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BUỔI GIỜ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT 
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04h45 

Nhạc đồ biểu chờ  

  

Nhạc đồ biểu chờ 

   

Nhạc đồ biểu chờ  

  

Nhạc đồ biểu chờ 

   

Nhạc đồ biểu chờ 

   

Nhạc đồ biểu chờ 

   

Nhạc đồ biểu chờ  

  

 

5h00 

- Đài hiệu 

- Nghi thức chào cờ 

- Giới thiệu chương 

trình PT-TH 

- Đài hiệu 

- Nghi thức chào cờ 

- Giới thiệu chương trình 

PT-TH 

- Đài hiệu 

- Nghi thức chào cờ 

- Giới thiệu chương trình 

PT-TH 

- Đài hiệu 

- Nghi thức chào cờ 

- Giới thiệu chương trình 

PT-TH 

- Đài hiệu 

- Nghi thức chào cờ 

- Giới thiệu chương trình 

PT-TH 

- Đài hiệu 

- Nghi thức chào cờ 

- Giới thiệu chương trình 

PT-TH 

- Đài hiệu 

- Nghi thức chào cờ 

- Giới thiệu chương trình 

PT-TH 

 

5h05 

Chuyên mục: 

Nông thôn ngày nay 

Chuyên mục: 

Nông thôn ngày nay 

Chuyên mục: 

Nông thôn ngày nay 

Chuyên mục: 

Nông thôn ngày nay  

Chuyên mục: 

Nông thôn ngày nay  

Chuyên mục: 

Nông thôn ngày nay 

Chuyên mục: 

Nông thôn ngày nay 

5h17 
   Chuyên mục:  

An ninh và đời sống 

   

 

5h30 

Thời sự Đài Tiền Giang 

- Tiết mục: 

Học tập đạo đức Hồ 

Chí Minh  

 

Thời sự Đài Tiền Giang 

- Tiết mục: 

Xây dựng Đảng  

 

Thời sự Đài Tiền Giang 

- Tiết mục: 

Pháp luật cần biết  

 

Thời sự Đài Tiền Giang 

- Tiết mục: 

Sinh hoạt tư tưởng  

 

Thời sự Đài Tiền Giang 

- Tiết mục: 

Công dân hỏi chính quyền 

trả lời   

Thời sự Đài Tiền Giang 

- Tiết mục: 

Chuyện gần chuyện xa 

 

Thời sự Đài Tiền Giang  

- Chuyên mục:  

- Chung tay thích ứng biến 

đổi khí hậu 

- Môi trường & Cuộc sống 

5h57 Thông báo – Quảng cáo Thông báo – Quảng cáo Thông báo – Quảng cáo Thông báo – Quảng cáo Thông báo – Quảng cáo Thông báo – Quảng cáo Thông báo – Quảng cáo 

6h00 Tiếp âm Thời sự 

Đài Tiếng nói Việt Nam 

Tiếp âm Thời sự 

Đài Tiếng nói Việt Nam 

Tiếp âm Thời sự 

Đài Tiếng nói Việt Nam 

Tiếp âm Thời sự 

Đài Tiếng nói Việt Nam 

Tiếp âm Thời sự 

Đài Tiếng nói Việt Nam 

Tiếp âm Thời sự 

Đài Tiếng nói Việt Nam 

Tiếp âm Thời sự 

Đài Tiếng nói Việt Nam 

6h30 Ca nhạc thiếu nhi 

 

Ca nhạc thiếu nhi 

 

Ca nhạc thiếu nhi 

 

Ca nhạc thiếu nhi 

 

- Ca nhạc thiếu nhi 

- Chuyên mục: 

Vì chù quyền an  ninh 

biên giới 

 

Ca nhạc thiếu nhi 

 

Ca nhạc thiếu nhi 

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG  

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH  
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http://www.thtg.vn/


 

 

 

S 

 

Á 

 

N 

 

G 

6h45  Thông tin công cộng  

 

 Thông tin công cộng  

 

 Thông tin công cộng  

 

Thông tin công cộng  

 

Thông tin công cộng  

 

 Thông tin công cộng  

 

 Thông tin công cộng  

 

7h00 Chuyên mục: 

- Người cao tuổi  

- Thiếu niên nhi đồng  

Chuyên mục: 

Tư vấn sức khỏe 

 

Chuyên mục: 

Khoa học công nghệ và đời 

sống  

 

Chuyên mục: 

- An toàn giao thông 

- An ninh trật tự  

Chuyên mục: 

Tiếng nói từ các địa 

phương  

Chuyên mục: 

- Kinh tế 

- Phòng chống ma túy mại 

dâm 

Chuyên mục: 

