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Chương trình:
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GIỚI THIỆU
Thông tin chung
Mục đích – ý nghĩa
Cấu trúc chương trình
Nội dung chi tiết
Tổ chức bình chọn và trao giải hàng năm
Kế hoạch thực hiện
Kinh phí và quyền lợi tài trợ
Thông tin liên hệ
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THÔNG TIN CHUNG
1. Tên chương trình
: CÂY LÀNH-TRÁI NGỌT.
2. Thể loại
: Truyền hình thực tế, kết hợp trao giải vào cuối mỗi năm
3. Thời lượng
: 15 phút / chương trình
4. Tần suất phát
Phát chính : Mỗi tuần/ 1 số
Thời gian phát sóng : Trong khung giờ từ 19 giờ 50 phút tối thứ tư, sau
chương trình thời sự VTV, phát lại vào lúc 9 giờ 40 phút sáng thứ năm.)
5. Phát sóng trên : Đài truyền hình Tiền Giang, truyền hình cáp HCTV, SCTV,
MyTV, phát trực tuyến trên Trang tin điện tử của Đài tại địa chỉ www.thtg.com.vn
- Phát sóng trên vệ tinh Vinasat.
6. Đối tượng
: Bà con nông dân ở các tỉnh, thành
Đồng bằng Sông Cửu long.
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MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA
1. Là chương trình truyền hình thực tế dành cho bà con nông dân khu vực nông
thôn ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long
2. Đây là chương trình nhằm tôn vinh và nhân rộng các điển hình và các mô
hình làm ăn có hiệu quả của bà con nông dân trên cây lúa, cây ăn trái và cây
rau màu, qua đó giúp bà con nông dân thoát nghèo từ mảnh vườn, thửa ruộng
của mình, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới.
3. Chương trình là cầu nối giữa các nhà khoa học với nhà nông, qua đó nhằm
chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cung cấp những kiến thức về sản
xuất cho bà con nông dân toàn vùng.

4. Qua chương trình cũng giúp cho nhà tài trợ có điều kiện tiếp cận với bà con
nông dân, qua đó nhằm quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm đến khách
hàng; đây còn là dịp tri ân khách hàng của các nhà tài trợ.
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CẤU TRÚC CHƢƠNG TRÌNH
Giới thiệu hình hiệu, nhạc hiệu chương trình “ Cây lành – Trái ngọt ”
Trailer Logo nhà tài trợ

Đề dẫn người xem vào chương trình.
Các tiết mục trong chương trình
Điểm sáng nhà nông

Mô hình hay – lan tỏa rộng
Ý kiến chuyên gia
Kết thúc chương trình
Nhắc lại chương trình
Trailer giới thiệu tuần kế tiếp
Ending:
- Bảng chữ những người thực hiện chương trình
- Chương trình thực hiện với sự tài trợ của…
- Nhạc hiệu kết thúc chương trình
- Quảng cáo TVC 30” nhà tài trợ
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NỘI DUNG CHI TIẾT
A. Giới thiệu chương trình
1. Hình hiệu chương trình : “CÂY LÀNH-TRÁI NGỌT”
2. Giới thiệu nội dung ý nghĩa của chương trình
3. Đề dẫn vào chương trình…
4. Trailer chạy chữ ngang màn hình: “Công ty… hân hạnh tài trợ chương trình này”
B. Các tiết mục trong chương trình
Phần 1: Điểm sáng nhà nông
- Chọn một mô hình canh tác tiêu
biểu, có hiệu quả trên lĩnh vực sản xuất
cây lúa, cây ăn trái, cây rau màu ở một
địa phương trong khu vực để giới thiệu
trong chương trình.
- Mô tả và giới thiệu chi tiết mô hình : Diện tích, loại
cây trồng, cây giống, phân bón, thổ nhƣỡng, giải
pháp canh tác, chi phí, hiệu quả mang lại…
- Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác,
những sáng kiến của nhà nông, sự hỗ trợ của các
nhà khoa học và cán bộ nghiệp vụ, kể cả của cộng
đồng…
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NỘI DUNG CHI TIẾT
Phần 2: Mô hình hay- lan tỏa
rộng
- Gặp gỡ một số nhà nông ở địa
phƣơng dƣới hình t hức “ Hội
thảo đầu bờ” để thảo luận về mô
hình, sự lan tỏa của mô hình
trong cộng đồng, các hộ học tập
làm theo.
- Phân tích , lý giải đây là một
mô hình tốt, cách làm hay cần
nhân rộng
Phần 3: Ý kiến chuyên gia
- Các chuyên gia, nhà khoa
học, nhà chuyên môn có nhận xét,
đánh giá về mô hình.
- Có những khuyến cáo cho
nhà nông khi tham gia thực hiện
mô hình.
C. Kết thúc chương trình
- MC nhắc lại những điểm chính của chƣơng trình vừa thực hiện
- Trailer giới thiệu chân dung và mô hình kỳ sau.
- Ending: bảng chữ những ngƣời thực hiện , cám ơn các đơn vị địa phƣơng giúp đỡ chƣơng trình
- Hình hiệu chƣơng trình “CÂY LÀNH-TRÁI NGỌT”
- Quảng cáo nhà tài trợ
- Đài PTTH … thực hiện
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TỔ CHỨC BÌNH CHỌN VÀ TRAO GIẢI
HÀNG NĂM
Đây là chƣơng trình mang tính truyền thống đƣợc tổ chức hàng năm, đƣợc tổ chức qui mô, trang trọng
và đƣợc truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Tiền Giang.
Sau một năm phát sóng chƣơng trình “ Cây lành – trái ngọt”, Ban tổ chức sẽ chọn các mô hình tiêu biểu
để trao giải. Nội dung cụ thể nhƣ sau :
1/ Tên chƣơng trình : Lễ trao giải thưởng “ Cây lành- Trái ngọt”
Cúp Truyền hình Tiền Giang lần thứ I
2/ Hình thức tổ chức : Là một chƣơng trình nghệ thuật tổng hợp, kết hợp với việc trao giải, tôn vinh những cá
nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong sản xuất cũng nhƣ phối hợp thực hiện chƣơng trình.

