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MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do lựa chọn đề tài 

Ngày 30/06/2006 Luật Điện ảnh đƣợc Quốc hội khóa 12 thông qua và có 

hiệu  ực ph p  uật từ 01/01/2007 quy định: tỷ  ệ ph t sóng phim Việt Nam trên 

c c đài truyền hình, đài ph t thanh và truyền hình trong cả nƣớc  à 30% trong 

tổng số thời  ƣợng phim truyện đƣợc ph t sóng. Để đạt đƣợc tỷ  ệ đó, cả nƣớc 

phải sản xuất 5.000 - 6.000 tập phim mỗi năm. Áp  ực này không hề nhỏ đối 

với một quốc gia mới có khoảng hai chục năm sản xuất phim truyền hình. Nhất 

là khi tiền đề đầu tiên của công nghệ sản xuất phim truyền hình - kịch bản - còn 

qu  thiếu thốn. Việc tăng tỷ  ệ ph t sóng phim truyện truyền hình Việt Nam 

khiến nhu cầu về kịch bản tăng đột biến. Trƣớc thực trạng này, từ năm 2006 

xuất hiện nở rộ c c nhóm viết kịch bản PTTH ở Việt Nam. Phƣơng ph p sáng 

tác nhóm ra đời và ph t triển nhƣ một giải ph p tất yếu nhằm cung cấp nguồn 

kịch bản dồi dào cho công nghệ sản xuất phim truyện truyền hình. Nhƣng mục 

tiêu cuối cùng và  ớn nhất của công việc s ng t c kịch bản không phải chỉ để 

đ p ứng số  ƣợng kịch bản để sản xuất phim. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, 

mục tiêu của s ng t c vẫn phải  à chất  ƣợng kịch bản, cơ sở đầu tiên  àm nên 

chất  ƣợng bộ phim sau này. Chúng ta đều nhất trí rằng: “Không thể có một bộ 

phim hay dựa trên kịch bản dở”. Chất  ƣợng của bất kì bộ phim nào hầu hết đều 

đƣợc quyết định từ khâu kịch bản, do kịch bản chi phối. Mà chất  ƣợng kịch 

bản đến đâu  à do ngƣời biên kịch tạo ra. Riêng đối với phim truyện truyền 

hình nhiều tập, do sử dụng phƣơng ph p s ng t c nhóm  à chủ yếu, nên chất 

 ƣợng kịch bản sẽ đƣợc quyết định bởi nhóm biên kịch,  p dụng phƣơng ph p 

sáng tác nhóm. Nói cách khác, phƣơng ph p s ng t c nhóm có t c động trực 

tiếp đến chất  ƣợng kịch bản phim truyện truyền hình nhiều tập. 
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Từ c ch nhìn trên, chúng ta có thể nhận thấy, chất  ƣợng kịch bản đóng 

vai trò quan trọng quyết định chất  ƣợng của bộ phim. Cho nên, nếu muốn 

nâng cao chất  ƣợng phim truyện truyền hình thì đầu tiên phải nghĩ đến nâng 

cao chất  ƣợng kịch bản. Mà kịch bản phim truyện truyền hình nhiều tập 

thƣờng đƣợc tạo nên bởi s ng t c nhóm nên nghiên cứu về s ng t c nhóm để 

tìm ra mối  iên hệ giữa s ng t c nhóm với chất  ƣợng kịch bản phim truyện 

truyền hình  à một trong những c ch giải quyết đƣợc tận gốc vấn đề.  

Thực tế ở c c quốc gia có nền sản xuất phim truyện truyền hình ph t 

triển thành công cho thấy: phƣơng ph p chủ yếu trong s ng t c kịch bản phim 

truyện truyền hình nhiều tập  à s ng t c nhóm. Bởi chỉ có s ng t c nhóm mới 

đ p ứng đƣợc đòi hỏi rất  ớn về số  ƣợng cũng nhƣ tiến độ sản xuất PTTH. 

Thậm chí một số quốc gia nhƣ Trung Quốc rất hiếm khi tiến hành sáng tác 

độc  ập đối với viết kịch bản phim truyện truyền hình nhiều tập [16, tr. 17].  

Ở nƣớc ta, mặc dù s ng t c nhóm đã ra đời nhƣ một sự tất yếu của công 

nghệ viết kịch bản PTTH nhiều tập và ph t triển ngày càng sôi nổi, đông đảo 

hơn do sự nhập cuộc của nhiều biên kịch trẻ. Nhƣng để đ p ứng đƣợc con số 

khoảng 5000 - 6000 tập phim mỗi năm,  ực  ƣợng s ng t c chƣa thể đ p ứng 

tốt đƣợc. Vì muốn sản xuất đƣợc 5000 - 6000 tập phim thì  ƣợng kịch bản cần 

có để đ p ứng tỉ  ệ  ựa chọn phải  ớn hơn gấp nhiều  ần con số đó. Nhƣ thế 

mới có điều kiện để chọn  ựa đƣợc những kịch bản thực sự chất  ƣợng. Nhƣng 

trong thực tế, hoạt động s ng t c KB PTTH NT của chúng ta mới dừng  ại ở 

mức đ p ứng đƣợc số  ƣợng tập phim. Còn chất  ƣợng thì vẫn không ngừng 

đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa mới đ p ứng đƣợc tiêu chí ngày càng  ớn của 

Hội đồng kiểm duyệt, của công nghệ sản xuất PTTH NT, của thị hiếu khán 

giả trong nƣớc và hƣớng tới xuất khẩu ra nƣớc ngoài. Để  àm đƣợc điều đó, 

ngoài yếu tố chuyên môn nghiệp vụ, năng  ực s ng tạo… đòi hỏi ngƣời biên 

kịch phải nỗ  ực tiếp cận phƣơng ph p s ng t c, vận dụng tốt quy trình công 
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nghệ s ng tạo vào thực tế hoạt động của bản thân để có thể nâng cao đƣợc 

hiệu quả s ng t c kể cả về số  ƣợng và chất  ƣợng.  

