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MỞ ðẦU 

 

Trong những năm gần ñây tỉ trọng các chương trình sản xuất trong trường 
quay của ðài Truyền hình Việt nam ñang ngày một tăng lên. Xuất hiện ngày 
càng nhiều chương trình sản xuất theo các thể loại mới như toạ ñàm, trò chơi, 
giao lưu gặp gỡ truyền hình… Bên cạnh nhu cầu thông tin giải trí của khán giả 
xem truyền hình ngày một cao thì việc tăng nguồn thu cho ðài Truyền hình Việt 
nam trong những năm tới là một ñòi hỏi bức thiết thúc ñẩy sự phát triển ñó. Tốc 
ñộ phát triển nhanh chóng của kỹ thuật truyền hình cũngñang mở ra những 
không gian mới cho sự sáng tạo, ñồng thời ñòi hỏi những bước tiến mới về nội 
dung và hình thức thể hiện của các chương trình truyền hình. Tất cả những yếu 
tố ñó ñang ñòi hỏi những người làm truyền hình tìm tòi những hình thức thể hiện 
mới và nâng cao chất lượng chương trình. 

Chất lượng chương trình truyền hình chỉ có thể ñược nâng cao trên cơ sở 
củng cố tính chuyên nghiệp của công tác sản xuất chương trình mà trong ñó khâu 
phối hợp thực hiện và phân công lao ñộng có vai trò chủ yếu. Truyền hình là một 
lĩnh vực sản xuất mà trong ñó do tính chất ñồng bộ ghi hình nhiều máy trong 
trường quay và ghi lại diễn biến liên tục không nghỉ của câu chuyện, sự phối hợp 
của các thành viên trong êkíp là cực kỳ quan trọng. Quy trình sản xuất rõ ràng và 
sự phân công trách nhiệm cụ thể là ñiều kiện tạo ra sự phối hợp ñồng bộ trong 
tập thể và không gian sáng tạo cho mỗi cá nhân trong êkip. 

Với mong muốn giúp cho các Ban biên tập có một tài liệu nghiên cứu, áp 
dụng nhằm nâng cao năng suất lao ñộng tạo ra bước phát triển mới về lượng và 
chất của công tác ghi hình trong trường quay, chúng tôi ñã ñăng ký ñề tài khoa 
học “Quy chuẩn hoá hoạt ñộng nghiệp vụ và ñội ngũ sản xuất chương trình 
truyền hình tại trường quay của ðài truyền hình VN nhằm tăng năng suất lao 
ñộng và nâng cao chất lượng chương trình”.  

Ngày 11 tháng 11 năm 2002 Lãnh ñạo ðài truyền hình Việt nam ñã ký 
Quyết ñịnh số 910, phê duyệt ñề tài này. 

Mục ñích nghiên cứu: 

ðề tài này hướng tới việc ñưa ra một quy trình ghi hình trong trường quay 
tương ñương với quy trình hiện tại ở các nước có truyền hình tương ñối phát 
triển và ñược sửa ñổi phù hợp với ñiều kiện ở Việt nam; ñưa ra hệ thống chức 
danh của các thành viên tham gia ghi hình; vị trí và trách nhiệm của mỗi chức 
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danh, ñồng thời ñưa ra một số bảng mẫu có ý nghĩa quan trọng trong quy trình 
ghi hình. 

Việc chuẩn hóa các hoạt ñộng ghi hình trong ðài truyền hình Việt nam sẽ 
tạo ra sự thống nhất về cách hiểu các quy ñịnh và vị trí vốn lâu nay không ñồng 
bộ, không thống nhất không chỉ giữa các khối biên tập, kỹ thuật, quay phim mà 
ngay cả trong khối, giữa các nhóm nhỏ với nhau tạo ra sự không ñồng bộ trong 
quá trình làm việc cùng nhau và tiến tới sự ứng dụng những nề nếp mới mang 
tính chuyên nghiệp trong công tác sản xuất chương trình truyền hình. 

 Phạm vi nghiên cứu: ðề tài tập trung vào nghiên cứu hoạt ñộng sản xuất 
chương trình trong trường quay của ðài truyền hình Việt nam. ðề tài tập trung 
chủ yếu vào các chương trình ca nhạc, giao lưu, gặp gỡ, trò chơi truyền hình… 
của các Ban biên tập sản xuất tại trường quay S9, S1,… của ðài truyền hình Việt 
nam. ðây là những chương trình ñòi hỏi sự phối hợp ñồng bộ của êkip nhân sự 
và thiết bị kỹ thuật trong quá trình thực hiện. Ngoài ra  Trường quay còn ñược 
hiểu là các ñịa ñiểm ghi hình khác ngoài ðài truyền hình Việt Nam nhưng hình 
thức ghi hình tương tự như trong trường quay của ðài truyền hình Việt Nam. 
Những chương trình cũng sử dụng trường quay nhưng việc tổ chức sản xuất và 
êkip tham gia ghi hình quy mô nhỏ hơn không nằm trong phạm vi nghiên cứu 
của ñề tài (chương trình Thời sự hoặc Khoa học giáo dục…). ðề tài cũng không 
ñề cập tới dạng chương trình ca nhạc thu từng bài playback hoặc các vở sân khấu 
(kịch, chèo, tuồng,…) diễn ra tại trường quay, khi mà các cảnh hoặc trường ñoạn 
có thể làm ñi làm lại. 

Thời gian nghiên cứu từ tháng 11 năm 2002 ñến tháng 3 năm 2005.  

Tình hình nghiên cứu ñề tài: Cho tới nay ñề tài này vẫn chưa ñược nghiên 
cứu ở Việt Nam. Trong khi ñó ở nước ngoài những quy chuẩn như vậy ñã tồn tại 
từ lâu tại các ðài Truyền hình lớn.  

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp lịch sử, phương pháp biện chứng, 
phương pháp phân tích và phương pháp tổng hợp dựa trên lý thuyết về chức 
năng và ñặc trưng của truyền hình, dựa trên việc nghiên cứu các mô hình sẵn có 
ở nước ngoài, từ việc khảo sát các hoạt ñộng ghi hình diễn ra trong thực tế, từ kết 
quả của ba cuộc hội thảo mà chúng tôi ñã tiến hành trong 2 năm từ 2003 ñến 
2005: 
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Héi th¶o lÇn thø nhÊt (19/7/2003) 

- T×m hiÓu vÒ qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt hiÖn nay trong tr−êng quay cña §µi 
truyÒn h×nh ViÖt Nam qua ®ã ph¸t hiÖn ra nh÷ng bÊt cËp cÇn kh¾c phôc.  

- M« h×nh s¶n xuÊt ch−¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ë c¸c n−íc vµ viÖc ¸p dông vµo 
thùc tiÔn cña §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam. 

Héi th¶o lÇn thø hai (8/1/2004)  

- X©y dùng c¸c tiªu chuÈn thèng nhÊt vÒ kÞch b¶n, quy tr×nh c«ng nghÖ ghi 
h×nh (c¸c ho¹t ®éng trong tiÒn kú, ghi h×nh vµ hËu kú)  

- ThiÕt kÕ x©y dùng hÖ thèng c¸c chøc danh tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt 
ch−¬ng tr×nh tõ ®ã quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ ph©n c«ng phèi hîp trong ®éi ngò 
tham gia thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh.  

Hội thảo lần thứ ba (13/1/2005)   

Nâng cao chất lượng chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng truyền 
hình Việt nam. ðây có thể gọi là một nhánh nhỏ trong ñề tài mà chúng ta ñang 
nghiên cứu vì chương trình trực tiếp chính là những chương trình sản xuất trong 
trường quay (hoặc ở ngoài trời, tại hội trường…) nhưng vì ñược sản xuất và phát 
sóng trực tiếp nên ñòi hỏi quy trình, nhân lực và công tác tổ chức sản xuất ñạt 
ñến ñộ tập trung cao nhất, mức ñộ cao nhất của tính chuyên nghiệp.  

ðề tài gồm có 3 phần chính ngoài phần Mở ñầu và Kết luận, với 54 trang. 
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PHẦN 1: SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRONG TR ƯỜNG QUAY CỦA 
ðÀI TRUY ỀN HÌNH VI ỆT NAM VÀ NH ỮNG VẤN ðỀ ðẶT RA  

I. VAI TRÒ CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRONG TRƯỜNG QUAY TRONG 
SỰ PHÁT TRIỂN NỘI DUNG CỦA ðÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM  

Ghi hình trong trường quay là công việc khởi thuỷ của nghề truyền hình, khi 
mà truyền hình trong những ngày ñầu tiên ra ñời ñã phát sóng trực tiếp. Một vài 
máy quay phối hợp ñồng bộ trong một trường quay ñể chuyển tải những gì diễn 
ra ñồng thời với những gì mà người xem nhìn thấy trên màn hình nhỏ - mô tả 
này cho thấy bản chất của công việc truyền hình từ thuở sơ khai ñã là ghi hình 
trường quay.  

Sau này khi băng từ ra ñời vào khoảng những năm 60, tạo ñiều kiện cho 
việc lưu giữ hình ảnh, những người làm truyền hình mới có khả năng mang máy 
quay ñi xa ñể quay những ñoạn phim phóng sự, tin tức, tài liệu. “Phát minh về 
băng hình ñôi khi làm người ta say mê tới mức lãng quên mất bản chất và thế 
mạnh của truyền hình chính là trường quay chứ không phải là ghi hình ngoại 
cảnh rồi về ghép nối, một công việc vốn gần hơn với ñiện ảnh”.(Theo phát biểu 
của Tiến sĩ Báo chí Trần ðăng Tuấn tại Hội thảo ngày 8/1/2004). 

Ghi hình trong tr ường quay có thể ñược hiểu là ghi hình trong một khán 
phòng hoặc ngoài trời, có sử dụng ñồng thời nhiều camera nối vào một thiết bị 
trộn hình, ñồng bộ hình và tiếng. 

Ghi hình trường quay là công việc mang tính tập trung cao, ghi lại sự kiện 
ñồng bộ về không gian và thời gian, trực tiếp như nó diễn ra. Việc ghi hình 
trường quay phản ánh trung thực một sự kiện diễn ra trong một khoảng thời gian 
và không gian trọn vẹn ñược giới hạn. Với những sự kiện phát sóng trực tiếp, 
việc ghi hình diễn ra liên tục, với những chương trình phát lại, việc ghi hình có 
thể ñứt quãng.  

Với khả năng phản ánh cuộc sống một cách chân thực và hiệu quả, với chi 
phí sản xuất thấp, việc ghi hình trường quay ñã và ñang ngày một ñược chú ý 
hơn.  

Có thể nhận thấy sự gia tăng rõ rệt về số lượng các chương trình ghi hình 
trong trường quay, ñặc biệt là thể loại tọa ñàm, gặp gỡ.  

Theo thống kê chưa ñầy ñủ của chúng tôi (thời ñiểm tháng 3 năm 2005), các 
thể loại chương trình ghi hình trường quay là 104 chương trình so với khoảng 
252 chương trình của ðài truyền hình Việt nam. Cho thấy các chương trình ghi 
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hình trong trường quay chiếm khoảng hơn 40% và ngày càng chiếm tỷ lệ cao 
hơn (Danh sách thống kê các chương trình ghi hình trường quay ñược ñính kèm 
trong phụ lục) Ghi chú: Có những chương trình ñan xen phần ghi hình trong 
trường quay và ghi hình ngoại cảnh, nhưng phần ghi hình ngoại cảnh chiếm tỷ 
trọng lớn nên không ñưa vào danh sách trên. Ngoài ra có những chương trình sử 
dụng trường quay với những ñộ phức tạp không lớn, mục ñích ñể phóng viên lên 
hình, dùng 1 ñến 2 máy quay thì cũng không ñưa vào danh sách (như ñã nêu 
trong phần Phạm vi nghiên cứu).  

Từ những năm 1996/1997 cho tới nay Ban biên tập Thể thao giải trí và 
thông tin kinh tế ñã áp dụng những phương pháp hiện ñại trong việc ghi hình tại 
trường quay. Tuy vậy còn rất nhiều những vấn ñề bất cập trong sự phối hợp công 
việc giữa các nhóm thành viên tham gia ghi hình. Có rất nhiều ñiều chưa ăn ý 
giữa kỹ thuật viên với biên tập, giữa biên tập với quay phim, giữa kỹ thuật với 
ñạo diễn…mà chưa có dịp ñể rút kinh nghiệm một cách tổng quát. Thực tế cho 
thấy chỉ với sự phối hợp ñồng bộ giữa tất cả các bộ phận tham gia sản xuất, chỉ 
với một sự thống nhất về quan niệm và nề nếp sản xuất chúng ta mới có thể có 
công nghệ sản xuất chương trình hiện ñại ngang tầm khu vực và thế giới.  

II. HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG TRƯỜNG QUAY CỦA ðÀI 
TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM 

A. KHẢO SÁT  

+ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SẢN XUẤT THÁNG 8/2003 

Như chúng ta ñã biết truyền hình là một lĩnh vực tổng hợp của nhiều ngành 
nghề chuyên môn: kỹ thuật, quay phim, ñạo diễn, phóng viên... Mỗi ngành nghề 
sẽ có những cách nhìn nhận, những quan ñiểm khác nhau trong công việc. ðể 
khảo sát hiện trạng tổ chức sản xuất trong trường quay của ðài truyền hình Việt 
nam, chúng tôi ñã tiến hành phát các phiếu thăm dò ý kiến các ñồng nghiệp trong 
ðài truyền hình Việt nam. Cuộc khảo sát ñược tiến hành vào tháng 8 năm 2003 
với hai bản mẫu ñiều tra tập trung vào những nội dung chính sau ñây:   

Form 1: ðiều tra về  :  - Việc sử dụng kịch bản trong chương trình.  

                                       - Mối quan hệ của ñội ngũ làm chương trình.  

Form 2: ðiều tra về : - Các bước sản xuất chương trình.  

                                      - Các chức danh trong ñội ngũ. 

(Các biểu mẫu câu hỏi ñiều tra ñược gắn kèm trong phần phụ lục) 
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1. Môc ®Ých th¨m dß: T×m hiÓu mét phÇn thùc tr¹ng viÖc tæ chøc s¶n xuÊt 
c¸c ch−¬ng tr×nh ghi  trong tr−êng quay cña §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam hiÖn nay.  

2. Quy m« th¨m dß: Mét sè ch−¬ng tr×nh s¶n xuÊt t¹i tr−êng quay §µi 
TruyÒn h×nh ViÖt Nam. Tæng sè ch−¬ng tr×nh kh¶o s¸t gåm:  

+ Ban Thêi sù: 3 ch−¬ng tr×nh 

1. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 

2. §èi tho¹i. 

3. Sù kiÖn vµ b×nh luËn. 

+ Ban Khoa gi¸o: 6 ch−¬ng tr×nh  

1. Kh¸m ph¸ thÕ giíi Computer.  

2. Thi t×m hiÓu ph¸p luËt.  

3. Theo dßng lÞch sö.  

4. N÷ sinh vµ t−¬ng lai. 

5. Bæ trî kiÕn thøc v¨n hãa.  

6. Cïng n«ng d©n bµn c¸ch lµm giµu.  

+ Ban Chuyªn ®Ò: 3 ch−¬ng tr×nh 

1. §¶ng trong cuéc sèng h«m nay. 

2. Phô n÷. 

3. DiÔn ®µn. 

+ Ban ThÓ thao – Gi¶i trÝ – Th«ng tin Kinh tÕ: 9 ch−¬ng tr×nh 

1. ChiÕc nãn kú diÖu. 

2. Hµnh tr×nh V¨n ho¸. 

3. 24 h×nh/s. 

4. ë nhµ chñ nhËt. 

5. Ký øc thêi gian. 

6. V−ên Cæ TÝch. 

7. Ng−êi ®−¬ng thêi. 

8. Ng−êi x©y tæ Êm. 

9. Dµnh cho ng−êi h©m mé. 
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3. Néi dung mÉu phiÕu th¨m dß:   

- C¸c th«ng tin chung. 

- C¸c b−íc s¶n xuÊt ch−¬ng tr×nh. 

- C¸ch ph©n bè nh©n sù thùc hiÖn cña mçi ch−¬ng tr×nh. 

4. B¶ng thèng kª kÕt qu¶ th¨m dß: 

C¸c b−íc s¶n 
xuÊt 

Thêi sù 3 CT Khoa gi¸o 6 
CT 

Chuyªn ®Ò 4 
CT 

Gi¶i trÝ  
 9 CT 

 Cã 
thùc 
hiÖn 
hay 
kh«ng 

Th−êng 
xuyªn 
thùc 
hiÖn 

Cã 
thùc 
hiÖn 

Th−êng 
xuyªn 
thùc 
hiÖn  

Cã 
thùc 
hiÖn 

Th−êng 
xuyªn 
thùc 
hiÖn 

Cã 
thùc 
hiÖn 

Th−êng 
xuyªn 
thùc 
hiÖn 

Häp toµn bé 
nhãm biªn tËp 
tr−íc ghi h×nh  

3/3 3/3 6/6 5/6 3/4  9/9 4/9 

Häp víi ®¹o 
diÔn h×nh vµ 
quay phim 

3/3 3/3 6/6 1/6 2/4 2/4 9/9 2/9 

Lµm viÖc víi 
mü thuËt 

3/3 0/3 6/6 2/6 4/4 4/4 9/9 3/9 

Lµm viÖc víi 
¸nh s¸ng 

3/3 0/3 6/6 1/6 2/4 2/4 8/9 2/9 

Lµm viÖc víi 
kü thuËt 

3/3 0/3 5/6 2/6 2/4 2/4 8/9 2/9 

Häp toµn bé 
c¸c bé phËn 
trªn tr−íc ghi 
h×nh 

3/3 1/3 2/6 0/6 1/6 0/6 4/9 0/9 

Ghi h×nh thö  2/3 0/3 0/6 0/6 0/6 0/6 0/9 0/9 

Häp rót kinh 
nghiÖm sau 
ghi h×nh. 

