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Siêu phẩm đạt giải về đề tài
lưỡng tính lần đầu tiên lên sóng TodayTV
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hào tháng 9, tháng của những con đường
ngập đầy lá và gió khẽ khàng đùa nghịch tóc
mây nơi góc phố hẹn hò. Nhìn vệt thời gian
đang rơi ngoài phố, lắng nghe tiếng ai rao khẽ cho
gánh hàng bán vội về mau càng khiến cho mùa thu
Sài Gòn trở nên bình yên đến lạ.
Trời Sài Gòn tháng 9 không có mùi hoa sữa đón
thu như Hà Nội, không hương cốm, không lá vàng
xơ xác một mùa mơ. Chỉ thấy màu nắng vàng
đượm chút tình của những đôi lứa hẹn hò yêu
nhau. Ta với người, tình yêu ngập tràn như đóa
hoa nở vội, như tháng 9 Sài Gòn, ngọt ngào và
đầy hương sắc.
Thêu dệt từ những cảm xúc mùa thu, những
chuyện tình trên màn ảnh nhỏ TodayTV, YouTV,

Paramount Channel Vietnam hứa hẹn sẽ là những
câu chuyện đáng xem nhất trong tháng 9. Giữa
những ngày thu, người xem sẽ được đắm mình
trong những thước phim đến từ mọi nền điện ảnh
Philippines, Hàn Quốc, Việt Nam: lãng mạn với “Bí
mật ngọt ngào”, hấp dẫn với “Bí mật người thừa kế”
và vui nhộn với “Anh bạn siêu ngốc”... Chưa dừng
lại ở đó, giữa những ngày tháng 9 đẹp trời, vòng
nhận hồ sơ cuộc thi “Hoa khôi sinh viên Việt Nam
2017” do IMC-TodayTV tổ chức cũng đang được
diễn ra hứa hẹn cũng sẽ mang đến một bữa tiệc
nhan sắc đậm chất thu từ khắp mọi miền đất nước
dành cho người xem truyền hình.
Chào tháng 9! Cùng tận hưởng một mùa thu lôi
cuốn và ngọt ngào với IMC – TodayTV!

Sài Gòn

những ngày trời vào thu...
Tình xiêu xiêu nép mình trong hoang lạnh
Những ngọt lành ngả màu, lấm tấm trôi bên rìa phố xanh rêu…
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ĐÔNG ĐẢO NGHỆ SĨ VIỆT ĐẾN ỦNG HỘ

đêm gala

Tiếp sức hồi sinh
Tối 18/8/2017, đông đảo ca sĩ nổi tiếng như: Quốc Đại,
Quý Bình, Trương Quỳnh Anh, Randy cùng các diễn viên như
Đinh Y Nhung, Dương Cẩm Lynh, Hiếu Nguyễn đã có mặt trong
đêm Gala “Tiếp sức hồi sinh” do IMC-TodayTV tổ chức tại Grand
Hotel Saigon nhằm kêu gọi thêm nhiều tấm lòng nhân ái tiếp
tục đồng hành cùng chương trình trong chặng đường sắp tới.
Gala “Tiếp sức Hồi sinh 2017” được tổ chức
nhằm tri ân các mạnh thường quân, các doanh
nghiệp, đoàn thể, cá nhân đã đồng hành cùng
“Tiếp sức Hồi sinh” - chương trình nhân đạo
được phát sóng định kỳ vào 18h30 thứ 5
hàng tuần trên TodayTV. Sau 4 năm phát
sóng, chương trình đã tiếp sức cho hơn 250
bệnh nhân, chia sẻ, giúp họ phần nào vượt
qua khó khăn, có thêm niềm tin vào cuộc
sống và thêm sức mạnh để chiến đấu với
bệnh tật.
Với chủ đề chính “TodayTV- Kết nối những
tấm lòng”, đêm gala “Tiếp sức Hồi sinh 2017”
đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của
đông đảo các tấm lòng Vàng. Chia sẻ với điều
này, ông Lâm Chí Thiện – Chủ tịch Hội đồng
Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn IMC
chia sẻ: “Với tiêu chí mang đến những mảnh
đời khó khăn niềm tin và hy vọng trong cuộc
sống, IMC-TodayTV luôn cố gắng bằng tất cả
trái tim và tâm huyết của mình để có thể trở
thành cầu nối cho tất cả các hoàn cảnh khó
khăn trên khắp đất nước Việt Nam. Và chúng
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tôi luôn tin rằng, cuộc sống này còn rất nhiều
những tấm lòng nhân ái muốn dang rộng
vòng tay để mang tất cả những điều tốt đẹp

nhất đến với các những người bệnh”.
Đồng hành cùng chương trình “Tiếp sức hồi
sinh” ngay từ những ngày đầu tiên phát sóng,
MC Quyền Linh không chỉ là Đại sứ của
chương trình mà còn là người đứng ra trực
tiếp kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của các
mạnh thường quân. Trên cương vị là một MC
của chương trình, Quyền Linh chia sẻ: “Mỗi
chương trình đều mang một ý nghĩa riêng
nhưng đặc biệt đối với chương trình Tiếp sức
Hồi sinh lại mang một ý nghĩa nhất định, đó
chính là sự sống. Trong những khoảnh khắc
cái chết và sự sống gần nhau, nếu như không
có chương trình Tiếp sức Hồi sinh thì có lẽ sẽ
có rất nhiều bệnh nhân phải chết. Có những
trường hợp, bệnh nhân chỉ cần số tiền rất nhỏ
để chữa trị nhưng đối với họ đó lại là một
điều rất khó và ngoài tầm tay, vì vậy chương
trình Tiếp sức Hồi sinh xuất hiện đúng lúc
để “tiếp sức” cho các bệnh nhân, đó cũng là
những điều mà chỉ có chương trình Tiếp sức
Hồi sinh làm được. Thật đúng như tên gọi và
tiêu chí của chương trình đưa ra là tiếp sức và
hồi sinh sự sống cho những mảnh đời bệnh
nhân nghèo khó”
Trước lời kêu gọi của Quyền Linh, đông đảo
doanh nhân và khách mời đã tham gia ủng
hộ vào quỹ Tiếp sức Hồi sinh. Chương trình
còn để lại ấn tượng với màn đấu giá một bức
tranh cát 2 mặt, thể hiện cho sự may mắn do
Nghệ nhân Ý Lan gửi tặng. Cùng với món quà
đặc biệt từ Nghệ nhân Ý Lan, vợ chồng Họa sĩ
Nguyễn Trần Minh Luận và Nguyễn Thị Kiều
Hạnh cũng gửi tặng chương trình bức tranh
sỏi. Cả hai bức tranh được đấu giá với tổng số
tiền là 196.000.000 đồng.
Đêm Gala “Tiếp sức Hồi sinh – TodayTV kết
nối những tấm lòng” còn có sự xuất hiện của
một vị khách đặc biệt- Anh Võ Văn Thanh
(35 tuổi)- một trong những nhân vật đã được
chương trình Tiếp sức Hồi sinh giúp đỡ, đã
không giấu được cảm xúc: “Tôi thực sự rất biết

ơn chương trình, hiện giờ tôi đã khỏe mạnh
và có thể đi làm nuôi vợ con, dù cuộc sống
không dư giả nhiều, nhưng với tôi đó được
gọi là hạnh phúc. Tôi hy vọng chương trình ý
nghĩa này sẽ ngày càng được nhân rộng hơn
để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh đang rất
cần được chương trình “tiếp sức”.
Đêm Gala “Tiếp sức Hồi sinh – TodayTV kết
nối những tấm lòng” còn có sự tham gia biểu
diễn của các ca sĩ Quốc Đại với ca khúc “Đèn
khuya”, Trương Quỳnh Anh với “Xin chào, xin
chào”, Quý Bình với “Đêm Gành Hào nghe
điệu Hoài Lang”, ca sĩ Randy với ca khúc “Nơi
ấy mẹ mong” cùng sự góp mặt của một số ca
sĩ trẻ như: Diễm Thùy, Nhóm FM...
Đêm Gala «Tiếp sức hồi sinh» khép lại với
tổng số tiền quyên góp hơn 1 tỷ đồng, số tiền
này sẽ được đóng góp vào quỹ “Tiếp sức Hồi
sinh” để tiếp tục “tiếp sức” cho những mảnh
đời kém may mắn, có thêm niềm tin và nghị
lực vượt qua nổi đau bệnh tật để sớm trở về
với gia đình và xã hội. Chương trình được diễn
ra với sự đồng hành của Nhãn hàng Bột giặt
Aba của Công Ty TNHH sản xuất Thương Mại
Đại Việt Hương, hệ thống đồng hồ chính hãng
Đăng Quang Watch, Công ty cổ phần Dầu
cá Châu Á - nhãn hàng Ranee và Khách sạn
Grand Hotel Saigon.