Trong bối cảnh đó, những tài  iệu,  ý thuyết về s ng t c kịch bản phim 

từ trƣớc tới nay ở nƣớc ta hầu nhƣ chỉ có s ng t c độc  ập. Còn sáng tác 

nhóm, tuy đã đem  ại hiệu quả cao cả về số  ƣợng  ẫn chất  ƣợng kịch bản 

phim truyện truyền hình nhiều tập ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, nhƣng ở 

nƣớc ta, những công trình nghiên cứu khoa học về s ng t c nhóm hoàn toàn 

chƣa có, chỉ rải r c đƣợc đề cập đến trong một vài bài viết đơn  ẻ ở các báo 

ngành. Khó khăn  ắm, mới tìm đƣợc một số chuyên đề ngắn về vấn đề này ở 

c c trang mạng nƣớc ngoài nhƣng  ại  à hệ thống  í  uận của phƣơng thức sản 

xuất ngoại quốc, khó tìm đƣợc điểm trùng khớp với những đặc thù riêng của 

 ĩnh vực sản xuất phim truyện truyền hình nhiều tập ở nƣớc ta. 

Thêm nữa, bản thân ngƣời viết  uận văn  à biên kịch, đã từng tham gia 

s ng t c nhóm khoảng 300 tập phim truyện truyền hình nhƣng vẫn đầy vƣớng 

mắc trong quá trình sáng tác nhóm. Vì vậy ngƣời viết rất mong hiểu rõ đƣợc 

quy  uật vận hành, ƣu nhƣợc điểm của s ng t c nhóm để thuận  ợi hơn trong 

hoạt động thực tiễn và góp phần nâng cao chất  ƣợng kịch bản PTTH NT. Để 

làm đƣợc điều đó trƣớc tiên cần tìm ra mối  iên hệ, sự t c động của s ng tác 

nhóm đối với chất  ƣợng kịch bản PTTH NT. Tuy chỉ  à một phƣơng ph p 

s ng t c, nhƣng chắc hẳn s ng t c nhóm có t c động rất  ớn đến chất  ƣợng 

kịch bản PTTH NT nên mới có chuyện ở nhóm viết này thì đạt hiệu quả cao, 

nhóm viết kh c  ại không, nhóm viết ở quốc gia này thì thành công, nhóm viết 

ở quốc gia kh c  ại chƣa. Nếu tìm ra đƣợc sự t c động đó để mà ph t huy 

những sự t c động tích cực và khắc phục những sự t c động tiêu cực thì chắc 

chắn sẽ góp phần nâng cao đƣợc chất  ƣợng kịch bản PTTH.  
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Vì tất cả những  ý do đó, ngƣời viết  uận văn này mong muốn sử dụng 

vấn đề “S ng t c nhóm kịch bản phim truyện truyền hình nhiều tập ở Việt 

Nam từ 2006 đến nay”  àm đề tài nghiên cứu của mình.  

 

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

  S ng t c nhóm tuy  à một hoạt động sáng t c kịch bản phim truyền hình 

nhiều tập chủ yếu song  ại  à một hoạt động đặc thù và chuyên sâu về nghiệp 

vụ viết kịch bản nên hầu nhƣ ở Việt Nam chƣa có tài  iệu nào nghiên cứu vấn 

này. Trong qu  trình tìm kiếm, ngƣời viết chỉ thấy những công trình, bài viết 

có đề tập đến kịch bản phim truyện truyền hình nhiều tập nhƣ:  

  Luận  n Tiến sĩ Nghệ thuật học về Điện ảnh - Truyền hình của ông Lê 

Ngọc Minh với đề tài “Phim truyền hình Việt Nam - đặc trƣng, thực trạng và 

giải ph p nâng cao chất  ƣợng nghệ thuật” . Trong đó, t c giả nghiên cứu về 

tình hình sản xuất, phổ biến và thực trạng phim truyện truyền hình Việt Nam. 

Từ đó đề ra một số giải ph p nâng cao chất  ƣợng nghệ thuật phim truyện 

truyền hình Việt Nam. T c giả đã có những kết  uận: Điện ảnh và Truyền hình 

 à hai dạng của công nghệ truyền thông đại chúng có nhiều mối tƣơng đồng 

khăng khít với nhau. Phim truyện truyền hình VN đƣợc sản xuất và phổ biến 

theo quy củ, trong điều kiện nền điện ảnh VN gặp khủng hoảng nặng nề vào 

những năm 1989 - 1994. Phim truyện truyền hình trong xu thế sản xuất, phổ 

biến theo công nghiệp giải trí hiện nay  à sản phẩm nghệ thuật tổng hợp. 

 Luận văn Thạc sĩ của Đặng Thị Diệu Hƣơng với đề tài “Kịch bản phim 

truyện truyền hình Việt Nam những nhận thức từ thực tiễn”. Trong đó, t c giả 

đi vào nghiên cứu  ịch sử ph t triển của phim truyện truyền hình Việt Nam, 

của Biên kịch phim truyện truyền hình Việt Nam và đặc điểm của kịch bản 

phim truyện truyền hình.   
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  Luận văn Thạc sĩ của Phạm Hồng Thăng với đề tài “Tính kịch trong 

phim truyện truyền hình dài tập” đi vào nghiên cứu khảo s t phim truyện 

truyền hình dài tập về thể  oại, tính kịch và sự  iên kết giữa tính kịch với 

Montage.     

  Ngoài ra, còn có một số bài viết trên Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu 

Điện ảnh của trƣờng Đại học Sân khấu & Điện ảnh nhƣ sau: 

  Bài viết “Về vấn đề kịch bản phim truyện truyền hình nhiều tập” của bà 

Trịnh Thanh Nhã (số 12 năm 2007) kh i qu t về phƣơng ph p  àm việc nhóm 

và quy trình viết kịch bản phim truyện truyền hình. 

