
CHÀO VIỆT NAM TƯƠI ĐẸP



G A M E S H O W

• Mang tính GIẢI TRÍ và THÔNG TIN CAO

• Tôn vinh giá trị văn hoá Việt Nam, đánh thức niềm tự hào và tình yêu xứ sở thông 

qua việc giới thiệu vẻ đẹp của văn hoá, bản sắc, thiên nhiên và con người Việt Nam. 
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• Thể loại: Gameshow 

• Phát sóng: 20:30 Thứ Sáu hàng tuần

• Dự kiến phát sóng: Tháng 2 năm 

2022 ( Sau Tết Âm lịch Nhâm Dần)

• Thời lượng: 45 phút / 1 tập

• Số lượng: 17 tập

• Kênh phát sóng: VTV3 

• Hệ sinh thái số của VTV: VTVgo, 

VTV Giải trí, Vtv.vn, VTV3



B I Ể U  T Ư Ợ N G

Post Card – một vật kỷ niệm mà mọi người thường gửi 

đến người thân mỗi khi ghé thăm một vùng đất mới. 

C A  K H Ú C  C H Ủ  Đ Ề

Một ca khúc mang tên chương trình với các ca từ ca ngợi quê 

hương đất nước, ca khúc sẽ phát hành MV trước trên các kênh 

sóng để quảng bá chương trình trong dịp Tết Nguyên Đán.



DẪN CHƯƠNG TRÌNH

Một MC chuyên nghiệp và một travel blogger/

hot youtuber chuyên về du lịch, MC khách mời

là 1 người nước ngoài biết nói tiếng Việt.

Họ là những người hóm hỉnh, am hiểu văn

hoá vùng miền Việt Nam, có nhiều trải

nghiệm, vốn sống, trò chuyện với các người

chơi và bình luận dí dỏm, có chiều sâu về các

thông tin được đưa ra trong chương trình.

MC KHOAI LANG THANGMC CHARLIE WINSTON

MC NGÔ TRẦN HẢI AN



SÂN KHẤU

Mô tả theo hình ảnh các tấm 

postcard (biểu tượng chương 

trình) và các bì thư. Hình ảnh gợi 

những yếu tố đặc trưng nhất 

trong đời sống người Việt, chỉ có 

ở Việt Nam.

Có khu vực cho màn hình câu 

hỏi, khu vực biểu diễn, đội chơi.

Tone màu theo tone màu Nhà tài trợ hoặc tone xanh lá, vàng ( xanh lá và vàng là xu hướng 

màu sắc của 2022 cũng là màu sắc quen thuộc với cảnh sắc thiên nhiên Việt Nam như rừng 

cây, cánh đồng lúa, bãi cát vàng…)



CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình mở màn với ban nhạc trình diễn một tiết mục phổ biến và

dễ hát theo, khơi gợi niềm tự hào về quê hương đất nước hoặc các sự

kiện lịch sử vào ngày phát sóng. Khán giả tại trường quay sẽ được MC

tặng các tấm postcard sẽ được sử dụng trong chương trình.
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VÒNG 1

Màn hình hiện lên 9 tấm postcard

được che, 9 tấm được đánh số

từ 1 – 9 và cùng liên quan đến

một chủ đề.
Từng đội sẽ chọn tấm post card nào
được mở ra. Mỗi tấm postcard là
thông tin liên quan để dẫn đến chủ

đề đó. Các post card sẽ dần được
lựa chọn hiện lên đến khi đội nào
nhấn chuông sớm nhất và trả lời
đúng sẽ giành điểm tương ứng.
Đội nào đoán sai 2 lần bị loại khỏi
phần thi.

1 2          3 

4 5          6

7           8     



ẨM THỰC
Bịt mắt bắt món gì: Chương 

trình sẽ bịt mắt người chơi 

và mời họ ăn một món gì đó, 

họ phải đoán đó là món gì

ÂM NHẠC
Ban nhạc chơi một đoạn nhạc, hoặc

phát một âm thanh, đội chơi sẽ đoán 

đó là bài hát gì, âm thanh của gì, hay 

của loại hình dân ca nào.

HÌNH ẢNH
Hình ảnh của một địa danh, 
danh nhân, di tích và câu hỏi
dạng lựa chọn…

VÒNG 2
Mỗi đội chơi sẽ tham gia các thử thách của chương trình, khi mỗi đội chơi, các đội khác sẽ bình luận đánh 

lạc hướng …

ĐỐ VUI DÂN GIAN



Giữa vòng 2 và vòng 3 là phần trình diễn liên 

quan đến các câu hỏi, thử thách như các tiết mục 

nghệ thuật hay các trò chơi trong các lễ hội …

BIỂU DIỄN/ NGẪU HỨNG



VÒNG 3

Mỗi đội sẽ được phát 10 tấm post 

card về các địa danh, các đội có 1 

phút để chơi trò chơi (ví dụ: sắp xếp 

các địa danh đó theo thứ tự từ Bắc 
vào Nam hoặc ngược lại). Mỗi tấm 

postcard đúng tương ứng 10 điểm.
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Trao giải cho đội chiến thắng, biểu tượng là

một tấm postcard bằng kim loại mạ vàng

tên chương trình.

Ban nhạc biểu diễn một ca khúc chủ đề

chương trình.



BAN SẢN XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TRÍ

VTV3 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