Chi tiết xem tại: www.todaytv.vn và
www.tiepsuchoisinh.vn
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“Hoa khôi Sinh Viên Việt Nam 2017”
Chiều ngày 21/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội
LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung
tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam
phối hợp với Tập đoàn IMC- Kênh truyền hình
TodayTV, Công ty TNHH Đầu tư Bảo Ninh phát
động cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam
2017” và hoạt động đồng hành “Trường tôi là
số 1”.
Sau 4 năm tổ chức cuộc thi “Nữ sinh viên Việt
Nam duyên dáng”, Ban tổ chức năm nay quyết
định nâng cấp, mở rộng quy mô cuộc thi với
tên gọi mới là “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam”
và với tên gọi mới này, cuộc thi năm nay sẽ có
thêm nhiều hoạt động đồng hành để góp phần
mang đến sân chơi bổ ích dành cho các bạn
nữ sinh; cũng như quảng bá hình ảnh của các
nhà trường.
Chia sẻ về cuộc thi năm nay, ông Lâm Chí ThiệnChủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
Tập đoàn IMC- TodayTV, Phó trưởng ban chỉ
đạo cuộc thi cho biết: “Sau 4 năm tổ chức, cuộc
thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng” đã tìm
được những gương mặt nữ sinh tài sắc đại diện
cho thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, năng động, dám
nghĩ dám làm. Cuộc thi cũng đã tạo dựng được
dấu ấn mạnh mẽ và lan tỏa đến cộng đồng sinh
viên Việt Nam. Trở lại với cuộc thi năm nay, “Nữ
sinh viên Việt Nam duyên dáng” sẽ được khoác
lên màu áo mới với tên gọi “Hoa khôi sinh viên
Việt Nam 2017”. Cuộc thi là sân chơi để các nữ
sinh viên thể hiện phong cách sống năng động,
hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh
lịch, nhân ái, vẻ đẹp truyền thống vốn có của
người phụ nữ Việt Nam”.
Bên cạnh đó, đồng hành với cuộc thi, ban tổ chức
sẽ phối hợp phát động cuộc thi “Trường tôi là số
1” với các nội dung: Thi clip Trường tôi là số 1; thi
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clip Giới thiệu về ẩm thực, danh lam thắng cảnh
và nghệ nhân làm nghề thủ công cổ truyền, văn
hóa du lịch vùng miền; thi nhảy flashmob chủ đề
“Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tìm kiếm gương mặt nam
sinh viên đồng hành với Cuộc thi. Đây cũng là
một trong những điểm mới, nổi bật của chương
trình năm nay.
Tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm những gương

mặt tài sắc của nữ sinh viên tại các thành phố
Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, TP. Hồ Chí
Minh, Cần Thơ, cuộc thi “Hoa khôi sinh viên Việt
Nam 2017” mong muốn sẽ tạo thêm nhiều cơ
hội cho các bạn nữ sinh có thể tiếp cận cuộc
thi một cách dễ dàng hơn và cùng nhau tranh
tài với những thí sinh tài năng đến từ mọi miền
đất nước.
Cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017”
dành cho nữ sinh Việt Nam có độ tuổi từ 18-24
đang theo học tại các Đại học, Học viện, Cao
đẳng trên toàn quốc. Các thí sinh tham gia phải
có điểm trung bình chung tích lũy từ 2.0 trở
lên đối với hệ đào tạo tín chỉ; điểm trung bình
chung học tập từ 5.0 trở lên đối với hệ đào tạo
niên chế của năm học 2016-2017; chiều cao
từ 1m60 trở lên, ngoại hình cân đối, có năng
khiếu; chưa từng kết hôn, chưa sinh con, chưa
qua phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới
tính… Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 21/8 đến hết
ngày 27/10; gửi về Cổng tri thức Thánh Gióng
(64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Cuộc thi gồm 3 vòng thi, cụ thể: Vòng Sơ khảo tổ
chức tại 6 tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Hà Nội,
Đà Nẵng, Đà Lạt, TPHCM và Cần Thơ. Vòng Bán

kết khu vực diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM.
Đêm Chung kết xếp hạng Cuộc thi “Hoa khôi Sinh
viên Việt Nam 2017” dự kiến được tổ chức vào tối
17/12 tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM.
Cơ cấu giải thưởng, danh hiệu Hoa khôi được
nhận 200 triệu đồng tiền mặt cùng vương miện;
danh hiệu Á Khôi 1 được nhận 100 triệu đồng;
danh hiệu Á Khôi 2 sẽ nhận 50 triệu đồng. Cùng
với quà tặng của nhà tài trợ, các thí sinh đạt giải
Hoa khôi, Á Khôi 1 và 2 cuộc thi được tham gia
Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, ra
thăm Trường Sa năm 2018. Ngoài ra, Ban Tổ
chức còn trao các giải “Nữ sinh viên tài năng”,
“Nữ sinh viên thân thiện”, “Nữ sinh viên hùng
biện tiếng Anh”, “Nữ sinh viên được bình chọn
nhiều nhất vòng chung kết toàn quốc thông qua
mạng viễn thông”… mỗi giải thưởng trị giá 30
triệu đồng cùng quà tặng của BTC và nhà tài trợ.
Cuộc thi với sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim
Cương: Nhãn hàng Dr. Thanh thuộc Tập đoàn
Number 1 - Tân Hiệp Phát.

Thông tin chi tiết xem tại:
www.vmu.vn hoặc
www.hoakhoisinhvien.vn
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RA MẮT KHUNG PHIM ĐIỆN ẢNH CHÂU Á

đặc sắc trên TodayTV

Nhằm phục vụ tối đa nhu cầu giải trí của khán giả, TodayTV giới thiệu đến khán giả khung phim điện ảnh
Châu Á lúc 20h00 – 22h00 chủ nhật hàng tuần, từ 03/9/2017.
Với tiêu chí mang đến cho
khán giả không gian giải trí đặc
sắc, TodayTV luôn không ngừng
nỗ lực để mang đến cho khán
giả các sản phẩn bom tấn phim
truyền hình hấp dẫn và ấn tượng.
Bên cạnh việc phát sóng những
bộ phim đậm tính nhân văn đến
từ xứ sở Bollywood như: “Cô dâu
8 tuổi”, “Góa phụ nhí”, “Hai số
phận”... TodayTV còn dành riêng
cho khán giả khung phim điện
ảnh Châu Á được phát sóng lúc
20h00 – 22h00 vào chủ nhật
hàng tuần.
Khác với những bộ phim
Ấn Độ, khung phim điện ảnh
Châu Á sẽ giới thiệu khán giả
những bộ phim điện ảnh đã
từng gây ấn tượng mạnh đến từ
Trung Quốc, Nhật Bản và Việt
Nam như: “Siêu Đạo Chích:
Lupin Đệ Tam”, “Nhiếp ẩn
nương”, “Taxi em tên gì”, “Chú
khỉ Kapi”, “Già gân, Mỹ nhân
và Găng tơ”... Đây là những bộ
phim đặc sắc, với kịch bản hấp
dẫn, được dàn dựng bởi bàn tay
tài hoa của những đạo diễn nổi
tiếng, cùng sự tham gia của dàn
diễn viên tên tuổi, hứa hẹn sẽ
mang đến cho những tín đồ mê
phim điện ảnh sự lựa chọn tuyệt
vời nhất.
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Siêu đạo chích: Lupin đệ tam
20h00 ngày 03/9/2017

Nhiếp ẩn nương
20h00 ngày 10/9/2017

Chú khỉ Kapi
20h00 ngày 24/9/2017

Taxi em tên gì
20h00 ngày 17/09/2017

Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ
20h00 ngày 01/10/2017

Hy vọng với những thay đổi này trên TodayTV, khán giả yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ bảy sẽ có
thêm nhiều lựa chọn cho nhu cầu giải trí của mình.

Xem chi tiết tại: www.todaytv.vn
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Sắc đẹp và sự trả giá
đầy oan nghiệt
Giấc mơ được trở nên đẹp hơn đã đến với Esperanza khi
cô nằm mơ thấy bà Alejandra xuất hiện và được bà nhờ
một chuyện, đổi lại, bà sẽ chỉ cho Esperanza một chiếc
vòng cổ Ruby huyền bí có khả năng làm cho cô trở nên
xinh đẹp. Esperanza chấp nhận và khi cô đeo chiếc vòng
cổ thì làn da của cô cũng trở nên hoàn hảo và khuôn
mặt xinh đẹp hơn. Tưởng chừng như Esperanza đã tìm
được hạnh phúc vẹn toàn, tuy nhiên hạnh phúc này chỉ
là khởi đầu của sự đau khổ cho Esperanza. Liệu chuyện
gì sẽ xảy ra với Esperanza trong cuộc hành trình tìm kiếm
vẻ đẹp? Tiếp tục đón xem “Chiếc vòng huyền bí” vào
17h00 hàng ngày trên TodayTV.

Chi tiết xem tại: www.todaytv.vn

Khi cuộc sống là những cuộc đối đầu không
lối thoát

Xem chi tiết tại: www.todaytv.vn

Kể từ khi đồng ý cho Manpreet đi học cũng là lúc
“cậu bé” phải đối mặt với vô vàn những điều nguy
hiểm được sắp đặt từ chính người chú độc ác Jagan.
Điều này đã làm cho Amba vô cùng lo lắng về tính
mạng cũng như thân phận thực sự của “con trai”
mình. Về phía Manpreet, môi trường trường học
dường như không tuyệt vời như trí tưởng tưởng của
em, với những lần bị kiểm tra bài và những lần suýt
mất mạng đã làm cho cậu bé phải lo sợ hơn rất
nhiều. Liệu cuộc chiến hãm hại tộc trưởng tương lai
Manpreet còn kéo dài đến đâu? Tiếp tục đón xem
“Bí mật người thừa kế” phát sóng lúc 21h00 từ thứ 2
đến thứ 7 trên TodayTV.

Người thân cận nhất lại
là kẻ nguy hiểm nhất
Với sự giúp đỡ của đồng nghiệp, cuối cùng Quỳnh cũng đã lật mặt
được kẻ sát nhân tàn bạo. Và điều đau đớn nhất, đứng sau tất cả
những vụ này chính là một người mà Quỳnh không bao giờ ngờ
tới, cũng chính là người có liên quan mật thiết đến cái chết của bố
mẹ cô năm xưa… Liệu cô sẽ phải làm gì để vượt qua sự thật nghiệt
ngã này? Tiếp tục đón xem “Hồ sơ lửa” phần 3 – Tử thi lên tiếng,
phát sóng lúc 19h00 thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên TodayTV.
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Bí mật đằng sau hai cái tên
Sau bao nhiêu biến cố, Audrey đã phát hiện ra sự thật: JR
mới chính là người cứu mình thuở nhỏ, thay vì Dave như cô
đã nhầm tưởng suốt thời gian qua. Những xúc cảm ngày xưa
chợt ùa về làm trái tim của Audrey bắt đầu xuất hiện hình
bóng của JR, tình yêu đầu đời cô dành cho Dave cũng từ đó
trở nên nhạt nhòa. Yêu Audrey tha thiết, Dave đã cố gắng níu
kéo cô bằng mọi cách. Trong khi ba nhân vật chính đang loay
hoay trong biển tình đầy ngang trái cũng là lúc những bí mật
sâu kín bị vạch trần… Tiếp tục đón xem “Biển tình ngang trái”,
phát sóng lúc 15h00 hàng ngày trên YouTV.