 Bài viết của ông Nguyễn Hữu Phần (số 8 năm 2007) “Biên kịch trong 

công nghệ sản xuất phim truyền hình” nói về vai trò của ngƣời biên kịch đối 

với công nghệ sản xuất phim truyền hình và hoạt động s ng t c của ngƣời 

biên kịch ở Trung Quốc và một số nƣớc Châu Á.   

  Bài viết của bà Nguyễn Quỳnh Trang (số 14 năm 2007) “Hƣớng đi mới 

trong s ng t c kịch bản phim truyền hình” khẳng định vai trò của s ng t c tập 

thể ở một số quốc gia nhƣ Trung Quốc và Hàn Quốc trong s ng t c kịch bản 

phim truyền hình để gợi ý cho c c biên kịch trẻ và sinh viên biên kịch trong 

trƣờng Điện ảnh một hƣớng đi mới đó  à s ng t c tập thể kịch bản phim 

truyền hình dài tập.  

  Cuốn s ch của ông Richard Wa ter về “Kỹ thuật viết kịch bản điện ảnh 

& truyền hình” (1995, nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin) gồm có 3 phần: Vấn 

đề cơ bản của s ng t c kịch bản (gồm: Phim và kh n giả; Nên hiểu thế nào về 

vấn đề tình dục và bạo  ực?); Những thành phần cơ bản của kịch bản (gồm: 

Cốt truyện và vấn đề xây dựng cốt truyện; Phần mở đầu; Phần giữa; Phần kết; 

Nhân vật: những con ngƣời đang sống kh c thƣờng; Đối thoại; Hành động và 

tình huống; Sự  iên kết) và phƣơng ph p s ng t c (gồm: Những vấn đề s ng 

tạo; Tƣ tƣởng…)  



 

 

 

 

10 

  Trên đây có thể thấy, vấn đề kịch bản phim truyện truyền hình hoặc vấn 

đề phim truyền hình dài tập có thể đã đƣợc nghiên cứu nhƣng s ng tác nhóm 

kịch bản phim truyền hình nhiều tập thì chƣa có một công trình nào nghiên cứu.  

 

3. Mục đích nghiên cứu 

Trong khuôn khổ của  uận văn, với mong muốn  ớn nhất  à nâng cao 

hiệu quả s ng t c nhóm đối với chất  ƣợng kịch bản phim truyện truyền hình, 

ngƣời viết đặt mục đích tìm ra những đặc điểm của s ng t c nhóm kịch bản 

phim truyện truyền hình nhiều tập ở Việt Nam từ năm 2006 đến nay, và sự t c 

động của những đặc điểm s ng t c nhóm đó đến chất  ƣợng kịch bản, đồng 

nghĩa  à chất  ƣợng của bộ phim sau này.  

   

4. Đối tƣợng nghiên cứu 

Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu hoạt động s ng t c nhóm KB PTTH NT 

ở Việt Nam từ năm 2006 đến nay.  
 

5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

Đề tài “S ng t c nhóm kịch bản phim truyện truyền hình nhiều tập ở 

Việt Nam từ 2006 đến nay” tập trung nghiên cứu thực trạng sáng tác nhóm kịch 

bản PTTH NT ở Việt Nam từ 2006 đến nay thể hiện trên 3 dạng nhóm viết tiêu 

biểu đó  à: dạng nhóm viết kịch bản thuộc c c Trung tâm sản xuất phim TH; 

dạng nhóm viết kịch bản tự do và dạng nhóm viết kịch bản sinh viên.  

Ngoài ra, để có đối tƣợng so s nh, tham chiếu, đề tài còn tìm hiểu s ng 

tác nhóm ở 2 quốc gia tiêu biểu trong  ĩnh vực sản xuất phim truyện truyền 

hình nhiều tập  à: Mĩ và Hàn Quốc. 

 

6. Nhiệm vụ nghiên cứu  

  Tổng hợp những cơ sở  ý  uận về sáng t c nhóm kịch bản phim truyện 

truyền hình nhiều tập. 
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  Phân tích thực trạng hoạt động s ng t c nhóm kịch bản để nhận diện ra 

những đặc điểm s ng t c nhóm kịch bản phim truyện truyền hình nhiều tập ở 

nƣớc ta từ 2006 đến nay.  

  Nghiên cứu mối  iên hệ giữa những đặc điểm của hoạt động sáng tác 

nhóm kịch bản đối với chất  ƣợng kịch bản, dẫn đến chất  ƣợng phim truyện 

truyền hình ở Việt Nam từ 2006 đến nay.  

 

7. Câu hỏi nghiên cứu 

Đề tài đặt ra một số câu hỏi cần giải quyết trong qu  trình nghiên cứu: 

- Sự kh c biệt giữa s ng t c nhóm so với s ng t c độc  ập là gì? 

- Sáng tác nhóm kịch bản PTTH NT ở Việt Nam có những đặc điểm gì? 

- Sự t c động của thực trạng sáng tác nhóm kịch bản ở Việt Nam đến 

chất  ƣợng kịch bản, chất  ƣợng phim nhƣ thế nào? 
 

8. Phƣơng pháp nghiên cứu 

  T c giả sử dụng phƣơng ph p tƣ duy biện chứng. Nghiên cứu phƣơng 

pháp sáng tác nhóm với vai trò  à một giai đoạn cấu thành nên quy trình sản 

xuất một bộ phim truyền hình. Đồng thời đặt hoạt động s ng t c nhóm của 

nhóm viết định nghiên cứu trong mối quan hệ với c c nhóm viết kh c trong 

nƣớc và rộng hơn  à cả những nhóm viết ở nƣớc ngoài hòng tìm ra những đặc 

điểm chung và sự kh c biệt về c ch thức, quy trình s ng t c của c c nhóm 

viết. Vì thế, sáng tác nhóm đƣợc nghiên cứu bằng phƣơng ph p biện chứng, 

không t ch rời khỏi c c mối quan hệ, không phiến diện một chiều hay chủ 

quan siêu hình. 

