bản Việt 
của “Nickelodeon”- chương trình dành cho thiếu nhi và tuổi teen nổi tiếng thế giới 
được phát sóng độc quyền trên YouTV lúc 17h30- 20h30 mỗi ngày, từ 15/9/2016. 
Song song đó, “Nick & You” còn mang đến cho khán giả nhí cơ hội được gặp gỡ và 
giao lưu với các nhân vật hoạt hình huyền thoại qua chuỗi Mall Show và School Tour 
sẽ diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 08/9- 18/9/2016.

Bên cạnh những hoạt động và các chương trình giải trí sôi động, khán giả sẽ được 
đắm mình trong những thước phim đến từ các nền điện ảnh Philippines, Hàn Quốc, 
Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, giữa những ngày tháng 9 đẹp trời, IMC- TodayTV và 
YouTV sẽ tiếp tục tổ chức chương trình “Trung Thu Hội Ngộ 2016”- một trong 
những hoạt động vì cộng đồng được tổ chức thường niên của IMC nhằm mang đến 
một cái tết đoàn viên đúng nghĩa. Tận hưởng một nửa thu còn lại, một tháng 9 nhẹ 
nhàng và ngọt ngào với IMC– TodayTV nhé!
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ua 3 mùa tổ chức, cuộc thi “Nữ sinh viên 
Việt Nam duyên dáng” đã thu hút được sự 
quan tâm và tham gia dự thi của hơn 3000 
thí sinh. Qua mỗi năm, số lượng thí sinh 
tham gia cuộc thi tăng lên rất nhiều, cuộc 
thi đã tìm được những gương mặt thí sinh 
tài sắc, đại diện cho thế hệ thanh niên Việt 

Nam dám nghĩ dám làm. Bước ra từ cuộc thi, thí sinh 
được trang bị các kiến thức cần thiết trong cuộc sống, 
cách ứng xử nhân văn cũng như những “bí quyết” để trở 
nên tự tin, duyên dáng, đáp ứng được tối đa tiêu chí của 
cuộc thi là “vẻ đẹp của sự thông mình”.

Khác với các cuộc thi sắc đẹp trong nước, “Nữ 
sinh viên Việt Nam duyên dáng” là cuộc thi hiếm hoi 
mà các thí sinh phải trải qua các vòng kiểm tra nhân 
trắc học khắt khe nhằm đảm bảo 100% thí sinh tham 
gia cuộc thi đều không qua bất kỳ sự can thiệp nào từ 
việc dao kéo, thẩm mỹ. Theo đó, để trở thành một 
trong những thí sinh bước vào ngôi nhà chung, các thí 
sinh sẽ phải trải qua 2 vòng kiểm tra nhân trắc học tại 
vòng sơ khảo và bán kết. Đặc biệt, trong vòng chung 
kết, thí sinh sẽ tiếp tục được kiểm tra nhân trắc học 

thêm một lần nữa, 
điều này nhằm đảm 
bảo sự công bằng cho 
tất cả các thí sinh tham 
gia sân chơi này.

“Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng” cũng là sân 
chơi công bằng, minh bạch mà ở đó, tất cả những điểm 
số của BGK là quyết định cuối cùng. Khác với những 
cuộc thi về nhan sắc trong nước, BGK cuộc thi “Nữ 
sinh viên Việt Nam duyên dáng” không chỉ là người 
“cầm cân nảy mực” mà còn là người định hướng, tư vấn 
và hỗ trợ thí sinh một cách tốt nhất, để tất cả những 
thí sinh tham gia cuộc thi đều có cơ hội học hỏi cũng 
như thể hiện bản thân và đặc biệt, mọi thí sinh đều có 
cơ hội trở thành chủ nhân của chiếc vương miện “Nữ 
sinh viên Việt Nam duyên dáng”.

Chia sẻ về cuộc thi năm nay, ông Lâm Chí Thiện- 
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập 
đoàn IMC, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: 
“Cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng” đã trải 
qua 3 mùa thi và đã tìm được những gương mặt thí sinh 
tài sắc đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, năng động, 

sẽ không có Thí sinh

TấT Cả THí SINH THaM GIa CuộC THI “Nữ SINH VIêN VIệT NaM 
duYêN dáNG” Mùa THứ 4 Sẽ Đều KHôNG ĐượC ĐụNG CHạM HoặC 
Có BấT Kỳ Sự CaN THIệP Nào Từ VIệC PHẫu THuậT THẩM Mỹ.

phẫu ThuậT Thẩm mỹ

“nữ sinh viên Việt nam duyên dáng 2016” 
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dám nghĩ dám làm. Cuộc thi đã tạo 
dựng được dấu ấn mạnh mẽ và có 
sức lan tỏa đến thế hệ sinh viên Việt 
Nam và qua mỗi năm, các thí sinh 
tham gia cuộc thi ngày một tăng lên 
rất nhiều. Đây là một tín hiệu đáng 
vui mừng đối với BTC cuộc thi. Trở lại 
với mùa thứ 4, ngoài việc tìm kiếm 
những gương mặt nữ sinh tài-sắc, 
trong vòng chung kết, BTC cuộc thi 
“Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 
2016” còn tạo cơ hội để các thí sinh 
được tham gia buổi giao lưu, gặp gỡ 
các doanh nhân trẻ thành đạt trong 
nước để cùng lắng nghe những chia 
sẻ về nền kinh tế hội nhập cũng như 
khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, nhằm 
đảm bảo sinh viên sau khi ra trường 
có được việc làm ổn định”. Trước 
câu hỏi “Liệu rằng với những Hoa 
khôi, á khôi bước ra từ cuộc thi, 
Tập đoàn IMC- Kênh truyền hình 
TodayTV sẽ tạo những điều kiện gì 
để thí sinh có thể phát triển hơn 
về các kỹ năng đã được đào tạo từ 
cuộc thi, ông Lâm Chí Thiện chia 
sẻ: “Các thí sinh tham gia cuộc thi 
đều đang là sinh viên và đang trong 
quá trình học tập, nên dù rất muốn 

Chi tiết truy cập: www.todaytv.vn, www.vmu.vn 

tạo điều kiện cho các thí sinh phát 
triển kỹ năng nhưng đây là thời điểm 
chưa phù hợp. BTC luôn giữ vững 
quan điểm, bên cạnh việc tìm kiếm 
những thí sinh có vẻ đẹp hình thể thì 
yếu tố quan trọng nhất của cuộc thi 
vẫn là tôn vinh vẻ đẹp của sự thông 
minh, đó là vẻ đẹp của trí tuệ, tài 
năng. Tập đoàn IMC-Kênh truyền 
hình TodayTV luôn tạo điều kiện mở 
cho tất cả các thí sinh của cuộc thi 

trong việc trở thành MC của kênh. 
Một khi thí sinh sắp xếp được thời 
gian và cảm thấy phù hợp với tính 
chất công việc, IMC sẽ luôn hỗ trợ 
hết mình cho các em phát triển”.

Bên cạnh một số câu hỏi đặt 
ra cho BTC cuộc thi, những bông 
hoa xinh đẹp mùa thứ 3 của “Nữ 
sinh viên Việt Nam duyên dáng” 
cũng nhận được không ít câu hỏi 
từ các đơn vị truyền thông báo 
đài. Trả lời cho câu hỏi: “Là một 
trong những thí sinh hội đủ điều 
kiện được đặc cách theo quy định 
của BTC cuộc thi “Hoa hậu Việt 
Nam”, vì sao lại không tham gia 
cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam năm 
nay”. Hoa khôi Đặng Mỹ Huyền 
không ngại chia sẻ: “Vì em đang còn 
là một sinh viên và cần nhiều thời 
gian cho công việc học tập để trang 
bị cho bản thân những kiến thức cần 
thiết cho tương lai. Trở thành Hoa 
hậu Việt Nam không phải là mục 
tiêu của em trong tương lai. Em vẫn 
nuôi mơ ước được trở thành một biên 
tập viên giỏi giang, chuyên nghiệp”.

Buổi họp báo khởi động 
cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam 
duyên dáng 2016” ngoài thành 
phần BTC còn có sự góp mặt của 
các BGK: NSNd Minh Hòa, Tiến sĩ 
nhân trắc học Mai Văn Hưng cùng 
những bông hoa tài sắc của cuộc 
thi mùa thứ 3 như: Hoa khôi Đặng 
Mỹ Huyền, 2 á khôi: Công Lê Minh 
Hương và Nguyễn Thu Hằng.

ông Lâm Chí Thiện- CTHĐQT kiêm TGĐ 
Tập đoàn IMC- Phó trưởng ban tổ chức cuộc 
thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016” 
phát biểu tại buổi lễ phát động cuộc thi
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“nữ sinh ViÊn ViỆT nAm DuyÊn DÁng 2016”

Với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”, cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016” nhằm tôn vinh vẻ đẹp các bạn nữ 
sinh viên Việt Nam, đặc biệt là vẻ đẹp trí tuệ, tài năng với sự tự tin, năng động. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về “Đức 
– Trí – Thể - Mỹ” của nữ sinh viên nói riêng và tuổi trẻ trong xã hội nói chung; cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn 
luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, có tấm lòng nhân ái, bao dung, biết yêu quê hương đất nước, chia sẻ, 
giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. 

* Thời gian diễn ra CuộC Thi: Từ 22/8/2016 đến 11/12/2016

1. đỐi TƯỢng dỰ Thi
• Là nữ công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 24, đang theo học tại các Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc; 
các trường hoặc chi nhánh các trường Đại học, Cao đẳng của nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.  
• Thí sinh có điểm trung bình chung tích lũy từ 2.0 trở lên đối với hệ đào tạo tín chỉ; điểm trung bình chung học tập từ 5.0 trở lên 
đối với hệ đào tạo niên chế của năm học 2014-2016
• Thí sinh có đạo đức, lối sống tốt, không vi phạm pháp luật và quy chế của nhà trường; điểm rèn luyện từ 70 điểm trở lên.
• Có chiều cao từ 1m60 trở lên, ngoại hình cân đối, có năng khiếu trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, hội họa, âm nhạc, ca 
múa, ẩm thực, nấu ăn, may vá, võ thuật…
• Thí sinh chưa từng kết hôn, chưa sinh con (thí sinh đã tổ chức cưới theo phong tục tập quán truyền thống của dân tộc nhưng 
chưa đăng ký kết hôn không được tham dự Cuộc thi).
• Thí sinh chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính; có đủ sức khỏe tham gia Cuộc thi (có giấy khám sức khỏe của 
cơ quan y tế có thẩm quyền).
•  Đối với các nữ sinh viên năm thứ nhất, năm học 2016-2017, phải có giấy báo nhập học của trường trúng tuyển, sau khi nhập 
học phải có xác nhận của nhà trường sinh viên theo học và năm học lớp 12 có hạnh kiểm tốt (bản sao công chứng học bạ Trung 
học phổ thông). 
• Thí sinh đang là sinh viên đã lọt vào top 3 các cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp năm 2014, 2015, 2016 cấp tỉnh, thành 
phố, khu vực trở lên (có giấy chứng nhận, đủ điều kiện đủ hồ sơ theo quy định) sẽ được BTC xem xét để đặc cách vào vòng 
chung khảo cuộc thi khu vực.
2. LỊCh TrÌnh CuộC Thi
Vòng sơ khảo: 17/10 – 29/10 tại 06 thành phố: Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Tp.Hồ Chí Minh và Cần Thơ
Vòng bán kết: 06/11 – 20/11 tại 03 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.Hồ Chí Minh
Vòng chung kết: 04/12 – 11/12 tại Tp.Hồ Chí Minh
Đêm chung kết trao giải (dự kiến): lúc 19h30 ngày 10/12/2016 tại Nhà hát Hòa Bình, Tp. Hồ Chí Minh 
3. CƠ CẤu giẢi ThƯỞng
• Hoa Khôi: 200 triệu đồng cùng vương miện và quà tặng từ nhà tài trợ. 
• á Khôi 1: 100 triệu đồng cùng quà tặng từ nhà tài trợ. 
• á Khôi 2: 50 triệu đồng cùng quà tặng từ nhà tài trợ.  
• Các giải “Nữ sinh viên tài năng”, “Nữ sinh viên áo dài đẹp nhất”, “Nữ sinh viên thân thiện”, “Nữ sinh viên hùng biện tiếng anh”, 
“Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất vòng chung kết toàn quốc qua mạng viễn thông”: Mỗi giải 30 triệu đồng cùng quà tặng 
của BTC và nhà tài trợ.   
• Thí sinh đạt giải Hoa khôi, á khôi 1, á khôi 2 được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, ra thăm Trường Sa 
năm 2017. 
4. hỒ SƠ dỰ Thi 
• Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu của BTC)
• Giấy chứng nhận kết quả học tập và rèn luyện năm học 2015-2016
• Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông. 
• Bản sao công chứng học bạ THPT đối với nữ sinh viên năm thứ nhất
• Bản sao công chứng CMNd, Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của trường đại học, cao đẳng, học viện đang theo học) 
• Giấy khám đủ điều kiện sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.
• Giấy chứng nhận về thành tích tham gia kỳ thi olympic các môn học, các Hội nghị, các cuộc thi cấp toàn quốc và quốc tế, Hội 
nghị nghiên cứu khoa học cấp trường; Giấy chứng nhận giải thưởng trong các cuộc thi sắc đẹp (đối với các thí sinh đặc cách). 
• 02 ảnh chân dung (4x6); 02 ảnh chân dung (10x15); 02 ảnh toàn thân (10 x15). Tất cả ảnh phải chưa qua chỉnh sửa photoshop.
• Thí sinh tải hồ sơ dự thi tại www.vmu.vn hoặc www.thanhgiong.vn  
5. Thời hẠn & đỊa điỂM nộP hỒ SƠ  
• Từ 22/8/2016 đến hết ngày 10/10/2016 (theo dấu bưu điện).
• Hồ sơ gửi trực tiếp về: Cổng tri thức Thánh Gióng: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trên bì thư ghi rõ: Hồ sơ tham dự Cuộc 
thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016”.
Chi tiết truy cập: www.vmu.vn; www.thanhgiong.vn; www.todaytv.vn      