Xem chi tiết tại: www.youtv.vn

Cô dâu 8 tuổi phần 11 tiếp tục
lấy nước mắt của khán giả
Cũng giống như những người bạn đồng trang lứa, Nimboli cũng
có ước mơ được tự do và tận hưởng cuộc sống, nhưng giấc mơ
ấy đã bị dập tắt bởi người chồng trẻ con, một gia đình chồng thiên
vị và bất bình đẳng giới tính. Và rồi may mắn là Nimboli đã tìm
thấy được một đồng minh chính là bà Mangala Devi - người soi
sáng và ủng hộ giúp đỡ cô bé vượt qua mọi gian khổ. Liệu cô
dâu trẻ con Nimboli sẽ như thế nào khi liên tục gặp rắc rối ở nhà
chồng? Tiếp tục đón xem “Cô dâu 8 tuổi” phần 11
từ 20h30 - 21h30 hàng ngày trên YouTV.

Xem chi tiết tại: www.youtv.vn

Trao gửi tin yêu về phía anh
Cứ ngỡ sự phản bội của Philip sẽ khiến Han Ah Reum sống khép mình và
không còn niềm tin vào tình yêu. Thế nhưng, thần tình yêu một lần nữa tìm
đến cô. Chun Sung Woon, người đàn ông được mệnh danh là máu lạnh và
là giám đốc của công ty thời trang lớn đã ngã quỵ trước Han Ah Reum. Khi
Sung Woon nói với Ah Reum rằng anh muốn lo lắng và yêu thương hai mẹ
con cô thì cũng là lúc Philip – người cha ruột ích kỉ và tàn độc của đứa trẻ xuất
hiện… Tiếp tục đón xem “Bí mật ngọt ngào” phát sóng lúc 19h30 trên YouTV.

Xem chi tiết tại: www.youtv.vn
Đón xem YouTV trên Truyền hình vệ tinh K+ (kênh 61); VTC (kênh 88/SD, kênh 128/HD); HTVC
(kênh số 67/Digital); VTVCab (kênh 123/Digital); BTS (kênh 9 Digital); RTB (kênh 14); SDTV
(kênh 14) và SCTV (kênh 19/Analag; kênh 126/KTS).
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mơ có được một gia đình ấm êm, hạnh phúc.
Mở đầu câu chuyện xoay quanh cuộc sống của
Dorine- một cô gái trẻ bị chính người vú em của
mình bắt cóc, khiến cô phải lìa xa ba mẹ mình khi
còn rất nhỏ. Dorine lớn lên trong cảnh nghèo khó
và trở thành một đứa trẻ ngỗ nghịch. Vì một sự kiện
không may, Dorine bị đưa vào trại giáo dưỡng trẻ vị
thành niên Angel’s Haven. Tại đây, Dorine kết bạn
với ba cô gái khác trong trại là Clarissa, Jack và Lupe.
Một hôm, Clarissa nghe được tin mẹ đang ốm
nặng nên cô bé quyết định lẻn ra khỏi trại để về nhà
thăm mẹ. Và không để người bạn chung phòng gặp
nguy hiểm, bốn cô gái đã quyết định bỏ trốn cùng
nhau. Thế nhưng trên đường đi, chiếc xe buýt của họ
gặp tai nạn khiến Dorine bị thương và lâm vào tình
trạng nguy kịch, Lupe bị mù còn Jack thì bị tê liệt. Chỉ
riêng Clarissa may mắn không bị hề hấn gì nhưng
trong cô lúc này tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Trong khi đó, Elaine và Jonathan, cha mẹ ruột
của Dorine cũng đã khám phá ra sự thật về Dorine,
đang trên đường đến Angel’s Haven để đoàn tụ với

KHI TÌNH BẠN BẮT ĐẦU TỪ
NHỮNG TÂM HỒN ĐỒNG ĐIỆU
Mang đến cốt truyện độc đáo
về tình bạn của bốn cô gái trẻ xa
lạ, bộ phim “Mái ấm yêu thương”
còn gửi đến một câu chuyện về
sự khát khao của tuổi trẻ, niềm
hy vọng và ước mơ tìm lại vị trí
của mình trong cuộc sống đầy
những thách thức.
“Mái ấm yêu thương” là câu chuyện xoay quanh
bốn cô gái trẻ tuổi đầy mơ mộn gồm: Clarissa (Bea),
Jack (Kim), Dorine (Joyce) và Lupe (Joanna). Cả bốn
cô gái gặp nhau tại Angel’s Haven, trại giáo dưỡng trẻ
vị thành niên dưới sự hướng dẫn của cô giáo nghiêm
khắc Digna. Là những kẻ xa lạ và chứa đựng trong
lòng những nỗi niềm khác nhau, thế nhưng tại Angel›s
Haven, bốn cô trẻ đều mang chung một hy vọng, ước
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đứa con gái thất lạc bấy lâu nay. Họ đã rất vui mừng
và dự đoán đây sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong
cuộc đời của họ. Thế nhưng, những giọt nước mắt
tưởng là niềm vui hạnh phúc hóa ra lại là những giọt
nước mắt bi thương, vì ngay lúc này Dorine đang hấp
hối trên giường bệnh…
Đôi khi một gia đình được tạo thành không chỉ
bởi huyết thống mà còn là sự yêu thương, là số phận
và là sự lựa chọn của mỗi người. Những kẻ xa lạ
liệu có bị ràng buộc với nhau bởi vận mệnh? Và
nỗi đau từ sự mất mát liệu có được xoa dịu bởi tình
yêu thương?
Đón xem bộ phim “Mái ấm yêu thương”
lúc 17h00 hàng ngày, từ 22/9/2017 trên
TodayTV
Chi tiết xem tại: www.todaytv.vn
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TRỞ VỀ

câu chuyện về sự trả giá cho
những sai lầm

Vẫn là câu chuyện về luật nhân quả, nhưng “Trở về” đã mở rộng đối
tượng khán giả hơn khi xoáy sâu vào đề tài giới trẻ và gia đình...

Diễm- cô gái nghèo mồ côi cha, sống với mẹ và
bà ngoại. Diễm là một cô gái có cá tính nổi loạn và
sẵn sàng đánh nhừ tử bất cứ ai dám trêu cô không có
cha. Thế nhưng kể từ ngày tìm được cha ruột, cuộc
sống của cô lại rơi vào bi kịch.
Mẹ mất, Diễm buộc phải đến ở cùng cha- một
người đàn ông giàu có. Dù có được tình yêu thương
của cha và sống trong nhung lụa nhưng mỗi ngày
trôi qua, Diễm luôn phải chịu sự ghẻ lạnh, bạc đãi
và ức hiếp của dì ghẻ. Những tủi nhục đã biến Diễm
trở thành cô gái lạnh lùng, quyến rũ nhưng cũng đầy
mưu mô.
Từ một cô gái ngây thơ, trong sáng, Diễm bắt đầu
sinh lòng đố kỵ với Linh và Sơn- 2 người em cùng
cha khác mẹ, luôn được cưng chiều, cung phụng.
Diễm liên tục bày trò gây xào xáo trong gia đình. Cô
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cũng không ngại quyến rũ Tùng- bạn trai của Linh
khiến Linh phẫn uất lên con đau tim mà chết.
“Trở về” xây dựng câu chuyện phim nhiều tình
huống bi kịch và hài kịch hấp dẫn với rất nhiều khía
cạnh được chuyển tải trong phim: Tuổi trẻ nông nổi,
sai lầm phải trả giá, bi kịch gia đình, nỗi đau chuyển
giới, tội ác, bi kịch lẫn hài kịch, đời thực lẫn ám ảnh
tâm linh... có những tình tiết được xây dựng một cách
chân thực và hợp lý, mang tính thời sự cao. Cùng với
đó, những cảnh quay được đầu tư công phu, chất
lượng mang đến sự hứng thú cho người xem.

Bộ phim “Trở về” sẽ chính thức được
phát sóng trên TodayTV lúc 19h00
thứ 5,6,7 hàng tuần, từ 09/9/2017.
Chi tiết xem tại: www.todaytv.vn

| PHIM MỚI - Trở về (19h00 thứ 5,6,7 hàng tuần)

MỘT NỬA CHƯA VẸN TRÒN
…Họ được biết tới là hai chị em ruột thịt nhưng một người trở thành
cô tiểu thư ngọc ngà, được nuông chiều, được yêu thương hết mực.
Người còn lại thì luôn bị coi là cái bóng thừa thãi trong chính ngôi
nhà của mình. Tại sao lại như vậy?
Câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong 130 tập
phim “Hai số phận”- bộ phim truyền hình đến từ
Bollywood từng đoạt giải thưởng của Viện Hàn lâm
truyền hình Ấn Độ cho serial phim xuất sắc nhất và
xếp thứ 2 trong top 10 bộ phim truyền hình Ấn Độ
được yêu thích nhất.
Câu chuyện của “Hai số phận” xoay quanh chuỗi
ẩn số đầy bí ẩn về cuộc đời hoàn toàn trái ngược
của hai chị em gái Soumya và Surbhi. Nếu như cô
chị Soumya chỉ nhận được duy nhất tình yêu của
mẹ thì cô em Surbhi lại luôn là quả táo vàng trong
mắt mọi người.
Sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến một ngày, Harman-

chàng trai lạ mặt vô tình đột nhập vào nhà Soumya,
khi anh ta đang trốn chạy một đám thanh niên do
chính Surbhi thuê trả đũa vì hành động thiếu tôn
trọng của Harman dành cho một cô gái ở trường. Khi
Harman chạm phải ánh mắt của Soumya, thì cũng là
lúc anh thực sự gã gục trước vẻ đẹp của cô.
Sau khi biết Surbhi chính là người đứng đằng sau
sự việc này, Harman quyết định bắt cóc cô, nhưng
mọi kế hoạch đều không thành công vì người mà
Harman bắt cóc lâi chính là Soumya. Chính sự nhầm
lẫn tai hại này đã khiến Soumya bị buộc tội qua đêm
với Harman. Và để tránh sự đàm tiếu cho cả hai gia
đình, cha của Harman đã bắt anh phải cưới Soumya,
mặc cho mẹ của Harman, cha và bà nội của Soumya
đều không đồng ý cuộc hôn nhân này. Và để ngăn
cản đám cưới được diễn ra, bà nội và ba của Soumya
đã không ngần ngại hãm hại thậm chí ra tay tàn độc
để giết chết cô…

Đón xem bộ phim “Hai số phận”
phát sóng lúc 20h00 từ thứ 2 đến thứ
7 trên TodayTV, từ ngày 31/8/2017.
Chi tiết xem tại: www.todaytv.vn