Pháp luật với đời sống   

7h15  Ca khúc truyền thống  

 

 Ca khúc truyền thống  

 

Ca khúc truyền thống 

  

 Ca khúc truyền thống 

 

 Ca khúc truyền thống  

 

Chương trình : 

Phát thanh công nhân  

 Ca khúc truyền thống 

 

7h30 Giai điệu trẻ  Giai điệu trẻ   

 

Giai điệu trẻ   

 

Giai điệu trẻ  Giai điệu trẻ   Giai điệu trẻ   

8h00  Bản tin trong nước 

 

Bản tin trong nước  Bản tin trong nước Bản tin trong nước  Bản tin trong nước Bản tin trong nước  Bản tin trong nước 

8h05 Ca nhạc nước ngoài   Ca nhạc nước ngoài Ca nhạc nước ngoài  Ca nhạc nước ngoài  Ca nhạc nước ngoài   Ca nhạc nước ngoài  Ca nhạc nước ngoài  

8h40 Câu lạc bộ thể thao  

 

Câu lạc bộ thể thao 

 

Câu lạc bộ thể thao 

 

Câu lạc bộ thể thao 

 

Câu lạc bộ thể thao  

 

Câu lạc bộ thể thao  

 

Câu lạc bộ thể thao  

 

9h00 Bản tin Kinh tế Bản tin Kinh tế Bản tin Kinh tế Bản tin Kinh tế Bản tin Kinh tế Bản tin Kinh tế Bản tin Kinh tế 

9h05 Trực tiếp :  

    t          c 

Trực tiếp:  

    t    c     c 

Trực tiếp:  

    t          c 

Trực tiếp:  

    t    c     c 

Trực tiếp:  

    t          c  

 

- - Ca nhạc theo yêu cầu  

- - Câu chuyện nông thôn 

 

- Ca nhạc cải lương 

- Câu chuyện truyền thanh  

10h00 Bản tin Quốc tế Bản tin Quốc tế 

 

Bản tin Quốc tế Bản tin Quốc tế Bản tin Quốc tế Bản tin Quốc tế Bản tin Quốc tế 

 

10h05 

Chương trình :  

 Tạp chí phát thanh 

  

Hộp thư  âm nhạc   Hộp thư  âm nhạc   Hộp thư  âm nhạc   

 

Hộp thư  âm nhạc   

 

Chương trình   

Phát thanh cơ sở 

Ngày cuối tuần 

Giai điệu quê hương  - Giai điệu quê hương - Giai điệu quê hương - Giai điệu quê hương 

 

 

 

11h00 Chuyên mục:  

Nông thôn ngày nay 

  

 

Chuyên mục:  

Nông thôn ngày nay 

  

 

Chuyên mục: 

Nông thôn ngày nay  

  

Chuyên mục: 

Nông thôn ngày nay  

  

Chuyên mục: 

Nông thôn ngày nay 

   

Chuyên mục: 

Nông thôn ngày nay  

  

Chuyên mục: 

Nông thôn ngày nay  

  

11h15    Chuyên mục: 

 An toàn giao thông  
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11h25 Thông báo – Quảng cáo 

 

Thông báo – Quảng cáo Thông báo – Quảng cáo Thông báo – Quảng cáo Thông báo – Quảng cáo Thông báo – Quảng cáo Thông báo – Quảng cáo 

11h30 Thời sự Đài Tiền Giang  Thời sự Đài Tiền Giang 

 

Thời sự Đài Tiền Giang 

 

Thời sự Đài Tiền Giang 

 

Thời sự Đài Tiền Giang 

 

Thời sự Đài Tiền Giang 

 

Thời sự Đài Tiền Giang 

 

11h50 Thông tin Khoa học kỹ 

thuật 

 

Thông tin Khoa học kỹ thuật Thông tin Khoa học kỹ 

thuật 

Thông tin Khoa học kỹ thuật Thông tin Khoa học kỹ 

thuật 
Thông tin Khoa học kỹ 

thuật 
Thông tin Khoa học kỹ 

thuật 

12h00 Bản tin văn hóa xã hội Bản tin văn hóa xã hội Bản tin văn hóa xã hội Bản tin văn hóa xã hội Bản tin văn hóa xã hội Bản tin văn hóa xã hội Bản tin văn hóa xã hội 

12h05 Ca nhạc Cải lương 

chọn lọc 

 

Ca nhạc Cải lương chọn lọc 

 

Ca nhạc Cải lương chọn 

lọc 

 

Ca nhạc Cải lương chọn lọc 

 

-  Tiết mục: Biển đảo Viêt 

Nam 

 - Chương trình: Câu 

chuyện nông thôn  

Ngày cuối tuần  

 

Chương trình : 