SáNg Ngày 08/8/2016 TạI Tòa NHà IMC Đã dIễN ra BuổI CaSTINg dIễN VIêN CHo 
Bộ pHIM “CalI Mùa Hoa VàNg” – Bộ pHIM TâM lý xã HộI HIệN ĐạI dàI 30 Tập do 
IMC- TodayTV Đầu Tư SảN xuấT, Đây CũNg là Bộ pHIM TruyỀN HÌNH VIệT NaM 

Đầu TIêN ĐượC quay TạI Mỹ.

Đông Đảo bạn Trẻ ThAm giA

“cALi mùA hoA Vàng”

Hàng trăm bạn trẻ yêu thích điện 
ảnh và đam mê công việc diễn xuất 
đã háo hức tham gia buổi casting, 
trong đó có rất nhiều diễn viên 

trẻ như: Ngô Minh Hiền, Hải Lê, Nguyễn Thu 
Hằng, Nguyễn Tấn duy, Nguyễn Mỹ anh… 
Là đạo diễn của nhiều bộ phim truyền hình 
nổi tiếng và gần đây nhất là “Nợ anh một giấc 
mơ”, đạo diễn Xuân Phước đã đưa ra nhiều 
tình huống “oái ăm” để thử tài xử trí của các 
bạn trẻ đến tham dự buổi casting khiến bạn 
nào cũng thích thú và hào hứng thể hiện khả 
năng của mình. Bạn Hồ Hoàng Huy (21 tuổi) 
chia sẻ: “Mình tham gia casting phim với hy vọng 
sẽ được cộng tác cùng với đoàn làm phim, nếu 
được chọn mình sẽ có cơ hội sang Mỹ quay phim 
nên mình cảm thấy rất háo hức”. 

“Cali mùa hoa vàng” là dự án mới nhất của 
IMC-TodayTV hợp tác cùng đạo diễn Xuân 
Phước sau thành công của bộ phim “Nợ anh 
một giấc mơ”. Chia sẻ về bộ phim mới này, 
đạo diễn Xuân Phước cho biết: “Đây là bộ 

phim kể về cuộc sống của người Việt tại Mỹ, mặc 
dù xa xứ nhưng họ vẫn luôn nhớ về quê hương 
và luôn cố gắng giữ gìn những truyền thống của 
người Việt tại nơi đất khách. Tuy nhiên trong khi 
người lớn luôn muốn giữ gìn phong tục tập quán 
thì người trẻ lại tỏ ra không mấy quan tâm... 
Bên cạnh nội dung nhân văn ý nghĩa xoay quanh 
cuộc sống con người thì bộ phim cũng không kém 
phần hài hước. Tôi nghĩ “Cali mùa hoa vàng” là 
một bộ phim đáng để khán giả chờ đợi”.

Tham dự buổi casting có sự hiện diện 
của nhiều gương mặt của làng phim Việt 
như: NSưT Thanh Điền, diễn viên Thanh 
Tùng, diễn viên Phi Bảo, diễn viên Mai 
Trung, diễn viên Thành Nhân, NSưT Công 
Ninh, diễn viên Phương dung… Đạo diễn 
Xuân Phước cùng ekip làm phim đang làm 
việc hết mình để chọn ra những gương mặt 
phù hợp nhất nhằm mang đến cho khán giả 
một bộ phim giàu giá trị nhân văn nhưng 
không kém phần hài hước, hấp dẫn.
Chi tiết xem tại: www.todaytv.vn

cAsTing phim
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ThƯớC đo Của hẠnh PhúC
dung Hòa- một người phụ nữ thành đạt, cô không quá 
xinh đẹp nhưng có duyên, thông minh và có sức hút. dù 
đã ngoài 30 tuổi nhưng cô vẫn chưa có chồng, chính vì 
vậy, cô bị áp lực rất nhiều từ phía gia đình và bạn bè. Song, 
cuộc sống độc thân của cô bị đảo lộn khi Sơn Phong xuất 
hiện và mang lại hạnh phúc bấy lâu mà cô hằng mong ước. 
Nhưng tình yêu của cặp đôi lại bị cản trở bởi Hoàng Yến 
- bạn thân của dung Hòa và bằng mọi thủ đoạn, Yến tìm 
cách để giành lấy trái tim của Sơn Phong… Tiếp tục đón 
xem bộ phim “Độc thân tuổi 30” vào lúc 19h00 từ thứ 2 
đến thứ 6 trên TodayTV.

Chi tiết xem tại: www.todaytv.vn

điỂM LẠi SỰ nghiệP Của 
“Cậu bé vàng” Làng 
giẢi Trí ManiLa
Patrick Garcia tham gia nghệ thuật từ 
năm 13 tuổi theo lời khuyên của người 
chị gái cũng là một diễn viên. Và sau 
khi thử vai, duyên diễn xuất đã giúp cậu 
bé Philippines gốc Tây Ban Nha này 
nhận được sự đồng thuận của đạo diễn 
phim “Separada”. Khởi nghiệp thành 

công với vô số lời khen từ giới 
phê bình, Patrick Garcia tiếp 
tục thử vận may với nhiều 
bộ phim khác và tiếp tục gặt 
hái thêm nhiều giải thưởng, 
đồng thời Patrick Garcia 
cũng chính thức trở thành 

“cậu bé vàng” của làng giải 
trí Philippines lúc bấy giờ. 
Tiếp tục gặp lại 
Patrick garcia 
trong bộ phim 
“vợ của chồng 
tôi” lúc 22h00 
hàng ngày trên 
TodayTv.
Chi tiết xem tại: 
www.todaytv.vn

 Minh tinh thân thiện nhất xứ hàn
Lee Young ah là nữ diễn viên kiêm người mẫu 
nổi tiếng Hàn Quốc. Với đôi mắt to trong sáng 
và nụ cười tươi tắn đã giúp nữ diễn viên sinh 
năm 1984 liên tục có tên trong nhiều bộ phim 
truyền hình tại xứ sở Kim Chi. Ngoài những 
thành công trong sự nghiệp, Lee Young ah còn 
được nhiều khán giả hâm mộ và được coi là một 
trong những nữ minh tinh thân thiện nhất của 
điện ảnh Hàn. Cùng gặp lại Lee Young ah, cô 
nàng có nụ cười trong sáng, ngọt ngào trong bộ 
phim “Vua bánh mì” phát sóng lúc 11h00 hàng 
ngày trên TodayTV.
Chi tiết xem tại: www.todaytv.vn

Lee Young ah 
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ShinY doShi 
viên ngọC quý Của 
boLLYwood

Bên cạnh gương mặt đẹp cùng 
nụ cười rạng rỡ, Shiny doshi còn 
chinh phục công chúng bởi lối 
diễn xuất ổn định và phong cách 
thời trang ấn tượng. Nữ diễn viên 
27 tuổi được biết đến là một nghệ 
sĩ tài năng khi vừa làm diễn viên 
vừa là gương mặt đắt giá được 
nhiều thương hiệu thời trang nổi 
tiếng ưu ái như: Hakoba garments, 
Gehna times, Yo bykes…
Ngoài việc được biết đến qua 
những chương trình quảng cáo, 
Shiny doshi còn được biết đến 
qua phim “Định mệnh”- bộ phim 
đầu tay cũng là bước đệm trong sự 
nghiệp diễn xuất của Shiny doshi 
và tạo nên cơn sốt tại Bollywood. 
Tiếp tục đón xem Siêu phẩm 
“Định mệnh” lúc 21h00 hàng 
ngày trên TodayTV.
Chi tiết xem tại: 
www.todaytv.vn

gẶP LẠi hai Mỹ nhân Trong “Của 
hỒi Môn”

Với vẻ đẹp nhu mì, quyến rũ, có phần yếu đuối, La Xảo 
Luận được biết đến với nhiều vai diễn nết na, thùy mị. Sở 
hữu chiều cao 1m6 và cân nặng 45kg, La Xảo Luận duyên 
dáng với thân hình gợi cảm kết hợp với nụ cười bẽn lẽn 
trên môi, cô đã khiến nhiều trái tim phải rung động. 
Trái ngược với La Xảo Luận, Lâu Đình Sầm lại mang vẻ 
đẹp hiện đại, cá tính, mạnh mẽ. Với nụ cười tinh nghịch, 
vui tươi, Lâu Đình Sầm chinh phục trái tim khán giả theo 
cách rất riêng. Tiếp tục gặp lại hai mỹ nhân tài năng này 
trong bộ phim “Của hồi môn” lúc 17h00 hàng ngày trên 
kênh TodayTV.
Chi tiết xem tại: www.todaytv.vn

giẤC MƠ về 
hẠnh PhúC
Việc ra đi của Shiv - người 
đàn ông mà anandi yêu 
thương hơn tất cả đã khiến 
trái tim cô vô cùng đau đớn. 
Cứ ngỡ rằng, sự ra đời của 
hai thiên thần nhỏ sẽ giúp 
anandi vơi đi những mất mát 
và tổn thương. Nhưng nào 
ngờ, Nimboli- cô con gái 
nhỏ của anandi lại bị bắt cóc từ lúc vừa lọt lòng. 
Lên 11 tuổi, Nimboli bị ép phải tiến hành làm lễ 
tảo hôn với con trai của tướng cướp. Liệu mẹ con 
của anandi có quay trở về bên nhau? Tiếp tục đón 
xem bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” phần 11 lúc 20h00 
hàng ngày trên TodayTV.
Chi tiết xem tại: www.todaytv.vn 
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CuộC SỐng Luôn xuẤT 
hiện những điều bẤT ngờ
Câu chuyện cổ tích ấy đã thật sự bắt 
đầu khi một chiếc áo kỳ diệu đột nhiên 
xuất hiện, biến cô nàng Jessa xấu xí trở 
nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Từ đây 
cuộc sống đen tối của cô bé cũng dần 
thay đổi. Sự xuất hiện của chiếc áo kỳ 
diệu ấy có thể biến ước mơ của Jessa 
thành sự thật? Liệu nó có làm cuộc đời 
Jessa thay đổi như những gì cô bé mong 
muốn? Tiếp tục đón xem “Bí ẩn của sắc 
đẹp” lúc 20h30 hàng ngày trên YouTV 
và SNTV.
xem chi tiết tại: www.youtv.vn 
hoặc www.sntv.vn 