PHIM MỚI - Hai số phận ( 20h00 từ thứ 2 đến thứ 7) |
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Thử thách của tình yêu
Nhiều người sẵn sàng lừa gạt
nhau, oán trách nhau và đố kỵ
nhau đều là kết quả của sự tranh
giành. Nhưng rốt cuộc, suy cho
cùng sự “tranh giành” này cũng
chỉ để thỏa tâm ích kỷ mà thôi…
Và câu chuyện về cuộc đời của hai chị em Dao và
Duean trong bộ phim “Cuộc chiến hồng nhan” chắc
chắn sẽ khiến khán giả cảm thấy vô cùng thú vị. Bởi
khi lòng đố kị, tham vọng lên tới đỉnh điểm thì dù có
chảy chung một dòng máu thì cũng sẽ khiến “huynh
đệ tương tàn”. Nếu như Duean là cô gái dễ thương,
có trái tim ấm áp và tấm lòng độ lượng thì Dao- chị
gái của Duean lại là người tham vọng, tâm địa hẹp
hòi và đầy mưu mô…
Mọi rắc rối xảy ra khi nhà tiên tri tiên đoán với ông
Sand rằng Harn- cậu con trai thứ hai sẽ phát tài lộc
nếu cưới Duean- con của người giúp việc, còn riêng
con trai cả Klar tương lai sẽ là kẻ làm xấu hổ cả dòng

họ. Chính câu nói đó của nhà tiên tri đã làm cho ông
Sand vô cùng đau đầu nhưng ông vẫn quyết định tổ
chức lễ cưới cho Harn và Duean.
Biết tin Duean- em gái mình sẽ kết hôn cùng cậu chủ
giàu có, Dao đã tỏ ra tức giận và sinh lòng ghen tị. Cô
đã thuê một chàng trai đi loan tin việc Duean là người
yêu của anh ta, nhằm phá hoại đám cưới. Dao còn
đe dọa, bắt nhà tiên tri phải thay đổi lại lời tiên đoán
của mình rằng Harn phải lấy cô thì mới giúp cho số
mệnh của Harn thay đổi, nếu nhà tiên tri không làm
theo thì Dao sẽ tiết lộ bí mật Klar- cậu con trai cả của
ông Sand là người đồng tính.
Còn Duean, sau khi bị chính người chị ruột lừa bán
cho nhà chứa, cô đã tìm cách bỏ trốn. Chấp nhận cắt
phăn mái tóc dài của mình để dễ dàng quay trở lại
tiếp cận gia đình Tai Lar. Trở lại với thân phận khác,
liệu Dao có nhận ra Tawan chính Duean- em gái cô?
Và sau những gì đã trải qua Harn và Duean có đến
được với nhau?

Đón xem bộ phim “Cuộc chiến hồng nhan” lúc 11h00
hàng ngày, từ 17/9/2017 trên TodayTV.
Chi tiết xem tại: www.todaytv.vn
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Chờ đón những bộ phim điện ảnh hấp dẫn
& không thể bỏ lỡ trên

PARAMOUNT CHANNEL VIETNAM
Với mong muốn đánh thức tình yêu dành cho phim điện ảnh của khán giả Việt Nam, tháng 9 này,
Paramount Channel Vietnam sẽ tiếp tục mang đến những bộ phim của màn ảnh Hollywood với các đề
tài hấp dẫn, nội dung cuốn hút, kỹ xảo đẹp mắt, chắc chắn sẽ làm thỏa mãn mọi nhu cầu thưởng thức
của khán giả màn ảnh nhỏ.

Khung phim “Nhẹ nhàng” lúc 16h00
Một sự khởi đầu nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần
hấp dẫn với các chủ đề: “Đơn độc chống chọi cả thể
giới”, “Trên mọi nẻo đường”, “Tình yêu bất ngờ” được ra
mắt khán giả vào lúc 16h00 hàng ngày trên Paramount
Channel Vietnam.
Nếu bạn là người yêu thích sự trải nghiệm của những cuộc
phiêu lưu thú vị, từng ngưỡng mộ những nhân vật anh
hùng vượt lên sự đàn áp của xã hội, hay đơn giản đó chỉ
là khoảnh khắc say đắm một ánh mắt, cảm giác lãng mạn
của tình yêu. Các bạn tuyệt đối đừng nên bỏ lỡ những bộ
phim như “Những ngày thiên đường”, “Đường đua tình ái”
và “Tiếng khóc trong đêm”. Bởi vì không chỉ trải nghiệm
cảm giác sâu lắng qua từng thước phim hấp dẫn mà khán
giả còn được gặp lại những cái tên gạo cội đến từ màn
ảnh rộng Hollywood như: Sam Neill, Meryl Streep, Robert
Redford, Richard Gere, Brooke Adams…

Khung phim “Hành động” lúc 18h00

Quay trở lại với những pha đánh nhau kịch tính và những
phi vụ không tưởng của hai chủ đề đặc biệt “Sẵn sàng
để ẩu đả” và “Đồng phạm”. “Nhiệm vụ bất khả thi 4:
Chiến dịch bóng ma”, “Kẻ cướp lăng mộ 2: Cái nôi của
sự sống”, “Phút hướng thiện” sẽ là những bộ phim nổi bật
mà Paramount Channel Vietnam dành tặng cho khán giả
trong tháng 9 này.
Không chỉ mang đến sự hồi hộp đến từ những cảnh quay
hành động nghẹt thở hay những pha đấu súng đầy kịch
tính, những bộ phim trên Paramount Channel Vietnam còn
khiến khán giả cảm thấy “ngất ngây” với những màn kỹ xảo
điện ảnh có 1-0-2 đến từ nền công nghiệp điện ảnh lớn
nhất Thế Giới.
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Khung phim “Hài hước” lúc 22h00

“Những gã ngốc vô lo” và “Những tập sự dai sức” là hai chủ đề vui nhộn đặc sắc sẽ đưa bạn đi từ bất
ngờ này đến bất ngờ khác. Có khi nào bạn tự hỏi “Bạn sẽ làm gì khi gặp phải tình huống tệ hại?” hay
“Điều gì sẽ xảy ra khi một kẻ ngốc ngếch bỗng trở thành một vị anh hùng được mọi người yêu mến?”.
Các bạn sẽ biết được câu trả lời đầy hài hước qua các bộ phim “Anh bạn siêu Ngốc”, “Du hành giữa
các vì sao” hay “Người chết ở ký túc” được phát sóng vào 22h00 hàng ngày trên kênh Paramount
Channel Vietnam.
Đặc biệt, bên cạnh sự quay trở lại của bộ phim hình sự dài tập “Hồ sơ lửa P.3 – Tử thi lên tiếng” lúc
20h00 từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần, Paramount Channel Vietnam còn dành cho bạn những ngày thứ
7 mỗi tuần đầy thú vị với những bộ phim như “Hồi ức của một Geisha”, “Những cô nàng lắm chiêu”,
“Tội ác sau ô cửa”... từ 13h00 đến 17h00 và 20h30 đến 0:00.
Hãy cùng chào đón tháng 9 với những điều bất ngờ và thăng hoa cảm xúc cùng những bộ phim điện
ảnh hấp dẫn chỉ có trên Paramount Channel Vietnam.

Chi tiết truy cập: f/paramountchannelvietnam
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CÙNG NICK & YOU KHỞI ĐỘNG
MỘT NĂM HỌC MỚI ĐẦY NIỀM VUI
Chào đón một năm học mới đầy hứng khởi với những hoạt động học tập thú vị đang chờ đợi bạn phía trước.
Thế nhưng, các bạn nhỏ cũng đừng quên là chúng ta đã có hẹn với những người bạn vô cùng đặc biệt và đáng
yêu trên Nick & You nhé!

Khung phim thiếu nhi- Những chú cá bảy màu
bong bóng

“Những chú cá bảy màu bong bóng” là loạt phim hài ca nhạc lấy bối
cảnh là môi trường sống dưới nước đầy màu sắc ở dạng 3D. Tại đây,
chúng ta sẽ được làm quen với những người bạn nhỏ vô cùng đáng yêu
với những chiếc đuôi cá đầy màu sắc và cùng trải nghiệm những cuộc
phiêu lưu khám phá thế giới rộng lớn.
Đặc biệt, những bài hát vui tươi và nội dung mang tính giáo dục cao
trong “Những chú cá bảy màu bong bóng” sẽ giúp các em nhỏ chuẩn
bị tốt cho giai đoạn Mầm non qua nhiều yếu tố cốt lõi, khuyến khích
các em nhỏ ham học hỏi và khích lệ tư duy độc lập qua việc đề cao
sự tò mò tự nhiên của trẻ em và sức mạnh của những khám phá nho
nhỏ hàng ngày. Cùng đón xem “Những chú cá bảy màu bong bóng” tại
Nick & You vào 16h30 hàng ngày, trên YouTV. Từ ngày12/9/2017.