3/3 CT th−êng 
xuyªn häp linh 
®¹o vµ biªn tËp ®Ó 
rót kinh nghiÖm.  

6/6 CT rót kinh 
nghiÖm th−êng 
xuyªn gi÷a 
nhãm BT vµ 
®¹o diÔn; 1/6 
nhãm cã häp 
víi quay phim. 

3/4 CT cã 
häp rót kinh 
nghiÖm 
nh−ng chØ 
gi÷a c¸c 
BTV. 

Th−êng chØ 
gi÷a nhãm 
biªn tËp, ®«i 
khi cã ®¹o 
diÔn h×nh.  
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5. Thùc tr¹ng vÒ ph©n c«ng c¸c chøc danh t¹i c¸c Ban Biªn tËp: 

a. Ban Khoa gi¸o 

- Nh×n chung cã c¸c chøc danh cè ®Þnh 

+ Tæ chøc s¶n xuÊt: Lo tæ chøc buæi ghi h×nh vµ mãc nèi c¸c kh©u trong ghi h×nh. 

+ C¸c biªn t©p: Lµm kÞch b¶n, dùng b¨ng. 

+ C¸c trî lý s¶n xuÊt: Mêi kh¸ch, chuÈn bÞ ®¹o, cô... phôc vô trong buæi ghi h×nh.  

+ Chñ nhiÖm: Qu¶n lý tµi chÝnh. 

+ §¹o diÔn h×nh: BÊm h×nh t¹i phßng ®iÒu khiÓn. 

- Mét sè ®iÓm kh¸c biÖt trong viÖc ph©n c«ng chøc danh.  

+ §¹o diÔn ®ång thêi lµ ®¹o diÔn h×nh. 

+ §¹o diÔn ®ång thêi dùng b¨ng ph¸t sãng. 

+ §¹o diÔn ®ång thêi lµm kÞch b¶n, dùng vµ nghiÖm thu ph¸t sãng. 

+ Kh«ng cã chøc danh ®¹o diÔn, chØ cã biªn tËp viªn, ®¹o diÔn h×nh mêi ë ngoµi 
tuú theo tõng ch−¬ng tr×nh.  

NhËn xÐt: Thùc tr¹ng trªn cho thÊy c«ng viªc ch−a ®−îc chuyªn m«n hãa 
cao, chøc danh ®¹o diÔn ch−a cã chuÈn vÒ chuyªn m«n nh−: Chøc n¨ng, nhiÖm 
vô, quyÒn h¹n, tiªu chuÈn ®µo t¹o. Tõ ®©y, chóng ta thÊy nhu cÇu bøc thiÕt ph¶i 
cã b¶n ph©n tÝch c«ng viÖc(Job analyse) vµ b¶n m« t¶ c«ng viÖc (Job description) 
còng nh− c¸c chØ sè ®¸nh gi¸ thùc hiÖn (Key performance indicator) ®èi víi c¸c 
chøc danh.  

b. Ban Thêi sù: 

- Còng cã mét sè chøc danh phæ biÕn nh−: §¹o diÔn, biªn tËp, ®¹o diÔn 
h×nh, trî lý, tæ chøc s¶n xuÊt. 

- Bé m¸y gän nhÑ vµ Ýt ng−êi h¬n c¸c ban kh¸c. 

- Sö dông mét mÉu kÞch b¶n chuÈn thèng nhÊt trong toµn Ban theo mÉu cña 
n−íc ngoµi (xem phô lôc, so s¸nh mÉu ch−¬ng tr×nh Chµo buæi s¸ng). 

NhËn xÐt:   

- TÝnh chÊt ch−¬ng tr×nh cña Ban Thêi sù trong tr−êng quay Ýt phøc t¹p, diÔn 
biÕn ®¬n gi¶n, sè l−îng ng−êi tham gia trong ch−¬ng tr×nh kh«ng nhiÒu dÉn tíi 
ªkip thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh gän nhÑ. 
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- Quy tr×nh s¶n xuÊt vµ sù phèi hîp trong ªkip Thêi sù t¹i tr−êng quay cã 
tÝnh chuyªn nghiÖp cao. C«ng viÖc ph©n c«ng râ rµng, khÈu lÖnh thèng nhÊt, cã 
mÉu kÞch b¶n chung, kü n¨ng cña ®éi ngò thuÇn thôc. §iÒu nµy dÉn tíi tèc ®é vµ 
chÊt l−îng s¶n xuÊt ch−¬ng tr×nh t−¬ng ®èi cao, ®Æc biÖt ®iÒu nµy thÓ hiÖn ë kh¶ 
n¨ng thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh truyÒn h×nh trùc tiÕp. 

c. Ban chuyªn ®Ò:   

C¸c ®iÓm kh¸c biÖt so víi c¸c ban kh¸c:  

+ Nhãm biªn tËp Ýt ng−êi. 

+ Tæ chøc s¶n xuÊt ®ång thêi dÉn ch−¬ng tr×nh. 

+ §¹o diÔn ch−¬ng tr×nh ®ång thêi lµ ®¹o diÔn h×nh. 

+ Tæng ®¹o diÔn kiªm lu«n dÉn ch−¬ng tr×nh. 

+ Quay phim vµ ®¹o diÔn h×nh mêi bªn ngoµi tuú theo tõng ch−¬ng tr×nh. 

Nhận xét: Mức ñộ chuyên môn hóa còn thấp, nhiều chức danh chưa có 
người thực hiện với kỹ năng cao. ðiều này thể hiện ở số lượng của các chương 
trình của Ban Chuyên ðề (thực hiện ở quy mô lớn hoặc trực tiếp) còn chưa ñáng 
kể.  

d. Ban ThÓ thao – Gi¶i trÝ – Th«ng tin kinh tÕ  

Mét nhãm lµm ch−¬ng tr×nh th−êng gåm 4 ng−êi trở lên:   

+ Mét tæng ®¹o diÔn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm néi dung, trong nhiều chương trình 
th−êng kiªm lu«n ng−êi dÉn. 

+ Nh÷ng ng−êi cßn l¹i lµm biªn tËp vµ trî lý. 

+ §¹o diÔn h×nh th−êng cè ®Þnh lµ mét ng−êi. 

Nhận xét:   

- Ở một số nhóm chương trình ñã có công nghệ sản xuất trong trường quay 
với sự phân công và chuyên môn hóa cao. ðiều này thể hiện rõ ở các chương 
trình có quy mô lớn và truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, trong việc sản xuất 
thường nhật, sức ép của số lượng chương trình dẫn tới việc cắt xén hoặc ñơn 
giản hóa ñội ngũ và quy trình. 

- Còn nhiều nhóm sản xuất chưa có quy trình và phân công lao ñộng, còn 
tình trạng 1 người ôm ñồm nhiều việc. ðiều này làm hạn chế năng suất lao ñộng 
cũng như chất lượng chương trình. 
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- Mét sè nhãm biªn tËp sö dông mét mÉu kÞch b¶n chuÈn theo mÉu cña 
n−íc ngoµi (xem phô lôc, so s¸nh mÉu kÞch b¶n ch−¬ng tr×nh CÇu truyÒn h×nh 

trùc tiÕp TÕt Gi¸p Th©n vµ mÉu kÞch b¶n cña ch−¬ng tr×nh Cup Fifa). Tuy vËy, 
ch−a thèng nhÊt trong toµn Ban Biªn tËp. 

6. Nhận xét chung 

Qua các phân tích trên có thể nhận xét về thực trạng chung của hoạt ñộng sản 
xuất tại trường quay của ðài truyền hình Việt nam như sau:  

- Bản thân ñội ngũ ñạo diễn, trợ lý, biên tập viên ñã có phân công lao ñộng 
vào các chức danh cụ thể, tuy vậy chưa ñồng ñều và thống nhất trong từng Ban 
cũng như trong toàn ðài. 

- Công cụ thực hiện việc phối hợp như kịch bản, khẩu lệnh,… còn chưa 
thống nhất và chưa ñược sử dụng có hiệu quả. 

- Quy trình còn bị cắt xén, ñặc biệt các phần họp và tập trước khi ghi hình. 
ðiều này dẫn tới việc không hiểu ý nhau trong khi ghi hình và các ý tưởng sáng 
tạo không thực hiện ñược, thời gian ghi hình kéo dài gây lãng phí. 

- Thiếu sự phối kết hợp chặt chẽ với ñội ngũ quay phim, kỹ thuật từ khâu 
làm kịch bản ban ñầu. Vì vậy các yếu tố thể hiện chương trình như: hình ảnh, 
ánh sáng, âm thanh,… còn thiếu sự sáng tạo, chưa nói tới việc xảy ra nhiều lỗi 
ảnh hưởng tới chất lượng chương trình.  

7. Nguyên nhân của những yếu kém 

- Do thiếu nhân sự: ñây là nguyên nhân dẫn tới việc không ñầy ñủ chức 
danh trong ñội ngũ, mộtngười làm nhiều việc và hiệu quả không cao 

- Do ñịnh mức thấp: là nguyên nhân dẫn tới việc cắt xén công ñoạn, ñặc 
biệt là việc tập và họp trước và sau khi ghi  hình. Một số nhóm do ñịnh mức thấp 
ñã thu nhỏ nhóm sản xuất gây ảnh hưởng tới chất lượng công việc. 

- Do thiếu quy trình công nghệ và ñào tạo: Một quy ñịnh có tính bắt buộc 
về các khâu của quá trình sản xuất (trừ chương trình trực tíêp) là ñiều còn thiếu . 
Hầu hết các nhóm biên tập chưa qua ñào tạo bài bản, hầu hết tự học hoặc trải qua 
một vài khóa học không có hệ thống.  

+ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SẢN XUẤT THÁNG 4 + 5 /2005 

Cuộc khảo sát thứ 2 về quy trình ghi hình tại tr ường quay của Ban 
Chuyên ðề, Ban Khoa Giáo, Ban Thời Sự  tháng 4 + 5 năm 2005 
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Nhóm biên tập ñã khảo sát một số chương trình của các Ban biên tập bằng 
cách trực tiếp dự, quan sát vàghi chép tại buổi ghi hình ñồng thời phát mẫu ñiều 
tra như sau: 

1. Ban Khoa Giáo:  

+ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật tại trường quay S9. 

+ Tạp chí gia ñình, tại trường quay S1. 

+ Giải ñáp ôn tập (trực tiếp), tại S1. 

+ Sức khoẻ cho mọi người (trực tiếp) tại S1. 

2. Ban Chuyên ñề:  

+ Doanh nhân Việt nam, tại S1. 

+ Diễn ñàn, tại S1 hoặc S2. 

+ Tạp chí kinh tế nông nghiệp (không thường xuyên ghi hình tại trường quay). 

3. Ban Thời sự:  

+ Bản tin kinh tế (trực tiếp trong bản tin thời sự buổi trưa) 12h00 tại trường quay 
S2. 

+ Khách mời buôỉ sáng (trực tiếp trong chuyên mục Chào Buổi sáng) tại S6. 

+ Sự kiện và bình luận (trực tiếp) tại S1. 

+ Toàn cảnh thế giới (trực tiếp) tại S2. 

Nhận xét: Các chương trình ñều có kíp làm từ 3-4 nhân sự, với sự phân công 
chức danh rõ ràng, tuy nhiên do nhân sự còn thiếu nên khó tránh khỏi tình trạng 
kiêm nhiệm trong phân công. Người dẫn chương trình thường là Biên tập viên 
chính chịu trách nhiệm nội dung của chương trình và cũng là người tổ chức sản 
xuất của chương trình. Biên tập viên chính sẽ thực hiện phóng sự và gặp gỡ 
khách mời và trợ lý trường quay khi ghi hình, một Biên tập viên khác lo phần 
dựng hậu kỳ (nếu không phải chương trình trực tiếp) và kiêm luôn trợ lý trường 
quay trong khi ghi hình. Có thể có thêm một trợ lý nữa làm công tác chủ nhiệm, 
tính thời gian và trợ lý cho ñạo diễn hình và chạy băng tại phòng ñiều khiển. 
Riêng chương trình Tạp chí Gia ñình, kíp thực hiện chỉ có một lãnh ñạo phòng 
kiêm chịu trách nhiệm nội dung và 2 Biên tập viên (1 tiền kỳ và 1 hậu kỳ), 1 ñạo 
diễn hình và 1 dẫn chương trình, không có trợ lý trường quay, không có chức 
danh tổ chức sản xuất và chủ nhiệm. 
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Kết quả ñiều tra: 

- Thời gian ghi hình tại trường quay (với các chương trình ghi hình không 
trực tiếp) thường gấp ñôi so với thời lượng phát sóng (Cuộc thi Tìm hiểu pháp 
luật, Tạp chí gia ñình, Doanh nhân Việt nam, Diễn ñàn, Tạp chí kinh tế nông 
nghiệp): 6/11chương trình. 

- Thời gian phát sóng trực tiếp vượt thời lượng cho phép (Ban khoa giáo): 
2/11 chương trình. 

- Thời gian phát sóng trực tiếp chuẩn thời lượng (Ban Thời sự): 4/11 
chương trình. 

- Quay phim: Chỉ có 2 máy quay với 2 nhân sự quay phim (bản tin kinh tế, 
khách mời buổi sáng): 2/11chương trình. Hoặc 3 máy (Sự kiện và bình luận, 
Toàn cảnh thế giới, Tạp chí gia ñình, Sức khoẻ cho mọi người, Doanh nhân Việt 
Nam): 5/11 chương trình. ðến 4 máy quay (Cuộc thi tìm hiểu pháp luật): 1/11 
chương trình. 

- Thiết bị kỹ thuật ñơn giản (không sử dụng máy ray, cẩu) nên không có phụ 
quay. 

- Các chương trình ñều không tổ chức họp trước khi ghi hình. Chỉ phát kịch 
bản cho kíp làm và lưu ý với ñạo diễn hình những ñiểm bất ngờ cần bắt hình. 
Không triển khai họp rút kinh nhgiệm sau khi ghi hình: 7/11 chương trình. 

Riêng ban Thời sự, ñều có lãnh ñạo phòng trực theo ngày phát sóng, nên 
nhận xét, rút kinh nghiệm với kíp làm vào giờ giao ban hàng ngày: 4/11 chương 
trình. 

- Các chương trình tự ñánh giá mức ñộ tổ chức sản xuất chuyên nghiệp theo 
bảng ñiều tra từ 1ñến 4 (1 là mức ñộ chuyên nghiệp nhất) như sau:  
 

 

Tên chương trình Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức4 

Ban Khoa giáo 0/4 3/4 1/4 0/4 

Ban Chuyên ñề 0/3 2/3 1/3 0/4 

Ban Thời sự 0/4 4/4 0/4 0/4 
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Mức 2: + Các chương trình Ban Khoa giáo: Tạp chí gia ñình, Truyền hình trực 
tiếp giải ñáp ôn tập, Sức khoẻ cho mọi người: 3/4 chương trình. 

+ Ban Thời sự: Bản tin kinh tế, Khách mời buổi sáng, Sự kiện bình luận, 
Toàn cảnh thế giới: 4/4 chương trình. 

+ Ban Chuyên ñề: Doanh nhân Việt Nam, Diễn ñàn: 2/3 chương trình. 

Mức 3: Tạp chí kinh tế nông nghiệp (Ban Chuyên ñề): 1/4 chương trình, Cuộc 
thi tìm hiểu pháp luật (Ban khoa giáo): 1/4 chương trình. 

Các chương trình tự ñánh  giá mức ñộ chuyên nghiệp ( mức 1 là mức chuyên 
nghiệp nhất, sau ñó ñến các mức 2-3-4…) 

Một vài ñề xuất cụ thể trong khâu ghi hình trường quay: 

+ Thiết bị trong trường quay vừa thiếu vừa không ñồng bộ (máy quay, ánh 
sáng….): 11/11 chương trình. 

+ Kinh phí tổ chức và ñịnh mức thấp, dẫn ñến chất lượng chương trình chưa 
cao và ít ñổi mới: 8/11 chương trình. 

+ Sân khấu và ñạo cụ trong trường quay xấu và thiếu. Trùng lặp việc dựng 
cảnh giữa các chương trình ghi hình nên hiệu quả không cao: 7/11chương trình. 
(Các chương trình Ban thời sự ghi hình tại trường quay ảo nên ánh sáng và 
phông nền hiệu quả hơn). 

+ Ánh sáng trường quay vừa yếu vừa không ñủ ñèn nên chất lượng ghi hình 
không cao, chưa có kỹ thuật viên chuyên trách về ánh sáng: 7/11chương trình. 

+ Nhân sự phân công không ổn ñịnh nên dẫn ñến chất lượng chương trình 
không ñồng ñều (Ban khoa giáo và Ban Chuyên ñề): 7/11 chương trình. 

+ Trung tâm mỹ thụât cần chú ý hơn ñến hiệu quả kết hợp giữa phông nền 
sân khấu và ánh sáng ñể tạo hiệu quả cao hơn: 9/11 chương trình. 

+ Không có thời gian ñể dựng trường quay sớm và tập máy nên hiệu quả 
hình ảnh chưa cao: 5/11 chương trình. 

