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1. Tên đơn vị: 
Kênh Truyền hình VOV – Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV) 

2. Quá trình hình thành và phát triển 
·        Ngày 07/9/2008 nhân dịp kỷ niệm 63 năm thành lập, Đài Tiếng nói 
Việt Nam chính thức phát sóng Hệ phát thanh có hình VOV đánh dấu một 
bước phát triển mới của Đài Tiếng nói Việt Nam. 
·        Năm 2011: VOVTV phát sóng 19 tiếng/ngày, từ 5h – 24h hàng ngày. 
·        Năm 2011: VOVTV phát sóng qua Internet trên VOV Online. 
·        Năm 2012: Quyết định số 871/ GP – BTTT ngày 23/ 5/ 2012 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động truyền hình cho Đài Tiếng 
nói Việt Nam, Hệ Phát thanh có hình chính thức đổi tên thành Kênh Truyền 
hình VOV – Đài Tiếng nói Việt Nam. 

 Năm 2013: Kênh Truyền hình chính thức đưa vào hoạt động 
website http://vovtv.vov.vn phục vụ việc xem truyền hình trực tuyến trên 
Internet và phục vụ xem lại tất cả các chương trình đã phát trên sóng 
truyền hình do Kênh Truyền hình sản xuất. 

 Năm 2014: Đài Tiếng nói Việt Nam phát triển thêm Kênh Truyền hình Quốc 
hội, Kênh Truyền hình VOV chuyển định hướng phát triển nội dung 
chương trình theo hướng Tin tức – Giao thông – Giải trí. 

 Năm 2015: Kênh Truyền hình VOV định hướng đẩy mạnh phát triển quảng 
bá nội dung trên Internet thông qua website: http://truyenhinhvov.vn và các 
mạng xã 
hội: http://youtube.com/TruyenhinhVOV; http://facebook.com/TruyenhinhV
OV; http://twitter.com/TruyenhinhVOV; http://truyenhinhvov.blogspot.com; 

3. Định hướng phát triển: 
Với mục đích phục vụ khán giả các chương trình mang tính giải trí, Kênh 
Truyền hình VOV tập trung đi sâu về các tin tức về đời sống xã hội, thông 
tin về giải trí, giao thông, kinh tế, thể thao... 

 Thông tin về đời sống, xã hội, dân sinh: Tin tức 63 tỉnh thành, S hôm nay 
cập nhật, phân tích các thông tin theo sự kiện của các tỉnh thành trong cả 
nước. 

 Thông tin về giao thông: Tiêu điểm giao thông 
 Chuyên đề về đời sống xã hội: Các vấn đề xã hội, Muôn màu cuộc sống, 

An sinh xã hội, Tiếng nói người lao động, Điểm đến cuối tuần, Clip hot,... 
 Chương trình văn hoá nghệ thuật: Sắc màu cuộc sống, Góc nhìn văn hoá, 

Nghệ thuật và cuộc sống, Người yêu nghệ thuật, MV của bạn, ... 

http://vovtv.vov.vn/
http://truyenhinhvov.vn/
http://youtube.com/TruyenhinhVOV
http://facebook.com/TruyenhinhVOV
http://facebook.com/TruyenhinhVOV
http://twitter.com/TruyenhinhVOV
http://truyenhinhvov.blogspot.com/


 Chương trình kinh tế: Kinh tế 24h, Tự hào hàng Việt Nam, Doanh nghiệp – 
Doanh nhân và Thương hiệu, ... 

 Chương trình thể thao: Chuyển động thể thao cung cấp các thông tin thể 
thao trong nước, nước ngoài đáng chú ý. 

 Các chương trình quốc tế: Tập trung đi sâu vào khai thác các chương trình 
mang tính văn hoá, giải trí: Thế giới đó đây, Văn hoá giải trí thế giới, Nhìn 
ra thế giới, Mỗi tuần một câu chuyện... 

1. Diện phủ sóng 
Phủ sóng 63 tỉnh và thành phố qua vệ tinh, hệ thống truyền dẫn Truyền 
hình cáp Việt Nam (VTVCab) kênh 248, hệ thống truyền hình kỹ thuật số 
(VTC) kênh 30, hệ thống truyền dẫn Truyền hình An Viên (AVG) kênh 52, 
hệ thống truyền dẫn Truyền hình cáp Hà Nội kênh 76, hệ thống truyền dẫn 
Truyền hình cáp Sài Gòn (SCTV) kênh 81, Truyền hình MyTV kênh 84, 
truyền hình FPT kênh 94, truyền hình trực tuyến 
trên http://truyenhinhvov.vn; http://vovtv.vov.vn, http://radiovietnam.vn/tv, 
truyền hình di động MobileTV... 

2. Các chương trình được khán giả quan tâm 
 Tin tức 63 tỉnh thành: Thông tin cập nhật về đời sống xã hội, các sự kiện 

nổi bật diễn ra trên cả nước. 
 S Hôm nay: Cập nhật thông tin giao thông, thời tiết, các tiêu điểm theo vấn 

đề thời sự, các tin tức quốc tế đáng chú ý 
 Thông tin giao thông: Tiêu điểm giao thông 
 Kinh tế 24h: Cập nhật các thông tin kinh tế đáng chú ý, phân tích diễn biến 

kinh tế nổi bật. 
 Tin tức thể thao: Chuyển động thể thao 
 Tin tức quốc tế: Thế giới đó đây, Văn hoá giải trí thế giới 
 Sắc màu cuộc sống: Phản ánh các xu hướng nổi bật về văn hoá, nghệ 

thuật, đời sống xã hội. 
 Chương trình Góc nhìn văn hoá: Cung cấp những thông tin văn hoá trong 

và ngoài nước đang được quan tâm. 
 Các chương trình mang tính nghệ thuật: Nghệ thuật và cuộc sống, Người 

yêu nghệ thuật 
 Các chương trình mới đang đưa vào triển khai và được nhiều khán giả 

hoan nghênh, đón đợi: Câu chuyện trái tim, Mỗi tuần một câu chuyện, Clip 
hot... 

1. Chương trình phim truyện 
Các chương trình phim truyền hình, phim điện ảnh trong và ngoài nước được 
phát cố định vào: 5h20-6h05, 7h10-8h05, 10h10-10h55, 12h20-13h05, 
17h00-17h45, 20h45-21h30, 22h30-23h45 và khung phim đặc sắc cuối tuần 
20h45 – 22h thứ bảy. 
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