Khung phim tuổi teen- Học viện phù thủy

Câu chuyện về cô bé nổi tiếng Andi, người bảo hộ duy nhất
cho hai phù thủy/ pháp sư “khó đỡ” nhất đang theo học Magic
Realm, chắc chắn sẽ khiến các khán giả tuổi teen khó mà rời
màn hình.
Không chỉ cố gắng học hành chăm chỉ, Andi còn cố gắng chứng
tỏ cho mọi người thấy cô bé xứng đáng và đủ tư cách với vị trí
được lựa chọn. Đồng nghĩa với việc Andi phải luôn cố gắng và
không làm mọi người thất vọng về việc cô là Người bảo hộ đầu
tiên và duy nhất có xuất thân từ loài người, cũng quan trọng như
việc giúp các phù thủy và pháp sư của cô nàng có thể tốt nghiệp.
Cùng đón xem bộ phim vui nhộn “Học viện phù thủy” trên
Nick & You, vào 19h00 hàng ngày trên YouTV, từ ngày
09/09/2017.
Cùng đón xem Nick & You vào các khung giờ 16h30 – 19h30 trên kênh YouTV qua các hệ thống
Truyền hình vệ tinh K+ (kênh 61); VTC (kênh 88/SD, kênh 128/HD); HTVC (kênh số 67/Digital);
VTVCab (kênh 123/Digital); BTS (kênh 9 Digital); RTB (kênh 14); SDTV (kênh 14) và SCTV (kênh 19/
Analag; kênh 126/KTS).
Chi tiết truy cập: www.youtv.vn và www.facebook.com/KenhYouTV/
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Trịnh Thăng Bình kết hợp cùng Yến Nhi tại

MTV CONNECTION THÁNG 8
SAU THỜI GIAN “ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP”

Trịnh Thăng Bình bắt tay cùng “tình cũ” Yến Nhi để có phần trình diễn vô
cùng tình cảm, bên cạnh đó anh còn ra mắt ca khúc song ca mới cùng
Minh Hằng tại MTV Connection tháng 8 diễn ra lúc 19h ngày 31/8 tại
NVH Thanh Niên Tp.HCM.
Trở lại với sân khấu sau một thời gian dài vắng
bóng, Trịnh Thăng Bình vừa phối hợp cùng kênh
MTV Vietnam tổ chức mini concert “Đã Lâu Không
Gặp – Trịnh Thăng Bình và những người bạn” tại
NVH Thanh Niên Tp.HCM. Ngoài việc tái hiện lại
không gian mộng mị và đầy biến hóa của MV “Seen”
trên sân khấu, giọng ca “Vỡ Tan” còn kết hợp cùng
những tên tuổi đang làm mưa làm gió trong giới trẻ
như Chi Dân, Kai Đinh và biểu diễn lại các bản hit nổi
tiếng đã góp phần làm nên tên tuổi Trịnh Thăng Bình
bao gồm “Người Ấy”, “Lời Chưa Nói”, “Đã Biết Sẽ Có
Ngày Hôm Qua”,…
Đặc biệt, giọng ca 8x điển trai đã có màn song
ca cực ngọt ngào cùng “tình cũ” Yến Nhi. Nói về lý
do cho màn kết hợp đặc biệt này, Trịnh Thăng Bình
chia sẻ: “Nhi và Bình thật ra trước giờ vẫn giữ mối

quan hệ bạn bè rất thân thiết, hợp tác trong công việc
nhiều nhưng rất ít có cơ hội đứng chung trên một sân
khấu, đây là cơ hội hiếm hoi để cả hai sẽ có một màn
kết hợp đầy bất ngờ trên sân khấu trong một ca khúc
chưa bao giờ song ca mang tên Đã Lâu Không Gặp” .
Bên cạnh đó, chàng ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm
nhạc này còn song ca cùng Minh Hằng ca khúc mới
sẽ ra mắt trong tháng 9 này. MTV Connection tháng
8: “Đã Lâu Không Gặp – Trịnh Thăng Bình và những
người bạn” đã đem đến một concert thú vị và nhiều
cảm xúc cho các bạn trẻ với sự đầu tư sân khấu,
cũng như âm thanh, ánh sáng vô cùng sống động,
kết hợp cùng lối dẫn chuyện hoạt ngôn của VJ Dustin
& Kaylee và những giai điệu mạnh mẽ của DJ Sunny
My. Chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng
Trà Xanh Không Độ.

Truy cập: http://mtvwe.com/ và Fanpage MTV https://www.facebook.com/
mtvvietnam.com.vn/ để biết thêm chi tiết và tiếp tục bình chọn cho Trịnh Thăng
Bình có thể trở thành đại diện Việt Nam tham gia MTV EMA 2017
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KHUNG CHƯƠNG TRÌNH MTV
TỪ NGÀY 01/09/2017 ĐẾN NGÀY 07/09/2017
7h
9h
10h30
15h
20h
22h
7h
12h
14h
17h
19h
20h
22h30
10h
12h30
17h
18h
21h
23h
7h
9h
10h30
15h
20h
22h
7h
12h
14h
17h
19h
20h
22h30
10h
12h30
17h
18h
21h
23h
7h
8h
10h30
12h30
18h
20h

THỨ 6 (1-Sep)
MTV FLASHBACK #75
2017 VMA PRE- SHOW
2017 VMA MAIN SHOW
RIDICULOUSNESS #808
MTV WORLD STAGE: KINGS
OF LEON
5 PLUS ONLINE #98
THỨ 7 (2-Sep)
MTV FLASHBACK #75
2017 VMA MAIN SHOW
MTV PARTY ANTHEM #35
2017 VMA MAIN SHOW
MTV CONNECTION THÁNG
07/2017 #02
2017 VMA PRE-SHOW
2017 VMA MAIN SHOW
CHỦ NHẬT (3-Sep)
2017 VMA PRE- SHOW
2017 VMA MAIN SHOW
JUST TATTOO OF US #105
5 PLUS ONLINE #99
2017 VMA PRE- SHOW
2017 VMA MAIN SHOW
THỨ 2 (4-Sep)
MTV FLASHBACK #76
MTV NEWS
K-WAVE
CLICKBAIT #105
ARE YOU THE ONE? SECOND
CHANCES #106
CHART ATTACK TOP 5 2017 #35
THỨ 3 (5-Sep)
MTV FLASHBACK #76
MTV @ THE MOVIE #146
MTV CONNECTION THÁNG
07/2017 #01
MỐI TÌNH ĐẦU #18
MTV NEWS
RIDICULOUSNESS #809
K-WAVE
THỨ 4 (6-Sep)
MTV NEWS
JAPAN HITS 2017 #36
MỐI TÌNH ĐẦU #19
RIDICULOUSNESS #809
MTV HITS
ARE YOU THE ONE? SECOND
CHANCES #106
THỨ 5 (7-Sep)
MTV FLASHBACK #76
IT’S YOUR MTV #223
K-WAVE
MTV COVER #06
MTV NEWS
JUST TATTOO OF US #105

6h
15h
18h
20h
22h
23h

TỪ NGÀY 08/09/2017 ĐẾN NGÀY 14/09/2017
THỨ 6 (8-Sep)
6h VIET HITS #36
15h RIDICULOUSNESS #809
18h MTV @ THE MOVIE #147
20h MTV WORLD STAGE: JESS GLYNNE
22h 5 PLUS ONLINE #101
23h MTV PARTY ANTHEM #36
THỨ 7 (9-Sep)
7h30 K-WAVE
10h00 AWKWARD #303
13h MTV HITS
17h MTV CONNECTION THÁNG
07/2017 #01
21h30 CHART ATTACK 2017 #36
22h30 K-WAVE
CHỦ NHẬT (10-Sep)
7h30 MTV FLASHBACK #76
8h30 VIET HITS 36
11h ARE YOU THE ONE? SECOND
CHANCES #106
20h MTV HITS
21h MTV CONNECTION THÁNG
08/2017 #01
THỨ 2 (11-Sep)
6h VIET HITS 37
8h IT’S YOUR MTV #224
11h30 MTV WORLD STAGE: JESS GLYNNE
20h ARE YOU THE ONE? SECOND
CHANCES #107
22h30 MTV NEWS
THỨ 3 (12-Sep)
7h MTV FLASHBACK #77
11h30 CHART ATTACK 2017 #36
17h MỐI TÌNH ĐẦU #23
20h RIDICULOUSNESS #810
22h30 MTV NEWS
THỨ 4 (13-Sep)
6h VIET HITS 37
12h00 RIDICULOUSNESS #810
17h MỐI TÌNH ĐẦU #24
18h MTV NEWS
21h30 MTV TOP TEN #37
23h ARE YOU THE ONE? SECOND CHAN
THỨ 5 (14-Sep)
7h MTV FLASHBACK #77
13h30 MTV ROCK
17h MỐI TÌNH ĐẦU #25
20h JUST TATTOO OF US #106
23h00 NAILS CUP 2017

THỨ 6 (29-Sep)
VIET HITS #39
RIDICULOUSNESS #812
MTV @ THE MOVIE #147
MTV WORLD STAGE: MTV CRASHES
PLYMOUTH HIGHLIGHTS 2017
5 PLUS ONLINE #110
MTV PARTY ANTHEM #39

TỪ NGÀY 15/09/2017 ĐẾN NGÀY 21/09/2017
THỨ 6 (15-Sep)
7h MTV FLASHBACK #77
10h30 K-WAVE
12h30 V.I.P ACCESS : MTV CONNECTION
THÁNG 08/2017
15h30 JAPAN HITS 2017 #37
19h30 MỐI TÌNH ĐẦU #27
THỨ 7 (16-Sep)
9h30 MTV COVER #07
11h MTV WORLD STAGE: ONE
REPUBLIC 2016
19h OOPS THEY DID IT AGAIN: POP
COMEBACKS: TOP 20
20h30 MTV ASKS ED SHEERAN
22h 5 PLUS ONLINE #105
CHỦ NHẬT (17-Sep)
7h MTV PARTY ANTHEM #37
9h30 MTV HITS
12h MTV PARTY ANTHEM #37
18h30 JAPAN HITS 2017 #37
22h00 5 PLUS ONLINE #106
THỨ 2 (18-Sep)
7h MTV FLASHBACK #78
8h30 VIET ESSENTIAL 38
11h30 MTV WORLD STAGE: ONE
REPUBLIC 2016
18h30 VIET HITS 38
22h30 MTV NEWS
THỨ 3 (19-Sep)
8h IT’S YOUR MTV #225
11h30 CHART ATTACK 2017 #37
17h MỐI TÌNH ĐẦU #28
20h RIDICULOUSNESS #811
23h MTV TOP TEN #37
THỨ 4 (20-Sep)
6h VIET HITS 38
9h30 MỐI TÌNH ĐẦU #29
12h00 RIDICULOUSNESS #811
15h30 V.I.P ACCESS : MTV CONNECTION
THÁNG 08/2017
20h MTV PARTY ANTHEM #37
23h ARE YOU THE ONE? SECOND
CHANCES #108
THỨ 5 (21-Sep)
7h MTV FLASHBACK #78
11h30 MTV TOP TEN #38
14h CHART ATTACK 2017 #37
19h30 MỐI TÌNH ĐẦU #31
23h00 MTV CONNECTION THÁNG
08/2017 #02

