
             
GIỜ-CALI TTHHỨỨ  HHAAII  TTHHỨỨ  BBAA  TTHHỨỨ  TTƯƯ  TTHHỨỨ  NNĂĂMM  TTHHỨỨ  SSÁÁUU  TTHHỨỨ  BBẢẢYY  CCHHỦỦ  NNHHẬẬTT  

6:00 Chào cờ đầu tuần 
Tin tức Việt Tiến 

Tin tức Việt Tiến 
 

Câu chuyện tuần này Tin tức Việt Tiến 
 

Tin tức Việt Tiến 
 

Diễn đàn tự do 1 Diễn đàn tự do 2 

6:30 Sách Phạm Đoan Trang Sức khõe Câu chuyện tuần này  Khoa học Lịch sử Việt Nam Diễn đàn tự do 1 Diễn đàn tự do 2 

7:00 Diễn đàn tự do 1 Diễn đàn tự do 2 Câu chuyện tuần này PG Diệu Pháp Âm-1h Cải lương Y học và đời sống 
Sức khõe  

Chuyện lạ-DLĐĐ 

8:00 Những vấn đề cuộc sống Lời thơ ý nhạc  Tin tức-Mỹ Tâm 
Quán nụ cười 

Tin tức-Mỹ Tâm 
Nước tôi dân tôi 

Tin tức-Mỹ Tâm 
Đố nhạc-đố vui 

Talkshow Bio Thế giới nghệ sĩ 

8:30 Những vấn đề cuộc sống  Lời thơ ý nhạc Quán nụ cười Nước tôi dân tôi Đố nhạc-đố vui Talkshow Bio Thế giới nghệ sĩ 

9:00 Đời sống an vui Niềm tin và cuộc sống Bạn muốn biết Những vấn đề cuộc sống Giai thoại điển tích Quán nụ cười Tản mạn VH Đông Tây 
9:30 Đời sống an vui Niềm tin và cuộc sống Bạn muốn biết Những vấn đề cuộc sống Giai thoại điển tích Quán nụ cười Diễn đàn dân chủ 2 
10:00 Thời sự trong ngày Thời sự trong ngày Thời sự trong ngày Thời sự trong ngày Thời sự trong ngày Radio MHCG Bạn muốn biết 
10:30 Thời sự trong ngày Thời sự trong ngày Thời sự trong ngày Thời sự trong ngày Thời sự trong ngày Radio MHCG Bạn muốn biết 
11:00 VOA 

DLSN 
VOA 
DLSN 

VOA 
DLSN 

VOA 
DLSN 

VOA 
DLSN 

Thế giới quanh ta 
Diễn đàn dân chủ 1 

Tiếng nói Tự Do  
Dân Chủ cho VN 

12:00 Tin tức nối kết buổi trưa 
 

Tin tức nối kết buổi trưa 
 

Tin tức nối kết buổi trưa 
 

Tin tức nối kết buổi trưa 
 

Tin tức nối kết buổi trưa 
 

Bạn muốn biết,  
chúng tôi muốn biết 

Niềm tin và cuộc sống 

13:00 ACTD 
Đọc truyện 

ACTD 
Đọc truyện 

ACTD 
Đọc truyện 

ACTD 
Đọc truyện 

ACTD 
Đọc truyện 

Dân ca, và vọng cổ Đọc truyện 

14:00 Nhạc yêu cầu Nước tôi dân tôi  Tình ca quê hương Thế giới nghệ sĩ Văn thơ và âm nhạc Chiều thứ hai với HA Bình luận thời cuộc 