  Đồng thời đề tài cũng sử dụng phƣơng ph p  ịch sử. Tuy tập trung 

nghiên cứu hoạt động s ng t c nhóm ở nƣớc ta từ năm 2006 đến nay nhƣng 

vẫn đặt hoạt động này trong mối quan hệ với hoạt động s ng t c nhóm của 

c c thời kì trƣớc đó và ƣớc đo n sự vận động trong tƣơng  ai căn cứ trên xu 
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hƣớng và nhu cầu thực tiễn của công nghệ sản xuất phim truyện truyền hình. 

Sáng tác nhóm cũng đƣợc đặt trong thực trạng sản xuất phim truyện truyền 

hình nhiều tập ở thời điểm từ 2006 đến nay với những đặc thù riêng của 

ngành nghề và đòi hỏi khắt khe của thời cuộc. Phƣơng ph p  ịch sử ở đây 

không nhằm mục tiêu rà so t khảo cứu  ại tiến trình  ịch sử mà chủ yếu  à 

quan điểm nhìn nhận đ nh gi  một vấn đề đặt trong tiến trình  ịch sử kh ch 

quan của nó. 

  Ngoài ra, đề tài sử dụng phƣơng ph p thực tiễn để tiếp cận thực trạng 

sáng tác hiện đang diễn ra trong c c nhóm viết kịch bản phim truyền hình và 

thực tiễn s ng t c của chính c  nhân ngƣời nghiên cứu nhƣ một bằng chứng 

sống động về phƣơng ph p và hiệu quả của sáng tác nhóm. Phƣơng ph p thực 

tiễn  à công cụ căn bản,  p dụng triệt để đến cùng nhằm tìm hiểu đƣợc những 

vƣớng mắc đang gặp phải trong thực tế s ng t c để quay trở  ại th o gỡ những 

vƣớng mắc ấy trong thực tiễn và bằng chính thực tiễn. 

  Để thực hiện nghiên cứu, đề tài sử dụng phƣơng ph p thu thập thông 

tin. Trong đó, việc đầu tiên  à thu thập, nghiên cứu, phân tích tài  iệu thu đƣợc 

về sáng tác nhóm bao gồm phƣơng ph p s ng t c, quy trình sáng tác, hiệu quả 

sáng tác… Từ đó  ập danh mục c c tài  iệu nghiên cứu và x c định tiêu chí 

nghiên cứu  à biết càng nhiều càng tốt, nhƣng phải chính x c. 

  Đồng thời sử dụng phƣơng ph p tổng kết kinh nghiệm c  nhân. Vì ngƣời 

nghiên cứu cũng  à một biên kịch tham gia sáng tác nhóm nên việc tổng kết 

kinh nghiệm thực tiễn của c  nhân cũng góp phần hữu ích cho công việc 

nghiên cứu. Sử dụng phƣơng ph p này sẽ  àm tăng tính thuyết phục cho đề tài. 

  Thêm nữa, đề tài sẽ sử dụng phƣơng ph p quan s t để nhận biết đƣợc 

quy  uật vận động, quy trình s ng t c và hiệu quả công việc của c c nhóm 

viết. Đồng thời sử dụng phƣơng ph p phỏng vấn để tìm hiểu về hoạt động 

sáng tác nhóm của c c nhóm viết kh c nhau và phỏng vấn chính những thành 
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viên của nhóm để nghiên cứu đƣợc hiệu quả của s ng t c nhóm. Cộng với  p 

dụng phƣơng ph p phỏng vấn đối với c c chuyên gia giàu kinh nghiệm trong 

 ĩnh vực s ng t c để dùng tham khảo cho c c giải ph p, ý kiến đề xuất nâng 

cao hiệu quả sáng tác nhóm, tức chất  ƣợng kịch bản phim. 

9. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

  Nếu thành công về mặt nghiên cứu, đề tài sẽ tổng hợp đƣợc những vấn đề 

 ý thuyết của phƣơng ph p s ng t c nhóm và hiệu quả của s ng t c nhóm kịch 

bản đối với công nghệ sản xuất phim truyện truyền hình nhiều tập ở Việt Nam. 

  Đề tài hứa hẹn sẽ trở thành một nguồn tài  iệu tổng quan về sáng tác 

nhóm kịch bản phim truyện truyền hình nhiều tập ở Việt Nam, trở thành tài 

 iệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và bạn bè đồng nghiệp đã, đang và sắp 

hoạt động trong  ĩnh vực s ng t c phim truyện truyền hình. 

Qua qu  trình nghiên cứu, tổng hợp, đúc rút kinh nghiệm s ng t c 

nhóm của ngƣời kh c, ngƣời viết mong muốn  p dụng đƣợc vào hoạt động 

s ng t c của bản thân đối với  ĩnh vực phim truyện truyền hình nhiều tập để 

thiết  ập đƣợc những nhóm viết chuyên nghiệp, kếp hợp ăn ý,  âu dài, ph t 

huy đƣợc hiệu quả sáng tác hơn nữa nhằm tạo ra những bộ kịch bản phim 

truyện truyền hình nhiều tập chất  ƣợng cao.  

  

10. Cấu trúc của luận văn 

  Ngoài phần mở đầu, kết  uận và phụ  ục, nội dung đề tài bao gồm 3 

chƣơng: 

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SÁNG TÁC NHÓM KỊCH BẢN  

PHIM TRUYỆN TRUYỀN HÌNH 

1.1. S ng t c kịch bản phim truyện truyền hình nhiều tập  

1.2. S ng t c nhóm kịch bản phim truyện truyền hình nhiều tập  

1.3. Sự giống nhau và khác nhau giữa sáng tác nhóm và s ng t c độc  ập  

  kịch bản PTTH NT 
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1.4. Hiệu quả của s ng t c nhóm so với s ng t c độc  ập KB PTTH NT 

Tiểu kết chƣơng 1 

CHƢƠNG 2: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA SÁNG TÁC NHÓM KỊCH BẢN 