4/ Về giải thƣởng : Các cá nhân và mô hình Nội dung:

đƣợc bình chọn sẽ nhận đƣợc cúp, giấy chứng - Thực hiện các video clip giới thiệu những
nhận kèm tiền thƣởng là 5.000.000 đồng ( có nhà nông và mô hình tiêu biểu trong năm.
thể cao hơn nếu nguồn kinh phí dồi dào )
- Ban tổ chức phát biểu khai mạc và có nhận
5/ Cách bình chọn :
xét về kết quả thực hiện chương trình.
- Ban tổ chức sẽ thành lập Hội đồng cố vấn
gồm các nhà chuyên môn, các nhà khoa học, - Phát biểu của nhà tài trợ, của các đơn vị
nhà quản lý để bình chọn trên cơ sở các phối hợp.
chƣơng trình đã thực hiện và phát sóng, cùng
- Tổ chức trao thưởng cho những cá nhân
với hồ sơ gởi về đăng ký từ các địa phƣơng.
- Tiêu chí để bình chọn : Mô hình hiệu quả được bầu chọn và các
cao, bền vững, an toàn, có thể nhân rộng ra cá nhân, tập thể có
cộng đồng; có nhiều sáng tạo, áp dụng khoa thành tích phối hợp
học kỹ thuật vào canh tác tốt…
thực hiện chương trình.
- Phát biểu của lãnh đạo
tỉnh.

Văn nghệ:
Xen vào các
nội dung trên
là các tiết mục
văn nghệ đặc
sắc do các ca sỹ
đến từ Thành
Phố HCM biểu
diễn.
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Để tổ chức thực hiện tốt chương trình cần có sự phối hợp của các ngành và các
cơ quan chuyên môn có liên quan của tỉnh và của Trung ương đóng trên địa bàn
tỉnh. Kế hoạch phối hợp cụ thể như sau:
Đài PT – TH
Tiền Giang

Sở NN & PTNT
Tiền Giang, Viện
nghiên cứu cây
ăn quả MN,…

Nhà tài trợ
chƣơng trình

1 .Đơn vị tổ chức : Đài phát thanh và truyền hình Tiền Giang
2 .Đơn vị phối hợp : Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tiền giang, Viện
Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, Viện lúa
Đồng bằng sông Cửu long,…
3 .Nhà tài trợ chƣơng trình.
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
4 .Nội dung phối hợp :
- Đài Phát thanh và Truyền hình : Chịu trách nhiệm tổ chức toàn bộ chương
trình, bao gồm: Làm kịch bản, lên lịch phát sóng, quảng bá chương trình trên
sóng phát thanh và truyền hình, thực hiện các video clip, dẫn chương trình, tổ
chức thu chương trình, bảo đảm về âm thanh và ánh sáng sân khấu; trực tiếp
Vận động tài trợ, tiếp nhận tài trợ, làm chủ nhiệm chương trình, dự trù kinh
phí, bảo đảm hậu cần, lo thù lao cho ê kíp và Hội đồng cố vấn, cùng các công việc
khác.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn : Tham gia ban tổ chức và hội
đồng cố vấn, cử cán bộ nghiệp vụ tham gia tuyển chọn mô hình tiêu biểu trong
tỉnh để giới thiệu cho chương trình; làm đầu mối liên hệ với sở NN-PTNT các
tỉnh để nhờ giới thiệu mô hình cũng như hỗ trợ thực hiện.
- Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, Trung tâm Bảo vệ thực vật phía
Nam, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu long, Nhà tài trợ chương trình : Cử
thành viên tham gia Ban tổ chức và hội đồng Cố vấn; cử cán bộ nghiệp vụ tham
gia chương trình.
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Kinh phí thực hiện: 20.000.000đ / chương trình
Một năm thực hiện 52 chương trình:
52 x 20.000.000đ = 1.040.000.000đ

Quyền lợi:
- 02 ngày trước khi chương trình phát sóng sẽ được giới thiệu
chương trình trên sóng của Đài truyền hình Tiền Giang, sau thông
báo hiện logo của đơn vị tài trợ.
- Chạy logo kèm dòng chữ « Công ty hoặc nhãn hàng ….hân hạnh
tài trợ chương trình này » ngang màn hình 02 lần.
- MC cảm ơn đơn vị tài trợ chương trình ở đầu, cuối chương trình.
- Được phát trả quảng cáo ( thông báo, TVC, tự giới thiệu ) với tỷ
lệ 180% giá trị hợp đồng theo bảng giá quảng cáo hiện hành trong
vòng 1 năm tính từ thời điểm ký hợp đồng.
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THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 125 Lê Thị Hồng Gấm – P. 4 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
 Điện thoại: 073. 3978575
 Fax: 073.3881018
 E-mail: transonthtg@gmail.com
 DĐ: 0942 315729




Website: www.thtg.com.vn
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