+ Nhân sự phối hợp giữa kỹ thuật - biên tập và quay phim chưa tốt: cụ thể là 
giờ ghi hình chưa tuân thủ chuẩn, trong thời gian ghi hình các nhân sự làm việc 
chưa nghiêm túc và tập trung, chưa có thêm nhiều sáng tạo ñể hiệu quả chương 
trình cao hơn: 8/11 chương trình. 
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B. HỘI TH ẢO 

+ HỘI THẢO LẦN THỨ NHẤT (Tại Hà Nội, ngày 19/7/2003) 

Trong hội thảo lần thứ nhất, Ban Ban Thể thao - Giải trí và Thông tin kinh 
tế ñã ñặt ra vấn ñề cần thiết có một quy trình trong sản xuất tr ường quay vì 
thực tế các bộ phận trong khi ghi hình còn nhiều lúng túng. Quy trình sản xuất 
trong trường quay cũng là một yêu cầu bức thiết hiện nay ñể tăng năng suất lao 
ñộng và cải tiến chất lượng chương trình. 

Dựa trên thành công của một số chương trình ghi hình hiệu quả tại trường 
quay của Ban Thể thao giải trí và thông tin kinh tế như Chiếc nón kỳ diệu, 
ðường lên ñỉnh Olympia, những kỹ thuật viên tham gia hội thảo ñã chỉ rõ ưu 
ñiểm của các chương trình trên là có sự phối hợp tương ñối chặt chẽ giữa các bộ 
phận tham gia, ví dụ giữa ñạo diễn và người dẫn chương trình, thư ký trường 
quay, trợ lý trường quay, phụ trách trường quay... Các ý kiến cũng nêu rõ ngoài 
sự thống nhất trong nhóm nội dung, ñạo diễn cần trao ñổi với các bộ phận kỹ 
thuật, mỹ thuật, trước khi thực hiện chương trình. Có như vậy mới chuyển tải hết 
ý ñồ của ñạo diễn và không có những khó khăn phát sinh trong quá trình thực 
hiện chương trình. 

ðại diện các Ban biên tập khác cũng có những ý kiến khác nhau. Ông Phạm 
Việt Tiến- Trưởng Ban Khoa giáo cho rằng: ðài THVN ñã có quyết ñịnh về việc 
chuẩn bị hóa qui trình, nhưng chưa thực sự có hiệu quả. Các khâu hiện tại của 
các Ban biên tập chưa thực sự ñược qui chuẩn hóa. Vấn ñề thứ hai là yếu tố con 
người, trong ñiều kiện thiếu thốn, có thể khắc phục bằng cách thiết lập một qui 
trình. 

Ông Thanh Lâm – Ban Thời sự nhận xét các chương trình hiện tại trong 
trường quay khá chuyên nghiệp với các ñiều kiện hiện có. Tuy nhiên cũng có 
thực tế là quá nhiều chương trình sử dụng trường quay, thậm chí dùng trường 
quay ñể phỏng vấn thay vì phỏng vấn hiện trường. Hiện nay việc ñiều ñộng 
trường quay chủ yếu dựa trên mệnh lệnh hành chính nhưng không ñảm bảo có 
một qui trình sản xuất trường quay chuyên nghiệp. Ai cũng biết việc tập thử 
chương trình là cần thiết nhưng thực tế việc tập thử chỉ ñủ sức làm cho các 
chương trình  lớn. Ông Lâm cũng cho rằng chuyên nghiệp hóa không thể là thực 
sự nếu những người có tính quyết ñịnh không ñược biết rõ về nguồn kinh phí 
ñược sử dụng. 
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Ông Bùi Thái Dương - Tổ trưởng tổ quay phim – Ban Thể thao giải trí và 
thông tin kinh tế trả lời câu hỏi: Có phải vì không có kinh phí nên không tiến 
hành ñược công việc tập? Ông Dương cho biết số lượng quay phim của Ban rất 
ít: 6 người chính thức cho cả Ban biên tập, khối lượng công việc rất lớn, do vậy 
cần ñến một số lượng cộng tác viên nhiều. Thêm vào ñó trong các cuộc họp với 
các biên tập có thể tổ trưởng họp ñại diện, nhưng ít có ñiều kiện truyền ñạt ñầy 
ñủ cho các quay phim do vậy hiệu quả không cao, Trường quay xin ñể ghi hình 
ñã không có, càng không có ñể tập ghi hình. 

Bà Tạ Bích Loan -,Ban Thể thao - Giải trí và Thông tin kinh tế ñưa ra vấn 
ñề về thực trạng sản xuất chương trình tại trường quay hiện nay: Chưa có các 
quy ñịnh các tiến trình sản xuất tại trường quay, các khâu sản xuất, cách thức 
liên lạc, mới chỉ có các quy ước tạm thời và chưa có sự thống nhất khi xây dựng 
kịch bản. Các nhóm sản xuất ñã cắt xén rất nhiều khâu dẫn ñến năng suất kém, 
hiệu quả thấp. Bà Loan cũng nêu ra vấn ñề với Ban Tài chính: Ban Tài chính có 
ý kiến như thế nào ñể hỗ trợ vấn ñề quy chuẩn hóa? 

Bà Phạm Thị Sính - Ban Kế Hoạch Tài Chính trả lời: Mối gắn kết giữa bên 
nội dung, kỹ thuật và mỹ thuật chưa chặt chẽ. Do chưa có quy trình sản xuất nên 
còn có nhiều lãng phí trong khi ghi hình. Cần xây dựng quy trình ñể sản xuất 
ñược chương trình hay và tiết kiệm. Về góc ñộ tài chính chưa xây dựng ñược 
ñịnh mức chuẩn do có quá nhiều thể loại nên ñể xây dựng ñịnh mức khó. Một lý 
do nữa là nguồn kinh phí có hạn. Ban Tài chính ñang nghiên cứu ñể ñảm bảo ñộ 
ñồng ñều giữa các chương trình. Về ñịnh mức cho phần tập thử chương trình bà 
Sính ñề nghị báo cáo về những chương trình ñã hợp lý và cả chưa hợp lý ñể bổ 
sung thêm.  

Ông Trần Long – Giám ðốc Trung tâm Kỹ thuật Sản xuất chương trình có ý 
kiến là ðài Truyền hình Việt Nam ñã có ñề suất cách ñây 2-3 năm về xây dựng 
quy trình. Thực tế hiện nay quy trình bị phá vỡ. Rất nhiều chương trình không có 
kịch bản trước khi ghi hình, thậm chí quay phim không biết quay chương trình 
gì. Quy ñịnh ñề ra không thực hiện Lãnh ñạo cũng không bị kỉ luật (chỉ có biên 
tập chịu trách nhiệm và bị xử lý). Ông Long cũng ñưa ra ý kiến nếu ñề tài thành 
công thì ai sẽ là người chỉ huy thực hiện? Nếu thực hiện thì ai sẽ là người xử lý 
vi phạm? Phải có trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng. Ông Long cho rằng có 
những chương trình tập thử và làm thật không giống như thật (ví dụ Ban Văn 
Nghệ). Như vậy sẽ khó hình dung cho nhóm sản xuất. Về vấn ñề kinh phí cho 
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phần tập thử ông cho rằng có tập thử sẽ tiết kiệm hơn làm hậu kỳ sau ñó vì vậy 
cần có chế ñộ kinh phí cho cả phần tập thử chương trình.  

Tiếp theo các ñại diện của Ban Thể thao giải trí và thông tin kinh tế ñã có 
các báo cáo “Mô hình sản xuất chương trình tại Hà Lan” - Quy chuẩn hóa ngôn 
ngữ của các cỡ cảnh (Nguyễn ðức Hòa) và báo cáo “Một phương pháp mới 
trong làm kịch bản truyền hình trực tiếp” (Bùi Thu Thủy). 

Ông ðinh Quang Hưng – Phó Tổng Giám ñốc ðài Truyền hình Việt Nam 
cho rằng nghiên cứu ñề tài sẽ dẫn ñến việc ñưa ra quy chế ñể có những chương 
trình có tiêu chuẩn quốc tế. 

Hội thảo cũng ñưa ra một số ý kiến khác như cần thống nhất trong ngôn ngữ 
dùng trong quay phim, chú ý hơn ñến kịch bản phân cảnh. Cần xác ñịnh chức 
danh của từng người. Về tổ chức cần họp trước khi ghi hình và rút kinh  nghiệm 
sau khi ghi hình. ðề tài cũng cần nêu ra cơ chế ñể giúp cho việc thực hiện hoạch 
ñịnh tiền lương sản xuất. Cần có tiêu chuẩn hóa và ñào tạo cho nguồn nhân lực. 

+ HỘI THẢO LẦN THỨ HAI (Tại Hà Nội, ngày 8/1/2004) 

Trong khuôn khổ Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 21, Ban Thể thao 
Giải trí và thông tin kinh tế ñã tổ chức cuộc hội thảo về việc sản xuất chương 
trình truyền hình trong trường quay. ðại diện của các ðài truyền hình và các Ban 
biên tập ñã ñến dự và phát biểu ý kiến. Các ñại diện các ðài truyền hình và các 
Ban biên tập ñã nêu ra những vấn ñề trong sản xuất trường quay như: cần chỉ rõ 
và ñầy ñủ chức danh sản xuất chương trình trong trường quay (ñại diện Ban 
Khoa giáo), lúng túng trong việc thiếu kinh nghiệm khi sản xuất các chương 
trình trò chơi, giao lưu (ñại diện §µi ph¸t thanh truyÒn h×nh Hoµ B×nh), sự thiếu 
ñồng bộ trong kíp nhân sự thực hiện chương trình (ðại diện ðài PTTH Hà Tĩnh), 
sân khấu và ánh sáng cho các chương trình trò chơi truyền hình nên ñược xử lý 
thế nào (ñại diện ðài PTTH Hải Phòng), các chức danh cho chương trình giao 
lưu (ñại diện ðài PTTH Vũng Tàu), vấn ñề kỹ thuật và chất lượng chương trình 
(ñại biểu ðài PTTH Thái Nguyên), kinh nghiệm thực hiện chương trình tọa ñàm 
(ñại diện ðài PTTH Bắc Ninh). Như vậy vấn ñề quy trình sản xuất chương trình 
trong trường quay ñã ñược ñặt ra ở diện rộng hơn: trong ngành truyền hình toàn 
quốc. Qua cuộc hội thảo các vấn ñề ñang tồn tại ở ðài truyền hình Việt nam gặp 
ñược sự phản ánh tương tự ở cấp ñộ ðài ñịa phương nơi mà ñộ chuyên nghiệp 
của các êkip thấp hơn và mức ñộ phân công công việc mờ nhạt hơn. Qua ñó càng 
thấy rõ tính cấp thiết của việc có ñược những quy ñịnh trong công việc và phân 
công nhân sự trong các êkip sản xuất chương trình truyền hình tại trường quay. 
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Một số vấn ñề như: Nh÷ng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt trong tr−êng quay, c¸ch thøc 
tæ chøc s¶n xuÊt ch−¬ng tr×nh trong tr−êng quay, c¸c chøc danh cña tõng ªkÝp 
tham gia thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh s¶n xuÊt trong tr−êng quay... ñã ñược ñưa ra 
bàn bạc và chia sẻ kinh nghiệm qua các báo cáo tham luận: “C«ng t¸c ®¹o diÕn 
trong s¶n xuÊt ch−¬ng tr×nh t¹i tr−êng quay” (NguyÔn §øc Hßa, Ban ThÓ thao 
gi¶i trÝ vµ th«ng tin kinh tÕ), b¸o c¸o vÒ “Mét sè ý kiÕn vÒ s¶n xuÊt ch−¬ng tr×nh 
t¹i tr−êng quay cña §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam” (KS NguyÔn §¨ng H¶i- Trung 
t©m Kü thuËt s¶n xuÊt ch−¬ng tr×nh), b¸o c¸o Tæ chøc s¶n xuÊt t¹i IBC trong 
Seagames 22 (HoaThanh Tïng, Ban ThÓ thao gi¶i trÝ vµ Th«ng tin kinh tÕ). 

Ph¸t biÓu t¹i Héi th¶o TiÕn sÜ TrÇn §¨ng TuÊn, Phã Tæng Gi¸m ®èc §µi 
truyÒn h×nh ViÖt Nam nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña tr−êng quay trong hÖ thèng 
s¶n xuÊt ch−¬ng tr×nh cña §µi truyÒn h×nh ViÖt nam, ®Æc ®iÓm cña c«ng t¸c ghi 
h×nh t¹i tr−êng quay, v× sao ®èi víi nh÷ng ch−¬ng tr×nh nµy sù phèi hîp, quy 
c¸ch lµm viÖc cña ®éi ngò s¶n xuÊt l¹i cã vai trß ®Æc biÖt. 

¤ng TrÇn §¨ng TuÊn ®i chØ ra sù kh¸c biÖt: “Mét sè thÓ lo¹i s¶n xuÊt ngoµi 
tr−êng quay chØ lµ ph¶n ¸nh sù kiÖn chø kh«ng ph¶i tæ chøc sù kiÖn, kh«ng bÞ 
dån nÐn vÒ kh«ng gian vµ thêi gian. Trong khi ®ã s¶n xuÊt ch−¬ng tr×nh trong 
tr−êng quay lµ tæ chøc vµ ph¶n ¸nh sù kiÖn trong kh«ng gian vµ thêi gian dån 
nÐn. Nã h×nh thµnh mét qui c¸ch vµ mét ®éi ngò lµm viÖc kh¸c h¼n”.  

¤ng TrÇn §¨ng TuÊn ®i chØ ra nh÷ng ®ßi hái mµ ch−¬ng tr×nh ghi h×nh 
trong tr−êng quay cÇn cã, vÒ c«ng t¸c chuÈn bÞ néi dung chñ ®Ò t− t−ëng, vÒ c«ng 
t¸c ph¶n ¸nh vµ ®iÒu hµnh sù kiÖn.  

Trong ®ã c«ng t¸c tæ chøc, chuÈn bÞ sù kiÖn chiÕm tíi 70-80% thµnh c«ng 
cña ch−¬ng tr×nh nÕu ®−îc tæ chøc tèt. C«ng t¸c ph¶n ¸nh vµ ®iÒu hµnh sù kiÖn 
gåm: ng−êi dÉn ch−¬ng tr×nh, ®¹o diÔn, quay phim, ¸nh s¸ng vµ nh÷ng ng−êi 
tham gia. ¤ng TuÊn ®¸nh gi¸: HiÖn t¹i chóng ta rÊt yÕu vÒ nh÷ng kü n¨ng ph¶n 
¸nh trong tr−êng quay. CÇn ph¶i cã sù phèi hîp ®ång bé nhÞp nhµng, hoµ quyÖn 
lÉn nhau tr−íc vµ trong khi ghi h×nh. §Æc biÖt nÕu truyÒn trùc tiÕp, vÊn ®Ò bÊt 
ngê, vÊn ®Ò th«ng tin liªn l¹c cÇn ph¶i ®−îc chuÈn bÞ hÕt søc chu ®¸o vµ cÈn thËn. 
TÊt nhiªn sè l−îng ng−êi tham gia còng sÏ rÊt nhiÒu, qui tr×nh chÆt chÏ, ph©n 
c«ng nhiÖm vô râ rµng. Ngay c¶ c¸c ch−¬ng tr×nh ghi b¨ng còng ph¶i lu«n cè 
g¾ng lµm nh− trùc tiÕp. 

§¸p l¹i nh÷ng ý kiÕn vÒ viÖc thiÕu tr−êng quay vµ thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i, 
¤ng TuÊn cho r»ng: Chóng ta kh«ng nªn chê ®îi cã ®−îc mét tr−êng quay ®Çy 
®ñ vµ hiÖn ®¹i míi b¾t tay vµo thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh. YÕu tè hiÓu biÕt vµ thµnh 
th¹o vÒ qui tr×nh lµm vÉn lµ quan träng nhÊt. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt ch−¬ng tr×nh 
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trong tr−êng quay lµ c¸ch mµ chóng ta ®ang tiÕp cËn ch−¬ng tr×nh truyÒn h×nh 
hiÖn ®¹i. 

+ HỘI THẢO LẦN THỨ BA (Tại Hạ Long - Quảng Ninh, ngày 13/1/2005) 

Nội dung: Nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình trực tiếp. 

Tiến sĩ báo chí Tạ Bích Loan, Phó Trưởng Ban thể Thao - Giải trí và thông 
tin Kinh tế ñặt vấn ñề: Truyền hình trực tiếp ñang trở thành một xu hướng của 
truyền hình. Năm 2004, trung bình 1 tháng Ban Thể thao giải trí và thông tin 
kinh tế có 2 chương trình Truyền hình trực tiếp. Hiện nay Ban Thể thao giải trí 
và thông tin kinh tế không chỉ tường thuật sự kiện mà còn gây dựng sự kiện. Vấn 
ñề ñược ñặt ra là tại sao lại phải làm Truyền hình trực tiếp. Truyền hình trực tiếp 
có những ưu ñiểm gì và khiếm khuyết gì? Cần phải có những chuẩn bị gì cho 
những chương trình Truyền hình trực tiếp? 

ðại biểu Phùng Thị Phúc – ðài PTTH Hà Tây trình bày tham luận: ðặc 
ñiểm của chương trình Truyền hình trực tiếp. Chương trình Truyền hình trực tiếp 
có 5 ñặc ñiểm: Sự kiện diễn ra ñồng thời với thời gian phát sóng; sự kiện trên 
Truyền hình trực tiếp là những sự kiện toàn vẹn nên không bị cắt dựng; Sự kiện 
trên Truyền hình trực tiếp diễn ra theo trật tự thời gian tuyến tính; khán giả có 
thể tham gia vào sự kiện bằng nhiều cách: gọi ñiện thoại, nhắn tin, truyền tại chỗ 
nơi sự kiện ñang diễn ra. 