PHIM TRUYỆN TRUYỀN HÌNH NHIỀU TẬP Ở VN TỪ 2006 ĐẾN NAY 

2.1. Sự xuất hiện của STN KB PTTH NT ở Việt Nam  

2.2. Ba dạng nhóm tiêu biểu trong s ng t c nhóm kịch bản PTTH NT ở  

  Việt Nam từ năm 2006 đến nay 

2.3. Tính chất tự ph t, đa dạng trong s ng t c của c c dạng nhóm sáng tác     

   kịch bản PTTH NT ở Việt Nam từ 2006 đến nay 

2.4. Năng  ực của đội ngũ s ng t c nhóm kịch bản PTTH NT ở Việt Nam  

 từ năm 2006 đến nay 

Tiểu kết chƣơng 2 

CHƢƠNG 3: SỰ TÁC ĐỘNG CỦA SÁNG TÁC NHÓM ĐẾN CHẤT 

LƢỢNG KỊCH BẢN, CHẤT LƢỢNG PHIM TRUYỆN TRUYỀN HÌNH 

NHIỀU TẬP Ở VIỆT NAM TỪ 2006 ĐẾN NAY 

3.1. Tiêu chí chất  ƣợng kịch bản phim truyện truyền hình Việt Nam 

3.2. Hiệu quả từ quy trình s ng t c nhóm dẫn đến chất  ƣợng kịch bản, chất 

 ƣợng PTTH NT ở Việt Nam từ 2006 đến nay 

3.3. Hiệu quả từ c ch thức sáng tác nhóm dẫn đến chất  ƣợng kịch bản, chất 

 ƣợng PTTH NT ở Việt Nam từ 2006 đến nay 

3.4. Hiệu quả từ thực trạng năng  ực của đội ngũ s ng t c nhóm dẫn đến chất 

 ƣợng kịch bản, chất  ƣợng phim PTTH NT từ 2006 đến nay 

Tiểu kết chƣơng 3 
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CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ SÁNG TÁC NHÓM KỊCH BẢN 

PHIM TRUYỆN TRUYỀN HÌNH 

 

1.1. Sáng tác kịch bản phim truyện truyền hình nhiều tập 

 Yếu tố s ng tạo đầu tiên, có tính chất nền móng để hình thành nên một bộ 

phim truyện đó  à kịch bản. Kịch bản phim đƣợc định nghĩa trong cuốn Thuật 

ngữ Điện ảnh - Truyền hình nhƣ sau: 

Văn bản thuật  ại một câu chuyện sẽ đƣợc dàn dựng thành một bộ 

phim. Kịch bản phim chứa nội dung câu chuyện đƣợc diễn đạt chủ 

yếu bằng ngôn ngữ tƣợng hình và tƣợng thanh  àm cơ sở để xây 

dựng thành một t c phẩm điện ảnh hoặc truyền hình… Nó x c định 

trƣớc đề tài, tƣ tƣởng chủ đề,  oại thể, hệ thống sự kiện và tình 

huống, tính c ch nhân vật, hành động, đối thoại… [23, tr. 143-144] 

 Từ góc nhìn nghề nghiệp của ngƣời xây dựng kịch bản, nhà văn, nhà biên 

kịch ngƣời Anh - Andrew Davies (t c giả kịch bản của bộ phim nổi tiếng Kiêu 

hãnh và định kiến - chú thích của t c giả) định nghĩa về kịch bản phim trong 

cuốn Tự học viết kịch bản phim Screenwriting là:  

…câu chuyện về một nhân vật bị ảnh hƣởng bởi cảm xúc, ngƣời 

mà ngay từ đầu kịch bản đã phải đối đầu một khó khăn khiến ngƣời 

này mong muốn đạt tới một mục tiêu cụ thể nào đó. Nỗ  ực  àm 

việc đó  àm nảy sinh  iên tiếp những trở ngại, nhƣng cuối cùng 

nhân vật cũng vƣợt qua đƣợc tất cả nhờ qu  trình chuyển hóa và 

trƣởng thành của mình. [1, tr. 5] 

 Bên cạnh đó, giảng viên, nhà biên kịch kiêm đạo diễn Bruno Tousaint 

định nghĩa kịch bản  à “…Câu chuyện, mô tả địa điểm, c c nhân vật, hội thoại 
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giữa c c nhân vật cùng mọi chỉ dẫn cần thiết cho việc dàn dựng, đều nằm 

trong kịch bản”. [2, tr. 159]. 

 Ở nƣớc ta, trong hoạt động nghề nghiệp thực tiễn, c c nhà làm phim 

thƣờng quan niệm ngắn gọn  à: kịch bản phim  à văn bản thể hiện bộ phim 

trên giấy. 

 Còn s ng t c đƣợc định nghĩa trong Từ điển tiếng Việt là “ àm ra c i mới, 

t c chế,” [22, tr. 928]. Nhƣ vậy s ng t c kịch bản phim  à hoạt động tạo ra văn 

bản chứa đựng toàn bộ nội dung câu chuyện, hình ảnh,  ời thoại… sẽ đƣợc 

dàn dựng thành một bộ phim. Đây sẽ  à kh i niệm ngƣời viết muốn sử dụng 

trong toàn bộ  uận văn này.     

 Trong s ng t c kịch bản phim nói chung có s ng t c kịch bản phim 

truyện, s ng t c kịch bản phim tài  iệu, s ng t c kịch bản phim hoạt hình. 