10 phIM đang ChIếu
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vÌ Chúng Ta ThuộC về nhau
Jomjai, Kun và Kaewsai- Ba cô gái với 
ba tính cách hoàn toàn khác biệt nhưng 
họ luôn là những người bạn thân thiết. 
Jomjai có năng khiếu nấu ăn, Kun làm 
trang trí và cắm hoa còn Kaewsai thì 
chuyên làm các món tráng miệng. Trong 
học kỳ cuối cùng, các cô gái được gửi 
đến Siamtara Hotel để thực tập. Ở 
đó, họ vô tình gặp được ba anh chàng 
thừa kế khách sạn là atsawin, Chatwin, 
Thotwin. Cũng từ đấy những tình huống 
“dở khóc, dở cười” xảy ra. Liệu với tính 
cách trái ngược của 3 cô gái cùng 3 
chàng trai, họ có thể đến được với nhau?
Tiếp tục đón xem “đôi lứa 
xứng đôi” lúc 19h30 hàng ngày 
trên khung gộp sóng YouTv 
và SnTv. 
xem chi tiết tại: www.youtv.
vn hoặc www.sntv.vn 

Đón xem YouTV trên Truyền hình vệ 
tinh K+ (kênh 61); VTC (kênh 88/Sd, 
kênh 128/Hd); HTVC (kênh số 90/
digital); VTVCab (kênh 123/digital); 
BTS (kênh 9 digital); RTB (kênh 14); 
SdTV (kênh 14) và SNTV trên SCTV/ 
kênh số 7.



Khi mĩ nhân 

Chứng kiến tận mắt cảnh phụ mẫu bị hoàng thúc sát hại, 
bản thân phải rơi vào cảnh nước mất nhà tan, Phúc Nhã 
đã biến nỗi đau thành sức mạnh, cô quyết tâm khôi phục 
giang sơn, giành lại những gì đã mất. Trải qua nhiều khó 
khăn, liệu Phúc Nhã có thực hiện được ý nguyện? Tiếp tục 
đón xem “Khuynh thế hoàng phi”, phát sóng lúc 13h00 
hàng ngày trên YouTV. (Từ 17/9/2016 bộ phim “Khuynh 
thế hoàng phi” chuyển từ 12h00 sang phát sóng lúc 13h00 
trên youTV).
xem chi tiết tại: www.youtv.vn 

khi TrÁi Tim Anh không 
còn Là nơi em ThuỘc Về
Sau nhiều năm đèn sách, cuối cùng thì 
ước mơ trở thành bác sỹ của Jagdish đã 
trở thành hiện thực. Ngỡ rằng đây sẽ 
là thời điểm để Jagdish bù đắp lại cho 
anandi sau bao ngày xa cách, thế nhưng 
lúc này, tình cảm của Jagdish lại đang 
dành cho người con gái khác... Tiếp tục 
đón xem “Cô dâu 8 tuổi” phần 4, phát 
sóng lúc 21h30 hàng ngày trên YouTV 
(Từ ngày 15/9/2016, bộ phim “Cô dâu 8 
tuổi” phần 4 chuyển từ 20h00 sang phát 
sóng lúc 21h30 trên youTV).
xem chi tiết tại: www.youtv.vn

Đón xem YouTV trên Truyền hình vệ tinh 
K+ (kênh 61); VTC (kênh 88/Sd, kênh 
128/Hd); HTVC (kênh số 90/digital); 
VTVCab (kênh 123/digital); BTS (kênh 9 
digital); RTB (kênh 14); SdTV (kênh 14).
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phục thù

khi con Tim 
cùng chung 
nhịp Đập
“Chàng trai vườn 
nho” là câu chuyện 
về Ji Hyun- một cô gái 
sành điệu, sống ở Thành 
phố Seoul. Vì cần tiền để mở một cửa 
hàng thời trang riêng nên cô đồng ý 
về quê chăm sóc vườn nho của ông 
chú với hy vọng sẽ được sở hữu gia tài 
này. Sau khi trải qua nhiều chuyện, Ji 
Hyun bắt đầu thích ứng với cuộc sống 
bình dị ở thôn quê, mở lòng đón nhận 
những người nông dân chân chất và cả 
anh chàng nhà quê đáng ghét Taek Ki...  
Đón xem “Chàng trai vườn nho” lúc 
21h30 hàng ngày trên YouTV. 
xem chi tiết tại www.youtv.vn 



gửi niềm Thương
phong Điền chợ nổi trên sông

Bồng bềnh mặt nước chợ đông sớm chiều…

Cũng chính câu ca này, đã khiến 
những người con xa xứ chạnh lòng 
không biết bao nhiêu lần. Lấy ý 
tưởng từ miền quê sông nước, mô 

tả chân thực cuộc sống của những người lấy 
ghe làm nhà, lấy sông làm phố thị, mưu sinh 
dựa vào dòng sông và sản vật phong phú của 
miền Tây Nam Bộ. 

Bộ phim “Sông phố nhà ghe” không chỉ là 
bộ phim tâm lý tình cảm hài hước nhẹ nhàng, 
mà còn khơi gợi lòng yêu quê từ chính những 
câu chuyện rất đỗi đời thường của các thành 
viên trong gia đình Hai Huỳnh, gia đình Tư 
Giàu, gia đình Ba Le và gia đình bà Chín, mẹ 
chồng Út Trinh. Những con người “sống nhờ 
sông, chết nương vào nước” này có duyên nợ 
với nhau bắt đầu từ hơn 20 năm trước. Nhưng 
chỉ khi những đứa trẻ lớn lên, mọi chuyện mới 
vỡ ra và đem đến nhiều nụ cười cũng như nước 
mắt suốt chiều dài câu chuyện phim. Tuy vậy, 
sau những biến cố, họ thêm hiểu nhau, xóa bỏ 
mọi lỗi lầm và yêu mến nhau hơn. Tình xóm 
giềng trên sông nước mặn mà chân thật, họ 

gắn kết bên nhau trong một xóm nhỏ, gọi là 
“xóm nhà ghe”.

 Bên cạnh đó, bộ phim còn là bức tranh 
sống động, nhiều màu sắc về miền Tây 
sông nước khi khai thác một mảng đề tài 
mới lạ, chưa từng được đề cập tới trước 
đây. “Sông phố nhà ghe” còn lột tả chân 
thực về những phận người trên sông, vui 
có, buồn có giữa mênh man đất trời, ngợi 
ca tình yêu thủy chung son sắt và tình 
thân hữu gắn bó bền chặt. Bộ phim còn 
mang đến dư vị buồn mang mác của những 
chuyện tình trắc trở, có thể dở dang, có 
thể hạnh phúc nhưng luôn thấm đẫm những 
hy vọng tươi sáng và lạc quan như tính cách 
hào sảng của người miền Tây Nam Bộ... 
Hài hước, vui nhộn và giàu giá trị nhân văn, 
bộ phim “Sông phố nhà ghe” hứa hẹn mang 
đến cho khán giả những tiếng cười thú vị. 

Đón xem bộ phim “Sông phố nhà ghe” lúc 
19h00 từ thứ 2 đến thứ 6, từ ngày 29/9/2016 
trên TodayTV.
Chi tiết xem tại: www.todaytv.com

 MAGAZINE

12 phIM MớI - Sông  phố nhà ghe (19h thứ 2- thứ 6)

về chốn quê xa





14 phIM MớI - truy tìm công lý (22h00 hàng ngày)

Trái tim con người vốn là một tạo vật mong manh, thiếu kiên định và nếu 
tình yêu chẳng may bị tan vỡ thì dù có được chữa lành, chúng ta cũng 

không thể nào trở lại là con người trước đây chúng ta đã từng…

Mỗi con người là một mảnh vụn đơn 
độc, tuyệt vọng đi tìm kiếm câu trả 
lời trên con đường gấp khúc đầy 
sóng gió. Và với Rose Buenavista- 

người thừa kế của công ty sản xuất Chocolate 
nổi tiếng lại có một cuộc đời như thế. Giàu có, 
thông minh nhưng Rose lại vô cùng thiếu tự 
tin về ngoại hình của mình. Nên dù đã 25 tuổi 
nhưng cô chưa hề có một mảnh tình vắt vai. 

Cô thuê Patrick– người thợ làm Chocolate 
tài năng, điển trai nhưng có gia cảnh nghèo 
khó. Rose đem lòng yêu Patrick còn Patrick 
cũng dần nhận ra Rose là người con gái nhân 
hậu ẩn dưới vẻ bề ngoài không mấy ưa nhìn. 
anh ngỏ lời yêu cô và mong muốn cưới cô 
làm vợ. Họ tổ chức đám cưới dù không hề 
được ông Henry Buenavista- ba của Rose 
chấp thuận. Nhưng Rose không hề ngờ rằng 
Sasha- người chị kế của cô đã lên kế hoạch 
dàn xếp cho Patrick gặp Rose, để gạt cô ra 
khỏi vị trí Giám đốc công ty.

Nhưng cuộc đời của Rose thực sự thay 
đổi kể từ khi cha cô chết mà thủ phạm bị 
tình nghi không ai khác chính là cô. Trong tù, 
Rose đau đớn khi phát hiện ra âm mưu của 
Sasha và Patrick. Rose thuê Emmanuelle- cô 
nàng luật sư xinh đẹp, tự tin để bào chữa cho 
mình. Khi Emmanuelle có được bằng chứng 
chứng minh Rose vô tội và bảo lãnh Rose 
ra khỏi tù thì một tai nạn thương tâm xảy 
ra, chiếc xe ôtô của Emmanuelle bỗng nhiên 
phát nổ. Rose thoát chết nhưng cô tỉnh dậy 
trong đau đớn bởi vết bỏng nặng. Mọi người 
tin rằng Rose đã chết và người nằm đây chính 
là Emmanuelle xinh đẹp, giỏi giang. Cũng vì 
thế mà Rose quyết định mượn thân phận 
của Emmanuelle để tiếp tục kế hoạch tìm lại 
công lý cho chính mình. Gay cấn, cao trào với 
nhiều tình tiết hấp dẫn, mời quý vị đón xem 
bộ phim “Truy tìm công lý” lúc 22h00 hàng 
ngày, từ 13/9/2016 trên TodayTV.
Chi tiết xem tại: www.todaytv.vn
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khi Tình yÊu 
biến Thành hận Thù





không hiỂu

Người ta bảo hồng nhan thì bạc phận, cứ 
tưởng đấy là nói vui, vậy mà viễn cảnh 
đau khổ ấy lại cứ diễn ra trong cuộc 

sống. Và với cô nàng xinh đẹp anessa thì hôn 
nhân là quyết định sai lầm nhất cuộc đời. Với 
cái thai ngoài ý muốn giữa cô và Eros- chàng 
thanh niên giàu có, buộc cả hai phải tổ chức một 
đám cưới vội vã sau một tình yêu chớp nhoáng. 
Nhưng cô gái thật thà và ngây thơ anessa không 
ngờ rằng chính cuộc hôn nhân không tình yêu 
này đã biến cuộc đời cô thành địa ngục. 