Hội trường ñã thảo luận về những yếu tố rủi ro và mạo hiểm khi thực hiện 
chương trình Truyền hình trực tiếp. ðại diện ðài PTTH Hải Dương ñưa ra những 
câu hỏi về cách thực hiện 1 chương trình Truyền hình trực tiếp cụ thể, xử lý các 
sự cố xảy ra trong chương trình. ðại diện ðài PTTH Huế có những nhận xét về 
câu hỏi của người dẫn chương trình khi phỏng vấn khán giả. Một số ðài PTTH 
có cách làm chương trình mạo hiểm: Cứ làm ñại, thậm chí không có kịch bản. 
Các ðài ñịa phương còn ñề nghị ñưa ra những chức danh cần thiết cho một êkip 
kàm Truyền hình trực tiếp phù hợp ñiều kiện ñịa phương. 

Hội thảo bàn ñến những rủi ro khi làm Truyền hình trực tiếp và phương án 
xử lý. ðại diện ðài ðà Nẵng nêu ra những rủi ro như khách mời thay ñổi: không 
ñến ñược, thay người khác vào giờ chót. Người dẫn bị bất ngờ ở hiện trường: tự 
xử lý, ít nghe Shure. 

ðại diện Trung tâm truyền hình Việt nam tại Phú Yên cho biết họ thường 
xuyên gặp trường hợp mời khách, ñến phút chót ñưa người khác ñến trả lời vì 
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tránh né. Lúc này, người dẫn chương trình hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về 
nội dung, chủ ñộng hoàn toàn.  

ðại diện Trung tâm Kỹ thuật Sản xuất Chương trình trình bày tham luận: Sự 
phối hợp giữa khối nội dung và kỹ thuật trong một chương trình Truyền hình 
trực tiếp.  

Tường thuật trực tiếp khác truyền hình trực tiếp. Trong tường thuật trực tiếp 
chỉ Set up kỹ thuật trước buổi tường thuật là gần như xong, rất ít phải xử lý trong 
quá trình tường thuật. Trong khi ñó truyền hình trực tiếp phức tạp hơn, phải theo 
sát kịch bản và những yêu cầu kỹ thuật kèm theo. Kịch bản có càng sớm càng 
tốt, càng kỹ càng tốt, và ít không thay ñổi ñể phát sinh kỹ thuật. 

ðại diện ðài PTTH Quảng Trị ñọc Tham luận về Công tác phối hợp các 
ñiểm cầu của các ðài ðịa phương trong chương trình Truyền hình trực tiếp. 

ðại diện Ban Thể thao giải trí và thông tin kinh tế trình bày Tham luận về 
Công tác tổ chức sản xuất trong các chương trình Truyền hình trực tiếp. Chủ ñề 
thảo luận là có nên tăng các chương trình Truyền hình trực tiếp trong thời gian 
tới hay không?  

ðại diện ðài PTTH ðồng Nai ñưa ra Chủ trương tăng thêm chương trình 
Truyền hình trực tiếp. Cần phát huy thế mạnh ñó trong thời gian tới. Vấn ñề là 
kịch bản, ñối tượng, nội dung chương trình: nói cho trúng, cho ñúng, cho ñời.  

TS Tạ Bích Loan kết luận: Trong cuộc hội thảo này ñã có những vấn ñề 
ñược xới lên, từ khía cạnh nghiệp vụ như: vai trò của người dẫn trong chương 
trình truyền hình trực tiếp, việc xử lý các tình huống xảy ra, sự phối hợp với kỹ 
thuật, êkip thực hiện chương trình… Từ khía cạnh quản lý lãnh ñạo như: xu 
hướng ñầu tư cho các chương trình trực tiếp, các chương trình nào thì nên truyền 
hình trực tiếp… Ban Thể thao giải trí và thông tin kinh tế chủ trì hội thảo này với 
mong muốn nâng cao tính chuyên nghiệp, trình ñộ nghiệp vụ không chỉ ở ðài 
Truyền hình Việt nam và các trung tâm mà cả các ðài ñịa phương. Với trình ñộ 
ñồng ñều thì sẽ tạo ra những chương trình phối hợp tốt. Sự kết nối của giới 
truyền hình sẽ tạo ra ñược những chương trình mang tầm vóc quốc gia, ñạt ñược 
hiệu quả và ý nghĩa lớn.  

C. NHẬN XÉT  THỰC TRẠNG HIỆN NAY (ñến tháng 3 năm 2005) 

- Nhìn lại cuộc khảo sát trước (năm 2003), chúng ta thấy tới nay các Ban 
Biên tập ñã có những tiến bộ ñáng kể về tổ chức và phân công ñội ngũ sản xuất 
trong trường quay. Số lượng các nhóm có phân công và phối hợp tốt trong công 
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việc ngày một tăng lên. Kỹ năng hoạt ñộng trong trường quay của nhiều ñạo 
diễn, trợ lý,… trở nên thành thục hơn. Nhiều kỹ năng ñã ñược ñưa vào cuộc sống 
và trở thành quy ñịnh bắt buộc ở một số Ban biên tập như: Việc họp và chạy thử 
chương trình, việc sử dụng kịch bản thống nhất, việc ñiều khiển người dẫn 
chương trình qua hệ thống liên lạc không dây, ...  

- ðại ña số các chương trình ñã có sử dụng kịch bản trong việc ghi hình. 
Các dạng kịch bản thì khác nhau tùy theo tính chất, ñộ quan trọng của chương 
trình (trực tiếp hay ghi hình phát lại), diễn biến của nội dung (phức tạp hay ñơn 
giản), kỹ năng làm kịch bản của nhóm làm chương trình (chuyên nghiệp hay mới 
bắt ñầu).  

- Với các chương trình trực tiếp có thể tham khảo kịch bản của Ban Thể 
thao - Giải trí và Thông tin kinh tế, mẫu kịch bản này ñã ñược sử dụng thường 
xuyên trong vòng vài năm nay và phát huy tác dụng tốt.  

- Một số chương trình ghi hình phát lại nếu như ñược làm kịch bản kỹ lưỡng 
(gần như trực tiếp) thì thời gian ghi hình rút ngắn, tiết kiệm ñược công sức cũng 
như thời gian sử dụng máy móc thiết bị. Lấy ví dụ chương trình “Người ñương 
thời” thời ñiểm tháng 2 năm 2001 ghi hình trung bình 180 phút, phát sóng 60 
phút (bỏ ñi 2/3 thời lượng ghi hình). Do cải tiến công tác làm kịch bản và tổ chức 
sản xuất, thời ñiểm năm 2004 ghi hình trung bình 80 phút, phát sóng 40 phút (bỏ 
ñi một nửa).  

- Kịch bản ñã ñược ðạo diễn và toàn bộ êkip sử dụng như một phương tiện 
ñể thực hiện hành ñộng một cách ñồng bộ nhịp nhàng.  

- Tuy nhiên, việc nghiên cứu kịch bản vẫn chưa ñược tiến hành một cách 
nghiêm túc. Nhiều chương trình không họp thông qua kịch bản mà ñến sát giờ 
mới phát cho các bộ phận hoặc chỉ có nhóm biên tập họp, còn quay phim và kỹ 
thuật thì không nghiên cứu kịch bản trước, tình trạng này còn tương ñối phổ 
biến.  

ðặc biệt ñối với các chương trình truyền hình trực tiếp, ðài truyền hình Việt 
nam ñã ra 2 văn bản quy ñịnh: Quy chế truyền hình trực tiếp và phiếu thực hiện 
truyền hình trực tiếp (số Qð 497 ngày 9/7/2003 của TGð ban hành quy chế 
THTT). Sự ra ñời và áp dụng vào thực tế 2 văn bản này có một ý nghĩa rất quan 
trọng trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp tạo ra sự phối hợp ñồng bộ giữa 
các bộ phân biên tập, kỹ thuật, quay phim, ñạo diễn…, giữa các Ban biên tập với 
các trung tâm truyền hình khu vực, giữa các Ban biên tập với các cơ quan phối 
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hợp thực hiện, tạo nên một bước chuyển biến mới trong việc truyền hình trực 
tiếp. Những tiến bộ nói trên ñã thể hiện ở số lượng và chất lượng các chương 
trình quy mô lớn và truyền hình trực tiếp ngày một tăng lên, tạo nên uy tín xã hội 
cũng như nguồn thu của ðài truyền hình Việt nam.  

- Tuy nhiên, trình ñộ tổ chức và phân công của các nhóm và các Ban biên 
tập vẫn chưa ñồng ñều. ðài truyền hình Việt nam vẫn chưa có ñược bản phân 
tích và mô tả công việc của từng chức danh cũng như chỉ số ñánh giá thực hiện, 
quy trình thống nhất về hoạt ñộng ghi hình trong trường quay. ðó sẽ là những cơ 
sở ñể ñánh giá ñịnh mức lao ñộng một cách sát thực. ðó cũng là sự thúc ñẩy ñể 
nâng cao tính chuyên nghiệp lên một bước mới.  
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PHẦN 2:  KHẢO SÁT MÔ HÌNH SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRONG 
TRƯỜNG QUAY Ở MỘT SỐ NƯỚC VÀ KH Ả NĂNG ÁP DỤNG VÀO 
THỰC TIỄN VIỆT NAM 

I. KHẢO SÁT MÔ HÌNH SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRONG TRƯỜNG 
QUAY Ở MỘT SỐ NƯỚC 

Quá trình khảo sát: Tại Ban Thể thao - Giải trí và Thông tin kinh tế chúng 
tôi ñã tiến hành nghiên cứu và áp dụng các mô hình sản xuất của một số nước.  

A. QUY TRÌNH SẢN XUẤT  

(Tổng hợp từ quan sát tại chương trình của các nước Nhật, Hàn Quốc, Mỹ, 
Anh,…) 

+ Nhật: Qua chương trình ANIMAL LAND tên tiếng Việt là Những người 
bạn ngộ nghĩnh, bản quyền TBS.-xem mô hình ñội ngũ sản xuất trong phụ lục. 

+ Hàn Quốc: Khảo sát tại trường quay của KBS, Arirang TV. 

+ Mỹ: Khảo sát tại CBS, các chương trình Weel of Fortune (Tên tiếng Việt 
là: Chiếc nón kỳ diệu), The prise is right (Tên tiếng Việt: Hãy chọn giá ñúng). 

+ Anh: Quan sát tại trường quay của BBC chương trình Who want to be 
millionaire (Tên tiếng Việt: Ai là triệu phú). 

+ Pháp: Qua các lớp ñào tạo do các chuyên gia truyền hình Pháp giảng dạy 
về ñạo diễn, tổ chức sản xuất…ñặc biệt trong kỳ tập huấn cho SeaGame 22, Ban 
thể thao giải trí và thông tin kinh tế ñã học tập và ứng dụng mô hình sản xuất 
chương trình của truyền hình Pháp. 

Qua nghiên cứu có thể thấy các mô hình quy trình sản xuất chương trình 
trong trường quay ở một số nước như sau:    

1. Chuẩn bị sản xuất (Ti ền kỳ):   

a.  Thông báo và mời họp chuẩn bị sản xuất:  ðạo diễn chương trình thông 
báo và mời các ñơn vị liên quan trong ðài như Kỹ thuật, Tư liệu, Vật tư, Mỹ 
công thể hiện, Hoá trang, Tài vụ, … tham gia họp chuẩn bị sản xuất.  

b. Họp chuẩn bị sản xuất:  ðạo diễn chương trình chủ trì họp. ðây là khâu 
quan trọng nhất, quyết ñịnh chất lượng và tiến ñộ sản xuất chương trình. Những 
thành phần không thể thiếu trong cuộc họp này gồm: 

- ðạo diễn và trợ lý ñạo diễn. 

- Kỹ thuật video. 
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- Kỹ thuật âm thanh. 

- Chuyên gia ánh sáng. 

- Mỹ công thể hiện. 

- Hoá trang. 

- Quay phim. 

- Người phụ trách trường quay. 

Các thành phần tham gia thống nhất hình thức thể hiện chương trình (quyết 
ñịnh những gì có thể thực hiện ñược, những gì cần phải thay ñổi so với kịch bản 
của ñạo diễn). 

Cuộc họp quyết ñịnh cụ thể công việc và trách nhiệm của các ñơn vị tham 
gia sản xuất. Các ñơn vị hỗ trợ sản xuất góp ý kiến, kiến nghị và phương án 
nhằm thực hiện chương trình với hiệu quả cao nhất.  

Quyết ñịnh sau khi ñã bàn bạc và thống nhất ñược tuân thủ triệt ñể trong 
suốt quá trình sản xuất.  

Từ những ñặc ñiểm quan trọng như trên, họp sản xuất thường chiếm nhiều 
thời gian nhất trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, chuẩn bị càng tốt thì sau này 
sẽ tiết kiệm ñược rất nhiều nhân lực, thời gian sử dụng trang thiết bị và ñảm bảo 
thành công cho chương trình. Các chương trình nhỏ có thể cần tới một hoặc hai 
lần họp. Các chương trình lớn có thể họp nhiều lần. 

c. Tập chuẩn bị cho ghi hình: Thường thường ñạo diễn ñược phép tập ghi 
hình ba (03) lần tại trường quay với các mục ñích như sau:   

- Lần tập thứ nhất: ðể diễn viên, nhân vật quen với môi trường thể hiện 
chương trình. Có thể có ñầy ñủ hoặc không cần thiết phải có ñầy ñủ những người 
trực tiếp hỗ trợ sản xuất như ñã nêu ở trên tham gia. Chủ yếu là cho ñạo diễn, trợ 
lý ñạo diễn và diễn viên. 

- Lần tập thứ hai: Thực hiện với trang thiết bị và ñầy ñủ các thành phần trực 
tiếp hỗ trợ sản xuất. Tại bước này các ñơn vị hỗ trợ sản xuất vẫn ñược phép góp 
thêm ý kiến hoặc những thay ñổi cần thiết ở quy mô nhỏ cho ñạo diễn tiếp tục 
hoàn thiện chương trình.  

- Lần tập cuối cùng: ðược thực hiện ñúng như một lần ghi hình. Các thành 
phần tham gia phải nghiêm túc tuân thủ mọi yêu cầu của sản xuất. Không ai 
ñược phép góp ý kiến nữa.  
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2. Sản xuất:  

Công ñoạn này tương ñối ñơn giản hơn công ñoạn chuẩn bị và tốn ít thời 
gian hơn. Lúc này mọi thành phần tham gia sản xuất ñều ñã nắm ñầy ñủ phần 
công việc và trách nhiệm của mình. Thời gian sản xuất dài hay ngắn phụ thuộc 
chủ yếu vào khả năng của diễn viên hoặc khách mời và ñạo diễn.  

Trong khi tập cũng như ghi hình chính thức, ñạo diễn và trợ lý ñạo diễn 
ngồi tại phòng tổng khống chế ñiều hành công việc. Trợ lý ñạo diễn có nhiệm vụ 
nhắc trước các cảnh cần quay tiếp theo cho các camera cũng như người phụ trách 
trường quay, phụ trách âm thanh và phụ trách ánh sáng qua hệ thống tai nghe.  

Người phụ trách trường quay phải có mặt tại trường quay ñể ñiều phối trang 
thiết bị, ra hiệu cho diễn viên, người dẫn chương trình, … khi cần phải có những 
thay ñổi về tốc ñộ, di chuyển trong khi ghi hình. Các chương trình ghi hình trong 
trường quay bắt buộc phải có thành phần này. 

3. Hậu kỳ:   

Công ñoạn này mất ít thời gian nhất bởi những gì cần làm về hình ảnh, âm 
thanh, kỹ xảo,… ñều ñã ñược thực hiện trong khi ghi hình. ðạo diễn (hoặc trợ lý 
ñạo diễn) chỉ cần rất ít thời gian ñể dựng lại những cảnh chưa ñạt cần phải làm 
thêm ñúp. 

4. Công cụ hỗ trợ êkip trong sản xuất chương trình: 

a/ Công cụ chính hỗ trợ sản xuất gồm hai (02) loại kịch bản: 

- Kịch bản phân cảnh chi tiết (còn gọi là kịch bản ghi hình) gồm các thông tin 
cụ thể về thời lượng, kích cỡ và góc ñộ, âm thanh, ánh sáng, lời thoại… của từng 
cảnh quay. Kịch bản này ñược cung cấp cho người quản lý trường quay, nhân 
viên bấm hình, ánh sáng, thu thanh, người quay video. 

- Kịch bản hình ảnh (story board) gồm phác thảo bố cục, góc ñộ, kích cỡ, thời 
lượng và lời thoại cho từng cảnh cần quay ñược cung cấp trước cho người quay 
video, người phụ trách trường quay, ánh sáng, thu thanh và nhân viên dựng hình. 

Tại các chương trình trò chơi và ca nhạc qua quan sát tại trường quay ở nước 
ngòai chúng tôi thấy loại kịch bản ñược sử dụng là kịch bản hình ảnh (story 
board), với các chương trình talkshow, và kịch sân khấu, loại kịch bản ñược sử 
dụng là kịch bản phân cảnh chi tiết có lời thoại. 
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b/ Intercom: Là bộ ñàm ñể liên lạc giữa các nhân sự trong êkip: ñạo diễn với 
các quay phim, ñạo diễn với phụ trách trường quay và các trợ lý, ñạo diễn nối 
với MC. 

Tại một vài trường quay (KBS –Hàn quốc) vẫn còn sử dụng hình thức nhắc 
vở cho người dẫn chương trình bằng giấy khổ lớn. 

5. Họp rút kinh nghi ệm: 

Thành phần gồm các nhân sự ñã tham gia chương trình, ñánh giá lại công 
việc ñã làm, ghi biên bản và lưu lại ñể rút kinh nghiệm. 