Trong s ng t c kịch bản phim truyện  ại có s ng t c kịch bản phim truyện 

điện ảnh và s ng t c kịch bản phim truyện truyền hình. Tuy cùng là sáng tác 

kịch bản phim truyện, cùng có nhiều điểm tƣơng đồng nhƣ định nghĩa s ng 

t c kịch bản phim ở trên đã chỉ ra, song s ng t c kịch bản phim truyện Điện 

ảnh và s ng t c kịch bản phim truyện truyền hình vẫn có những điểm kh c 

biệt, cụ thể nhƣ sau: 

 S ng t c kịch bản phim truyện Điện ảnh  à tạo ra văn bản chứa đựng nội 

dung câu chuyện, hình ảnh,  ời thoại… sẽ đƣợc dàn dựng thành bộ phim 

truyện Điện ảnh. Tức bộ phim đƣợc sản xuất bằng công nghệ Điện ảnh và phổ 

biến trên hệ thống rạp chiếu phim. Đặc điểm của phim truyện điện ảnh kh c 

với c c  oại hình phim kh c ở chỗ: về yếu tố nghệ thuật, do đƣợc sản xuất 

bằng công nghệ điện ảnh nên phim truyện điện ảnh đòi hỏi những thủ ph p 

nghệ thuật cao trong việc thể hiện ngôn ngữ điện ảnh, đặc biệt  à ngôn ngữ 

hình ảnh và montage. Về quy mô sản xuất, phim truyện điện ảnh có quy mô 

 ớn, nhiều đại cảnh, dàn dựng phức tạp, kinh phí cao (thƣờng  à gấp hơn 50 so 
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với phim truyện truyền hình). Về thời  ƣợng, một bộ phim truyện Điện ảnh 

thông thƣờng  à 90 đến 120 phút phim, có thể có một số ít bộ phim đƣợc kéo 

dài thành nhiều phần nhƣng giữa c c phần có sự độc  ập tƣơng đối và không 

chiếu  iền mạch, dài nhất cũng không qu  10 phần… Vì vậy, việc s ng t c 

kịch bản phim truyện điện ảnh phải tuân thủ chặt chẽ những đặc điểm riêng 

của phim truyện điện ảnh.    

Còn s ng t c kịch bản phim truyện truyền hình  à tạo ra văn bản chứa đựng 

nội dung câu chuyện, hình ảnh,  ời thoại… sẽ đƣợc dàn dựng thành bộ phim 

truyện truyền hình. Tức bộ phim đƣợc sản xuất bằng công nghệ Truyền hình và 

phổ biến trên hệ thống truyền hình. Trong đó, “đặc điểm quan trọng nhất của 

phim truyện truyền hình  à kể chuyện” [18, tr. 187]. Thủ ph p chủ yếu sử dụng 

trong phim truyện truyền hình là khai thác nội dung cốt truyện. Theo đó, ngôn 

ngữ hình ảnh và montage không phải  à thế mạnh của phim truyện truyền hình. 

Ngƣợc  ại “nếu nhƣ trong phim truyện điện ảnh ngƣời ta ít sử dụng thủ ph p 

dùng đối thoại để dẫn dắt nội dung và tạo xung đột kịch tính, tính c ch nhân vật 

thì ở dạng phim truyện truyền hình thủ ph p này  ại kh  thành công” [8, tr. 68]. 

Về quy mô sản xuất, phim truyện truyền hình đƣợc sản xuất với kinh phí thấp 

hơn phim truyện điện ảnh rất nhiều  ần nên quy mô sản xuất phải nhỏ, hẹp, dễ 

thực hiện, ít tốn kém. Về thời  ƣợng của một bộ phim truyện truyền hình 

thƣờng  à dài, song có thể dao động từ một, hai tập đến hàng trăm, hàng ngàn 

tập phim. Về dung  ƣợng mỗi tập có thể từ 15 đến 90 phút và hầu hết  à đƣợc 

trình chiếu  iền mạch theo một  ịch ph t sóng cố định. “Là t c phẩm nghệ thuật 

đại chúng, phim truyện truyền hình vừa phải  à một thành phẩm nghệ thuật bậc 

cao, vừa phải mang tính giải trí rộng rãi với những hình tƣợng nghệ thuật  uôn 

 ay thúc, cảm động, với hình thức thể hiện mạch  ạc, giản dị” [8, tr. 38]. Do đó, 

việc s ng t c kịch bản phim truyện truyền hình cũng cần tuân thủ những đặc 

điểm, yêu cầu riêng của phim truyện truyền hình.   
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 Trong s ng t c kịch bản phim truyện truyền hình có phim truyện truyền 

hình ngắn tập và phim truyện truyền hình nhiều tập, song nhiều tập  à chủ 

yếu. “Kh i niệm nhiều tập đƣợc quy ƣớc từ 10 tập trở  ên” [10, tr. 31] và con 

số thông thƣờng hiện nay c c quốc gia tiêu biểu về phim truyện truyền hình 

đang  p dụng đó  à 15 đến 45 tập. Ngoại  ệ có một số ít bộ phim  ên đến hàng 

trăm, hàng ngàn tập nhƣ trƣờng hợp phim Cô dâu 8 tuổi gồm 8000 tập phim. 

Còn ở Việt Nam, phim truyện truyền hình đƣợc xây dựng với thời  ƣợng phổ 

biến  à 30 tập, mỗi tập 45 phút. 

 Nói tóm  ại, s ng t c kịch bản phim truyện truyền hình nhiều tập  à s ng 

tạo ra văn bản chứa đựng nội dung câu chuyện sẽ đƣợc dàn dựng thành bộ 

phim truyện truyền hình nhiều tập.  

 

1.2. Sáng tác nhóm kịch bản phim truyện truyền hình nhiều tập  

1.2.1. Đặc điểm chung về  àm việc nhóm  

 Trong cuộc sống, hoạt động  àm việc nhóm rất phổ biến: trong gia đình, 

trong công ty, c c đội tình nguyện, dự  n, trƣờng học… “Làm việc nhóm  à tập 

hợp 2 hoặc nhiều ngƣời để hoàn thành một mục tiêu nhất định” [6, tr. 10]. Trong 

đó “nhóm phải bao gồm những c  nhân  uôn tƣơng trợ, giúp đỡ  ẫn nhau, tạo 

động  ực cho nhau ph t triển. Và “ngƣời  ãnh đạo  à ngƣời  àm cho c c thành 

viên trong nhóm gắn kết với nhau và dẫn họ đến với thắng  ợi” [6, tr. 11]. 