Mở đầu đầy ngọt ngào với tình yêu nồng 
nàn giữa anessa và Eros, “ác mộng hôn 
nhân” đã trở thành “ác mộng” thực sự. Thời 
khắc chào đón đứa con đầu lòng cũng là lúc 
anessa phát hiện ra Eros không hề yêu cô. 
dưới lớp vỏ của sự ngọt ngào giả dối ấy là 
một Eros tàn bạo và độc ác, ngay cả với 
anessa lẫn Emman- đứa con của họ. Không 
chỉ không hạnh phúc trong hôn nhân, anessa 

còn phát hiện ra bí mật động trời: Eros là 
một thành viên trong đường dây hoạt động 
buôn lậu kim cương bất hợp pháp. Từ đây, 
cô thực sự bị truy sát bởi chính chồng mình. 
Eros truy lùng anessa và Emman khắp nơi, 
cho đến khi chứng kiến tận mắt anessa bị 
bắn. Eros bắt Emman đến New York, và bắt 
đầu một cuộc sống mới với người tình mới 
alexis. Trong khi đó, anessa đã được cứu 
sống và cô thề sẽ quay lại với một kế hoạch 
trả thù hoàn hảo...

Vẫn là câu chuyện về gia đình, tình yêu và hôn 
nhân, thế nhưng, với “ác mộng hôn nhân” bạn 
sẽ cảm nhận được cuộc chiến khủng khiếp nhất, 
cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời 
người phụ nữ chính là việc chọn nhầm người đàn 
ông của cuộc đời mình, để rồi nhận lấy kết cục 
đắng cay. Đón xem “ác mộng hôn nhân” vào 
lúc 21h30 hàng ngày từ 20/9/2016 trên SNTV. 

Chi tiết xem tại www.sntv.vn 

phụ nữ lấy chồng như đánh một canh 
bạc, sướng hay khổ, âu cũng là phụ 
thuộc ở người đàn ông họ chọn.

16 phIM MớI - Ác mộng hôn nhân (21h30 hàng ngày)
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không ThỂ
yêu thương sâu sắc





TrÁch Ai 

18 phIM MớI- Cho một tình yêu  (19h30 hàng ngày)

N gây thơ và trong sáng, Ellen- 
cô hầu bàn tội nghiệp vẫn 
không hề hay biết mình 
đang rơi vào lưới tình của 
một người đàn ông đã có vợ. 

Trong lòng cô anh là người hoàn hảo hơn 
bất cứ ai trên đời. Mãi đến khi có thai, 
mãi đến khi vợ Carlos tìm đến, Ellen mới 
ngỡ ngàng nhận ra bấy lâu nay tình yêu của 
mình đã đặt sai chỗ… Còn tình yêu của 
Leila, người đã từng vứt bỏ gia đình để về 
làm vợ Carlos, dĩ nhiên cũng chưa bao giờ 
vơi cạn, dẫu cô biết mình chẳng thể thỏa 
mãn khát khao có con của Carlos, dẫu cô 
biết trái tim anh vẫn chưa thôi lạc lối trước 
những người đàn bà khác. 

Hay tin Ellen có thai, Carlos lại đột ngột 
trở mặt. anh ta chỉ muốn giành lấy đứa bé, 

và chỉ có thế thôi… Mong con mình có 
một tương lai tươi sáng hơn, Ellen nuốt 
nước mắt chấp nhận đề nghị của người đàn 
ông ích kỷ. Còn Leila, vì quá yêu chồng 
nên cô cắn răng chấp nhận nuôi con của 
chồng mình với người tình. Thế nhưng, khi 
đứa bé chào đời, Ellen tội nghiệp đã thay 
đổi quyết định… Không dễ dàng từ bỏ đứa 
con mà mình mong ước bấy lâu, Carlos 
nhẫn tâm tìm cách đẩy Ellen vào tù… Còn 
Leila, tình yêu đã khiến cô trở nên mù 
quáng và cô quyết định thực hiện kế hoạch 
đánh tráo đứa bé đã được vạch ra…

Cùng thưởng thức “Cho một tình 
yêu” phát sóng lúc 19h30 hàng ngày, từ 
16/9/2016 trên SNTV.
Chi tiết xem tại: www.sntv.vn

Có lẽ yêu thương và hạnh phúc chưa bao giờ là dễ dàng với bất kì một ai, có người 
thật tâm, có người hết lòng tin tưởng vào một người xem họ là tất cả. Vậy mà cuối 

cùng yêu thương vẫn ngược lối, hạnh phúc đôi khi là cả nước mắt và niềm đau!
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bây giờ…



Hạnh phúc mà anh có 
chính là nỗi đau mà 

tôi phải gánh chịu
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20 phIM MớI - Cuộc chiến hôn nhân (20h30 hàng ngày)

Chuyện gì sẽ xảy ra khi một chàng “play boy” 
gặp phải một cô nàng “bad girl” ?

Pawee- một chàng “play boy” giàu có, 
điển trai và vây quanh anh là những cô 
nàng xinh đẹp và vô cùng sexy. ấy thế, 
Pawee không ngờ rằng có ngày anh lại 

rơi vào bẫy tình của airada- một cô nàng xinh 
đẹp nhưng lại là một thầy bói và một “bad girl” 
chính hiệu. Cô nàng đã lừa Pawee kết hôn với 
mình để có được tiền của anh. Đây cũng chính 
là điều khiến Pawee tìm mọi cách để li hôn với 
airada.

Nhưng rắc rối ở chỗ là nếu Pawee đơn 
phương ly hôn với airada trước thì anh phải trả 
cho cô 40 triệu baht (1,2 triệu đôla). Còn nếu 
airada không thể chịu đựng được Pawee và đề 
nghị ly hôn trước thì anh sẽ không phải trả cho 
cô một đồng nào. Cũng chính vì thế mà cuộc 
hôn nhân của cả hai như là một lời tuyên chiến, 
một cuộc so tài thực sự, xem ai sẽ là người phá 
vỡ lời cam kết và đòi ly hôn trước. airada muốn 
có tiền còn Pawee thì muốn tự do mà không phải 
mất tài sản. Bên cạnh đó, ba mẹ hai bên thì luôn 
cố gắng vun vén cho cặp đôi “bất đắc dĩ” này. 
Liệu rằng cuộc hôn nhân của Pawee và airada 
có bền vững và tình cảm của họ sẽ đi đến đâu 

khi trong tim cả hai vẫn đang vấn vương về một 
hình bóng khác? Không chỉ hấp dẫn bởi nội dung 
phim độc đáo, mà bộ phim còn có những tình 
huống hài hước. “Cuộc chiến hôn nhân” gây chú 
ý khi có sự xuất hiện của cặp đôi Vàng màn ảnh 
Thái Lan là Ken Theeradeth và Chompoo araya. 
Có thể nói, nhân vật Pawee do Ken Theeradeth 
đảm nhận là nhân vật được anh thể hiện vô cùng 
thành công, với ngoại hình điển trai, tính cách ga 
lăng, ánh mắt đê mê khiến bất kỳ cô gái nào cũng 
phải gục ngã khi nhìn thấy, Ken Theeradeth đã 
hóa thân vào chàng “play boy” một cách xuất 
sắc. Cùng gặp lại đôi “trai tài gái sắc” của xứ sở 
chùa vàng qua bộ phim “Cuộc chiến hôn nhân” 
lúc 20h30 hàng ngày trên YouTV và SNTV, từ 
ngày 16/9/2016.

Chi tiết xem tại: www.youtv.vn và 
www.sntv.vn

Đón xem YouTV trên Truyền hình vệ tinh 
K+ (kênh 61); VTC (kênh 88/Sd, kênh 128/Hd); 
HTVC (kênh số 90/digital); VTVCab (kênh 123/
digital); BTS (kênh 9 digital); RTB (kênh 14); 
SdTV (kênh 14) và SNTV trên SCTV/ kênh số 7.

có móng tay nhọn
Vỏ quýT Dày 



phIM MớI - Cuộc chiến hôn nhân (20h30 hàng ngày)



Thu hút sự quan tâm và yêu mến của 
đông đảo trẻ em cùng người lớn trên khắp 
thế giới, “Nick & You”- phiên bản Việt 
của “Nickelodeon”- chương trình giải trí 
dành riêng cho trẻ em và tuổi teen nổi 
tiếng thế giới sẽ lần đầu tiên ra mắt khán 

giả Việt Nam trên màn ảnh nhỏ YouTV 
trong khung branded block “Nick & 
You” từ 17h30 - 20h30 mỗi ngày, từ 
15/9/2016.

Ở phiên bản dành cho trẻ em 
ở độ tuổi mẫu giáo và tiểu học, 
“Nick & You” được xây dựng trên 
nền câu chuyện chung khá đơn 
giản, mang đến cho các khán giả 

nhí những câu chuyện thú vị về nhà 
thám hiểm nhí dora và chàng bọt 

biển đầu bếp SpongeBob- hai nhân vật 
hoạt hình huyền thoại được cả trẻ em 

và người lớn trên khắp thế giới yêu mến. 
Ở phiên bản này, các khán giả nhí sẽ 

được thỏa sức tưởng tượng và đi từ bất ngờ 
này đến bất ngờ khác qua sự dẫn chuyện đầy 
thú vị của dora- cô bé xinh xắn, đáng yêu 
với mái tóc ngố hỉ nhi, đôi mắt to tròn lanh 
lợi có niềm đam mê khám phá và luôn sẵn 
lòng giúp đỡ bạn bè, và một SpongeBob- 
chàng bọt biển làm nghề đầu bếp vui 
nhộn, hài hước và luôn lạc quan yêu đời. 
SpongeBob cũng chính là người giữ công 
thức làm bánh bí truyền mê hoặc cả thị trấn 
đại dương Bikini Bottom, nhưng đôi khi vì 
trí tưởng tượng hơi vượt quá tầm kiểm soát 
nên chàng bọt biển màu vàng này đã gây ra 
không ít tình huống tréo ngoe.

22

dành cho trẻ em nổi 
tiếng thế giới lần đầu 
tiên có mặt tại Việt nam

 ChưƠng tRÌnh MớI- nICk & you (17h30 - 20h30 hàng ngày)

SÂN CHƠI GIẢI TRÍ
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Thông qua những câu 
chuyện vui nhộn, hài hước, 
dora và SpongeBob sẽ 
hướng dẫn các em nhỏ 
cách giải quyết tình huống 
hết sức đáng yêu và dễ dàng 
thuyết phục các bậc phụ 
huynh bởi thông điệp nhẹ 
nhàng nhưng đầy tích cực 
dành cho trẻ em, giúp các 
bé hiểu được cách xây dựng 
và duy trì một tình bạn 
đẹp cũng như cách để hợp 
tác và làm việc nhóm hiệu 
quả... chương trình truyền 
hình nổi tiếng thế giới này 
sẽ lần đầu tiên được ra mắt 
khán giả Việt Nam trên 
khung branded block “Nick 
& You” từ 17h30- 20h30 
mỗi ngày trên YouTV, từ 
15/9/2016.