B. CHỨC DANH VÀ NHI ỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG ðỘI 
NGŨ 

Có nhiều tài liệu cung cấp số lượng và nhiệm vụ của những người tham gia 
trong một êkip sản xuất tại trường quay (Tên tài liệu: Writing for Television của 
A. Swinson, Television Production Gerald Millerson NXB Focal Press 1999, Hệ 
thống chức danh của ðài ABC – Úc).  

Theo cuèn ViÕt kÞch b¶n cho truyÒn h×nh - Writing for Television của 
A.Swinson, ñội ngũ làm việc trong trường quay của Hãng truyền hình BBC cơ 
bản như sau:   

Ekip làm việc trong trường quay của BBC   
- 1 Studio manager- Phụ trách trường quay. 

- 3 cameraman- Quay phim. 

- 3 Assistant Cameraman- Phụ quay. 

- 2 Boom Operator-phụ trách âm thanh. 

- 1 lighting engineer-kỹ sư ánh sáng. 

- 3 electricians- thợ ñiện. 

- 3 Stage hand- dựng cảnh. 

- 2 propertyman-ñạo cụ. 

- 2-4 back projection man-phụ trách phông nền. 

- 2 Studio attendant -người phục vụ trường quay. 

- 1 Caption Operator -người ñiều khiển chú thích (tương ñương với 
chuyên gia vi tính hiện nay). 

- 1 Call boy- người chạy việc. 

- 1 Stage manager- Phụ trách sân khấu. 
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- 1 makeup girl- Hóa trang. 

- 1 producer in the control gallery: Nhà sản xuất trong phòng ñiều khiển. 

- His  secretary- Thư ký của Nhà sản xuất. 

- Vision mixer- Người trộn hình (còn gọi là ñạo diễn hình). 

- Senior engineer - kỹ sư chính. 

- Lighting engineer - kỹ sư ánh sáng. 

- Soud engineer - kỹ sư âm thanh. 

- Special effects operator - người ñiều khiển kỹ xảo ñặc biệt. 

- Designer - người thiết kế, author - tác giả. 

ðội ngũ trên hoạt ñộng trong trường quay và sản xuất các chương trình như 
trò chơi, giao lưu, sân khấu truyền hình. Theo thời gian cùng với công nghệ 
truyền hình ngày càng trở nên hiện ñại, hệ thống nhân sự cũng có những bổ sung 
cho phù hợp, nhưng cơ cấu chính của ñội ngũ thực hiện vẫn cơ bản là như vậy.  

Ngoài danh sách ñội ngũ cơ bản như trên, chúng tôi xin ñưa ra một bản 
danh sách các chức danh và nhiệm vụ của êkip sản xuất một chương trình cụ thể.   

Nhân sự cho chương trình “Ai là tri ệu phú?”: (45 người không kể 
ñội ngũ kỹ thuật viên và quay phim) 

Chương trình của Anh ñòi hỏi nhiều nhân viên bởi vì kịch bản trò chơi ñược 
diễn ra liên tiếp (diễn ra nhiều tối liên tiếp)  

1. Nhà ñiều hành sản xuất (executive producer): Tham gia vào tất cả các 
vấn ñề của trò chơi, bao quát toàn bộ chương trình và ñảm bảo rằng tiến trình của 
trò chơi thống nhất ở cả hệ thống công cộng và tư nhân. 

2. Nhà sản xuất(producer):  Chăm nom toàn bộ trò chơi trong trường quay 
cả về kịch bản và hậu cần – chăm sóc người dẫn và bao quát công việc của các 
ñạo diễn. Nhà sản xuất xem nhanh sau khi ghi hình ñể ñưa ra những sự lưu ý về 
hậu kỳ cho ñạo diễn. 

3. ðạo diễn: 2 người - ðể dựng hình trò chơi thì hầu như không thể là chỉ 
cần một ñạo diễn nếu nhiều chương trình ñược diễn ra liên tiếp (chuyển qua 
nhiều ngày liên tục) trừ khi một người riêng ñảm nhận trách nhiệm dựng trò 
chơi. Với hai ñạo diễn, mỗi người dựng trò chơi của người ấy, thực hiện toàn bộ 
trách nhiệm dựng. Các ñạo diễn làm việc trong những hệ thống song song với 
nhau và lần lượt dựng các trò chơi. 
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4. Trợ lý sản xuất: Trợ lý sản xuất phỏng vấn tất cả những người tham gia 
và những người dự bị khi họ ñến trường quay ñể biết ñược thông tin về mỗi 
người tham dự và thông báo cho người dẫn. Hơn nữa (trong chương trình của 
Anh) trợ lý sản xuất phải trông nom những người ñặt câu hỏi và ñánh giá mức 
của mỗi câu hỏi. 

5. Những người ñặt câu hỏi: Sử dụng một tổ những người ñặt câu hỏi ñể 
viết và phân loại những câu hỏi. 

6. Trợ lý chương trình: Trợ lý chương trình viết những lời dẫn theo chủ ñề 
cho người dẫn.  

7. Tổ chức sản xuất:  Tổ chức sản xuất quán xuyến những mặt kỹ thuật và 
tài chính của chương trình, chuẩn bị tất cả những trang thiết bị cần thiết cũng 
như ñội ngũ sản xuất. Chúng tôi có 3 cấp Tổ chức sản xuất trong một chương 
trình.  

8. Người liên hệ sản xuất: Có hai người ở chức danh này, một người ñảm 
bảo cho việc liên lạc giữa ñội ngũ trường quay với bộ phận chỉ ñạo và với nhóm 
kỹ thuật dựng. Người này ñảm bảo những vấn ñề như ôtô, kịch bản, nhân sự và 
thẻ an ninh, … có mặt ñúng chỗ ñúng lúc. 

9. Người liên hệ sản xuất 2: Người này ở trong ñội ngũ biên tập viên và 
người này bảo ñảm cho việc ñi lại của người chơi ñến trường quay. Anh ta sẽ là 
người có thẩm quyền quyết ñịnh nếu người chơi hoãn hoặc không ñủ tiêu chuẩn.  

10. Runner - Người chạy việc. 

11. Người liên hệ trước cửa trường quay: Người này quan tâm tới khán giả 
cũng như những khách mời Vip. 

12.  trợ lý (5 người): Họ làm việc ở trong các cơ quan lữ hành và lập kế 
hoạch cho những người chơi ñi từ nhà họ ñến trường quay. 

13. Người phân loại người chơi: Một khi máy tính ñã chọn lọc ñược 100 cái 
tên một cách tình cờ thì ñội này sẽ gọi ñiện cho những người chơi tiềm năng 
trước mỗi chương trình. Họ hỏi mỗi người chơi những người chơi nhiều câu hỏi 
lựa chọn và ñánh dấu 10 người trả lời ñược và chuyển danh sách này cho bộ 
phận lữ hành ñể lập kế hoạch cho người chơi ñi lại. 

14. Trợ lý sản xuất: Làm việc trong trường quay cùng với ñạo diễn và quán 
xuyến tất cả các công việc giấy tờ và chuyển lại cho người trợ lý hậu kỳ. 
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15. Trợ lý hậu kỳ: Quan tâm tới tất cả những công việc giấy tờ vào ñầu giờ 
sáng ñể có thể dựng hình cho kịp. Chăm lo cho việc chuyển băng phát sóng. 

16. Người phụ trách máy tính: Làm các gói ñồ họa và người ñiều hành thì 
vận hành máy tính cho chương trình. 

17. Người thiết kế: Chịu trách nhiệm về thiết kế của chương trình. 

18. Hệ thống ñiện thoại: ký hợp ñồng với một công ty ñiện thoại ñể tuyển 
lựa người chơi thông qua những câu hỏi nhiều lựa chọn. 

19. Hình hiệu:  thuê một công ty thiết kế hình hiệu. 

20. ðạo diễn ánh sáng: bố trí  ánh sáng và quan tâm tới ánh sáng cho chương 
trình. 

21. Kỹ xảo ñặc biệt: Lắp ráp, chăm lo và ñiều hành việc bắn pháo hoa (pháo 
hoa bắn ra khi một người chơi thắng 1 triệu bảng). 

22. ðiều khiển bảng ñèn: ðiều hành bảng chỉnh ánh sáng (kể cả ñèn sáng 
chùm). 

23. ðiều hành dựng cảnh: Chăm sóc tới việc dựng cảnh trong ñó có cả việc 
tạo ñiều kiện cho người khuyết tật ñược tham gia. 

24. Thợ mộc dự trữ. 

25. Giám sát sân khấu: ðiều hành sân khấu. 

26. ðạo diễn sàn: Chạy trên sàn của trường quay ñể ñảm bảo cho việc ghi 
hình ñược diễn ra suôn sẻ. 

27. Trợ lý trường quay. 

28. Trộn hình. 

29. Giám sát ánh sáng. 

30. Quay phim phụ. 

31. Dựng hình (2 người). 

32. Thiết kế trang phục: Quan tâm ñến trang phục người dẫn chương trình 
mặc. 

33. Người giữ trang phục. 

34. Giám sát trang ñiểm: Chăm lo việc trang ñiểm cho người dẫn. 

35. Trợ lý trang ñiểm: Chăm lo việc trang ñiểm cho người chơi. 
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36. Tuyển chọn khán giả: Thuê một ñội khán giả ñi tuyển chọn khán giả. 

37. Nhắc vở: ðiều khiển máy nhắc vở cho người dẫn. 

38. Hâm nóng trường quay: Hoạt náo viên. 

39. Phụ trách quảng bá: ñể  công chúng quan tâm hơn tới chương trình. 

II. TÌM HIỂU KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO THỰC TIỄN VIỆT NAM 

Về tổ chức ñội ngũ: Từ năm 1997 Ban Thể thao - Giải trí và Thông tin kinh 
tế ñã áp dụng mô hình tổ chức nhân sự của Nhật Bản trong việc sản xuất các 
chương trình trò chơi truyền hình sau khi chuyển giao công nghệ chương trình 
“Những người bạn ngộ nghĩnh”. Thực tế cho thấy quy trình và hệ thống chức 
danh tương ñối chuyên nghiệp ñã phát huy hiệu quả trong việc sản xuất hàng loạt 
các chương trình như: ðường lên ñỉnh Olympia, Ở nhà chủ nhật, Hành trình văn 
hóa, Trò chơi ñiện ảnh,…. Năm 2001, chương trình “Chiếc nón kỳ diệu”, năm 
2004 chương trình “Hãy chọn giá ñúng” và 2005 chương trình “Ai là triệu phú” 
là những ñiểm mốc về việc củng cố và nâng cao tính chuyên nghiệp của ñội ngũ 
sản xuất chương trình.  

Qua nghiên cứu và áp dụng thực tiễn, chúng tôi nhận thấy mô hình của nước 
ngoài khi áp dụng vào Việt nam sẽ gặp phải nhiều khó khăn do nhiều nguyên 
nhân khác nhau. ðó là chi phí sản xuất chương trình, số lượng và trình ñộ nhân 
lực, ñiều kiện kỹ thuật. Vì vậy việc áp dụng những công nghệ hiện ñại còn nửa 
vời. Nhiều người ñảm nhiệm một lúc hai ba chức danh (ñạo diễn kiêm biên tập 
và chủ nhiệm: chương trình Người xây tổ ấm, dẫn chương trình kiêm phụ trách 
khách mời và biên tập câu hỏi; chương trình ðường lên ñỉnh Olympia, ñạo diễn 
kiêm dẫn chương trình; Hành trình văn hóa, Ở nhà chủ nhật, Người ñương thời), 
nhiều chức danh chưa có cán bộ ñược ñào tạo một cách bài bản như ñạo diễn, 
phụ trách trường quay...; nhiều khâu trong quá trình sản xuất bị bỏ qua như việc 
tập máy của quay phim, việc họp toàn bộ ekip, chạy thử chương trình. Có nhiều 
lý do ñược ñưa ra như: ñịnh mức quá thấp, chương trình không ñược trả tiền theo 
chất lượng, không có quy ñịnh bắt buộc về nhân sự và quy trình.  

Tiến tới chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất trong trường quay và ñội ngũ 
sản xuất, Ban Thể thao - Giải trí và Thông tin kinh tế ñã tìm cách áp dụng những 
mô hình tiên tiến một cách ñầy ñủ và ñồng bộ.  

Lấy ví dụ như chương trình “Ai là triệu phú”, dựa vào bảng chức danh như 
của truyền hình Anh, Ban biên tập ñã xây dựng một cơ cấu gọn nhẹ hơn và vẫn 
ñảm bảo những chức danh chính trong chương trình.   
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Phân công vị trí trong chương trình " Ai là tri ệu phú?"  

TT Tên Công việc Ghi chú 
1 Lại Văn Sâm Tổng ñạo diễn, Phụ trách chung, Dẫn CT  
2 Nguyễn ðức Hoà ðạo diễn hình ,Trợ lý tổng ñạo diễn  
3 Lại Bắc Hải ðăng Viết kịch bản, Phụ trách nội dung  
4 Lưu Minh Vũ Phụ trách nhóm tuyển chọn người chơi, ðón 

và sắp xếp ăn ở cho người chơi. Chuẩn bị bộ 
ñàm khi ghi hình 

 

5 ðoàn Ngọc Bảo Biên tập, Trợ lý làm câu hỏi   
6 ðỗ Hồng Cư Tổ chức sản xuất, Chủ nhiệm, Phụ trách 

nhóm làm câu hỏi  
 

7 Hoàng Thị Hải Trợ lý trường quay (Kiểm tra âm nhạc theo 
KB) 

 

8 Vũ Từ Thu Thuỷ Trợ lý chọn người chơi  
9 Trần Ngọc Minh Trợ lý ñạo diễn, time keeper  
10 Phạm Minh Hoa  Biên tập, trợ lý, chuẩn bị băng ghi hình, lo thủ 

tục công văn giấy tờ xe cộ, kỹ thuật 
 

11 Trần Quang Minh Trợ lý trường quay  
 Nhóm nhân sự Emedia 

12 Nguyễn Thuý Hạnh Phụ trách chung E media   

14 ðặng Thu Phương Trợ lý câu hỏi   

15 Phạm Lê Việt Trợ lý câu hỏi   

16 Lê Quỳnh Trang Trợ lý người chơi (ăn ở ñi lại)   

17 Nguyễn Thu Hằng Trợ lý tuyển chọn người chơi   

18 Nguyễn Cao Sơn Trợ lý kỹ thuật   

19 Hoàng Văn Trung Trợ lý kỹ thuật vi tính   

20 Tham Kwok Whye Super Visor   

 Nhóm Kỹ thuật vi tính VTV (4 người) 
21 Nguyễn Thành Trung Phụ trách nhóm Kinh tế thị trường vi tính  
22   Kỹ thuật vi tính   
23   Kỹ thuật vi tính   
24   Kỹ thuật vi tính   

 Nhóm Ánh sáng và Sân khấu 
26 Vũ Văn Tuấn  Phụ trách nhóm ánh sáng trường quay  
27 Nguyễn Khải Kỹ thuật ánh sáng  
28 Hùng (TTMT) Phụ trách thiết kế sân khấu   

 Nhóm kỹ thuật xe màu và âm thanh VTV: 7 người 
 Quay phim: 8 người 
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Như vậy tổng số người tham gia là 28 người (trong ñó hơn một nửa là thuê 
khoán theo vụ việc) so với nước ngoài là 45 người (không kể quay phim và kỹ 
thuật).  

Thông thường một chương trình truyền hình trực tiếp có ñiểm cầu thì nhân 
sự ñiểm cầu chính khối biên tập ít nhất bao gồm 15 người. 

Tổng ñạo diễn hoặc ñạo diễn, tổ chức sản xuất (kiêm trợ lý tổng ñạo diễn), 
trợ lý tổ chức sản xuất (kiêm trợ lý ñạo diễn hình), chủ nhiệm, trưởng nhóm kịch 
bản, kịch bản, trưởng nhóm phóng sự, 2 nhân sự thực hiện phóng sự khác, liên 
lạc ñiểm cầu, trợ lý ñạo diễn tại trường quay, dẫn chương trình, 3 hoặc 4 trợ lý 
khác. Ngoài ra còn có ñạo diễn hình, các quay phim, tổ kỹ thuật, tổng khống chế, 
ñạo diễn phát sóng, mỹ thuật, nhân viên văn phòng... Các nhân sự của khối biên 
tập làm việc dưới sự chỉ ñạo của Tổng ñạo diễn và ñược sự phân công, giám sát 
của Tổ chức sản xuất.  

Cơ cấu ñội ngũ như trên có thể nói là ñáp ứng ñược yêu cầu của công việc. 
Như vậy chúng ta thấy là không nhất thiết phải sao chép y nguyên mô hình của 
nước ngoài. Cần phải có một phương án vừa phù hợp với hoàn cảnh của Việt 
nam vừa ngang tầm với trình ñộ của khu vực và thế giới. 

Về quy trình sản xuất: Ban Thể thao - Giải trí và Thông tin kinh tế ñã áp 
dụng những quy trình tương ñối hoàn chỉnh khi thực hiện các chương trình 
truyền hình trực tiếp có quy mô lớn với ñầy ñủ các bước.   

1. Họp bàn ñưa ra ý tưởng và kịch bản. 

2. Thu thập thông tin. 

3. Xây dựng kịch bản. 

4. Thực hiện trước một số linh kiện (phóng sự, phỏng vấn…) của kịch bản. 

5. Họp sản xuất (biên tập, ñạo diễn, quay phim, mỹ thuật, kỹ thuật, thư ký 
biên tập). 

6. Chạy thử chương trình không có máy quay (thử diễn biến, tập khách 
mời, diễn viên). 

7. Chạy thử có máy quay (ñạo diễn, quay phim, khách mời). 

8. Tổng duyệt. 

9. Ghi hình. 

10. Họp rút kinh nghiệm. 
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Quy trình trên ñã ñược thực hiện ở các chương trình có quy mô lớn, có tầm 
quan trọng và ñộ phức tạp cao như:   

- Cầu truyền hình Tết Âm lịch. 

