
 1. Tên sáng kiến được công nhận: Ứng dụng công nghệ truyền hình để 

xây dựng chương trình phát thanh trực tiếp “Ngôi nhà khởi nghiệp” nhằm hỗ 

trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu trên các nền tảng số của Đài Phát 

thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. 

 2. Thông tin tác giả: 
 

Stt Họ tên Nơi công tác Chức danh Trình 

độ 

chuyên 
môn 

Tỉ lệ 

đóng góp 

sáng 
kiến 

1 Huỳnh Thị Minh Huệ Phòng Văn nghệ - 

Giải trí - Quốc tế, 
Đài Phát thanh - 

Truyền hình và 
Báo Bình Phước 

Biên tập 

viên 

Cử 

nhân 
Văn 
hóa 

100% 

 

3. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo 

Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Đài/BPTV). 

4. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Khởi nghiệp và quảng bá thương hiệu 

doanh nghiệp trên sóng phát thanh - truyền hình và báo điện tử. 

5. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu: 05/6/2020.  

6. Mô tả bản chất sáng kiến 

6.1. Tính mới của sáng kiến 

Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải khẳng định giá trị trên 

thị trường thông qua xây dựng và phát triển thương hiệu đặc trưng nhất của mỗi 
ngành hàng ở mỗi địa bàn. Để quảng bá thương hiệu, báo chí là một trong những 

kênh thông tin quan trọng được doanh nghiệp lựa chọn. Theo đó, trước đây, các 

doanh nghiệp thường chọn hình thức quảng bá thương hiệu trên các sóng phát 

thanh, truyền hình thông qua các chương trình quảng cáo hoặc chèn logo, dòng 
chữ giới thiệu sản phẩm trong các chương trình có liên quan. Để làm được việc 

này, doanh nghiệp thường phải tốn rất nhiều chi phí. Từ đó dẫn tới, nhiều tổ 

chức, cá nhân khi khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp mới khó có điều kiện tiếp 
cận hình thức nêu trên.   

Bên cạnh đó, trước đây, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh - 

Truyền hình và Báo Bình Phước chỉ đơn thuần nghe nói, không có hình ảnh nên 
việc doanh nghiệp quảng bá thương hiệu trên nền tảng này còn hạn chế.  

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá tốt thương hiệu trên các kênh 
thông tin của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, sáng kiến tôi 

đưa ra là xây dựng chương trình phát thanh trực tiếp “Ngôi nhà khởi nghiệp” kết 

hợp hình thức livestream (truyền hình trực tuyến) giúp khán thính giả vừa nghe 
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đài vừa được xem hình ảnh như đang xem chương trình truyền hình, giúp các 

doanh nghiệp, doanh nhân dễ dàng giới thiệu quá trình khởi nghiệp qua câu 

chuyện đời, chuyện nghề để từ đó lồng ghép quảng bá sản phẩm và thương hiệu 
của mình. 

Đến nay, tuy đã có nhiều đài phát thanh - truyền hình từ Trung ương tới 

một số tỉnh, thành phố (như: Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Đắk Nông…) 
đã xây dựng được chương trình khởi nghiệp nhưng hình thức thể hiện chương 

trình này theo kiểu truyền thống: một là chuyên về phát thanh, hoặc chuyên về 

truyền hình. Điểm mới, khác biệt của Chương trình phát thanh trực tiếp “Ngôi 
nhà khởi nghiệp” theo sáng kiến tôi đưa ra so với tất cả các chương trình khác là 

ứng dụng công nghệ truyền hình vào phát thanh, trong đó MC sẽ xuất hiện tại cơ 

sở thực hiện phóng sự hình ảnh để kết nối dẫn hiện trường, chứng thực giới 

thiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tham gia. Ê-kíp thực hiện của chương 
trình cũng có mặt tại hiện trường để thực hiện phóng sự giới thiệu về câu chuyện 

đời, chuyện nghề vô cùng thú vị của các doanh nhân, những khó khăn bước đầu 

của các starup khởi nghiệp, những dấu ấn khó quên của những doanh nhân thành 

đạt, những thất bại cũng như những giây phút thăng hoa tuyệt vời mà họ đã và 
đang trải nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Lồng ghép, buổi trò chuyện là 

những thông tin thời sự về thị trường, kêu gọi hỗ trợ giá cho những sản phẩm rớt 

giá vào mùa vụ, quảng cáo về sản phẩm, giới thiệu dịch vụ của các đơn vị tài 
trợ, những câu chuyện khởi nghiệp thú vị, những mô hình khởi nghiệp thành 

công từ khán giả gọi về giao lưu với khách mời qua điện thoại và tin nhắn 

fanpage… để người nghe, người xem không hề biết mình đang làm quảng cáo 

dịch vụ và sản phẩm mà như đang nghe một câu chuyện đời thường trong cuộc 
sống hàng ngày. 

