Chương trình





Nhằm tăng thời lượng phát sóng các chương trình khuyến nông
dưới dạng khoa giáo, góp phần đưa nhanh khoa học kỹ thuật vào
sản xuất, chủ yếu trên lĩnh vực trồng trọt, Bảo vệ thực vật, đáp
ứng nhu cầu xem và học tập của đông đảo nông dân trong tỉnh Tiền
Giang và các tỉnh lân cận như Bến Tre, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh
Long, Trà Vinh…, đồng thời tạo nhịp cầu giao lưu giữa nông dân với
nhà khoa học.
Năm 2015, Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang tiếp tục phối hợp
với Trung tâm Bảo vệ thực vật Phía Nam, Viện nghiên cứu Cây ăn
quả miền Nam và các cơ quan chuyên môn mở và phát sóng
Chương trình tọa đàm truyền hình trực tiếp “ Bạn nhà nông ”,
chuyên đề tập trung vào lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật.

- Tên chương trình : “ Bạn nhà nông ”.
- Thời gian phát sóng: Vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ 6 hàng tuần, 1 tháng
phát sóng 3 kỳ.
- Thời lượng mỗi chương trình: từ 50 - 60 phút. Chương trình được phát lại
vào lúc 9 giờ 40 phút sáng thứ bảy của ngày hôm sau.
- Hình thức thể hiện:
Chương trình được trực tiếp tại phim trường Đài PTTH Tiền Giang, mời
các nhà khoa học, nhà quản lý trên lĩnh vực nông nghiệp, khuyến nông
tham gia chương trình, giao lưu và trả lời câu hỏi của khán giả, của nông dân
qua điện thoại gọi về Đài.

- Hướng dẫn cho nông dân về kỹ thuật canh tác, bón
phân, phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, tập trung
cho cây lúa, cây ăn trái, hoa màu, cây công nghiệp và
các cây trồng thuộc về thế mạnh của ĐBSCL. Mỗi
chương trình là một đề tài được chuẩn bị trước, mang tính
định hướng cho nông dân trong sản xuất. Xen lẫn với nội
dung giao lưu là những hình ảnh, phóng sự minh họa
được phóng viên thực hiện trước làm cho nội dung
chương trình được phong phú hơn .
- Các cơ quan chuyên môn phối hợp thực hiện chương
trình là: Viện nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam, Viện Lúa
ĐBSCL, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, Trung tâm
Khuyến nông tỉnh.

- 03 ngày trước khi chương trình được trực tiếp, Đài Tiền Giang sẽ có thông báo
đề tài trên Đài để nông dân biết và đón xem. Sau thông báo là logo và tên đơn
vị tài trợ cùng dòng chữ “Công ty…….hân hạnh tài trợ chương trình này”.
- Trong buổi trực tiếp: được treo logo công ty hoặc logo sản phẩm trên phông
phim trường.
- M.C giới thiệu và cảm ơn đơn vị tài trợ đầu, cuối chương trình khi chương
trình được phát sóng.
- Được ưu tiên mời cán bộ kỹ thuật của công ty tham gia chương trình để giới
thiệu sản phẩm của công ty, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng cho nông dân và giao
lưu với khán giả.
- Trong các phóng sự, hình ảnh minh họa, được ưu tiên quay những hình ảnh
liên quan đến sản phẩm của công ty để lồng vào nội dung chương trình.
- Trong chương trình trực tiếp, được chạy logo cùng dòng chữ: “ Công ty ….
hân hạnh tài trợ chương trình này” ngang màn hình 3 lần.
- Được treo các băng rôl quảng cáo sản phẩm xung quanh phim trường.

- Được phát trả quảng cáo ( Thông báo, TVC, Tự giới thiệu ) tương ứng với tỷ lệ
180% giá trị hợp đồng theo bảng giá quảng cáo trên Đài TG trong vòng 1 năm
kể từ ngày hợp đồng được ký kết.
- Sau mỗi chương trình được phát sóng, Đài sẽ in cho Công ty 1 đĩa DVD để làm
tư liệu.

Quí Công ty có thể tài trợ 1 tháng1chương trình,1 tháng 2 chương
trình; tài trợ 1 năm hoặc thực hiện từng chương trình rời tùy theo
nhu cầu. Đài Truyền hình Tiền Giang còn được liên kết phát sóng
trên hệ thống Truyền hình cáp HTVC, SCTV, VTVcap, MyTV, Viettel,
FPT,… và phát sóng trực tiếp trên vệ tinh Vinasat.
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