15:00 Y học và đời sống Diễn đàn dân chủ 1 
SKVDS 

Bình luận thời cuộc 
Chuyện dân tôi 

Diễn đàn dân chủ 2 
Hạt giống tâm hồn 

NCKTNCT Giai thoại điển tích Đời sống an vui 

16:00 Tin tức Việt Tiến 
Quê hương một thuỡ 

Sách Phạm Đoan Trang 

Tin tức Việt Tiến 
Quê hương một thuỡ 

Sức khõe 

Tin tức Việt Tiến 
Quê hương một thuỡ 
Câu chuyện thời sự 

Tin tức Việt Tiến 
Quê hương một thuỡ 

Khoa học 

Tin tức Việt Tiến 
Quê hương một thuỡ 

Lịch sữ 

Thơ nhạc giao hòa  Đố nhạc 
Hạt giống tâm hồn 

17:00 RFI RFI RFI RFI RFI Những vấn đề cuộc 
sống  

Nhịp cầu thân ái 
Chuyên dân tôi 

18:00 Diễn đàn tự do 1 Diễn đàn tự do 2 Tiếng nói Tự Do  
Dân Chủ cho VN 

PG Diệu Pháp Âm Sóng nhạc Tình ca quê hương Câu chuyện tuần này 

19:00 Chiều thứ hai với HA Chuyện lạ đó đây 
Du lịch đó đây 

Thế giới quanh ta Nhịp cầu thân ái Sóng nhạc Sóng nhạc phát lại Câu chuyện tuần này 

19:30 Chiều thứ hai với HA Chuyện lạ đó đây 
Du lịch đó đây 

Thế giới quanh ta Nhịp cầu thân ái Thời sự trong ngày Sóng nhạc phát lại Câu chuyện tuần này 

20:00 Dân ca, và vọng cổ Ca dao tục ngữ,  
văn thơ tâm tình 

Nhạc yêu cầu Tản mạn VH Đông Tây Thời sự trong ngày Sóng nhạc phát lại Ca dao tục ngữ,  
văn thơ tâm tình 

20:30 Dân ca, và vọng cổ Ca dao tục ngữ,  
văn thơ tâm tình 

Nhạc yêu cầu  Tản mạn VH Đông Tây Đố nhạc Đọc truyện Giai thoại điển tích 

21:00 Thời sự trong ngày          Thời sự trong ngày Tin tức-bình luận Tin tức-bình luận Đố nhạc Y học và đời sống Thế giới nghệ sĩ 
21:30       Thời sự trong ngày          Thời sự trong ngày Theo dòng thời sự Theo dòng thời sự Lịch sử Việt Nam Y học và đời sống Thế giới nghệ sĩ 
22:00 Đời sống an vui Niềm tin và cuộc sống Nhạc tuyển Thơ nhạc giao hòa Sóng nhạc phát lại Radio MHCG PG Diệu Pháp Âm 
22:30 Đời sống an vui Niềm tin và cuộc sống  Nhạc tuyển Thơ nhạc giao hòa Sóng nhạc phát lại Radio MHCG PG Diệu Pháp Âm 

23:00 Diễn đàn tự do 1 Diễn đàn tự do 2 Đọc truyện Đọc truyện Giai thoại điển tích Thơ nhạc giao hòa Tiếng nói Tự Do  
Dân Chủ cho VN 

24:00 DLSN  
ACTD 

DLSN  
ACTD 

DLSN  
ACTD 

DLSN  
ACTD 

DLSN 
ACTD 

Bạn muốn biết,  
chúng tôi muốn biết 

Đố nhạc 

1:00 Đọc truyện Đọc truyện Đọc truyện Đọc truyện Đọc truyện Đọc truyện Đọc truyện 

2:00 Nhạc yêu cầu Nước tôi dân tôi Bạn muốn biết Những vấn đề cuộc sống  Văn thơ và âm nhạc Cải lương Văn thơ và âm nhạc 

3:00 Y học và đời sống Diễn đàn dân chủ 1 
SKVDS 

Tình ca quê hương Thế giới nghệ sĩ NCKTNCT Quán nụ cười  Đời sống an vui 

4:00 Những vấn đề cuộc sống Lời thơ ý nhạc Thời sự trong ngày Thời sự trong ngày Thời sự trong ngày Những vấn đề cuộc 
sống   

Những vấn đề cuộc sống 

5:00 Tin tức nối kết buổi trưa 
Quê hương một thuỡ 

Tin tức nối kết buổi trưa 
Nước non ngàn dặm 

Tin tức nối kết buổi trưa 
Ca dao tục ngữ 

Tin tức nối kết buổi trưa 
Hạt giống tâm hồn 

Tin tức nối kết buổi trưa 
Du lịch đó đây 

Tình ca quê hương Nước non ngàn dặm-
chuyên dân tôi 



 