TỪ NGÀY 22/09/2017 ĐẾN NGÀY 30/09/2017
THỨ 6 (22-Sep)
8h30 VIET ESSENTIAL 38
11h30 JUST TATTOO OF US #107
18h MTV @ THE MOVIE #147
20h30 MTV WORLD STAGE:
TOMORROWLAND 2017
HIGHLIGHTS
22h30 MTV NEWS
THỨ 7 (23-Sep)
7h30 K-WAVE
9h30 MTV COVER #08
13h MTV ASKS ED SHEERAN
17h MTV CONNECTION THÁNG
08/2017 #02
20h30 BIEBER FROM THE BEGINNING:
TOP 20
CHỦ NHẬT (24-Sep)
7h MTV PARTY ANTHEM #38
9h30 MTV HITS
12h MTV PARTY ANTHEM #38
18h30 JAPAN HITS 2017 #38
20h30 CHART ATTACK TOP 5 2017 #38
THỨ 2 (25-Sep)
6h VIET HITS 39
8h IT’S YOUR MTV #226
11h30 MTV WORLD STAGE:
TOMORROWLAND 2017
20h30 ARE YOU THE ONE? SECOND
CHANCES #109
22h30 MTV NEWS
THỨ 3 (26-Sep)
7h MTV FLASHBACK #79
11h30 CHART ATTACK 2017 #38
17h MỐI TÌNH ĐẦU #33
20h RIDICULOUSNESS #812
23h30 MTV TOP TEN #38
THỨ 4 (27-Sep)
6h VIET HITS 39
12h00 RIDICULOUSNESS #812
17h MẬT DANH IRIS #01
20h MTV PARTY ANTHEM #38
21h30 MTV TOP TEN #39
23h ARE YOU THE ONE? SECOND
CHANCES #109
THỨ 5 (28-Sep)
7h MTV FLASHBACK #79
10h OK KARAOKE #39
12h30 MTV COVER #09
17h MẬT DANH IRIS #02
20h00 JUST TATTOO OF US #108

THỨ 7 (30-Sep)
K-WAVE
MTV @ THE MOVIE #147
MTV HITS
MTV CONNECTION THÁNG
08/2017 #01
21h30 CHART ATTACK 2017 #39
7h30
10h30
13h
17h
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**Lich phát sóng chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi vào phút chót**

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TODAYTV
TỪ NGÀY 01/09/2017
ĐẾN NGÀY 07/09/2017
11h
17h
18h
18h30
19h
20h
21h
11h
17h
18h
18h35
19h
20h
21h
11h
17h
18h
18h30
19h
20h
11h
17h
18h
18h30
19h
20h
21h
11h
17h
18h
18h30
19h
20h
21h
11h
17h
18h
18h30
19h
20h
21h
11h
17h
18h
18h30
19h
20h
21h
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THỨ6 (1-Sep)
Đá quý vân mây - T15
Chiếc vòng huyền bí - T24
Trực tiếp xổ số Vietlott
Thế giới điện ảnh - số 278
Một nửa nanh cọp - tập 29
Hai số phận - tập 2
Bí mật người thừa kế - tập 36
THỨ 7 (2-Sep)
Đá quý vân mây - T16
Chiếc vòng huyền bí - T25
Trực tiếp Xổ số Max 4D
Chuyện của nàng - số 85
Một nửa nanh cọp - tập 30
Hai số phận - tập 3
Bí mật người thừa kế - tập 37
CHỦ NHẬT (3-Sep)
Đá quý vân mây - T17
Chiếc vòng huyền bí - T26
Trực tiếp xổ số Vietlott
Chuyện nhà mình - số 111+ sống
khỏe sống vui - số 5
Những khúc vọng xưa số 59
Siêu đạo chích: Lupin đệ tam
THỨ 2 (4-Sep)
Đá quý vân mây - T18
Chiếc vòng huyền bí - T27
Vòng tay yêu thương - số 34 +
chuyện của nàng - số 85
Chuyện nhà mình - số 112
Hồ sơ lửa - phần 3: Tử thi lên
tiếng - tập 31
Hai số phận - tập 4
Bí mật người thừa kế - tập 38
THỨ 3 (5-Sep)
Đá quý vân mây - T19
Chiếc vòng huyền bí - T28
Trực tiếp xổ số Max 4D
Tôi yêu chợ Việt - số 97
Hồ sơ lửa - phần 3: Tử thi lên
tiếng - tập 32
Hai số phận - tập 5
Bí mật người thừa kế - tập 39
THỨ 4 (6-Sep)
Đá quý vân mây - T20
Chiếc vòng huyền bí - T29
Trực tiếp xổ số Vietlott
Chuyện nhà mình - số 113
Hồ sơ lửa - phần 3: Tử thi lên
tiếng - tập 33
Hai số phận - tập 6
Bí mật người thừa kế - tập 40
THỨ 5 (7-Sep)
Đá quý vân mây - T21
Chiếc vòng huyền bí - T30
Trực tiếp xổ số Max 4D
Tiếp sức hồi sinh - số 228
Một nửa nanh cọp - tập 31
Hai số phận - tập 7
Bí mật người thừa kế - tập 41
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TỪ NGÀY 08/09/2017
ĐẾN NGÀY 14/09/2017
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18h30
19h
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21h
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THỨ 6 (29-Sep)
Cuộc chiến hồng nhân - tập 13
Mái ấm yêu thương - tập 8
Trực tiếp xổ số Vietlott
Thế giới điện ảnh - số 282
Trở về - tập 11
Hai số phận - tập 26
Bí mật người thừa kế - tập 60

THỨ 6 (8-Sep)
Đá quý vân mây - T22
Chiếc vòng huyền bí - T31
Trực tiếp xổ số Vietlott
Thế giới điện ảnh - số 279
Một nửa nanh cọp - tập 32
Hai số phận - tập 8
Bí mật người thừa kế - tập 42
THỨ 7 (9-Sep)
Đá quý vân mây - T23
Chiếc vòng huyền bí - T32
Trực tiếp xổ số Max 4D
Chuyện của nàng - số 86
Trở về - tập 1
Hai số phận - tập 9
Bí mật người thừa kế - tập 43
CHỦ NHẬT (10-Sep)
Đá quý vân mây - T24
Chiếc vòng huyền bí - T33
Trực tiếp xổ số Vietlott
Chuyện nhà mình - số 114 + Sống
khỏe sống vui - số 6
Những khúc vọng xưa - số 60
Nhiếp ẩn nương
THỨ 2 (11-Sep)
Đá quý vân mây - T25
Chiếc vòng huyền bí - T34
Vòng tay yêu thương - số 35 +
chuyện của nàng - số 86
Chuyện nhà mình - số 115
Hồ sơ lửa - phần 3: Tử thi lên
tiếng - tập 34
Hai số phận - tập 10
Bí mật người thừa kế - tập 44
THỨ 3 (12-Sep)
Đá quý vân mây - T26
Chiếc vòng huyền bí - T35
Trực tiếp xổ số Max 4D
Tôi yêu chợ Việt - số 98
Hồ sơ lửa - phần 3: Tử thi lên
tiếng - tập 35
Hai số phận - tập 11
Bí mật người thừa kế - tập 45
THỨ 4 (13-Sep)
Đá quý vân mây - T27
Chiếc vòng huyền bí - T36
Trực tiếp xổ số Vietlott
Chuyện nhà mình - số 116
Hồ sơ lửa - phần 3: Tử thi lên
tiếng - tập 36
Hai số phận - tập 12
Bí mật người thừa kế - tập 46
THỨ 5 (14-Sep)
Đá quý vân mây - T28
Chiếc vòng huyền bí - T37
Trực tiếp xổ số Max 4D
Tiếp sức hồi sinh - số 229
Trở về - tập 2
Hai số phận - tập 13
Bí mật người thừa kế - tập 47
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TỪ NGÀY 15/09/2017
ĐẾN NGÀY 21/09/2017
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11h
17h
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19h
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THỨ 6 (15-Sep)
Đá quý vân mây - T29
Chiếc vòng huyền bí - T38
Trực tiếp xổ số Vietlott
Thế giới điện ảnh - số 280
Trở về - tập 3
Hai số phận - tập 14
Bí mật người thừa kế - tập 48
THỨ 7 (16-Sep)
Đá quý vân mây - T30
Chiếc vòng huyền bí - T39
Trực tiếp xổ số Max 4D
Chuyện của nàng - số 87
Trở về - tập 4
Hai số phận - tập 15
Bí mật người thừa kế - tập 49
CHỦ NHẬT (17-Sep)
Cuộc chiến hồng nhân - tập 1
Chiếc vòng huyền bí - T40
Trực tiếp xổ số Vietlott
Chuyện nhà mình - số 117 + Sống
khỏe sống vui - số 7
Những khúc vọng xưa - số 61
Taxi em tên gì
THỨ 2 (18-Sep)
Cuộc chiến hồng nhân - tập 2
Chiếc vòng huyền bí - T41
Vòng tay yêu thương - số 36 +
chuyện của nàng - số 87
Chuyện nhà mình - số 118
Hồ sơ lửa - phần 3: Tử thi lên
tiếng - tập 37
Hai số phận - tập 16
Bí mật người thừa kế - tập 50
THỨ 3 (19-Sep)
Cuộc chiến hồng nhân - tập 3
Chiếc vòng huyền bí - T42
Trực tiếp xổ số Max 4D
Tôi yêu chợ Việt - số 99
Hồ sơ lửa - phần 3: Tử thi lên
tiếng - tập 38
Hai số phận - tập 17
Bí mật người thừa kế - tập 51
THỨ 4 (20-Sep)
Cuộc chiến hồng nhân - tập 4
Chiếc vòng huyền bí - T43
Trực tiếp xổ số Vietlott
Chuyện nhà mình - số 119
Hồ sơ lửa - phần 3: Tử thi lên
tiếng - tập 39
Hai số phận - tập 18
Bí mật người thừa kế - tập 52
THỨ 5 (21-Sep)
Cuộc chiến hồng nhân - tập 5
Chiếc vòng huyền bí - T44
Trực tiếp xổ số Max 4D
Tiếp sức hồi sinh - số 230
Trở về - tập 5
Hai số phận - tập 19
Bí mật người thừa kế - tập 53

TỪ NGÀY 22/09/2017
ĐẾN NGÀY 30/09/2017
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18h
18h30
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21h