 Tạp chí phát thanh   

12h45 Chuyên mục: 

Địa chỉ cần giúp 

  Bài hát tôi yêu 

 

 Chuyên mục: 

Tiền Giang hội nhập thế 

giới 

Bài hát tôi yêu 

 

Chuyên mục: 

 Xây dựng Đảng  

 

 

C 

 

H 
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13h00 Bản tin An ninh trật tự Bản tin An ninh trật tự Bản tin An ninh trật tự Bản tin An ninh trật tự Bản tin An ninh trật tự Bản tin An ninh trật tự Bản tin An ninh trật tự 

13h05 Ca nhạc chọn lọc Ca nhạc chọn lọc Ca nhạc chọn lọc Ca nhạc chọn lọc Ca nhạc chọn lọc Ca nhạc chọn lọc   Ca nhạc theo yêu cầu 

13h40 Nhìn ra Thế giới Nhìn ra Thế giới Nhìn ra Thế giới Nhìn ra Thế giới Nhìn ra Thế giới Góc nhìn ASEAN  Góc nhìn ASEAN 

14h00 Bản tin Kinh tế 

  

Bản tin Kinh tế 

  

Bản tin Kinh tế 

  

Bản tin Kinh tế 

  

Bản tin Kinh tế 

  

Bản tin Kinh tế 

  

Bản tin Kinh tế 

  

14h05 Ca nhạc nước ngoài   

 

Ca nhạc nước ngoài   

 

Ca nhạc nước ngoài   

 

Ca nhạc nước ngoài   

 

Tấu hài   

 

Trích đoạn Cải lương 

 

 Ca nhạc chọn lọc  

14h40  Câu lạc bộ thể thao 

  

Câu lạc bộ thể thao  

  

 Câu lạc bộ thể thao  

  

 Câu lạc bộ thể thao  

  

 Câu lạc bộ thể thao  

  

 Câu lạc bộ thể thao 

  

 Câu lạc bộ thể thao  

  

15h00 Bản tin trong nước   

      

Bản tin trong nước   

      

Bản tin trong nước   

     

Bản tin trong nước   

      

Bản tin trong nước   

      

Bản tin trong nước   

      

Bản tin trong nước   

   

15h05 Phát thanh công nhân 

 

Hộp thư âm nhạc  

  

- Hộp thư âm nhạc  

- Phát thanh trực tiếp khoa 

Hộp thư âm nhạc 

   

Hộp thư âm nhạc 

   

Chương trình:  

Bác sĩ gia đình  

Chương trình : 

L ng nghe và trò chuyện  



 

U 

 

 

 

 

 

C 
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Ề 

 

U 

 

 

giáo  
    

15h50 Chương trình giới thiệu 

Tác giả - Tác phẩm 

 Câu chuyện truyền thanh 

   

Ca khúc truyền thống 

   

Ca khúc truyền thống 

   

Ca khúc truyền thống  

  

16h00 Bản tin Quốc tế 

  

Bản tin Quốc tế 

  

Bản tin Quốc tế 

  

Bản tin Quốc tế 

  

Bản tin Quốc tế 

  

Bản tin Quốc tế 

  

Bản tin Quốc tế 

  

16h05 Thông tin công cộng 

 

Thông tin công cộng 

 

Thông tin công cộng 

 

Giai điệu quê hương  

Thông tin công cộng 

 

Thông tin công cộng 

 

Thông tin công cộng 

 

Thông tin công cộng 

 

16h15 Giai điệu trẻ  

  

Giai điệu trẻ  

  

Giai điệu trẻ  

  

Giai điệu trẻ  

  

Giai điệu trẻ  

  

Giai điệu trẻ 

 

Giai điệu trẻ  

  

16h45 Chuyên mục: 

- Người cao tuổi 

- Thiếu niên nhi đồng 

  

Chuyên mục: 

Tư vấn sức khỏe 

 

  

Chuyên mục: 

Khoa học công nghệ và đời 

sống 

 

  

Giai điệu quê hương  

   

 

Chuyên mục: 

Tiếng nói từ các địa 

phương  

 

  

Chuyên mục: Kinh tế   

 Chuyên đề :  

Phòng chống ma túy mại 

dâm  

 

Chuyên mục: 

Pháp luật với đời sống   

 

  

17h00 Ca khúc truyền thống  

  

Giai điệu quê hương  

  

Giai điệu quê hương 

  

Chuyên mục:  

An ninh và đời sống 

Giai điệu quê hương  

  

 Bài hát tôi yêu  

 

 Bài hát tôi yêu  

 

17h15  Thông tin công cộng   

  

Thông tin công cộng   

  

Thông tin công cộng   

  

Thông tin công cộng   

  

Thông tin công cộng   

  