Về cơ bản một nhóm hình thành trên cơ sở tƣơng t c giữa c c thành 

viên nhằm thúc đẩy hiệu quả công việc cao hơn cả về chất  ƣợng và 

tiến độ. Một mục tiêu  ớn thƣờng đòi hỏi nhiều ngƣời phải  àm việc 

với nhau. Trong đó việc ph t triển tiềm năng của mỗi thành viên  à 

mấu chốt để  àm ra hiệu quả công việc. [6, tr. 15] 

Theo đó, việc ph t triển tiềm năng của mỗi c  nhân để đóng góp cho mục 

tiêu chung của nhóm  à nguyên tắc cơ bản của  àm việc nhóm. Giúp cho mục 
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tiêu đó có thể rút ngắn đƣợc tiến độ so với  àm việc đơn  ẻ và hiệu quả công 

việc  ại cao hơn do tập hợp đƣợc sức mạnh của nhiều ngƣời.  

 Ngoài ra,  àm việc nhóm còn có một số ƣu điểm kh c nhƣ: “nhóm có thể 

đƣa ra những giải ph p s ng tạo; c c thành viên trong nhóm có khả năng 

tƣơng trợ, bổ sung giúp th o gỡ những vấn đề nan giải; nhóm  à động  ực giúp 

thành viên đạt đƣợc hiệu suất công việc tối ƣu nhất…” [6, tr. 21] 

Nhƣng để một nhóm có thể  àm việc hiệu quả,  uôn cần đến một ngƣời 

trƣởng nhóm có khả năng thu hút, kết nối c c thành viên  ại với nhau, ph t 

huy đƣợc thế mạnh của từng thành viên vào mục tiêu chung của nhóm. Ngƣợc 

 ại, nếu trƣởng nhóm không  ãnh đạo tốt hoạt động của nhóm mình sẽ gây t c 

dụng nhƣ con dao 2  ƣỡi, có ngƣời sẽ chây  ƣời phụ thuộc vào ngƣời kh c, 

đùn đẩy tr ch nhiệm cho ngƣời kh c, cũng có ngƣời giỏi, ngƣời kém, không 

đồng đều về chuyên môn. Chỉ cần một ngƣời  àm việc kém hiệu quả sẽ ảnh 

hƣởng tởi cả nhóm. 

Nhƣợc điểm  ớn nhất khi  àm việc nhóm gây khó khăn cho ngƣời 

trƣởng nhóm đó  à c i tôi c  nhân của c c thành viên trong nhóm, 

nếu ý kiến giữa mọi ngƣời bất đồng sẽ khó tìm đƣợc tiếng nói 

chung trong công việc. Vì vậy kỹ năng  àm việc nhóm  à hết sức 

cần thiết. Tìm ra phƣơng ph p nhằm ph t huy hiệu quả  àm việc và 

khắc phục nhƣợc điểm khi  àm việc với số đông  à kỹ năng quan 

trọng của ngƣời trƣởng nhóm [6, tr. 31]. 

Một nhóm  àm việc hiệu quả nhất khi hội tụ những đặc điểm sau:  

Thứ nhất - C c thành viên có kỹ năng trong việc thực hiện vai trò 

và chức năng của mình. C c thành viên giỏi  à điều kiện để cả đội 

tỏa s ng cùng nhau; Thứ hai - C c thành viên có hứng thú với  àm 

việc nhóm sẽ khuyến khích sự s ng tạo; Thứ ba - Không khí làm 

việc thoải m i, thân thiện, hỗ trợ giữa c c thành viên sẽ  àm tăng 
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hiệu quả công việc; Thứ tƣ - Các gi  trị mục tiêu của nhóm hòa hợp 

với nhu cầu của c c thành viên; Thứ năm - Các thành viên trong 

nhóm đƣợc động viên cao độ; Thứ s u - Nhóm tích cực giúp đỡ c c 

thành viên khai th c hết tiềm năng của họ; Thứ bảy - Thành viên 

 inh hoạt và thích ứng đối với những mục tiêu của nhóm [6, tr. 34]. 

Trên đây  à một số đặc điểm chung của bất kì hoạt động  àm việc nhóm 

nào. Tựu chung  ại có thể thấy, hoạt động nhóm  à việc một nhóm ngƣời kết 

hợp với nhau để cùng thực hiện một mục tiêu cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ 

và chất  ƣợng công việc so với  àm việc đơn  ẻ. 

Trong  àm việc nhóm, có hai nhân tố cơ bản  à c c thành viên và ngƣời 

trƣởng nhóm. Trong đó, ph t huy tối đa thế mạnh của c c thành viên xuất sắc 

để thực hiện tốt mục tiêu  à điều kiện tiên quyết  àm nên thành công cho hoạt 

động nhóm. Đạt đƣợc hiệu quả này hay không  ại nhờ vào bản  ĩnh  ãnh đạo 

của ngƣời trƣởng nhóm. Một ngƣời trƣởng nhóm bản  ĩnh sẽ kết nối đƣợc c c 

thành viên với nhau, huy động đƣợc sức mạnh tập thể và dẫn dắt đƣợc cả đội 

tỏa s ng.   

1.2.2. Kh i niệm s ng t c nhóm kịch bản PTTH NT 

 Nếu nhƣ s ng t c hàm chỉ việc “ àm ra c i mới, t c chế” [22, tr. 928], thì 

nhóm đƣợc định nghĩa  à “một ít ngƣời tụ họp  ại” [22, tr. 800]. Nhƣ vậy s ng 

t c nhóm  à việc một ít ngƣời tụ họp  ại để chế t c,  àm ra c i mới. S ng t c 

nhóm  à một hoạt động đặc thù nằm trong phƣơng ph p  àm việc nhóm. Do 

đó có nhiều đặc điểm tƣơng đồng với kh i niệm  àm việc nhóm. Trong  ĩnh 

vực phim truyện truyền hình, s ng t c nhóm là “một nhóm c c nhà biên kịch 

khoảng ba đến năm ngƣời, hoặc nhiều hơn  à s u đến t m ngƣời cùng đảm 

nhận một dự  n kịch bản cho những bộ phim truyện truyền hình dài tập” [8, 

tr. 193] “theo đúng tiến độ mà nhà sản xuất yêu cầu” [10, tr. 32]. Sáng tác 

nhóm  à một phƣơng ph p rất phổ biến trong s ng t c kịch bản phim truyện 
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TH, đặc biệt  à phim truyện TH nhiều tập. S ng t c nhóm  à “một động th i 

tất yếu trong dây chuyền công nghệ  àm kịch bản phim truyện THNT” [10, tr. 