- Cầu truyền hình Nối vòng tay lớn. 

- Truyền hình trực tiếp Người ñương thời, ðường lên ñỉnh Olympia, Hành 
trình văn hóa, ….  

- Truyền hình trực tiếp các sự kiện văn hóa, thể thao lớn: Seagame 22, 
Hoa hậu Việt nam, Fesival Huế, … 

- Các chương trình truyền hình trực tiếp và các cuộc giao lưu.  

Tuy nhiên, quy trình nói trên không phải bao giờ cũng ñược áp dụng ñầy ñủ 
nhất là trong những chương trình sản xuất theo xeri, việc lặp ñi lặp lại các thao 
tác dẫn tới tâm lý nhàm chán và bỏ qua các công ñoạn. Hiện nay, trong số các 
chương trình của Ban Thể thao - Giải trí và Thông tin kinh tế, “Hãy chọn giá 
ñúng” là một chương trình ñảm bảo tương ñối ñầy ñủ các công ñoạn sản xuất 
chương trình. Có thể tham khảo lịch chi tiết của quá trình chuẩn bị và ghi hình 
chương trình “Hãy chọn giá ñúng” (Lịch chương trình Hãy chọn giá ñúng- phụ 
lục)   

Tổng ñạo diễn chương trình Nguyễn ðức Hòa báo cáo về tình hình sản xuất 
chương trình Hãy chọn giá ñúng như sau:  

- Số lượng chương trình Hãy chọn giá ñúng ñã SX cho tới thời ñiểm cuối 
tháng 3/2005: 44 số 

- Số người tham gia sản xuất CT trong 1 ñợt ghi hình như sau:  

1. ðạo diễn, biên tập trợ lý nội dung :   11 người 

2. Quay phim, phụ quay:                  6 người 

3. Trợ lý sản phẩm:                          10 người 

4. Trợ lý sân khấu và ñạo cụ:             10 người 

5. Kỹ thuật xe màu:                           7 người 

6. Cộng tác viên:                               12 người 

Tổng cộng mỗi ñợt ghi hình phải huy ñộng trên dưới 60 người chạy chương 
trình. 
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• Thuận lợi: Vì là chương trình lớn nên mỗi người chỉ ñảm nhiệm ñúng vị 
trí công việc của mình và tập trung làm tốt công việc ñó tránh mọi sự nhầm lẫn 
có thể xảy ra nên nhiệm vụ ở các vị trí ñược phân công rõ ràng và tạo nên tính 
chuyên nghiệp của chương trình. ðây là chương trình có thể nói là tương ñối 
ñầy ñủ nhất các chức danh trong ñội ngũ sản xuất chương trình. 

• Khó khăn: - Khó khăn lớn nhất của chương trình là việc cân ñối thù lao 
trong khoản ngân sách cố ñịnh của chương trình và luôn phải ñộng viên làm 
việc bằng tinh thần. 

- Việc kết nối các bộ phận khó vì số lượng bộ ñàm có hạn. 

- Ý thức công việc chưa cao nên vẫn xảy ra nhầm lẫn. 

Qua ý kiến phân tích của ñạo diễn Nguyễn ðức Hòa chúng ta thấy những 
khó khăn và ưu ñiểm của việc ñảm bảo các quy trình trên như sau:  

Ưu ñiểm:  

- ðộ tập trung của ñội ngũ cao, mọi kỹ năng ñược tập luyện thành thục. 

- Năng suất lao ñộng cao. 

- Tiết kiệm thời gian và chi phí. 

Khó khăn:  

- Thiếu thốn về nhân sự. 

- Khó khăn về tài chính. 

Kết luận: Có thể áp dụng ñược những mô hình của nước ngoài vào Việt 
nam (một cách tương ñối) nếu như chúng ta có ñủ những ñiều kiện sau ñây:  

- Về mặt kỹ thuật: Có giờ thiết bị cho việc tập máy quay và chạy thử 
chương trình. 

- Về mặt tài chính: Có tính thù lao cho những giờ họp sản xuất, tập và chạy 
thử chương trình. Có ñánh giá mức thù lao khác nhau theo chất lượng chương 
trình. 

- Về mặt nhân sự: Cần tuyển lựa, ñào tạo ñội ngũ một cách bài bản, chuyên 
nghiệp, ví dụ như: Các khóa ñào tạo không chỉ cho cá nhân ñơn lẻ mà cho toàn 
êkip. 

- Về mặt quản lý: Cần ban hành các quy ñịnh bắt buộc về quy trình cần tuân 
thủ trong việc sản xuất chương trình. 
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PHẦN 3: ðỀ XUẤT TIÊU CHU ẨN THỐNG NHẤT VỀ QUY TRÌNH VÀ 
ðỘI NGŨ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRONG TR ƯỜNG QUAY CỦA 
ðÀI TRUY ỀN HÌNH VI ỆT NAM  

Mỗi nghề nghiệp ra ñời bắt ñầu từ các công việc thủ công, lặp ñi lặp lại và 
tạo ra những quy trình. Quy trình có thể truyền từ nhóm người này sang nhóm 
người khác ñể lặp lại, thông qua việc tác ñộng vào công cụ sản xuất và vận dụng 
trí tuệ, tình cảm của người thực hiện ñể tạo ra sản phẩm cùng loại. Khi ñó quy 
trình sẽ trở thành công nghệ. 

Sản xuất chuyên nghịêp là sản xuất có công nghệ, quy trình. Một trong 
những ñiểm khác nhau giữa sản xuất chuyên nghiệp và sản xuất nghiệp dư là ở 
chỗ với quy trình và công nghệ ñã ñược thấm nhuần thì các thao tác sẽ chính xác, 
có hiệu quả, tránh ñược mò mẫm và sai sót, năng suất lao ñộng sẽ cao hơn nhiều. 
Trong một số trường hơp chất lượng sản phẩm cũng tốt hơn, như việc ghi hình 
trường quay, không thể thực hiện rời rạc ñơn lẻ từng ñộng tác mà phải có sự 
ñồng bộ của cả nhóm người lao ñộng. 

Những lập luận trên cho thấy sự cần thiết của việc có một công nghệ ghi 
hình trong trường quay. Công nghệ ñó bao gồm trình tự của các công ñoạn và 
chuẩn mực của các thao tác, các mẫu công cụ như kịch bản, lịch họp..., phân 
công trách nhiệm và vị trí của những người tham gia. 

Qua quá trình nghiên cứu lý thuyết và thực tế sản xuất chương trình ở ðài 
truyền hình Việt Nam, chúng tôi xin ñề xuất những tiêu chuẩn, quy ñịnh thống 
nhất. 

I. QUY TRÌNH SẢN XUẤT 

1. ðăng ký ñề tài chương trình  

- Khi ñược phân công, hoặc khi có ý tưởng sản xuất chương trình nhóm sản 
xuất có trách nhiệm ñăng ký ñề tài với Ban biên tập. 

- Ban biên tập duyệt ñề tài: Với những chương trình trực tiếp hoặc ngoài kế 
hoạch, duyệt qua lãnh ñạo ðài. 

- ðăng ký lịch phát sóng với Ban Thư ký biên tập. 

2. Xây dựng kịch bản và tiền kỳ 

- Họp nhóm biên tập và ñạo diễn ñể xây dựng kịch bản ban ñầu. 

- Thu thập thông tin (qua các nguồn thông tin khác nhau). 

- Họp nhóm biên tập và ñạo diễn ñể xây dựng kịch bản chi tiết. 
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- Thực hiện các linh kiện trong kịch bản (phóng sự, phỏng vấn, hình hiệu, 
hình cắt, …). 

- Lên dự toán kinh phí. 

- Thông báo và gặp gỡ với Trung tâm Mỹ thuật chuẩn bị maket sân khấu. 

3. Họp chuẩn bị sản xuất  

+ Thông báo và mời họp chuẩn bị sản xuất: ðạo diễn chương trình thông 
báo và mời các ñơn vị liên quan trong ðài như Kỹ thuật, Quay phim, ðạo diễn, 
Mỹ thuật, ðại diện Ban tài chính kế toán,… tham gia họp chuẩn bị sản xuất. 

+ Họp chuẩn bị sản xuất: ðạo diễn chương trình chủ trì họp. ðây là khâu 
quan trọng nhất, quyết ñịnh chất lượng và tiến ñộ sản xuất chương trình. Những 
thành phần không thể thiếu trong cuộc họp này gồm:  

- ðạo diễn và Trợ lý ñạo diễn. 

- Kỹ thuật video. 

- Kỹ thuật âm thanh. 

- Chuyên gia ánh sáng. 

- Mỹ thuật. 

- Quay phim. 

- Người phụ trách trường quay. 

Các thành phần tham gia thống nhất hình thức thể hiện chương trình (quyết 
ñịnh những gì có thể thực hiện ñược, những gì cần phải thay ñổi so với kịch bản 
của ñạo diễn). 

Cuộc họp quyết ñịnh cụ thể công việc và trách nhiệm của các ñơn vị tham 
gia sản xuất. Các ñơn vị hỗ trợ sản xuất ñược góp ý kiến, kiến nghị và phương án 
nhằm thực hiện chương trình với hiệu quả cao nhất. 

Quyết ñịnh sau khi ñã bàn bạc và thống nhất ñược tuân thủ triệt ñể trong 
suốt quá trình sản xuất. 

Từ những ñặc ñiểm quan trọng như trên, họp sản xuất thường chiếm nhiều 
thời gian nhất trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, chuẩn bị càng tốt thì sau này 
sẽ tiết kiệm ñược rất nhiều nhân lực, thời gian sử dụng trang thiết bị và ñảm bảo 
thành công cho chương trình. Các chương trình nhỏ có thể cần tới một hoặc hai 
lần họp, các chương trình lớn có thể họp 1 vài lần trong tuần. 
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4. Tập chuẩn bị cho ghi hình  

 Tập ghi hình ba (03) lần tại trường quay với các mục ñích như sau:  

- Lần tập thứ nhất: ðể diễn viên, nhân vật quen với môi trường thể hiện 
chương trình. Có thể có ñầy ñủ hoặc không cần thiết phải có ñầy ñủ những người 
trực tiếp hỗ trợ sản xuất như ñã nêu ở trên tham gia. Chủ yếu là cho ñạo diễn, trợ 
lý ñạo diễn và diễn viên. 

- Lần tập thứ hai: Thực hiện với trang thiết bị và ñầy ñủ các thành phần trực 
tiếp hỗ trợ sản xuất. Tại bước này các ñơn vị hỗ trợ sản xuất vẫn ñược phép góp 
thêm ý kiến hoặc những thay ñổi cần thiết ở quy mô nhỏ cho ñạo diễn tiếp tục 
hoàn thiện chương trình. TËp m¸y ®Ó quay phim quen víi trËt tù m¸y theo kịch 
bản vµ ®Ó cã nh÷ng h×nh ¶nh sinh ®éng. 

- Tổng duyệt: ðược thực hiện ñúng như một lần ghi hình. Các thành phần 
tham gia phải nghiêm túc tuân thủ mọi yêu cầu của sản xuất. Không ai ñược 
phép góp ý kiến nữa. Theo kinh nghiệm của Ban Thể thao - Giải trí và Thông tin 
kinh tế thời gian tổng duyệt nên càng gần thời gian ghi hình càng tốt. 

5. Sản xuất 

Công ñoạn này tương ñối ñơn giản hơn công ñoạn chuẩn bị và tốn ít thời 
gian hơn. Lúc này mọi thành phần tham gia sản xuất ñều ñã nắm ñầy ñủ phần 
công việc và trách nhiệm của mình. Thời gian sản xuất dài hay ngắn phụ thuộc 
chủ yếu vào khả năng của diễn viên và ñạo diễn. 

Trong khi tập cũng như ghi hình chính thức, ñạo diễn và trợ lý ñạo diễn 
ngồi tại Phòng Tổng khống chế ñiều hành công việc. Trợ lý ñạo diễn có nhiệm 
vụ nhắc trước các cảnh cần quay tiếp theo cho các camera cũng như người phụ 
trách trường quay, phụ trách âm thanh và phụ trách ánh sáng qua hệ thống tai 
nghe. 

Người phụ trách trường quay phải có mặt tại trường quay ñể ñiều phối trang 
thiết bị, ra hiệu cho diễn viên, người dẫn chương trình,… khi cần phải có những 
thay ñổi về tốc ñộ, di chuyển trong khi ghi hình. Các chương trình ghi hình trong 
trường quay bắt buộc phải có thành phần này. 

6. Hậu kỳ:  ðạo diễn (hoặc trợ lý ñạo diễn) cắt dựng những ñoạn chưa ñạt. 

7. Công cụ hỗ trợ sản xuất: 3 công cụ hết sức quan trọng 

a. Công cụ chính hỗ trợ sản xuất gồm kịch bản:  

- KÞch b¶n lµ ®iÒu c¬ b¶n nhÊt, cÇn ph©n vai, c¶nh vµ chi tiÕt nh÷ng viÖc ph¶i 
lµm. 
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- Kịch bản phân cảnh chi tiết (còn gọi là kịch bản ghi hình) gồm các thông 
tin cụ thể về thời lượng, kích cỡ và góc ñộ, âm thanh, ánh sáng, lời thoại… của 
từng cảnh quay. Kịch bản này ñược cung cấp cho người quản lý trường quay, 
nhân viên bấm hình, ánh sáng, thu thanh, người quay video. 

- Theo kinh nghiệm của Ban Thể thao - Giải trí và Thông tin kinh tế các 
chương trình truyền hình trực tiếp nên dùng phần mềm Exel ñể thực hiện. Kịch 
bản chi tiết trên phần mềm Microsoft Excel với các ưu ñiểm về tính thời gian và 
thể hiện biểu bảng hơn hẳn phần mềm Microsoft Word. Các chương trình trực 
tiếp của Ban Thể thao giải trí và Thông tin kinh tế thường ñược thực hiện kịch 
bản trên Excel. Hiện nay bước ñầu Ban Văn nghệ, Ban Chuyên ñề cũng ñã thực 
hiện theo cách làm kịch bản này.  

Theo chúng tôi hiện nay có thể duy trì hai dạng mẫu kịch bản trên Microsoft 
Word và Microsoft Excel  

Dạng 1: Dùng cho những chương trình không phức tạp về quy mô, trong 
các trường quay nhỏ. Tương tự như kịch bản các chương trình của Ban thời sự, 
kịch bản chương trình Những người bạn kỳ lạ. (Mẫu kịch bản Những người bạn 
kỳ lạ - xem phụ lục). 

Dạng 2: Dùng cho các chương trình phức tạp về quy mô nhân sự và kỹ 
thuật. Tương tự chương trình Cầu truyền hình hoặc Nối vòng tay lớn,... (Mẫu 
Kịch bản chương trình Cầu truyền hình Tết Giáp thân- xem phụ lục) 

Trên thế giới hiện nay ñể làm kịch bản có nhiều loại phần mềm hiện ñại và 
tiện lợi hơn hai dạng phần mềm trên mà chúng tôi chưa có ñiều kiện cập nhật. 

b. Bộ ñiều khiển nối giữa ñạo diễn và người dẫn. 

c. Bộ liên lạc giữa các thành viên trong êkip với nhau. 

8. Họp rút kinh nghi ệm 

Có mặt ñầy ñủ các thành phần tham gia chương trình: ðạo diễn, biên tập, 
trợ lý ñạo diễn, kỹ thuật video, kỹ thuật âm thanh, chuyên gia ánh sáng, mỹ 
thuật, quay phim, người phụ trách trường quay. Cần có biên bản họp làm cơ sở 
ñánh giá chất lượng chương trình và rút kinh nghiệm cho những chương trình 
tiếp theo. 

II. CHỨC DANH VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG ðỘI NGŨ 

Qua kết quả nghiên cứu của ñề tài này và qua thực tiễn sản xuất chương 
trình chúng tôi xin ñưa ra khái niệm về trách nhiệm và quyền hạn của các chức 
danh của ñội ngũ sản xuất trong trường quay như sau:  
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• TỔNG ðẠO DIỄN hay còn gọi là Giám ñốc sản xuất, Nhà sản xuất, Chịu 
trách nhiệm sản xuất ( Producer) 

Nắm toàn bộ quyền quyết ñịnh trong một chương trình cụ thể, chịu trách 
nhiệm về sự thành công hay thất bại của chương trình 

Công việc:  

1. Lãnh ñạo nhóm biên tập. 

2. Bao quát các vấn ñề tài chính, kỹ thuật, hợp ñồng sản xuất. 

3. ðưa ra quyết ñịnh về mục ñích ý nghĩa, thời gian phát sóng, ñịa ñiểm tổ 
chức và những diễn biến chính của chương trình. 

4. Quan hệ với các cơ quan phối hợp. 

5. Quyết ñịnh nhân sự tham gia chương trình. 

6. Quyết ñịnh về những thay ñổi quan trọng trong thời gian truyền hình trực 
tiếp. 

7. ðánh giá chất lượng chương trình. 