Với sáng kiến này, có thể khẳng định, Đài Phát thanh - Truyền hình và 

Báo Bình Phước là đơn vị tiên phong trên cả nước ứng dụng thành công công 

nghệ truyền hình vào chương trình phát thanh trực tiếp với nguồn kinh phí thực 

hiện được xã hội hoá tối đa từ nguồn vận động một số câu lạc bộ khởi nghiệp và 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (phần kinh phí xã hội hoá cho mỗi số Chương 

trình ước chiếm khoảng 60%). 

6.2. Mô tả các bước thực hiện sáng kiến 

* Bước 1: Báo cáo ý tưởng, nội dung thực hiện sáng kiến, xin chủ trương Ban 

Giám đốc Đài chấp thuận cho xây dựng Chương trình “Ngôi nhà khởi nghiệp”, 
trong đó: 

(i) Về mục đích thực hiện Chương trình: Tạo dịp cầu nối giúp cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội quảng bá thương hiệu sản phẩm đến gần với công 
chúng; làm phong phú thêm chương trình trên sóng phát thanh, thu hút người 
nghe đài; xã hội hóa thực hiện chương trình tăng nguồn thu quảng cáo. 

(ii) Xác định nội dung Chương trình: Xoay quanh thông tin giới thiệu về doanh 

nghiệp, quảng bá thương hiệu, giới thiệu các dịch vụ của doanh nghiệp. Câu 

chuyện khởi nghiệp của các chủ doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. Đặc biệt 
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chương trình sẽ mời diễn giả - chuyên gia về kinh tế trả lời thắc mắc và giải đáp 

cũng như định hướng cho chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực kinh 

doanh. Những chủ doanh nghiệp đã khởi nghiệp thành công, họ chia sẻ câu 
chuyện đời và nghề nhằm tiếp thêm đông lực cho các bạn trẻ khởi nghiệp. 

(iii) Phát sóng: Chương trình phát sóng trực tiếp trên làn sóng FM tần số 

89,4Mhz, livetream trên trang Fanpage: Truyền hình Bình Phước và Báo điện tử 
(Bình Phước online) và dự kiến trong các sự kiện đặc biệt có ý nghĩa của doang 
nghiệp. 

(iv) Thời gian phát sóng: Từ 14h00 - đến 15h00 ngày Thứ 6 hằng tuần của 
tháng. Bắt đầu từ tháng 6/2020. 

(v) Thời lượng:  60 phút/1 chương trình. 

(vi) Về kết cấu và hình thức thực hiện Chương trình:  

- Với thời lượng 60 phút, MC chương trình sẽ kết nối giao lưu trò chuyện 

với khách mời tại phòng thu và tương tác với khán thính giả nghe đài qua tổng 
đài và tin nhắn từ Fanpage. 

- Khách mời là:  

+  Giám đốc - Chủ doanh nghiệp. 

+ Tác giả các mô hình khởi nghiệp thành công. 

+ Diễn giả - Chuyên gia về các lĩnh vực. 

- Lồng ghép buổi trò chuyện là những thông tin thời sự về thị trường, kêu 
gọi hổ trợ giá cho những sản phẩm rớt giá vào mùa thời vụ, quảng cáo về sản 

phẩm, giới thiệu dịch vụ của các đơn vị tài trợ, những câu chuyện thú vị, những 

mô hình khởi nghiệp thành công từ khán giả gọi về giao lưu với khách mời qua 
điện thoại và tin nhắn fanpage… và cùng thưởng thức âm nhạc. 

- Kết cấu cụ thể chương trình thông qua bảng khung như sau:  

 

 

Stt Nội dung Ghi chú 

1 NHẠC HIỆU   

2 TRAILER GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH   

3 MC VÀ KHÁCH MỜI  

MC: Giới thiệu chương trình - Giới thiệu khách mời. 
Giao lưu trò chuyện với khách mời. 

 

4 QUẢNG CÁO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 

Hình thức thể hiện quảng cáo:  Trailer giới thiệu sản, 

hoặc hình thức giới thiệu sản phẩm thông qua Tiểu phẩm, 

Tùy theo sản 

phẩm mà có thể 
chọn hình thức 

thể  hiện phù 
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âm nhạc, tin tức, phóng sự, tự giới thiệu… hợp. 

5 GIAO LƯU KHÁN GIẢ 

Chương trình tương tác - Kết nối điện thoại hoặc facebook 

cho khán giả đặt câu hỏi giao lưu trực tiếp với khách mời. 
Câu chuyện xoay quanh chuyện nghề, chuyện đời, những 
chia sẽ kinh nghiệm giúp nhau phát triển doanh nghiệp. 