Song song với loạt 
chương trình giải trí hấp 
dẫn, “Nick & You” còn 
mang đến các khán giả nhí 
và phụ huynh cơ hội được 
gặp gỡ và giao lưu với các 
nhân vật họat hình huyền 
thọai được cả trẻ em và 
người lớn trên khắp thế giới 
yêu mến như: SpongeBob- 
chàng bọt biển đầu bếp vui 
nhộn và anh chàng sao biển 
trung thành Patrick qua 
chuỗi Mall Show và School 
Tour diễn ra tại Tp.HCM 
từ 08/9-18/9/2016. Đặc 

biệt vào ngày 14/9, “Nick & You” sẽ lần đầu tiên đưa 
SpongeBob và Patrick đến tham gia Mall Show “Trung 
Thu hội ngộ 2016”- một trong những hoạt động vì 
cộng đồng được tổ chức thường niên của IMC với sự 
tham dự của đông đảo các gia đình nghệ sĩ nổi tiếng, 
hứa hẹn sẽ mang đến một đêm hội ngộ ấn tượng, một 
cái tết đoàn Viên trọn vẹn, một món quà tinh thần vô 
cùng ý nghĩa dành tặng cho tất cả mọi người nhân dịp 
Trung Thu 2016.
Chi tiết truy cập: www.youtv.vn 

Đón xem YouTV trên Truyền hình vệ tinh K+ (kênh 61); 
VTC (kênh 88/Sd, kênh 128/Hd); HTVC (kênh số 90/
digital); VTVCab (kênh 123/digital); BTS (kênh 9 digital); 
RTB (kênh 14); SdTV (kênh 14).

 ChưƠng tRÌnh MớI- nICk & you (17h30 - 20h30 hàng ngày)
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24 ChưƠng tRÌnh  MớI

phù hợpĐâu là 
thú cưng Với bạn?

Bạn đã từng trăn trở trong việc lựa chọn nuôi một chú cún? Và những lưu 
ý để có được một chú thú cưng phù hợp? tất tần tật về những thắc mắc 
của bạn sẽ được thú cưng tV tập 12 giải mã.

Ở những tập trước, khán giả đã cùng với cô 
nàng MC dễ thương Ngọc Nhi tìm hiểu và gặp 
gỡ chú Phốc Sóc “siêu đáng yêu” thì trong tập 
12 của Thú cưng TV lần này, khán giả sẽ được 
gặp gỡ giống chó Rottweiler- chú chó được 
mệnh danh là chiến binh dũng mãnh. Với vẻ 
ngoài to lớn và hơi “đáng sợ” của giống chó 
Rottweiler, chắc chắn sẽ khiến cho bất cứ ai 
cũng phải dè chừng khi gặp chúng. Nhưng trái 
ngược với vẻ ngoài dữ dằn của mình, những 
chú chó Rottweiler cũng có vẻ đáng yêu mà 
chỉ khi bạn tìm hiểu thật kĩ về chúng thì mới 
phát hiện ra.
Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1800, chó 
Rottweiler có nguồn gốc xuất xứ từ giống 
chó Mastiff Italia, với thân hình vạm vỡ cộng 
với tính cách điềm tĩnh, dễ dạy dỗ, can đảm 
và tận tụy hết lòng đối với chủ nhân và gia 
đình chủ, chính vì thế mà những chú chó 
Rottweiler luôn được người chủ ưu ái cho 
thực hiện những công việc như: chăn dắt gia 
súc, canh gác, bảo vệ, chó cảnh sát, kéo xe và 
chiến đấu…
Thú cưng TV tập 12 sẽ giúp khán giả có được 

những lưu ý khi lựa chọn giống chó phù hợp 
cho mình. Và đặc biệt, quý khán giả hãy cùng 
gặp gỡ cô nàng Kaylee- VJ cá tính của kênh 
MTV Việt Nam, để biết xem thú cưng của cô 
nàng là gì nhé!
Bên cạnh đó, hãy cùng Thú cưng TV làm quen 
với chú rồng đất đáng yêu- người bạn đến từ 
vùng đất khô cằn, chắc chắn sẽ mang đến 
nhiều thông tin thú vị cho quý vị khán giả. 
Đón xem chương trình Thú cưng TV tập 12 
trên YouTV lúc 17h30 chủ nhật hàng tuần   
(phát lại lúc 14h30 thứ 2; 23h00 thứ 3 hàng 
tuần) và SNTV lúc 17h30 thứ 2 hàng tuần 
(phát lại lúc 14h30 thứ 3; 23h00 thứ 4 hàng 
tuần).
Chi tiết truy cập: www.youtv.vn 
và www.sntv.vn

Đón xem YouTV trên Truyền hình vệ tinh 
K+ (kênh 61); VTC (kênh 88/Sd, kênh 128/
Hd); HTVC (kênh số 90/digital); VTVCab 
(kênh 123/digital); BTS (kênh 9 digital); RTB 
(kênh 14); SdTV (kênh 14) và SNTV trên 
SCTV/ kênh số 7
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giới Thiệu webSiTe Mới
Nằm trong lộ trình phát triển của 
MTV Việt Nam, với phương châm 
luôn làm mới mình và mang đến 
những giá trị giải trí chất lượng, tháng 
9 này MTV Việt Nam xin giới thiệu 
đến quý độc giả một website hoàn 
toàn mới www.mtvwe.com. Đây 
sẽ là một website tích hợp đầy đủ 
các thông tin giải trí và nâng cao sự 
tương tác của khán giả đối với kênh 
truyền hình. Thông qua các chuyên 
mục TV Show, MTV around, Hot 
Trend,…MTV mong muốn truyền 
tải được những thông tin nhanh nhất 
đến khán giả. Hãy trở thành một 
thành viên của www.mtvwe.com để 
đồng hành cùng MTV trong các sự 
kiện và không bỏ lỡ những chương 
trình hấp dẫn. 

FeaTure arTiST
Từ tháng 9, hàng tháng MTV sẽ chọn 
một nghệ sỹ nổi bật tham gia chương 
trình Feature artist. Cũng là một 
chương trình hoàn toàn mới trên MTV, 
Feature artist sẽ là nơi mà khán giả có 
thể hiểu hơn về con đường đi đến thành 
công của những nghệ sỹ mà mình yêu 
thích và những câu chuyện bên lề lần 
đầu được bật mí trên Feature artist 
. Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ 
mang đến những bài hát đã làm nên tên 
tuổi của các nghệ sỹ. Theo dõi www.
mtvwe.com để biết được nghệ sỹ nào 
sẽ là khách mời đầu tiên của Feature 
artist nhé.

MTv newS

đếM ngƯỢC Chờ ngàY 
MonSTer ThứC giẤC – đón 
Chờ CƠn MƯa quà TẶng 
Con quái vật MTV đã bừng thức giấc & 
đang đi vào thế giới loài người để tìm 
kiếm các giai điệu, sự sôi động vốn là 
nguồn năng lượng nuôi sống nó trước 
khi vào thế giới M-Land. Hãy cùng MTV 
săn tìm hình ảnh thực sự của MTV 
Monster sau vỏ trứng ma mị để nhận 
hàng trăm phần quá hấp dẫn & đón chờ 
những Tour diễn hoành tráng mà gã 
quái vật này mang lại. Thông tin chi tiết 
truy cập website www.mtvwe.com

MTv video MuSiC awardS 2016
MTV Video Music awards là một giải 
thưởng hàng năm của MTV nhằm tôn 
vinh những video âm nhạc nổi bật trong 
năm. Đây là một giải thưởng uy tín dành 
được rất nhiều sự quan tâm của khán 
giả và giới chuyên môn. Cuối tháng 8 
vừa qua, MTV Video Music awards 
2016 tiếp tục được diễn ra với những 
màn chạy đua quyết liệt giữa các đề 
cử, những chủ nhân mới của chiếc cúp 
MTV VMas đã được công bố. Để xem 
lại chương trình cùng những màn biểu 
diễn “ chất lừ “ làm nên thương hiệu 
của buổi lễ trao giải này, truy cập www.
mtvwe.com và theo dõi lịch phát sóng 
của MTV Việt Nam.

MTv Show



khung chương Trình mTV
THỨ 5 (01/09/2016)
9h BUGGING OUT #116
9h30 NGƯỜI GIAO HÀNG VUI VẺ #04

15h VIETNAM INTERNATIONAL 
FASHION WEEK 2016 #03

20h ARE YOU THE ONE? #405
21h30 MTV SERIES - MÃI YÊU  #15
22h30 MTV I LIVE #03
23h30 IT’S YOUR MYV #171
THỨ 6 (02/09/2016)
8h30 VIET ESSENTIAL 35
14h JAPAN HITS 35
15h BUGGING OUT #117
15h30 MTV HIT
18h MTV SUSPECT #108

20h VIETNAM INTERNATIONAL 
FASHION WEEK 2016 #04

22h MTV WORLD STAGE: V FESTIVAL 
2015 HIGHLIGHTS 

THỨ 7 (03/09/2016)
9h ARE YOU THE ONE? #405

10h MTV WORLD STAGE: V FESTIVAL 
2015 HIGHLIGHTS 

11h MTV SUSPECT # 108

13h MTV ESSENTIALS:  BEYONCE V 
NICKI MINAJ

18h THE PRETTY RECKLESS’ 
HELLRAISING ROCK RIOT

19h BROTHER’S GREEN: EATS!  
MARATHON #205 - #206

CHỦ NHẬT (04/09/2016)
7h30 MTV FLASHBACK #23
10h M LIST #11
10h30 RIDICULOUSNESS #410

15h VIETNAM INTERNATIONAL 
FASHION WEEK 2016 #04

17h MTV SUSPECT # 108

18h THE PRETTY RECKLESS’ 
HELLRAISING ROCK RIOT

21h MTV BUS #05

THỨ 2 (12/09/2016)
7h MTV FLASHBACK #25
12h BROTHER'S GREEN: EATS! #208
15h BUGGING OUT #118
16h K-WAKE
18h MTV NEWS
21h M COVER 
23h ARE YOU THE ONE? #406
THỨ 3 (13/09/2016)
12h MTV @ THE MOVIE 
13h30 MTV ROCK
18h M LIST
21h BUGGING OUT #118
21h30 MTV SERIES - MÃI YÊU  #21
22h MTV TOP TEN #10
22h30 NGƯỜI GIAO HÀNG VUI VẺ #05
THỨ 4 (14/09/2016)
12h RIDICULOUSNESS #411
12h30 JAPAN HITS #37
15h BROTHER'S GREEN: EATS! #208
18h MTV NEWS
20h MTV SERIES - MÃI YÊU  #22
21h30 ARE YOU THE ONE? #407
22h30 BUGGING OUT #119
THỨ 5 (15/09/2016)
9h MTV NEWS
11h NGƯỜI GIAO HÀNG VUI VẺ #05
15h MTV @ THE MOVIE 
18h MTV FEATURE 
20h MTV SERIES - MÃI YÊU  #23
21h30 MTV BUS #06
THỨ 6 (16/09/2016)
10h30 K-WAVE 
14h CATFISH: THE TV SHOW #202
15h RIDICULOUSNESS #411
19h MTV BUS #07
20h MTV WAKE UP #01
22h30 BROTHER'S GREEN: EATS! #209
23h30 MTV PARTY ANTHEM #37

THỨ 7 (17/09/2016)
9h MTV PARTY ANTHEM #37
11h MTV BUS #07
12h ARE YOU THE ONE? #407
13h V.I.P ACCESS
20h MTV TOP TEN #10
22h MTV @ THE MOVIE