• TỔ CHỨC SẢN XUẤT (Production manager) 

Tổ chức sản xuất là công việc của một hay một nhóm người. Công việc của 
Tổ chức sản xuất là phối hợp với ñạo diễn hoặc Tổng ñạo diễn chương trình lên 
kế hoạch thực hiện chương trình, tiến hành sản xuất chương trình theo phân 
công, theo dõi và ñốc thúc tiến ñộ thực hiện công việc, phối hợp với các bộ phận 
liên quan(kỹ thuật, mỹ thuật, cơ quan ở ngoài…) ñể chương trình từ kịch bản trở 
thành chương trình truyền hình. Trong nhóm này có : chủ nhiệm, ngừơi phụ 
trách liên lạc, công văn giấy tờ, hậu cần 

Công việc:  

1. Lập nhóm nhân sự: Giúp cho Tổng ñạo diễn thành lập nhóm hạt nhân 
gồm TCSX, nhóm kịch bản… 

2. Lên kế hoạch: Tổ chức sản xuất giúp Tổng ñạo diễn lên kế hoạch ñể thực 
hiện công việc. Kế hoạch này sau ñó phải ñược thông báo tới các nhân sự trong 
nhóm 

- Kế hoạch của công tác chủ nhiệm (lên dự toán, duyệt dự toán, thông báo 
kế hoạch tài chính cho các nhóm, ñặt chỗ ăn nghỉ cho các nhân sự nếu thực hiện 
chương trình ở nơi khác, thanh toán), việc di chuyển khi cần. 
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- Kế hoạch của nhóm trợ lý: (các cuộc họp phân công công việc, mời ñại 
biểu tham dự, mời nhân vật trong chương trình, mời ca sĩ nếu cần, in và chuyển 
vé mời, tham gia ghi hình). 

- Kế hoạch phối hợp với nhóm Mỹ thuật (lên market sân khấu, duyệt market 
sân khấu, lắp dựng sân khấu, sản xuất ñạo cụ). 

- Kế hoạch phối hợp với nhóm Kỹ thuật (bàn nhu cầu sử dụng kỹ thuật theo 
kịch bản nội dung, lên kế hoạch tập chương trình với kỹ thuật, kế hoạch sử dụng 
hotline, cáp quang, kế hoạch sử dụng thiết bị trường quay hoặc xe ghi hình, máy 
quay, âm thanh, ánh sáng v.v...) 

- Kế hoạch phối hợp với Tổng khống chế khi truyền hình trực tiếp. 

- Kế hoạch phối hợp với Ban Thư ký Biên tập và phòng ðạo diễn phát sóng. 

- Kế hoạch phối hợp với các ñiểm cầu trong các chương trình truyền hình 
trực tiếp. 

3. Theo dõi tiến ñộ: Người tổ chức sản xuất theo dõi tiến ñộ công việc và 
thông tin cho ñạo diễn, bàn bạc và sẵn sàng có những giải pháp trong các tình 
huống cần thiết. 

Ghi chú: CHỦ NHIỆM là một chức danh trong nhóm Tổ chức sản xuất và 
có nhiệm vụ:  

- Lập dự toán chương trình. 

- Lấy báo giá, ñàm phán về tài chính. 

- Bao quát những công việc có liên quan tới chi phí: Mua sắm, thuê mướn, 
trả thù lao. 

- Thanh toán theo hợp ñồng sản xuất. 

• ðẠO DIỄN (Director) 

Chức danh này ở Việt nam có nhiều cách hiểu khác nhau và tương ñối khác 
so với cách hiểu ở nước ngoài. Hiện nay, ở Việt Nam ñang tồn tại 3 dạng: 

1. ðạo diễn chỉ phụ trách nội dung, ñạo diễn hình phụ trách hình ảnh: ðây 
là dạng phân công công việc khi ñạo diễn chưa có ñủ trình ñộ hiểu biết và kỹ 
năng về hình ảnh, sự kết hợp giữa các hình, ñiều khiển máy quay, sử dụng ánh 
sáng… mà chỉ có ý tưởng nội dung. Người này phải dựa vào hiểu biết và kỹ 
năng của một quay phim hoặc một ñạo diễn khác, hiện nay ñược gọi là ñạo diễn 
hình. Theo chúng tôi, khi chúng ta quy chuẩn hóa chức danh ñạo diễn, những 
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người làm công tác này cần nâng cao trình ñộ và năng lực ñúng như ñòi hỏi của 
chức danh này. Người ñạo diễn phải thể hiện ñược phong cách hình ảnh, ánh 
sáng, décor, âm thanh riêng của chương trình, không lặp lại các chương trình 
khác. 

2. ðạo diễn phụ trách cả hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, décor… và có kỹ 
thuật viên bấm hình: ðây là một dạng phổ biến ở các nước như Anh, Mỹ Nhật, 
Hàn Quốc. Người trộn hình ñược gọi là technical director hoặc Vision Mixer. 
Người này thao tác bấm máy trộn hình khi ñạo diễn có khẩu lệnh (Bảng khẩu 
lệnh xem mục lục số - Phụ lục 9). 

3. ðạo diễn phụ trách nội dung, hình ảnh và trực tiếp bấm hình: Ở một số 
nước như Pháp, Hà Lan, với những chương trình có tốc ñộ diễn biến nhanh như 
thể thao hoặc trò chơi thì phương án này có thuận lợi về tốc ñộ lấy hình trực tiếp, 
không qua một người thứ ba. Tuy nhiên, có hai nhược ñiểm: Người ñạo diễn 
phải có thao tác thành thục, làm một lúc nhiều việc sẽ có thể dẫn tới sai sót. 

Theo chúng tôi, nên sử dụng dạng 2. 

§¹o diÔn ®ã lµ ng−êi biÕn kÕ ho¹ch vµ ý t−ëng cña kÞch b¶n thµnh h×nh ¶nh 
truyÒn h×nh vµ hiÖn thùc ho¸ nã t¹i tr−êng quay hoÆc n¬i ghi h×nh. ChÞu tr¸ch 
nhiÖm vÒ:  

1. Bè trÝ m¸y quay. 

2. Lùa chän h×nh ¶nh. 

3. Sö dông ph−¬ng tiÖn ¸nh s¸ng, ©m thanh, b¨ng, kü x¶o ®Æc biÖt ®Ó thÓ 
hiÖn ý ®å kÞch b¶n. 

4. §iÒu khiÓn ®éi ngò kü thuËt, ng−êi phô tr¸ch tr−êng quay, ng−êi dÉn 
ch−¬ng tr×nh. 

5. §¶m b¶o thêi gian ghi h×nh theo kÞch b¶n. 

ð¹o diÔn: §ã lµ ng−êi ®iÒu khiÓn mäi viÖc nh− ng−êi ch¬i cê, cã quyÒn thay 
®æi nh©n viªn, néi dung tuú vµo kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n vµ kinh nghiÖm cña m×nh. 

§¹o diÔn lµm mét kÞch b¶n thËt chi tiÕt cô thÓ dÔ hiÓu ®Ó truyÒn ®¹t nh÷ng 
néi dung ch−¬ng tr×nh cho nh©n viªn, nh»m gi¶i thÝch (chø kh«ng ph¶i ra lÖnh) 
nh÷ng môc ®Ých cô thÓ, ®Ó ®¹t ®−îc nh÷ng môc ®Ých nµy th× cÇn lµm g×, ®Ó lµm 
g×, ý nghÜa cña c«ng viÖc. 

§¹o diÔn tham gia vµo tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n, biÕt toµn bé mäi viÖc. ChÞu 
tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé h×nh ¶nh ©m thanh ¸nh s¸ng cho thµnh mét ch−¬ng tr×nh 
tæng thÓ. 
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• TRỢ LÝ ðẠO DIỄN 

Hỗ trợ các công việc cho ðạo diễn như:  

a. Theo dõi diễn biến và nhắc kịch bản. 

b. Theo dõi thời gian. 

c. Giúp ðạo diễn truyền các lệnh tới các bộ phận. 

d. Có mặt trong các buổi họp và tập ñể ghi lại tất cả các quyết ñịnh và thay 
ñổi. 

Trong các chương trình lớn thì số trợ lý ñạo diễn tham gia phụ thuộc vào 
mức ñộ phức tạp của công việc. Một số trợ lý trong nhóm trợ lý ñạo diễn:  

- Theo dâi thêi gian (Time keeper): ®o thêi gian chÝnh x¸c cña toµn bé 
ch−¬ng tr×nh, cña tõng phÇn. Khi dùng nªn cã mÆt ®Ó ®iÒu chØnh thêi gian hoÆc 
giao tê ghi cho ®¹o diÔn. Trong khi quay th«ng b¸o cho ®¹o diÔn biÕt thõa thiÕu 
bao nhiªu thêi gian. 

- Phô tr¸ch b¨ng t− liÖu: ChuÈn bÞ c¸c ®o¹n b¨ng ph¸t trong ch−¬ng tr×nh, 
ghi timecode, lu«n s½n sµng bËt b¨ng. Tr−íc khi kÕt thóc ph¶i ®Õm ng−îc cho 
mäi ng−êi chuÈn bÞ. 

• KỸ THUẬT VIÊN BẤM HÌNH (Switcher hoặc Vision Mixer):  

Là người có hiểu biết về kỹ thuât, nắm tường tận các chức năng và khả năng 
của bàn Mixer và cắt hình theo lệnh của ñạo diễn hay phối hợp các kỹ xảo khi 
ñạo diễn cần. 

• PHỤ TRÁCH TRƯỜNG QUAY (Floor Manager) 

- Tham gia vµo viÖc chuÈn bÞ, tæ chøc, liªn l¹c, ghi h×nh vµ ®«i khi thay thÕ 
cho §¹o diÔn trong khi tËp d−ît nÕu ®¹o diÔn qu¸ bËn. 

- KiÓm tra tÊt c¶ c¸c kh©u liªn quan tíi ®éi ngò, s©n khÊu, bµn ghÕ ph«ng 
c¶nh. 

- §iÒu khiÓn ®éi ngò trî lý tr−êng quay, lµm viÖc víi ng−êi ®iÒu khiÓn m¸y 
tÝnh, ph¸t b¨ng, … 

- ChØ râ cho nh÷ng ng−êi biÓu diÔn ®Õn tr−êng quay biÕt sÏ lµm g× vµo lóc 
nµo. 

- Sù ®¶m b¶o tÝnh quy cñ trËt tù theo ®óng lÞch tËp lóc ®Çu vµ lóc kÕt thóc 
buæi tËp (tr¶ thiÕt bÞ, xÕp l¹i ph«ng c¶nh vÒ vÞ trÝ ban ®Çu). 

- Nghe vµ ®−a th«ng tin tõ ®¹o diÔn tíi tr−êng quay. 
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- chuẩn bị cho trường quay (thiết bị và con người) ở tư thế sẵn sàng ghi 
hình. Ra hiÖu cho toµn bé ªkip b¾t ®Çu ch−¬ng tr×nh. 

- ChuyÓn tíi ®¹o diÔn nh÷ng ®iÒu mµ ng−êi dÉn ch−¬ng tr×nh cÇn th«ng b¸o 
víi ®¹o diÔn. 

- Ch¨m chó theo dâi mäi diÔn biÕn, nghe ®iÒu khiÓn qua bé ®µm, dù ®o¸n 
tr−íc nh÷ng ®iÒu rñi ro sÏ x¶y ra, sửa những sai sót mà ñạo diễn không nhìn rõ, 
gi÷ cho mäi viÖc ®−îc tr«i ch¶y. 

- Cuèi buæi ghi h×nh gi÷ nh÷ng ng−êi biÓu diÔn vµ c¶ ®éi l¹i cho ®Õn khi 
b¨ng ®−îc kiÓm tra l¹i, xem cã g× ph¶i quay l¹i kh«ng, vµ cuèi cïng gi¶i phãng 
tr−êng quay. 

• TRỢ LÝ TRƯỜNG QUAY 

Là trợ lý cho Phụ trách trường quay, hoạt ñộng dưới sự ñiều khiển của Phụ 
trách trường quay. Tùy theo từng chương trình sẽ có số lượng và nhiệm vụ của 
Trợ lý trường quay khác nhau. Ví dụ trong một chương trình trò chơi có thể có:  

1. Trợ lý phụ trách ñạo cụ. 

2. Trợ lý phụ trách khách mời. 

3. Trợ lý phụ trách người tham gia: hướng dẫn và giải thích cho ngườ tham 
gia về thời gian, luật chơi, yêu cầu... 

4. Trợ lý phụ trách bảng ñiểm: Khi b¾t ®Çu ch−¬ng tr×nh cÇn kiÓm tra hÖ 
thèng ®iÖn tö, reset.. 

5. Trợ lý phụ trách máy tính, ñồ họa, … 

6. Trî lý vÒ chuyªn gia: Phô tr¸ch toµn bé viÖc h−íng dÉn ®−a ®ãn chuyªn 
gia, h−íng dÉn vÒ néi dung ch−¬ng tr×nh: khi nµo tr¶ lêi, ®øng ë ®©u, khi nµo cÇn 
di chuyển. 

7. Trî lý vÒ kh¸n gi¶ tr−êng quay: Cho biÕt thêi gian chÝnh x¸c vµo tr−êng 
quay khi nµo, c¸ch ngåi, cách tham gia chương trình. 

• BIÊN TẬP VIÊN (chức danh này về công việc gần với chức danh 
RESEARCHER ở nước ngoài) 

1. Thu thập thông tin. 

2. Khai thác nhân vật. 

3. Thực hiện các phóng sự. 

4. Cắt dựng chương trình. 
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5. Nghiệm thu và chuyển băng phát sóng. 

6. Làm hồ sơ theo dõi chương trình (Chủ ñề, kịch bản, nhân vật, ñánh 
giá,…). 

• DẪN CHƯƠNG TRÌNH 

Lµ cÇu nèi chuyÓn t¶i néi dung ch−¬ng tr×nh ®Õn rÊt nhiÒu tÇng líp trong xi 
héi, song viÖc s¸ng t¹o nµy l¹i cña ®¹o diÔn. §¹o diÔn cung cÊp ý ®å, ng−êi dÉn 
ch−¬ng tr×nh s¸ng t¹o trªn c¬ së ý ®å cña ®¹o diÔn. CÇn cã tÝnh ®ång ®éi vµ hç 
trî lÉn nhau. 

• ðẠO DIỄN ÁNH SÁNG 

Ánh sáng là một môn nghệ thuật vì thế việc tạo ra ánh sáng trong trường 
quay phải ñược ñào tạo cơ bản và người làm ánh sáng nghệ thuật ñó ñược gọi là 
ðạo diễn hoặc Chuyên gia ánh sáng. Người này có trách nhiệm cùng với ðạo 
diễn tạo ra sơ ñồ ánh sáng riêng cho mỗi chương trình ñể thể hiện ý ñồ kịch bản. 
Bản sơ ñồ này ñược lưu tại phòng ñiều khiển ánh sáng ñể sử dụng mỗi khi 
chương trình ñó ghi hình.  

• ðẠO DIỄN ÂM THANH  

Là người có trách nhiệm cùng với ñạo diễn chọn âm nhạc, âm thanh hiệu 
quả cho chương trình. Âm thanh hiệu quả và âm nhạc cũng ñược lập trình trước 
cho mỗi chương trình riêng biệt.  

• QUAY PHIM: Là những người sử dụng máy quay phối hợp ñồng bộ ñể ghi 
hình. Tính sáng tạo, tính kỷ luật và tính tập thể là những yêu cầu hết sức quan 
trọng ñối với người quay phim làm việc trong trường quay. Quay phim có trách 
nhiệm: 

1. Bàn bạc với ñạo diễn và tập những cú máy theo kịch bản phân cảnh mà 
ñạo diễn ñưa ra. 

2. Nghe ñiều khiển từ ðạo diễn, bám sát các diễn biến của sự kiện diễn ra 
trong trường quay. 

3. Sáng tạo các khuôn hình ñể thể hiện ý ñồ của ðạo diễn theo yêu cầu của 
kịch bản. 

• PHỤ QUAY: Là những người giúp cho Quay phim khi di chuyển máy quay 
trong quá trình ghi hình. 
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• KỸ THUẬT VIÊN (ðƯỜNG HÌNH, ÂM THANH, ÁNH SÁNG, VI 
TÍNH,…) 

Kỹ thuật viên âm thanh: Là người chịu trách nhiệm về âm thanh, thu thanh 
các nguồn từ mic, VTR, CD, DAT, ñàn và ñảm bảo chất lượng âm thanh ñúng 
tiêu chuẩn phát sóng. 

Kỹ thuật viên vi tính: Là người phụ trách máy vi tính, các phần ñồ họa, 
bảng chữ và chạy chương trình theo lệnh của ñạo diễn. 

Kỹ thuật viên VTR: Là người chịu trách nhiệm khai thác máy ghi hình theo 
lệnh ðạo diễn và ñảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh ñúng tiêu chuẩn phát 
sóng. 

• MỸ THUẬT 

 Hoạ sỹ thiết kế: Thiết kế sân khấu theo tư tưởng chủ ñạo của kịch bản và sự 
góp ý của ñạo diễn chương trình, có phối hợp với phần ánh sáng của chương 
trình.  

 Hoạ sỹ thể hiện: chuyển tải  ma két sân khấu từ bản thiết kế  thành sân khấu  
trường quay với những vật liệu cụ thể. 

Phụ trách phục trang, trang ñiểm: chịu trách nhiệm trong quá trình ghi hình 
về hóa trang, trang phục cho những người xuất hiện trên hình sao cho phù hợp 
với kịch bản. 

* ðộ lớn của Êkip: 

Tùy theo quy mô mà các chương trình có ñội ngũ lớn hay nhỏ. Năm 1999 
khi cùng Ban Tài chính xây dựng ñịnh mức cho các chương trình trò chơi và gặp 
gỡ truyền hình, Ban Thể thao giải trí và thông tin kinh tế ñã thống nhất với Ban 
Tài chính ñưa ra 3 cấp ñộ của ñội ngũ: Loại 1, loại 2 và loại 3. 