THỨ 6 (22-Sep)
Cuộc chiến hồng nhân - tập 6
Mái ấm yêu thương - tập 1
Trực tiếp xổ số Vietlott
Thế giới điện ảnh - số 281
Trở về - tập 6
Hai số phận - tập 20
Bí mật người thừa kế - tập 54
THỨ 7 (23-Sep)
Cuộc chiến hồng nhân - tập 7
Mái ấm yêu thương - tập 2
Trực tiếp xổ số Max 4D
Chuyện của nàng - số 88
Trở về - tập 7
Hai số phận - tập 21
Bí mật người thừa kế - tập 55
CHỦ NHẬT (24-Sep)
Cuộc chiến hồng nhân - tập 8
Mái ấm yêu thương - tập 3
Trực tiếp xổ số Vietlott
Chuyện nhà mình - số 120 + Sống
khỏe sống vui - số 8
Những khúc vọng xưa - số 62
Chú khỉ Kapi
THỨ 2 (25-Sep)
Cuộc chiến hồng nhân - tập 9
Mái ấm yêu thương - tập 4
Vòng tay yêu thương - số 37 +
chuyện của nàng - số 88
Chuyện nhà mình - số 61
Hồ sơ lửa - phần 3: Tử thi lên
tiếng - tập 40
Hai số phận - tập 22
Bí mật người thừa kế - tập 56
THỨ 3 (26-Sep)
Cuộc chiến hồng nhân - tập 10
Mái ấm yêu thương - tập 5
Trực tiếp xổ số Max 4D
Tôi yêu chợ Việt - số 100
Trở về - tập 8
Hai số phận - tập 23
Bí mật người thừa kế - tập 57
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THỨ 4 (27-Sep)
Cuộc chiến hồng nhân - tập 11
Mái ấm yêu thương - tập 6
Trực tiếp xổ số Vietlott
Chuyện nhà mình - số 62
Trở về - tập 9
Hai số phận - tập 24
Bí mật người thừa kế - tập 58
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THỨ 5 (28-Sep)
Cuộc chiến hồng nhân - tập 12
Mái ấm yêu thương - tập 7
Trực tiếp xổ số Max 4D
Tiếp sức hồi sinh - số 231
Trở về - tập 10
Hai số phận - tập 25
Bí mật người thừa kế - tập 59
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THỨ 7 (30-Sep)
Cuộc chiến hồng nhân - tập 14
Mái ấm yêu thương - tập 9
Trực tiếp xổ số Max 4D
Chuyện của nàng - số 89
Những khúc vọng xưa - số 64
Hai số phận - tập 27
Bí mật người thừa kế - tập 61

**Lich phát sóng chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi vào phút chót**

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH PARAMOUNT
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THỨ 6 (1-Sep)
Cô bé quàng khăn đỏ
Du hành giữa các vì sao
Tài năng thiên phú
Tội ác sau ô cửa
Hồi ức của một Geisha
Những nhà văn tư do
Công lý miền viễn tây
THỨ 7 (2-Sep)
Những người tình nóng bỏng
Yêu tuổi xì tin
Tuổi trẻ Sherlock Holmes
Huấn luyện viên đội bóng chày
The Bears
Sánh bước cùng em
Hạnh phúc cuối con đường
Người điên hạnh phúc
CHỦ NHẬT (3-Sep)
Nơi không yên bình
Tài năng thiên phú
Hồi ức của một Geisha
Đội bóng nhà tù
Gậy ông đập lưng ông
Tội ác sau ô cửa
Neil Young: Trái tim vàng
THỨ 2 (4-Sep)
Đấu trí
Người tình quán bar
Tiếng khóc trong đêm
Thợ săn bóng đêm
Hồ sơ lửa (phần 3) - tử thi lên tiếng
tập 15+16
Không một mái chèo
Hồi ức sát thủ
THỨ 3 (5-Sep)
Giấc mơ chàng ngốc
Nỗi sợ hãi tột cùng
Hạnh phúc cuối con đường
Lực lượng báo thù
Hồ sơ lửa (phần 3) - tử thi lên tiếng
tập 17+18
Anh bạn siêu ngốc
Quái vật khát máu
THỨ 4 (6-Sep)
Sáu đứa trẻ
Hồi ức của một Geisha
người tình quán bar
Nhiệm vụ bất khả thi 4: Chuyện dịch
bóng ma
Hồ sơ lửa (phần 3) - tử thi lên tiếng
tập 19+20
Người điên hạnh phúc
Yêu nhầm kẻ trộm
THỨ 5 (7-Sep)
Hơn cả tình bạn
Tội ác sau ô cửa
Người bảo vệ công lý
Sánh bước cùng em
Nơi không yên bình
Chúa tể vũ trụ
Cá tháng tư
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11h30
15h45
17h45
20h00
22h15
0h15

THỨ 6 (29-Sep)
Bạch tuyết và bảy chủ lùn
Hành trình diệu kỳ
Vợ gã đồ tể
Sứ giả hòa bình
Gậy ông đập lưng ông
Một mình trên hoang đảo
Mẹ yêu

TỪ NGÀY 08 ĐẾN
NGÀY 14/09/2017
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THỨ 6 (8-Sep)
Giáo sư lập dị
Tiếng khóc trong đêm
Hồi ức sát thủ
Một mình trên đảo hoang
Nỗi sợ hãi tột cùng
Chàng khờ hành động
Cuộc chiến hào hùng
THỨ 7 (9-Sep)
Kì nghỉ kinh hoàng
gậy ông đập lưng ông
Nhiệm vụ bất khả thi 4: Chuyện dịch
bóng ma
kẻ độc tài
Người chết ở ký túc
Những cô nàng lắm chiêu
Tình yêu bên bờ đại dương
CHỦ NHẬT (10-Sep)
Người đẹp ngủ trong rừng
Chạy trốn tử thần
Nỗi sợ hãi tột cùng
Cá tháng tư
Đại chiến thế giới
Nông trại vui nhộn
Cuộc chiến không khoan nhượng
THỨ 2 (11-Sep)
Người bảo vệ công lý
Nhiệm vụ bất khả thi
Đường đua tình ái
kẻ cướp lăng mộ 2: Cái nôi của
sự sống
Hồ sơ lửa (phần 3) - tử thi lên tiếng
tập 21+22
Kẻ độc tài
Fan cuồng
THỨ 3 (12-Sep)
Đằng sau câu chuyện
Nhiệm vụ bất khả thi 4: Chiến dịch
bóng ma
Đường đua tình ái
Phi vụ cuối cùng
Hồ sơ lửa (phần 3) - tử thi lên tiếng
tập 23+24
Một mình trên hoang đảo
Bản án tử hình
THỨ 4 (13-Sep)
Cô nàng Daisy Miller
Tình yêu bên bờ đại dương
Nhà quê ra phố
Lực lượng chống khủng bố
Hồ sơ lửa (phần 3) - tử thi lên tiếng
tập 25+26
chạy trốn tử thần
Đường đua tính ái
THỨ 5 (14-Sep)
Rượt đuổi
Những nhà văn tự do
Vượt qua chính mình
Đại chiến thế giới
Sứ giả hòa bình
Bóng ma nhà hát cổ
Bức màn bí mật
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13h30
15h00
17h00
20h30
22h15
1h00

THỨ 7 (30-Sep)
Giao ước từ Holcroft
Đêm Halloween đáng nhớ
Thám hiểm vũ trụ
Người trung lập
Chạy trốn tử thần
Một mình trên hoang đảo
Cuộc sống bình thường

TỪ NGÀY 15 ĐẾN
NGÀY 21/09/2017
6h
11h30
15h30
18h45
20h30
22h15
0h30
6h
13h30
15h30
18h45
20h15
22h15
0h45
6h
13h00
15h00
19h
20h45
22h30
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THỨ 6 (15-Sep)
Đàn trong đêm vắng
Người chết ở ký túc xá
Giấc mơ âm nhạc
Những ngày thiên đường
Thế giới ảo
Phi vụ cuối cùng
Cuộc chạm trán kinh hoàng
THỨ 7 (16-Sep)
Cuộc chiến trên hoang đảo
Con tim dại khờ
Huấn luyện viên bóng chày
Bản án tử hình
Đến miền Tây yêu thương
Những nhà văn tự do
Thiên tài xuất hiện
CHỦ NHẬT (17-Sep)
Chú chó siêu sao
Tội ác sau ô cửa
Lật tẩy
Người hùng và kẻ sát nhân
Không một mái chèo
Những cô nàng lắm chiêu
Kẻ khôn lỏi
THỨ 2 (18-Sep)
Nơi không yên bình
Không một mái chèo
Những ngày thiên đường
Hợp đồng hôn nhân
Hồ sơ lửa phần 3: Tử thi lên tiếng
Tập 27+28
Nỗi sợ hãi tột cùng
Tiếng khóc trong đêm
THỨ 3 (19-Sep)
Giành lại ngôi báu
Những cô nàng lắm chiêu
Miền yêu thương
Tội ác sau ô cửa
Hồ sơ lửa phần 3: Tử thi lên tiếng
Tập 29+30
du hành giữa các vì sao
Danh dự và máu
THỨ 4 (20-Sep)
Sáu đứa trẻ
Không một mái chèo
Con tim dại khờ
Lật tẩy
Hồ sơ lửa phần 3: Tử thi lên tiếng
Tập 31+32
Những tuyển thủ áo xanh
chó phân biệt chủng tộc
THỨ 5 (21-Sep)
Cuộc sống đích thực
Cỗ máy phòng thủ
Làm lại từ đầu
Kẻ cướp lăng mộ 2: Cái nôi của
sự sống
Danh dự và máu
Người Hùng và kẻ sát nhân
Nơi không yên bình