THỨ 2 (19/09/2016)
7h MTV FLASHBACK #26
12h BROTHER’S GREEN: EATS! #209
15h BUGGING OUT #119
16h K-WAKE
18h MTV NEWS
21h M COVER 
23h ARE YOU THE ONE? #407
THỨ 3 (20/09/2016)
12h MTV @ THE MOVIE 
13h30 MTV ROCK
18h M LIST
21h BUGGING OUT #119
21h30 MTV SERIES - MÃI YÊU  #25
22h MTV TOP TEN #11
22h30 NGƯỜI GIAO HÀNG VUI VẺ #06
THỨ 4 (21/09/2016)
12h RIDICULOUSNESS #412
12h30 JAPAN HITS #38
15h BROTHER’S GREEN: EATS! #209
18h MTV NEWS
20h MTV SERIES - MÃI YÊU  #26
21h30 ARE YOU THE ONE? #409
22h30 BUGGING OUT #121
THỨ 5 (22/09/2016)
9h MTV NEWS
11h NGƯỜI GIAO HÀNG VUI VẺ #06
15h MTV @ THE MOVIE 
18h MTV FEATURE 
20h MTV SERIES - MÃI YÊU  #13
21h30 MTV BUS #07
THỨ 6 (23/09/2016)
10h30 K-WAVE 
14h CATFISH: THE TV SHOW #203
15h RIDICULOUSNESS #412
19h MTV BUS #08
20h MTV WAKE UP #02
22h30 BROTHER’S GREEN: EATS! #210
23h30 MTV PARTY ANTHEM #38
THỨ 7 (24/09/2016)
9h MTV PARTY ANTHEM #38
11h MTV BUS #08
12h ARE YOU THE ONE? #408
13h V.I.P ACCESS

THỨ 2 (05/09/2016)
7h MTV FLASHBACK #24
12h BROTHER’S GREEN: EATS! #207
15h BUGGING OUT #117

17h MTV WORLD STAGE: JESS 
GLYNNE 

18h MTV NEWS
21h M COVER 
23h ARE YOU THE ONE? #405
THỨ 3 (06/09/2016)
12h MTV @ THE MOVIE 

19h MTV WORLD STAGE: JESS 
GLYNNE 

19h30 MTV WORLD STAGE: WIZ 
KHALIFA 

21h30 MTV SERIES - MÃI YÊU  #17
22h MTV TOP TEN #09
22h30 NGƯỜI GIAO HÀNG VUI VẺ #04
THỨ 4 (07/09/2016) 
12h RIDICULOUSNESS #410
12h30 JAPAN HITS #36
15h BROTHER’S GREEN: EATS! #207
20h MTV SERIES - MÃI YÊU  #18
21h30 ARE YOU THE ONE? #406 
22h30 BUGGING OUT #118
THỨ 5 (08/09/2016)
9h MTV NEWS
11h NGƯỜI GIAO HÀNG VUI VẺ #01
15h MTV @ THE MOVIE 
18h MTV FEATURE 
20h MTV SERIES - MÃI YÊU  #19
21h30 MTV BUS #06

THỨ 6 (09/09/2016)

10h30 K-WAVE 
14h CATFISH: THE TV SHOW #201
15h RIDICULOUSNESS #410 

V I Ệ T  N A M
http://www.mtvvietnam.com.vn

19h MTV BUS #06
20h MTV WAKE UP #01

21h30
MTV WORLD STAGE: 
TOMORROWWORLD USA 
SHOW 1 

22h30 BROTHER’S GREEN: EATS! #208
THỨ 7 (10/09/2016)
9h MTV PARTY ANTHEM #36 
11h MTV BUS #06
12h ARE YOU THE ONE? #406
16h MTV VMAS 2016 PRE-SHOW 
17h MTV VMAS 2016 MAIN SHOW
20h MTV @ THE MOVIE
21h30 M COVER 

23h30
MTV WORLD STAGE: 
TOMORROWWORLD USA 
SHOW 1 

CHỦ NHẬT (11/09/2016)
8h30 MTV VMAS 2016 MAIN SHOW
11h CATFISH: THE TV SHOW #201
14h BUGGING OUT #118
16h K-WAVE
18h30 JAPAN HITS #36

21h VIETNAM INTERNATIONAL 
FASHION WEEK 2016 #05

21h30 CHART ATTACK TOP 20 #36

23h
MTV WORLD STAGE: 
TOMORROWWORLD USA 
SHOW 1

21h30 M COVER 
23h M LIST
CHỦ NHẬT (18/09/2016)
7h30 MTV FLASHBACK #24
11h CATFISH: THE TV SHOW #202
14h BUGGING OUT #119
16h K-WAVE
18h30 JAPAN HITS #37
20h MTV BUS #07
21h30 CHART ATTACK TOP 20 #37
22h30 V.I.P ACCESS

THỨ 2 (26/09/2016)
7h MTV FLASHBACK #27
12h BROTHER'S GREEN: EATS! #210
15h BUGGING OUT #120
16h K-WAKE
18h MTV NEWS
21h M COVER 
23h ARE YOU THE ONE? #408
THỨ 3 (27/09/2016)
12h MTV @ THE MOVIE 
13h30 MTV ROCK
18h M LIST
21h BUGGING OUT #120
21h30 MTV SERIES - MÃI YÊU  #29
22h MTV TOP TEN #12
22h30 NGƯỜI GIAO HÀNG VUI VẺ #07
THỨ 4 (28/09/2016)

12h RIDICULOUSNESS #413

12h30 JAPAN HITS #39
15h BROTHER'S GREEN: EATS! #210
18h MTV NEWS
20h MTV SERIES - MÃI YÊU  #30
21h30 ARE YOU THE ONE? #410
22h30 BUGGING OUT #122
THỨ 5 (29/09/2016)
9h MTV NEWS
11h NGƯỜI GIAO HÀNG VUI VẺ #07
15h MTV @ THE MOVIE 
18h MTV FEATURE 
20h MTV SERIES - MÃI YÊU  #31
21h30 MTV BUS #08
THỨ 6 (30/09/2016)
10h30 K-WAVE 
14h CATFISH: THE TV SHOW #204
15h RIDICULOUSNESS #413
19h MTV BUS #08
20h MTV WAKE UP #03
22h30 BROTHER'S GREEN: EATS! #211
23h30 MTV PARTY ANTHEM #39

20h MTV TOP TEN #11
22h MTV @ THE MOVIE
21h30 M COVER 
23h M LIST
CHỦ NHẬT (25/09/2016)
7h30 MTV FLASHBACK #25
11h CATFISH: THE TV SHOW #203
14h BUGGING OUT #120
16h K-WAVE
18h30 JAPAN HITS #38
20h MTV BUS #08
21h30 CHART ATTACK TOP 20 #38
22h30 V.I.P ACCESS
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TRỰC TIẾP SỔ XỐ VIETLOTT18h00 thứ tư - thứ sáu - chủ nhậttrên TODAYTV - VTC7 

TỪ NGÀY  05/09/2016 
ĐẾN NGÀY 11/09/2016

TỪ NGÀY 19/09/2016 
ĐẾN NGÀY 25/09/2016

TỪ NGÀY 26/09/2016 
ĐẾN NGÀY 30/09/2016

TỪ NGÀY 12/09/2016 
ĐẾN NGÀY 18/09/2016

thỨ 2
11h Vua bánh mì - t13
17h Của hồi môn - t256
18h Just for laugh - Số 202
19h độc thân tuổi 30 - t18
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t58
21h định mệnh - t103
22h Vợ của chồng tôi - t60
thỨ 3
11h Vua bánh mì - t14
17h Của hồi môn - t257
18h tôi yêu chợ Việt - Số 53
19h độc thân tuổi 30 - t19
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t59
21h định mệnh - t104
22h truy tìm công lý - t1
thỨ 4
11h Vua bánh mì - t15
17h Của hồi môn - t258
18h trực tiếp xổ số Vietlott
19h độc thân tuổi 30 - t20
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t60
21h định mệnh - t105
22h truy tìm công lý - t2
thỨ 5
11h Vua bánh mì - t16
17h Của hồi môn - t259
18h tiếp sức hồi sinh - Số 177
19h độc thân tuổi 30 - t21
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t61
21h định mệnh - t106
22h truy tìm công lý - t3
thỨ 6
11h Vua bánh mì - t17
17h Của hồi môn - t260
18h trực tiếp xổ số Vietlott
19h độc thân tuổi 30 - t22
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t62
21h định mệnh - t107
22h truy tìm công lý - t4
thỨ 7
11h Vua bánh mì - t18
17h Của hồi môn - t261
18h  Làm đẹp 24h - Số 34

19h thế giới điện ảnh - Số 228 + hài 
Chuyện của nàng - Số 37

20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t63
21h định mệnh - t108
22h truy tìm công lý - t5
ChỦ nhẬt
11h Vua bánh mì - t19
17h Của hồi môn - t262
18h trực tiếp xổ số Vietlott
19h Cơm ngon con khỏe - Số 46
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t64
21h định mệnh - t109
22h truy tìm công lý - t6

thỨ 2
11h Vua bánh mì - t6
17h Của hồi môn - t249
18h Just for laugh - Số 198
19h độc thân tuổi 30 - t13
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t51
21h định mệnh - t96
22h Vợ của chồng tôi - t53
thỨ 3
11h Vua bánh mì - t7
17h Của hồi môn - t250
18h tôi yêu chợ Việt - Số 52
19h độc thân tuổi 30 - t14
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t52
21h định mệnh - t97
22h Vợ của chồng tôi - t54
thỨ 4
11h Vua bánh mì - t8
17h Của hồi môn - t251
18h trực tiếp xổ số Vietlott
19h độc thân tuổi 30 - t15
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t53
21h định mệnh - t98
22h Vợ của chồng tôi - t55
thỨ 5
11h Vua bánh mì - t9
17h Của hồi môn - t252
18h tiếp sức hồi sinh - Số 176
19h độc thân tuổi 30 - t16
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t54
21h định mệnh - t99
22h Vợ của chồng tôi - t56
thỨ 6
11h Vua bánh mì - t10
17h Của hồi môn - t253
18h trực tiếp xổ số Vietlott
19h độc thân tuổi 30 - t17
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t55
21h định mệnh - t100
22h Vợ của chồng tôi - t57
thỨ 7
11h Vua bánh mì - t11
17h Của hồi môn - t254
18h Làm đẹp 24h - Số 33

19h thế giới điện ảnh - Số 227 + hài 
Chuyện của nàng - Số 36

20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t56
21h định mệnh - t101
22h Vợ của chồng tôi - t58
ChỦ nhẬt
11h Vua bánh mì - t12
17h Của hồi môn - t255
18h trực tiếp xổ số Vietlott
19h Cơm ngon con khỏe - Số 45
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t57
21h định mệnh - t102
22h Vợ của chồng tôi - t59

thỨ 5 (01/09/2016)
11h Vua bánh mì - t2
17h Của hồi môn - t245
18h tiếp sức hồi sinh - Số 175
19h độc thân tuổi 30 - t11
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t47
21h định mệnh - t92
22h Vợ của chồng tôi - t49

thỨ 2
11h Vua bánh mì - t27
17h Của hồi môn - t270
18h Just for laugh - Số 210
19h độc thân tuổi 30 - t28
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t72
21h định mệnh - t117
22h truy tìm công lý - t14
thỨ 3
11h Vua bánh mì - t28
17h Của hồi môn - t271
18h tôi yêu chợ Việt - Số 55
19h độc thân tuổi 30 - t29
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t73
21h định mệnh - t118
22h truy tìm công lý - t15
thỨ 4
11h Vua bánh mì - t29
17h Của hồi môn - t272
18h trực tiếp xổ số Vietlott
19h độc thân tuổi 30 - t30
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t74
21h định mệnh - t119
22h truy tìm công lý - t16
thỨ 5
11h Vua bánh mì - t30
17h Của hồi môn - t273
18h tiếp sức hồi sinh - Số 179
19h Sông phố nhà ghe - t1
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t75
21h định mệnh - t120
22h truy tìm công lý - t17
thỨ 6
11h Vua bánh mì - t31
17h Của hồi môn - t274
18h trực tiếp xổ số Vietlott
19h Sông phố nhà ghe - t2
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t76
21h định mệnh - t121
22h truy tìm công lý - t18

thỨ 2
11h Vua bánh mì - t20
17h Của hồi môn - t263
18h Just for laugh - Số 206
19h độc thân tuổi 30 - t23
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t65
21h định mệnh - t110
22h truy tìm công lý - t7
thỨ 3
11h Vua bánh mì - t21
17h Của hồi môn - t264
18h tôi yêu chợ Việt - Số 54
19h độc thân tuổi 30 - t24
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t66
21h định mệnh - t111
22h truy tìm công lý - t8
thỨ 4
11h Vua bánh mì - t22
17h Của hồi môn - t265
18h trực tiếp xổ số Vietlott
19h độc thân tuổi 30 - t25
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t67
21h định mệnh - t112
22h truy tìm công lý - t9
thỨ 5
11h Vua bánh mì - t23
17h Của hồi môn - t266
18h tiếp sức hồi sinh - Số 178
19h độc thân tuổi 30 - t26
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t68
21h định mệnh - t113
22h truy tìm công lý - t10
thỨ 6
11h Vua bánh mì - t24
17h Của hồi môn - t267
18h trực tiếp xổ số Vietlott
19h độc thân tuổi 30 - t27
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t69
21h định mệnh - t114
22h truy tìm công lý - t11
thỨ 7
11h Vua bánh mì - t25
17h Của hồi môn - t268
18h Làm đẹp 24h - Số 35