 

6 ÂM NHẠC + QUẢNG CÁO   

Thư giãn ít phút với âm nhạc và giới thiệu sản phẩm 
quảng cáo 

 

7 MC - KHÁCH MỜI  VÀ KHÁN GIẢ  

Tiếp tục giao lưu trò chuyện… 

 

8 ÂM NHẠC + QUẢNG CÁO - MC - KHÁCH MỜI  

THÔNG TIN KHÁCH MỜI KỲ SAU VÀ CHÀO KẾT 

 

(vii) Kinh phí thực hiện Chương trình 

- Từ nguồn thu vận động tài trợ chính từ Câu lạc bộ Khởi nghiệp thành 
phố Đồng Xoài và một số doanh nghiệp trong tỉnh (Dự kiến: 300.000.000/năm). 

- Nội dung chi: Nhuận bút tin bài, phóng sự, phỏng vấn và chương trình 
theo chế độ nhuận bút hiện hành của Đài đang chi trả; kinh phí phát sinh nếu có 
trong khi thực hiện sẽ đề xuất riêng cụ thể khi thực hiện từng chương trình. 

(viii) Về nhân sự huy động tham gia thực hiện:  

- Chỉ đạo chung: Giám đốc Đài. 

- Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Giám đốc - Nguyễn Thành Long. 

- Chịu trách nhiệm kỹ thuật livestream: Phó Giám đốc - Cao Minh Trực. 

- Chịu trách nhiệm sản xuất chương trình trên Báo điện tử: Lãnh đạo Đài phụ 
trách Báo Điện tử.  

- Kỹ thuật phát thanh và dựng phóng sự hình ảnh livestream và trailer chương 
trình: Lãnh đạo Phòng sản xuất chương trình phân công. 

- Phụ trách fanpage: Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật, Phòng Công nghệ truyền dẫn 
phân công. 

- Ký duyệt kịch bản: Trưởng Phòng Văn nghệ Giải trí  Quốc tế - Trương Tấn 
Hòa. 

- Kịch bản: Minh Huệ - Thanh Thùy - Hưng Cát - Phương Dung - Thùy Dương 
và kết hợp với nhóm phóng viên quay phim. 
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- MC: Hưng Cát - Thanh Thùy (Luân phiên nhau 1 người phụ trách 1 số). 

- MC kết nối là chủ doanh nghiệp: Tùy theo chương trình sẽ xây dựng kịch bản 
có MC kết nối để chương trình phong phú và thêm phần hấp dẫn. 

- Kết nối khách mời, viết trailer quảng cáo, vận động tài trợ, chủ nhiệm và tổ 
chức thực hiện: Biên tập viên Minh Huệ. 

* Bước 2: Xây dựng và trình Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo 

Bình Phước ban hành Kế hoạch ra mắt Chương trình “Ngôi nhà khởi nghiệp” 
(Kế hoạch số 47/KH-PTTH&BBP ngày 29/6/2020). 

* Bước 3: Tổ chức thực hiện theo kế hoạch phát sóng của BPTV. 

6.3. Khả năng áp dụng của sáng kiến:  

Chương trình “Ngôi nhà khởi nghiệp” theo sáng kiến này đã được phát 
trên sóng FM tần số 89.4Mhz và phát trực tuyến tại www.bptv.vn và livestream 

trên các trang fanpage: Truyền hình Bình Phước, Báo Bình Phước, Phát Thanh 

Bình Phước, đồng thời được kết nối với các trang fanpage của các doanh nghiệp 
tham gia Chương trình.  

7. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): Không. 

8. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến 

- Máy quay phim đặt ở phòng thu phát thanh, máy quay cho phóng viên đi làm 

chương trình truyền hình thực tế, máy tính và phần mềm livestream chương 
trình. 

 - Kết nối mạng Internet. 

- Các trang mạng xã hội do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình 
Phước quản lý. 

- Kinh phí vận động tài trợ từ một số câu lạc bộ khởi nghiệp và doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

9. Kết quả đánh giá về hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của 

sáng kiến trên địa bàn tỉnh 

Tác giả đã ứng dụng công nghệ truyền hình vào phát thanh, trong đó MC 

sẽ xuất hiện tại cơ sở thực hiện phóng sự hình ảnh để kết nối dẫn hiện trường, 

chứng thực giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tham gia, từ đó giúp 

họ quảng bá thương hiệu. Kết quả áp dụng sáng kiến tại BPTV đã có 206 kỳ 

phát sóng với 206 doanh nhân khách mời. Đặc biệt, sáng kiến này đã được Đài 

Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước áp dụng để xây dựng tác phẩm 

phát thanh trực tiếp “Những ông chủ không chân” thuộc Chương trình “Ngôi 

nhà khởi nghiệp” tham gia Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 

2022 và đã đoạt Giải ứng dụng nền tảng số./. 

http://www.bptv.vn/
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