ðịnh mức tiền lương ñược tính dựa vào 2 chỉ số chính là ngày công và chức 
danh. ðó là cách tính tạm thời khi chưa có ñịnh nghĩa về các chức danh, mô tả 
công việc, trách nhiệm và quyền hạn, tiêu chuẩn về tay nghề, kinh nghiệm và 
bằng cấp ñào tạo. Cách tính dựa trên ngày công cũng có nhiều ñiểm chưa hợp lý. 
Tuy nhiên bản ñịnh mức này ñã là một cố gắng rất lớn trong việc chuẩn hóa chức 
danh và góp phần thúc ñẩy tốc ñộ sản xuất của ðài truyền hình Việt Nam trong 
những năm qua. 

Với ñòi hỏi của quy mô và chất lượng các chương trình hiện nay, hệ thống 
ñội ngũ trên cần ñược xem xét lại. Trong “ðơn giá một số thể loại sản phẩm 
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truy ền hình”  hiện hành thiếu một số chức danh cơ bản. Ví dụ trong thể loại giao 
lưu loại 1 cần bổ sung : Nhà sản xuất(producer), Phụ trách trường quay, Tổ chức 
sản xuất. Nên thay thế chức danh ñạo diễn hình bằng chức danh ñạo diễn. Tổ 
chức sản xuất nội dung nên thay thế bằng: phụ trách hành chính. 

Như chúng ta ñã thấy qua phân tích ở Phần 2, việc chuyên môn hóa công 
việc là một ñòi hỏi của tính chuyên nghiệp. Vì vậy, cần có ñầy ñủ các chức danh 
sản xuất trong những chương trình quy mô lớn ở trên , chúng tôi ñưa ra 12 tên 
chức danh. Như vậy ñể có ñủ nhân sự 1 êkíp trung bình cần 20 người. Tuỳ theo 
ñộ lớn , tính chất công việc hoặc tầm quan trọng của một chương trình mà số 
lượng này có thể biến thiên lên hoặc xuống nhưng cần giữ nguyên các chức danh 
cơ bản (nhà sản xuất, ñạo diễn, trợ lý ñạo diễn, tổ chức sản xuất biên tập viên, 
quay phim, kỹ thuật âm thanh ánh sáng hình, chủ nhiệm phụ trách trường quay, 
dẫn chương trình, mỹ thuật). 

Với những chương trình ghi hình trường quay có quy mô nhỏ hơn chương 
trình trò chơi loại 3, ví dụ các chương trình dạy học của Ban khoa giáo, có thể 
thu gọn ñội ngũ dựa trên thành phần hạt nhân là những chức danh cơ bản như 
Nhà sản xuất, ðạo diễn, người dẫn chương trình, phụ trách trường quay… 

* M ối quan hệ giữa các chức danh:  

Có thể quan sát thấy những dạng quan hệ tồn tại trong quá trình phối hợp 
làm việc như sau:  

Sơ ñồ quan hệ từng cặp: 

ðạo diễn - Trợ lý (biên tập) 

ðạo diễn hình - Quay phim 

Trưởng nhóm kỹ thuật - Kỹ thuật viên 

 

 

 

 

 

 

ðây là mối quan hệ vẫn ñang tồn tại hiện nay trước quá trình ghi hình và có 
thể thấy giữa các cặp không có thông tin và mối quan hệ chặt chẽ, thậm chí 

ðạo diễn Trợ lý 

ðạo diễn hình Quay phim 

Trưởng nhóm kỹ thuật Kỹ thuật viên 
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không có liên lạc cho tới ngày ghi hình. Mối dây liên lạc duy nhất nối họ với 
nhau có thể chỉ là lịch ghi hình ñăng ký qua phòng Tổng hợp của các ñơn vị. Các 
cuộc họp cũng ñược tổ chức giữa từng cặp với nhau (trừ các trường hợp ñặc biệt 
như truyền hình trực tiếp). Không có phản hồi kịp thời và chính xác về chất 
lượng ghi hình, kết quả công việc. Và dĩ nhiên ñiều này không ñược phản ánh 
trong việc ñánh giá nhân sự hàng tháng thông qua khen thưởng, kỷ luật, càng 
không phản ánh trong ñịnh mức thu nhập hàng tháng. 

Sơ ñồ quan hệ hình tháp: từ trên xuống 

Nhà sản xuất 

ðạo diễn - Trợ lý ñạo diễn 

Nhóm quay phim 

 

Có thể thấy mối quan hệ trên thể hiện rõ nhất trong quá trình ghi hình tại 
trường quay. Nó cho thấy mệnh lệnh ñược ñưa ra từ nhân vật quan trọng nhất và 
ñược ñưa tới thành viên trong nhóm. ñiều này làm cho công việc ñược tiến hành 

Nhà sản 
xuất 

ðạo diễn 
Trợ lý ñạo diễn 

 
Quay phim 
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xuôn sẻ. Song có thể thấy ñôi khi trong các nhóm vẫn chưa nổi rõ vai trò của 
người tổng chỉ huy dẫn tới rối loạn mệnh lệnh trong quá trình ghi hình. Vai trò 
của người tổng chỉ huy mà trong trường hợp này là Tổng ñạo diễn hoặc ðạo diễn 
ñược tạo ra bởi: 

- Trình ñộ cá nhân.  

- Quy ñịnh ñược luật hóa. 

- Các công cụ ñiều hành. 

Sơ ñồ quan hệ mạng nhện: Tương tác lẫn nhau - có thể nói là sự kết hợp 
giữa các kiểu quan hệ trên. Chúng tôi cho rằng ñây là một hình thức tương ñối 
tốt ñể tạo ñược môi trường thông tin ña chiều và thông suốt giữa các thành viên 
trong nhóm. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong mối quan hệ ña chiều ñó có những ñường dây chủ ñạo, những trục 
chính, nguồn thông tin chủ yếu. 

 

Nhà s/xuất-
ðạo diễn 

Mỹ thuật 

Kỹ thuật 
bấm hình 

Kỹ thuật 

Trợ lý 

Tổ chức 
sản xuất 

Phụ trách 
trường quay 

Dẫn chương 
trình Quay 

phim 
ðạo diễn 
ánh sáng 

ðạo diễn 
âm thanh 
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Nhà sản xuất (hoặc ðạo diễn trong chương trình có quy mô nhỏ): ðưa ra chỉ 
ñạo về ñường lối, những nét chính, quyết ñịnh những vấn ñề quan trọng (chủ ñề, 
nhân vật chính, tài chính,…). 

ðạo diễn : Thực hiện chương trình về  hình ảnh, âm thanh và ánh sáng theo 
phong cách mà Nhà sản xuất ñã xác ñịnh.  

Trợ lý ñạo diễn: Giúp ðạo diễn quản lý công việc, thực hiện các nhiệm vụ 
cụ thể tùy theo các chương trình.  

Tổ chức sản xuất: Trên cơ sở những nét chính mà Nhà sản xuất ñặt ra, triển 
khai các công việc tổ chức con người, thiết bị và tài chính ñể ñảm bảo cho việc 
hiện thực hóa dự án hoặc ñề tài. Phân công các bộ phận thực hiện. 

Biên tập viên: Tham gia quá trình tiền kỳ, thực hiện các công việc chuẩn bị 
cho chương trình theo ý ñồ của Nhà sản xuất  (liên hệ, thực hiện phóng sự) dựng 
lại chương trình ñã ñược ghi hình… 

Nhóm quay phim: Tạo ra hình ảnh của chương trình theo kịch bản ñã ñược 
ðạo diễn tạo ra và tập luyện cùng với Quay phim. Tạo ra các góc máy sáng tạo 
theo yêu cầu của ñạo diễn. 

Nhóm kỹ thuật: ðưa ra phương án kỹ thuật ñể thể hiện ý ñồ kịch bản, ñảm 
bảo cho các thiết bị trong trạng thái làm việc, khai thác thiết bị theo yêu cầu  kịch 
bản ñề ra, trong các trường hợp có yêu cầu ñột xuất thì có hành ñộng kịp thời. 

Qua phân tích trên chúng ta thấy mối quan hệ ña chiều ñược tạo ra bởi: 

- Các cuộc họp: Trong ñó các thành viên cần có mặt ñầy ñủ. 

- Các kịch bản: ðược thông qua trong toàn nhóm, tạo ra mối liên hệ giữa 
các thành viên. 

- Bản nhận xét: Là công cụ phản hồi về chất lượng công việc giữa các 
nhóm, có thể là biên bản cuộc họp nhận xét sau chương trình hoặc là văn bản 
nhận xét lẫn nhau giữa các nhóm. 

Việc ñảm bảo ñúng các quy trình và dùng các công cụ trên sẽ tạo ra mối 
quan hệ có hiệu quả trong công việc giữa các thành viên.  

Hiện nay, tại ðài truyền hình Việt nam các quy trình và công cụ nói trên ñã 
ñược áp dụng ở nhiều Ban biên tập và từ ñó tạo ra thành công trong việc sản xuất 
chương trình. Tuy vậy sự bớt xén công ñoạn trong quy trình vẫn diễn ra gây ảnh 
hưởng tới chất lượng chương trình. Chỉ khi quy trình sản xuất ñược thông qua 
như những quy ñịnh mang tính bắt buộc thì việc sản xuất chương trình mới thực 
sự mang tính chuyên nghiệp. 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 Mọi ngành nghề ñều có những ñiều cốt yếu cần thiết cho sự thành công. 
Một trong những ñiều cốt yếu ñó là am hiểu quy trình công việc. Nếu không nắm 
ñược quy trình, sẽ khó có thể ñạt ñược những bước tiến về nghề nghiệp.  

C«ng viÖc truyền hình luôn ®ßi hái tÝnh tËp thÓ, sù ®ång lßng. Các chương 
trình sản xuất trong trường quay, có quy mô lớn hoặc truyền hình trực tiếp lại 
càng cần tới sự phối hợp ăn ý nhịp nhàng của ñội ngũ và sự sáng tạo của mỗi cá 
nhân. Vì thế một quy trình thống nhất là hết sức cần thiết. 

Những người làm truyền hình luôn phải ñối mặt với sự nhàm chán. Những 
thủ tục và công ñoạn lặp ñi lặp lại hàng ngày có thể gây cảm giác tẻ nhạt và vì 
vậy có thể bị cắt bỏ.  

Tuy vậy qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh lµ mét chuçi nh÷ng c«ng viÖc nhá 
t−ëng nh− kh«ng cÇn thiÕt nh−ng nÕu gi÷ ®óng nguyªn t¾c th× mới có thể thµnh 
c«ng. 

Qua quá trình nghiên cứu chúng tôi xin ñề ra những kiến nghị và giải pháp 
sau ñây ñể chuẩn hóa quy trình ghi hình trong trường quay:  

1/ Giải pháp trước mắt:  

- Về mặt tài chính: Có tính thù lao cho những giờ họp sản xuất, tập và chạy 
thử chương trình. Có ñánh giá mức thù lao khác nhau theo quy mô chương trình 
và chất lượng chương trình. Có quy ñịnh về chi phí sản xuất chương trình thử 
nghiệm.  

 Hiện nay bản quy ñịnh ñịnh mức chương trình ñã lạc hậu (ví dụ không có 
quy ñịnh về sản xuất chương trình thử (pilot), không có ñịnh mức tập hoặc tổng 
duyệt chương trình, bảng kê chức danh không ñầy ñủ… ), cần ñược nghiên cứu 
chỉnh sửa ñể phù hợp với thực tiễn, góp phần thúc ñẩy năng suất và chất lượng 
công việc. 

- Về mặt nhân sự:  

Các ñơn vị trong ðài truyền hình Việt nam cần lên kế hoạch ñào tạo tập 
huấn hàng năm về công việc sản xuất chương trình.  

Các khóa ñào tạo không chỉ tổ chức cho các chức danh ñơn lẻ mà cần tập 
huấn cho toàn êkip ñể có khái niệm ñồng bộ về công tác sản xuất chương trình.  
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Các cuộc ñi thăm quan công tác sản xuất chương trình ở các ðài truyền 
hình nước ngoài cần ñược hoạch ñịnh và tổ chức một cách chủ ñộng và ñạt hiệu 
quả cao. 

Cần tổ chức thường xuyên các cuộc hội thảo về sự phối hợp giữa các chức 
danh trong ñội ngũ (ðạo diễn, Biên tập, Quay phim, Kỹ thuật…) ñể tháo gỡ 
những vướng mắc trong quá trình làm việc. 

- Về mặt kỹ thuật: cần trang bị ñầy ñủ hệ thống tai nghe và bộ ñàm liên lạc 
ở các trường quay. 

- Về mặt quản lý:  

ðề nghị ðài ban hành thành văn bản qui ñịnh ñể các Ban Biên tập thực 
hiện như quy ñịnh về quy trình sản xuất trong trường quay (trong ñó có chỉ rõ 
các bước thực hiện, những người tham gia, trách nhiệm và quyền hạn, quan hệ 
giữa các chức danh). 

Tiến hành nghiên cứu phương pháp gắn con người với chất lượng công 
việc: quy ñịnh về bản nhận xét chéo giữa các bộ phận, quy ñịnh khen thưởng và 
kỷ luật, mức thù lao gắn với ñánh giá công việc. 

2/ Giải pháp lâu dài: 

- Về mặt tài chính: Cần nghiên cứu bảng tính thù lao ñịnh mức cho các chức 
danh của các nước trên thế giới, tiến tới xây dựng hệ thống ñịnh mức khoa học 
và hợp lý cho lâu dài. 

- Về nghiên cứu khoa học: ðề nghị tiếp tục nghiên cứu hệ thống chức danh 
chuẩn ở các nước trên thế giới ñể ra bảng quy chuẩn của các chức danh về: trách 
nhiệm, quyền hạn, khả năng, tiêu chuẩn chuyên môn,... Cần nghiên cứu và lập ra 
b¶n ph©n tÝch công việc (Job analyse) vµ b¶n m« t¶ c«ng viÖc (Job description) 
còng nh− c¸c chØ sè ®¸nh gi¸ thùc hiÖn (Key performance indicator) ®èi víi c¸c 
chøc danh. Những công cụ ñó có ý nghĩa hết sức to lớn trong công việc hàng 
ngày của ñội ngũ cũng như trong việc ñánh giá và tuyển lựa. 

- Về quản trị nhân sự: Tăng cường sự tự chủ của các ñơn vị ñể phát huy tính 
tích cực sáng tạo, xây dựng môi trường thông tin thông suốt, xây dựng văn hóa 
của ðài truyền hình Việt nam. Những ñiều này sẽ là ñòn bẩy trong việc tạo ñộng 
lực cho người lao ñộng, góp phần thúc ñẩy tiềm năng sáng tạo và tăng năng suất 
lao ñộng của ñội ngũ. 
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Con người là yếu tố quyết ñịnh sự thành công. Bởi vì không có quy trình 
nào tồn tại ñược nếu nó chỉ nằm trên giấy tờ. Một nhà kinh doanh nổi tiếng thế 
giới ñã nói: “Một phần của quy trình chính là sự tập luyện”. Chính vì vậy, việc 
xây dựng quy trình và các chức danh trong ñội ngũ thực hiện chương trình chỉ có 
thể thành công khi nó ñược những người trực tiếp sản xuất chương trình áp dụng 
tự nguyện và rộng rãi. ðiều ấy chỉ có ñược khi việc chuyên nghiệp hóa trở thành 
nhu cầu thực sự của cuộc sống, của sự phát triển. 

Những quy trình và hệ thống chức danh mà chúng tôi ñã ñưa ra trong tài 
liệu này mới chỉ là bước ñầu trong việc chuyên nghiệp hóa ñội ngũ sản xuất các 
chương trình trong trường quay của ðài Truyền hình Việt nam. ðể thực sự quy 
chuẩn hoá hoạt ñộng nghiệp vụ trong trường quay cần có rất nhiều việc phải làm.  

Thực hiện ñề tài này, chúng tôi tự ñúc kết ñược một số kinh nghiệm và áp 
dụng lý thuyết vào thực tiễn, ñiều này có ích cho bản thân Ban Thể thao - Giải trí 
và Thông tin kinh tế ñể hoàn thành tốt hơn khối lượng công việc và ñáp ứng ñòi 
hỏi về chất lượng ngày một cao. 

Trong quá trình thực hiện ñề tài, chúng tôi ñã nhận ñược sự chỉ dẫn và giúp 
ñỡ hết sức tận tình quý báu về chuyên môn và tinh thần của Tiến sĩ Trần ðăng 
Tuấn Phó Tổng Giám ñốc thường trực ðài Truyền hình Việt Nam và Tiến sĩ 
ðinh Quang Hưng Phó Tổng Giám ñốc ðài Truyền hình Việt Nam, Nhà báo Lại 
Văn Sâm Trưởng ban Ban Thể thao - Giải trí và Thông tin kinh tế, Chuyên viên 
Ban Kế hoạch Tài chính Nguyễn Minh Chân, nhà báo Nguyễn Văn Phương 
Trưởng ban Quốc tế - ðài Truyền hình Việt Nam,… Xin chân thành cảm ơn sự 
ñóng góp và ñộng viên nhiệt tình của các ñồng nghiệp trong và ngoài ðài Truyền 
hình Việt Nam và tất cả những người ñã quan tâm ñến ñề tài này. 

    

 Người viết quyển 

 

 

 

Tạ Bích Loan 
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TÀI LI ỆU THAM KH ẢO 

 

 

1. Television Production Gerald Millerson NXB Focal Press 1999 

2. Writing for Television A:Swinson BBC 1972 

3. Hệ thống chức danh của ðài ABC Úc 

4. Tài liệu của Công ty Celador Anh  

5. Tài liệu của công ty Fremantle Mỹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