TỪ NGÀY 22 ĐẾN
NGÀY 30/09/2017
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THỨ 6 (22-Sep)
Chuyến đi đáng nhớ, Charlie Brown
Kẻ khôn lỏi
Yêu thương lần nữa
Không một mái chèo
Hồi ức đau thương
Nhiệm vụ bất khả thi 4: Chiến dịch
bóng ma
Con rồi không hồn
THỨ 7 (23-Sep)
Cỗ máy phòng thủ
Phút hướng thiện
Tội ác sau ô cửa
Gã ăn mày bất đắc dĩ
Hồi ức của một Geisha
Anh bạn siêu ngốc
Kẻ cướp lăng mộ 2: Cái nôi của
sự sống
CHỦ NHẬT (24-Sep)
Hoàng tủ ếch
Nhiệm vụ bất khả thi 4: Chiến dịch
bóng ma
Ngày hè náo nhiệt
Vợ gã đồ tể
Người trung lập
Sử giả hòa bình
Sánh bước cùng em
THỨ 2 (25-Sep)
Tuyết miền nhiệt đới
Hồi ức của một Geisha
Hồi ức đau thương
Cuộc sống bình thường
Hồ sơ lửa phần 3: Tử thi lên tiếng
Tập 33+34
Huấn luyện viên đội bóng chày
The Bears
Trò chơi trẻ con
THỨ 3 (26-Sep)
Bưu thiếp nước Pháp
Nông trại vui nhộn
Gậy ông đập lưng ông
Màn đêm Harlem
Hồ sơ lửa phần 3: Tử thi lên tiếng
Tập 35+36
Những nhà văn tự do
Chuyện tàu không phanh
THỨ 4 (27-Sep)
Mẹ yêu
Người trung lập
Bí ẩn phụ nữ
Phút hướng thiện
Hồ sơ lửa phần 3: Tử thi lên tiếng
Tập 37+38
Người chết ở ký túc
Giao ước từ Holcroft
THỨ 5 (28-Sep)
Kỳ nghỉ kinh hoàng
Một mình trên hoang đảo
Cuộc sống mới
Những nhà văn tự do
Chuyến tàu không phanh
Lực lượng báo thù
Pháo đài ma ám
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**Lich phát sóng chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi vào phút chót**

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH YOUTV
TỪ NGÀY 01/09/2017
ĐẾN NGÀY 07/09/2017
THỨ 6 (1-Sep)
16h30 Nick&You - Thú nuôi diệu kỳ
17h00 Nick&You - Chú cún Tuff
17h30 Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
18h30 Nick&You - Nicky, Ricky, Dicky, Dawns
19h00 SAM và CAT
19h30 Bí mật ngọt ngào - T14
20h30 Cô dâu 8 tuổi (P11) - T10+11
THỨ 7 (2-Sep)
16h30 Nick&You - Thú nuôi diệu kỳ
17h00 Nick&You - Chú cún Tuff
17h30 Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
18h30 Nick&You - Nicky, Ricky, Dicky, Dawns
19h00 SAM và CAT
19h30 Bí mật ngọt ngào - T15
20h30 Cô dâu 8 tuổi (P11) - T12+13
CHỦ NHẬT (3-Sep)
16h30 Nick&You - Thú nuôi diệu kỳ
17h00 Nick&You - Chú cún Tuff
17h30 Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
18h30 Nick&You - Nicky, Ricky, Dicky, Dawns
19h00 SAM và CAT
19h30 Bí mật ngọt ngào - T16
20h30 Cô dâu 8 tuổi (P11) - T14+15
THỨ 2 (4-Sep)
16h30 Nick&You - Thú nuôi diệu kỳ
17h00 Nick&You - Chú cún Tuff
17h30 Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
18h30 Nick&You - Nicky, Ricky, Dicky, Dawns
19h00 SAM và CAT
19h30 Bí mật ngọt ngào - T17
20h30 Cô dâu 8 tuổi (P11) - T16+17
THỨ 3 (5-Sep)
16h30 Nick&You - Thú nuôi diệu kỳ
17h00 Nick&You - Chú cún Tuff
17h30 Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
18h30 Nick&You - Nicky, Ricky, Dicky, Dawns
19h00 SAM và CAT
19h30 Bí mật ngọt ngào - T18
20h30 Cô dâu 8 tuổi (P11) - T18+19
THỨ 4 (6-Sep)
16h30 Nick&You - Thú nuôi diệu kỳ
17h00 Nick&You - Chú cún Tuff
17h30 Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
18h30 Nick&You - Nicky, Ricky, Dicky, Dawns
19h00 SAM và CAT
19h30 Bí mật ngọt ngào - T19
20h30 Cô dâu 8 tuổi (P11) - T20+21
THỨ 5 (7-Sep)
16h30 Nick&You - Thú nuôi diệu kỳ
17h00 Nick&You - Chú cún Tuff
17h30 Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
18h30 Nick&You - Nicky, Ricky, Dicky, Dawns
19h00 SAM và CAT
19h30 Bí mật ngọt ngào - T20
20h30 Cô dâu 8 tuổi (P11) - T22+23

16h30
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17h30
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THỨ 6 (29-Sep)
Nick&You - Những chú cá bảy màu
bong bóng
Nick&You - Thám hiểm cùng Dora
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Siêu nhân sấm set P.2
Người ngoài hành tình Marvin
Bí mật ngọt ngào - T42
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T66+67

THỨ 6 (8-Sep)
Nick&You - Thú nuôi diệu kỳ
Nick&You - Chú cún Tuff
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Nicky, Ricky, Dicky, Dawns
SAM và CAT
Bí mật ngọt ngào - T21
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T24+25
THỨ 7 (9-Sep)
Nick&You - Thú nuôi diệu kỳ
Nick&You - Chú cún Tuff
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Nicky, Ricky, Dicky, Dawns
Học viện phù thủy
Bí mật ngọt ngào - T22
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T26+27
CHỦ NHẬT (10-Sep)
Nick&You - Thú nuôi diệu kỳ
Nick&You - Chú cún Tuff
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Nicky, Ricky, Dicky, Dawns
Học viện phù thủy
Bí mật ngọt ngào - T23
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T28+29
THỨ 2 (11-Sep)
Nick&You - Thú nuôi diệu kỳ
Nick&You - Chú cún Tuff
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Nicky, Ricky, Dicky, Dawns
Học viện phù thủy
Bí mật ngọt ngào - T24
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T30+31
THỨ 3 (12-Sep)
Nick&You - Những chú cá bảy màu
bong bóng
Nick&You - Chú cún Tuff
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Siêu nhân sấm set P.2
Học viện phù thủy
Bí mật ngọt ngào - T25
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T32+33
THỨ 4 (13-Sep)
Nick&You - Những chú cá bảy màu
bong bóng
Nick&You - Chú cún Tuff
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Siêu nhân sấm set P.2
Học viện phù thủy
Bí mật ngọt ngào - T26
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T34+35
THỨ 5 (14-Sep)
Nick&You - Những chú cá bảy màu
bong bóng
Nick&You - Chú cún Tuff
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Siêu nhân sấm set P.2
Học viện phù thủy
Bí mật ngọt ngào - T27
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T36+37
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THỨ 6 (15-Sep)
Nick&You - Những chú cá bảy màu
bong bóng
Nick&You - Chú cún Tuff
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Siêu nhân sấm set P.2
Học viện phù thủy
Bí mật ngọt ngào - T28
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T38+39
THỨ 7 (16-Sep)
Nick&You - Những chú cá bảy màu
bong bóng
Nick&You - Chú cún Tuff
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Siêu nhân sấm set P.2
Học viện phù thủy
Bí mật ngọt ngào - T29
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T40+41
CHỦ NHẬT (17-Sep)
Nick&You - Những chú cá bảy màu
bong bóng
Nick&You - Chú cún Tuff
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Siêu nhân sấm set P.2
Học viện phù thủy
Bí mật ngọt ngào - T30
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T42+43
THỨ 2 (18-Sep)
Nick&You - Những chú cá bảy màu
bong bóng
Nick&You - Chú cún Tuff
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Siêu nhân sấm set P.2
Học viện phù thủy
Bí mật ngọt ngào - T31
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T44+45
THỨ 3 (19-Sep)
Nick&You - Những chú cá bảy màu
bong bóng
Nick&You - Chú cún Tuff
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Siêu nhân sấm set P.2
Học viện phù thủy
Bí mật ngọt ngào - T32
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T46+47
THỨ 4 (20-Sep)
Nick&You - Những chú cá bảy màu
bong bóng
Nick&You - Chú cún Tuff
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Siêu nhân sấm set P.2
Học viện phù thủy
Bí mật ngọt ngào - T33
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T48+49

THỨ 5 (21-Sep)
Nick&You - Những chú cá bảy màu
bong bóng
Nick&You - Chú cún Tuff
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Siêu nhân sấm set P.2
Học viện phù thủy
Bí mật ngọt ngào - T34
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T50+51

TỪ NGÀY 22/09/2017
ĐẾN NGÀY 30/09/2017
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THỨ 6 (22-Sep)
Nick&You - Những chú cá bảy màu
bong bóng
Nick&You - Thám hiểm cùng Dora
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Siêu nhân sấm set P.2
Học viện phù thủy
Bí mật ngọt ngào - T35
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T52+53
THỨ 7 (23-Sep)
Nick&You - Những chú cá bảy màu
bong bóng
Nick&You - Thám hiểm cùng Dora
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Siêu nhân sấm set P.2
Học viện phù thủy
Bí mật ngọt ngào - T36
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T54+55
CHỦ NHẬT (24-Sep)
Nick&You - Những chú cá bảy màu
bong bóng
Nick&You - Thám hiểm cùng Dora
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Siêu nhân sấm set P.2
Học viện phù thủy
Bí mật ngọt ngào - T37
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T56+57
THỨ 2 (25-Sep)
Nick&You - Những chú cá bảy màu
bong bóng
Nick&You - Thám hiểm cùng Dora
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Siêu nhân sấm set P.2
Học viện phù thủy
Bí mật ngọt ngào - T38
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T58+59
THỨ3 (26-Sep)
Nick&You - Những chú cá bảy màu
bong bóng
Nick&You - Thám hiểm cùng Dora
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Siêu nhân sấm set P.2
Học viện phù thủy
Bí mật ngọt ngào - T39
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T60+61
THỨ 4 (27-Sep)
Nick&You - Những chú cá bảy màu
bong bóng
Nick&You - Thám hiểm cùng Dora
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Siêu nhân sấm set P.2
Học viện phù thủy
Bí mật ngọt ngào - T40
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T62+63
THỨ 5 (28-Sep)
Nick&You - Những chú cá bảy màu
bong bóng
Nick&You - Thám hiểm cùng Dora
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Siêu nhân sấm set P.2
Học viện phù thủy
Bí mật ngọt ngào - T41
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T64+65

THỨ 7 (30-Sep)
Nick&You - Những chú cá bảy màu
bong bóng
Nick&You - Thám hiểm cùng Dora
Nick&You - Thế giới thần kỳ của
Jimmy
Nick&You - Siêu nhân sấm set P.2
Người ngoài hành tình Marvin
Bí mật ngọt ngào - T43
Cô dâu 8 tuổi (P11) - T68+69

**Lich phát sóng chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi vào phút chót**
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