Thông tin công cộng   

  

Thông tin công cộng   

  

17h25 Thông báo – Quảng cáo Thông báo – Quảng cáo Thông báo – Quảng cáo Thông báo – Quảng cáo Thông báo – Quảng cáo Thông báo – Quảng cáo Thông báo – Quảng cáo 

17h30 Thời sự tổng hợp Thời sự tổng hợp Thời sự tổng hợp Thời sự tổng hợp Thời sự tổng hợp Thời sự tổng hợp Thời sự tổng hợp 

18h00 Tiếp âm Thời sự 

Đài Tiếng nói Việt Nam 

 

Tiếp âm Thời sự 

Đài Tiếng nói Việt Nam 

Tiếp âm Thời sự 

Đài Tiếng nói Việt Nam 

Tiếp âm Thời sự 

Đài Tiếng nói Việt Nam 

Tiếp âm Thời sự 

Đài Tiếng nói Việt Nam 

Tiếp âm Thời sự 

Đài Tiếng nói Việt Nam 

Tiếp âm Thời sự 

Đài Tiếng nói Việt Nam 

18h50 Mờii theo dõi sau tiếp 

âm thời sự 

 

Mờii theo dõi sau tiếp âm thời 

sự 

Mờii theo dõi sau tiếp âm 

thời sự 

Mờii theo dõi sau tiếp âm 

thời sự 

Mờii theo dõi sau tiếp âm 

thời sự 

Mờii theo dõi sau tiếp âm 

thời sự 

Mờii theo dõi sau tiếp âm 

thời sự 

18h51 Ca nhạc thiếu nhi 

  

Ca nhạc thiếu nhi 

  

Ca nhạc thiếu nhi 

  

Ca nhạc thiếu nhi 

  

Ca nhạc thiếu nhi 

  

Ca nhạc thiếu nhi 

  

Chương trình :  

Phát thanh công nhân  



 

 

 

 

 

T 

 

Ố 
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19h05 Chuyên mục:  

Nông thôn ngày nay 

  

 

Chuyên mục: 

Nông thôn ngày nay 

  

Chuyên mục: 

Nông thôn ngày nay  

  

Chuyên mục: 

Nông thôn ngày nay  

  

Chuyên mục: 

Nông thôn ngày nay 

   

Chuyên mục: 

Nông thôn ngày nay  

  

19h30  Câu chuyện truyền 

thanh 

Tấu hài  Ca nhạc Cải lương chọn 

lọc 

   

 

Ca nhạc Cải lương chọn lọc 

   

 Câu chuyện truyền thanh Trích đoạn Cải lương  

  

 Sân khấu truyền thanh  

 

19h45 Chuyên mục: 

Địa chỉ cần giúp 

 

Chuyên mục: 

Xây dựng Đảng  

 

20h05 Trực tiếp 

C ươ   trì  :   c    

 i   ì   

Quà t ng cổ nhạc 

  

 

Quà t ng âm nhạc 

  

 

Trực tiếp 

C ươ   trì  :           và 

tr  c      

Quà t ng âm nhạc 

  

Quà t ng cổ nhạc 

 

21h00 Thời sự tổng hợp 

    

Thời sự tổng hợp 

    

Thời sự tổng hợp 

    

Thời sự tổng hợp 

    

Thời sự tổng hợp 

    

Thời sự tổng hợp 

    

Thời sự tổng hợp 

    

21h30  Ca nhạc chọn lọc   

   

Ca nhạc chọn lọc   

   

Ca nhạc chọn lọc   

   

Ca nhạc chọn lọc   

   

Ca nhạc chọn lọc   

   

Ca nhạc chọn lọc    

  

Ca nhạc chọn lọc   

   

22h05 Nhìn ra Thế giới 

  

Nhìn ra Thế giới 

  

Nhìn ra Thế giới 

  

Nhìn ra Thế giới 

  

Nhìn ra Thế giới 

  

Góc nhìn ASEAN  Góc nhìn ASEAN  

22h25 Giới thiệu Tác giả - Tác 

phẩm  

Giai điệu quê hương   

 

Giai điệu quê hương  

  

Giai điệu quê hương  

  

Giai điệu quê hương  

 

 Bài hát tôi yêu 

 

 Bài hát tôi yêu  

 

22h40 Đọc truyện Đọc truyện Đọc truyện Đọc truyện Đọc truyện Đọc truyện Đọc truyện 

22h55 Bản tin cuối ngày Bản tin cuối ngày Bản tin cuối ngày Bản tin cuối ngày Bản tin cuối ngày Bản tin cuối ngày Bản tin cuối ngày 

                                             

                     GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

                                                   NGUYỄN SĨ HÙNG  