19h thế giới điện ảnh - Số 229 + hài 
Chuyện của nàng - Số 38

20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t70
21h định mệnh - t115
22h truy tìm công lý - t12
ChỦ nhẬt
11h Vua bánh mì - t26
17h Của hồi môn - t269
18h trực tiếp xổ số Vietlott
19h Cơm ngon con khỏe - Số 47
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t71
21h định mệnh - t116
22h truy tìm công lý - t13

 (01/06/2016)

thỨ 6 (02/09/2016)
11h Vua bánh mì - t3
17h Của hồi môn - t246
18h trực tiếp xổ số Vietlott
19h độc thân tuổi 30 - t12
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t48
21h định mệnh - t93
22h Vợ của chồng tôi - t50

thỨ 7 (03/09/2016)
11h Vua bánh mì - t4
17h Của hồi môn - t247
18h  Làm đẹp 24h - Số 32

19h thế giới điện ảnh - Số 226 + hài 
Chuyện của nàng - Số 35

20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t49
21h định mệnh - t94
22h Vợ của chồng tôi - t51

ChỦ nhẬt (04/09/2016)
11h Vua bánh mì - t5
17h Của hồi môn - t248
18h trực tiếp xổ số Vietlott
19h Cơm ngon con khỏe - Số 44
20h Cô dâu 8 tuổi (p11) - t50
21h định mệnh - t95
22h Vợ của chồng tôi - t52
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HI5 - Cùng HáT Cùng CHơI19h00 hàng ngàytrên SNTV - SCTV6 

TỪ NGÀY  05/09/2016 
ĐẾN NGÀY 11/09/2016

TỪ NGÀY 19/09/2016 
ĐẾN NGÀY 25/09/2016

TỪ NGÀY 26/09/2016 
ĐẾN NGÀY 30/09/2016

TỪ NGÀY 12/09/2016 
ĐẾN NGÀY 18/09/2016

thỨ 2

17h Vươn tới ước mơ + tư vấn sức khỏe 
và tiêu dùng

17h30 thú cưng tV
18h Lửa hận tình thù - t41
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 đôi lứa xứng đôi - t27
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t26
21h30 phẩm giá quý ông - t23
thỨ 3
17h Just for laugh

17h30 Chúng tôi là phụ nữ - Công nghệ 
& gia đình 

18h Lửa hận tình thù - t42
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 đôi lứa xứng đôi - t28
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t27
21h30 phẩm giá quý ông - t24
thỨ 4
17h hương vị ẩm thực 

17h30 Chúng tôi là phụ nữ - Làm đẹp & 
thời trang 

18h Lửa hận tình thù - t43 + 39 độ 
cùng con

19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 đôi lứa xứng đôi - t29
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t28
21h30 phẩm giá quý ông - t25
thỨ 5
17h Làm mẹ 
17h30 tôi yêu chợ Việt 
18h Lửa hận tình thù - t44
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 đôi lứa xứng đôi - t30
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t29
21h30 phẩm giá quý ông - t26
thỨ 6
17h tri kỷ 

17h30 Chuyện nhà mình + tư vấn sức khỏe 
và tiêu dùng

18h Lửa hận tình thù - t45 + 39 độ 
cùng con

19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 Cho một tình yêu - t1
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t1
21h30 phẩm giá quý ông - t27
thỨ 7
17h Mẹ yêu bé 
17h30 Chúng tôi là phụ nữ - tổng hợp 
18h Lửa hận tình thù - t46
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 Cho một tình yêu - t2
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t2
21h30 phẩm giá quý ông - t28
ChỦ nhẬt
17h không gian hoàn hảo
17h30 Just for laugh
18h Lửa hận tình thù - t47
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 Cho một tình yêu - t3
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t3
21h30 phẩm giá quý ông - t29

thỨ 2

17h Vươn tới ước mơ + tư vấn sức khỏe 
và tiêu dùng

17h30 thú cưng tV
18h Lửa hận tình thù - t34
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 đôi lứa xứng đôi - t20
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t19
21h30 phẩm giá quý ông - t16
thỨ 3
17h Just for laugh

17h30 Chúng tôi là phụ nữ - Công nghệ 
& gia đình 

18h Lửa hận tình thù - t35
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 đôi lứa xứng đôi - t21
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t20
21h30 phẩm giá quý ông - t17
thỨ 4
17h hương vị ẩm thực 

17h30 Chúng tôi là phụ nữ - Làm đẹp & 
thời trang 

18h Lửa hận tình thù - t36
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 đôi lứa xứng đôi - t22
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t21
21h30 phẩm giá quý ông - t18
thỨ 5
17h Làm mẹ 
17h30 tôi yêu chợ Việt 
18h Lửa hận tình thù - t37
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 đôi lứa xứng đôi - t23
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t22
21h30 phẩm giá quý ông - t19
thỨ 6
17h tri kỷ 

17h30 Chuyện nhà mình + tư vấn sức khỏe 
và tiêu dùng

18h Lửa hận tình thù - t38
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 đôi lứa xứng đôi - t24
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t23
21h30 phẩm giá quý ông - t20
thỨ 7
17h Mẹ yêu bé 
17h30 Chúng tôi là phụ nữ - tổng hợp 
18h Lửa hận tình thù - t39
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 đôi lứa xứng đôi - t25
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t24
21h30 phẩm giá quý ông - t21
ChỦ nhẬt
17h không gian hoàn hảo
17h30 Just for laugh
18h Lửa hận tình thù - t40
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 đôi lứa xứng đôi - t26
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t25
21h30 phẩm giá quý ông - t22

thỨ 5 (01/09/2016)
17h Làm mẹ 
17h30 tôi yêu chợ Việt 
18h Lửa hận tình thù - t30
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 đôi lứa xứng đôi - t16
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t15
21h30 phẩm giá quý ông - t12

thỨ 2

17h Vươn tới ước mơ + tư vấn sức khỏe 
và tiêu dùng

17h30 thú cưng tV
18h Lửa hận tình thù - t55
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 Cho một tình yêu - t11
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t11
21h30 Ác mộng hôn nhân - t7
thỨ 3
17h Just for laugh

17h30 Chúng tôi là phụ nữ - Công nghệ 
& gia đình 

18h Lửa hận tình thù - t56
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 Cho một tình yêu - t12
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t12
21h30 Ác mộng hôn nhân - t8
thỨ 4
17h hương vị ẩm thực 

17h30 Chúng tôi là phụ nữ - Làm đẹp & 
thời trang 

18h Lửa hận tình thù - t57
19h hi5- Cùng hát cùng chơi
19h30 Cho một tình yêu - t13
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t13
21h30 Ác mộng hôn nhân - t9
thỨ 5
17h Làm mẹ 
17h30 tôi yêu chợ Việt 
18h Lửa hận tình thù - t58
19h hi5- Cùng hát cùng chơi
19h30 Cho một tình yêu - t14
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t14
21h30 Ác mộng hôn nhân - t10
thỨ 6
17h tri kỷ 

17h30 Chuyện nhà mình + tư vấn sức khỏe 
và tiêu dùng

18h Lửa hận tình thù - t59 + 39 độ 
cùng con

19h hi5- Cùng hát cùng chơi
19h30 Cho một tình yêu - t15
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t15
21h30 Ác mộng hôn nhân - t11

thỨ 2

17h Vươn tới ước mơ + tư vấn sức khỏe 
và tiêu dùng

17h30 thú cưng tV
18h Lửa hận tình thù - t48
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 Cho một tình yêu - t4
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t4
21h30 phẩm giá quý ông - t30
thỨ 3
17h Just for laugh

17h30 Chúng tôi là phụ nữ - Công nghệ 
& gia đình 

18h Lửa hận tình thù - t49
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 Cho một tình yêu - t5
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t5
21h30 Ác mộng hôn nhân - t1
thỨ 4
17h hương vị ẩm thực 

17h30 Chúng tôi là phụ nữ - Làm đẹp & 
thời trang 

18h Lửa hận tình thù - t50 + 39 độ 
cùng con

19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 Cho một tình yêu - t6
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t6
21h30 Ác mộng hôn nhân - t2
thỨ 5
17h Làm mẹ 
17h30 tôi yêu chợ Việt 
18h Lửa hận tình thù - t51
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 Cho một tình yêu - t7
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t7
21h30 Ác mộng hôn nhân - t3
thỨ 6
17h tri kỷ 

17h30 Chuyện nhà mình + tư vấn sức khỏe 
và tiêu dùng

18h Lửa hận tình thù - t52 + 39 độ 
cùng con

19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 Cho một tình yêu - t8
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t8
21h30 Ác mộng hôn nhân - t4
thỨ 7
17h Mẹ yêu bé 
17h30 Chúng tôi là phụ nữ - tổng hợp 
18h Lửa hận tình thù - t53
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 Cho một tình yêu - t9
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t9
21h30 Ác mộng hôn nhân - t5
ChỦ nhẬt
17h không gian hoàn hảo
17h30 Just for laugh
18h Lửa hận tình thù - t54
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 Cho một tình yêu - t10
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t10
21h30 Ác mộng hôn nhân - t6

 (01/06/2016)
thỨ 6 (02/09/2016)
17h tri kỷ 

17h30 Chuyện nhà mình + tư vấn sức khỏe 
và tiêu dùng

18h Lửa hận tình thù - t31
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 đôi lứa xứng đôi - t17
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t16
21h30 phẩm giá quý ông - t13

thỨ 7 (03/09/2016)
17h Mẹ yêu bé 
17h30 Chúng tôi là phụ nữ - tổng hợp 
18h Lửa hận tình thù - t32
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 đôi lứa xứng đôi - t18
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t17
21h30 phẩm giá quý ông - t14

ChỦ nhẬt (04/09/2016)
17h không gian hoàn hảo
17h30 Just for laugh
18h Lửa hận tình thù - t33
19h hi5- Cùng hát cùng chơi 
19h30 đôi lứa xứng đôi - t19
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t18
21h30 phẩm giá quý ông - t15
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nICK & YOU17h30 -20h30 hàng ngàytrên YOUTV

 MAGAZINE

TỪ NGÀY  05/09/2016 
ĐẾN NGÀY 11/09/2016

TỪ NGÀY 19/09/2016 
ĐẾN NGÀY 25/09/2016

TỪ NGÀY 26/09/2016 
ĐẾN NGÀY 30/09/2016

TỪ NGÀY 12/09/2016 
ĐẾN NGÀY 18/09/2016

thỨ 2
12h khuynh thế hoàng phi - t18

17h30 Chúng tôi là phụ nữ: Công nghệ 
& gia đình

18h hi5 - Cùng hát cùng chơi
18h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t75
19h30 đôi lứa xứng đôi - t27
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t26
21h30 Chàng trai vườn nho - t23
thỨ 3
12h khuynh thế hoàng phi - t19

17h30 Chúng tôi là phụ nữ: Làm đẹp & 
thời trang

18h hi5 - Cùng hát cùng chơi
18h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t76
19h30 đôi lứa xứng đôi - t28
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t27
21h30 Chàng trai vườn nho - t24
thỨ 4
12h khuynh thế hoàng phi - t20
17h30 Mẹ yêu bé
18h hi5 - Cùng hát cùng chơi
18h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t77
19h30 đôi lứa xứng đôi - t29
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t28
21h30 gala nhạc Việt tổng hợp - p1+2
thỨ 5
12h khuynh thế hoàng phi - t21
17h tri kỷ
17h30 nICkELoDEon - pre - School + Junior  
18h30 nICkELoDEon - Secondary + high School
19h30 đôi lứa xứng đôi - t30
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t29
21h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t78
thỨ 6
12h khuynh thế hoàng phi - t22
14h hi5 - Cùng hát cùng chơi
17h Chúng tôi là phụ nữ: tổng hợp
17h30 nICkELoDEon - pre - School + Junior  
18h30 nICkELoDEon - Secondary + high School
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t1
21h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t79
thỨ 7
13h khuynh thế hoàng phi - t23
14h hi5 - Cùng hát cùng chơi
17h Chuyện nhà mình
17h30 nICkELoDEon - pre - School + Junior  
18h30 nICkELoDEon - Secondary + high School
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t2
21h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t80
ChỦ nhẬt
13h khuynh thế hoàng phi - t24
14h hi5 - Cùng hát cùng chơi
17h thú cưng tV
17h30 nICkELoDEon - pre - School + Junior  
18h30 nICkELoDEon - Secondary + high School
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t3
21h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t81

thỨ 2
12h khuynh thế hoàng phi - t11

17h30 Chúng tôi là phụ nữ: Công nghệ 
& gia đình

18h hi5 - Cùng hát cùng chơi
18h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t68
19h30 đôi lứa xứng đôi - t20
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t19
21h30 Chàng trai vườn nho - t16
thỨ 3
12h khuynh thế hoàng phi - t12

17h30 Chúng tôi là phụ nữ: Làm đẹp & 
thời trang

18h hi5 - Cùng hát cùng chơi
18h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t69
19h30 đôi lứa xứng đôi - t21
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t20
21h30 Chàng trai vườn nho - t17
thỨ 4
12h khuynh thế hoàng phi - t13
17h30 Mẹ yêu bé
18h hi5 - Cùng hát cùng chơi
18h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t70
19h30 đôi lứa xứng đôi - t22
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t21
21h30 Chàng trai vườn nho - t18
thỨ 5
12h khuynh thế hoàng phi - t14
17h30 tri kỷ
18h hi5 - Cùng hát cùng chơi
18h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t71
19h30 đôi lứa xứng đôi - t23
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t22
21h30 Chàng trai vườn nho - t19
thỨ 6
12h khuynh thế hoàng phi - t15
17h30 Chúng tôi là phụ nữ: tổng hợp
18h hi5 - Cùng hát cùng chơi
18h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t72
19h30 đôi lứa xứng đôi - t24
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t23
21h30 Chàng trai vườn nho - t20
thỨ 7
12h khuynh thế hoàng phi - t16
17h30 Chuyện nhà mình
18h hi5 - Cùng hát cùng chơi
18h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t73
19h30 đôi lứa xứng đôi - t25
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t24
21h30 Chàng trai vườn nho - t21
ChỦ nhẬt
12h khuynh thế hoàng phi - t17
17h30 thú cưng tV
18h hi5 - Cùng hát cùng chơi
18h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t74
19h30 đôi lứa xứng đôi - t26
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t25
21h30 Chàng trai vườn nho - t22

thỨ 5 (01/09/2016)
12h khuynh thế hoàng phi - t7
17h30 tri kỷ
18h hi5 - Cùng hát cùng chơi
18h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t64
19h30 đôi lứa xứng đôi - t16
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t15
21h30 Chàng trai vườn nho - t12

thỨ 2
13h khuynh thế hoàng phi - t32
14h hi5 - Cùng hát cùng chơi

17h Chúng tôi là phụ nữ: Công nghệ 
& gia đình

17h30 nICkELoDEon - pre - School + Junior  
18h30 nICkELoDEon - Secondary + high School
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t11
21h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t89
thỨ 3
13h khuynh thế hoàng phi - t33
14h hi5 - Cùng hát cùng chơi

17h Chúng tôi là phụ nữ: Làm đẹp & 
thời trang

17h30 nICkELoDEon - pre - School + Junior  
18h30 nICkELoDEon - Secondary + high School
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t12
21h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t90
thỨ 4
13h khuynh thế hoàng phi - t34
14h hi5 - Cùng hát cùng chơi
17h Mẹ yêu bé
17h30 nICkELoDEon - pre - School + Junior  
18h30 nICkELoDEon - Secondary + high School
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t13
21h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t91
thỨ 5
13h khuynh thế hoàng phi - t35
14h nhí tài năng 2016
17h tri kỷ
17h30 nICkELoDEon - pre - School + Junior  
18h30 nICkELoDEon - Secondary + high School
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t14
21h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t92
thỨ 6
12h khuynh thế hoàng phi - t36
17h30 hi5 - Cùng hát cùng chơi
18h Chúng tôi là phụ nữ: tổng hợp
18h30 nICkELoDEon - pre - School + Junior  
19h30 nICkELoDEon - Secondary + high School
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t15
21h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t93

thỨ 2
13h khuynh thế hoàng phi - t25
14h hi5 - Cùng hát cùng chơi

17h Chúng tôi là phụ nữ: Công nghệ 
& gia đình

17h30 nICkELoDEon - pre - School + Junior  
18h30 nICkELoDEon - Secondary + high School
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t4
21h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t82
thỨ 3
13h khuynh thế hoàng phi - t26
14h hi5 - Cùng hát cùng chơi

17h Chúng tôi là phụ nữ: Làm đẹp & 
thời trang

17h30 nICkELoDEon - pre - School + Junior  
18h30 nICkELoDEon - Secondary + high School
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t5
21h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t83
thỨ 4
13h khuynh thế hoàng phi - t27
14h hi5 - Cùng hát cùng chơi
17h Mẹ yêu bé
17h30 nICkELoDEon - pre - School + Junior  
18h30 nICkELoDEon - Secondary + high School
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t6
21h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t84
thỨ 5
13h khuynh thế hoàng phi - t28
14h nhí tài năng 2016
17h tri kỷ
17h30 nICkELoDEon - pre - School + Junior  
18h30 nICkELoDEon - Secondary + high School
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t7
21h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t85
thỨ 6
13h khuynh thế hoàng phi - t29
14h hi5 - Cùng hát cùng chơi
17h Chúng tôi là phụ nữ: tổng hợp
17h30 nICkELoDEon - pre - School + Junior  

18h30 nICkELoDEon - Secondary + 
high School

20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t8
21h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t86
thỨ 7
13h khuynh thế hoàng phi - t30
14h hi5 - Cùng hát cùng chơi
17h Chuyện nhà mình
17h30 nICkELoDEon - pre - School + Junior  
18h30 nICkELoDEon - Secondary + high School
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t9
21h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t87
ChỦ nhẬt
13h khuynh thế hoàng phi - t31
14h hi5 - Cùng hát cùng chơi
17h thú cưng tV
17h30 nICkELoDEon - pre - School + Junior  
18h30 nICkELoDEon - Secondary + high School
20h30 Cuộc chiến hôn nhân - t10
21h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t88

 (01/06/2016)thỨ 6 (02/09/2016)
12h khuynh thế hoàng phi - t8
17h30 Chúng tôi là phụ nữ: tổng hợp
18h hi5 - Cùng hát cùng chơi
18h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t65
19h30 đôi lứa xứng đôi - t17
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t16
21h30 Chàng trai vườn nho - t13

thỨ 7 (03/09/2016)
12h khuynh thế hoàng phi - t9
17h30 Chuyện nhà mình
18h hi5 - Cùng hát cùng chơi
18h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t66
19h30 đôi lứa xứng đôi - t18
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t17
21h30 Chàng trai vườn nho - t14

ChỦ nhẬt (04/09/2016)
12h khuynh thế hoàng phi - t10
17h30 thú cưng tV
18h hi5 - Cùng hát cùng chơi
18h30 Cô dâu 8 tuổi (p4) - t67
19h30 đôi lứa xứng đôi - t19
20h30 bí ẩn của sắc đẹp - t18
21h30 Chàng trai vườn nho - t15

khung chương Trình youTV



Cuộc sống của gia đình anh Nguyễn 
Chí Ninh (36 tuổi, Bình Phước) vốn 
đã rất khó khăn, nên ngày anh Ninh 
nhập viện cũng là lúc hai đứa con của 

anh phải đứng trước nguy cơ nghỉ học.
Ban đầu, anh Ninh bị đau tai, sưng mặt, 

nghĩ chỉ mắc bệnh nhẹ, anh mua thuốc 
tây uống nhưng mãi không khỏi. Khi tai bị 
nhiễm trùng quá nặng cộng thêm căn bệnh 
tiểu đường trước đó hành hạ anh đến mức 
không thể chịu nổi nữa, vợ chồng anh mới 
gom góp hết tiền bạc, chạy vạy khắp nơi, 
khăn gói lên Bệnh viện Gia Định (TP.HCM) 
khám chữa bệnh.

Cả hai vợ chồng anh Ninh đều sống bằng 
nghề bán vé số, mỗi ngày được hơn một trăm 
ngàn đồng, chừng ấy tiền mà phải nuôi hai 
con ăn học vốn đã không dễ dàng gì, vậy mà 
từ ngày anh Ninh nhập viện, vợ anh cũng phải 
nghỉ bán để chăm sóc anh, hoàn cảnh gia đình 
lại thêm khó khăn. Viện phí không phải là con 

số nhỏ, sau vài lần mượn bà con, hàng xóm, 
nay vợ anh Ninh không biết phải xoay sở thế 
nào để lo cho chồng con.

Nói về bệnh tình của anh Ninh, bác sĩ 
Lâm Đạo Giang - Khoa Chấn thương chỉnh 
hình (Bệnh viện Gia Định) cho biết: “Bệnh 
nhân nhập viện trong tình trạng màng tai bị 
nhiễm trùng rất nặng, căn bệnh tiểu đường đã 
làm nhiễm trùng tự bùng phát và đây cũng là 
lý do khiến tình trạng bệnh ngày càng nghiêm 
trọng, dẫn đến viêm xương. Bệnh nhân đã phẫu 
thuật 2 lần, tình trạng vết thương đã tạm ổn, 
nhưng vẫn cần phẫu thuật thêm vài lần nữa, để 
kiểm soát tiểu đường, khâu và ghép da từ đùi 
lên tai, nếu không điều trị tốt có thể phải cắt tai. 
do bệnh nhân bị bệnh tiểu đường nên tình trạng 
nhiễm trùng có thể tái phát bất cứ lúc nào, vì 
thế bệnh nhân cần phải ăn uống theo chế độ đã 
được tư vấn trước đó. Chi phí điều trị trong tương 
lai sẽ còn tốn kém rất nhiều”.

Chương trình Tiếp sức hồi sinh với nhân vật Nguyễn Chí Ninh sẽ phát 
sóng vào lúc 18h30 ngày 01/9/2016 trên kênh TodayTV. Mọi đóng góp, 
hỗ trợ nhân vật hoặc giới thiệu nhân vật cho chương trình xin liên hệ 
số điện thoại 08 39333727, Fax: 08 39333725
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