32]. “Viết kịch bản truyền hình dài tập theo nhóm  à xu hƣớng tất yếu, khoa 

học. Bởi một ngƣời viết không thể nào quản  ý hàng trăm tuyến nhân vật, 

hàng ngàn tình huống. Nếu  àm đƣợc cũng rất mệt mỏi, không thể dài hơi 

đƣợc” [34]. Xuất ph t từ đòi hỏi của công nghệ sản xuất PTTH, việc viết kịch 

bản cần phải tăng nhanh cả số  ƣợng và tiến độ. Mà với mỗi bộ kịch bản phim 

truyện TH dài hàng 30 đến vài trăm tập, khó ai có thể tự viết một mình, dù có 

dựa trên một tiểu thuyết có sẵn. Vì để hoàn thành kịch bản, ngƣời viết có thể 

mất đến cả năm, thậm chí vài năm. Trong trƣờng hợp có khả năng để tự viết 

một mình đi nữa thì tiến độ của nhà sản xuất hầu hết cũng không cho phép. 

Bởi nếu nhƣ với kịch bản điện ảnh, ngƣời Biên kịch có thể hoàn thiện kịch 

bản chi tiết sau đó mới chào b n thì với kịch bản phim truyện truyền hình NT, 

thƣờng  à ngƣời biên kịch chỉ chào b n ý tƣởng trƣớc, tức đề cƣơng tóm tắt 

nội dung kịch bản. Sau khi bán đƣợc đề cƣơng cho một Đài Truyền hình, 

Hãng phim hoặc công ty truyền thông nào đó, đƣợc ký kết hợp đồng, ngƣời 

biên kịch mới bắt tay triển khai đề cƣơng thành kịch bản chi tiết. Theo đó, 

thời hạn để triển khai kịch bản rất eo hẹp, tối thiểu  à 1 th ng, thông thƣờng  à 

3 th ng và không qu  6 th ng cho một bộ kịch bản 30 tập (mỗi tập 45 phút; 

mỗi phút thời  ƣợng trên phim tƣơng ứng với một trang viết kịch bản), tức 

khoảng 1350 trang. Để đ p ứng đƣợc số  ƣợng và tiến độ này, chỉ có s ng t c 

nhóm là giải pháp khả thi nhất. Ngoài ra, phim truyện truyền hình nhiều tập  à 

 oại hình phim dành cho công chúng rộng rãi, thƣờng đề cập đến những vấn 

đề tâm  ý xã hội mà ngƣời xem đang quan tâm. “Nghĩa  à ở phƣơng diện nào 

đó, nó cập nhật c c biến động  ớn nhỏ của đời sống xã hội kh  trực tiếp và kịp 

thời… Cho nên, một bộ kịch bản đƣợc làm quá  âu sẽ mất đi tính thời sự cũng 

nhƣ tâm  ý đón đợi của ngƣời xem” [19, tr. 32]. Do đó, ngoài việc đ p ứng về 
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số  ƣợng và tiến độ, s ng t c nhóm còn giúp cho những bộ kịch bản đến với 

ngƣời xem đúng  úc và không  ạc hậu. 

 Từ xuất ph t điểm  à đ p ứng đòi hỏi về số  ƣợng và tiến độ sản xuất kịch 

bản phim truyện truyền hình nhiều tập, nhƣng chức năng của hoạt động sáng 

t c nhóm không chỉ dừng  ại ở đó. Giống nhƣ ƣu thế của phƣơng ph p  àm 

việc nhóm nói chung,  ại phải đ p ứng yêu cầu ngày càng cao của chất  ƣợng 

kịch bản PTTH, sáng tác nhóm phải tận dụng đƣợc sức s ng tạo của tập thể, 

ph t huy đƣợc thế mạnh của mỗi thành viên để cùng xây dựng, nâng cao hơn 

nữa chất  ƣợng kịch bản. Chính sức s ng tạo của tập thể  à  ợi thế vƣợt trội 

đem  ại hiệu quả cao cho chất  ƣợng kịch bản mà s ng t c độc  ập không thể 

có đƣợc. Tập trung sức s ng tạo của nhiều ngƣời  à một yếu tố then chốt  àm 

nên thành công cho nhóm sáng tác, khẳng định về năng  ực và trình độ của 

ngƣời biên kịch. Để đạt đƣợc thành công đó, để sức s ng tạo của nhiều ngƣời 

có thể ph t huy đƣợc hết hiệu quả của nó, s ng t c nhóm cần đến sự dẫn dắt 

của một ngƣời chủ biên chuyên nghiệp, vừa có nghiệp vụ biên kịch vững 

vàng, vừa có năng  ực tổ chức quản  ý của ngƣời  ãnh đạo, vừa có tầm nhìn 

chiến  ƣợc để nắm bắt đƣợc nhu cầu của thị trƣờng và thị hiếu ngƣời xem. 

Ngoài khả năng nâng cao số  ƣợng, tiến độ và chất  ƣợng kịch bản do tận 

dụng sức s ng tạo tập thể, 

S ng t c nhóm còn có thể mang  ại sự thăng hoa cho ngƣời viết bởi 

có bạn đồng hành. Vì thế c c kịch bản hình thành theo phƣơng thức 

này thƣờng rất sinh động. Tuy nhiên ngƣợc  ại, phƣơng thức này 

cũng biến nhiều ngƣời thành thợ viết, và vì thế có thể khiến c c 

kịch bản trở nên khô khan, đúng mà không hay, không truyền cảm 

hứng cho đạo diễn và cuối cùng  à kh n giả đƣợc. Để tr nh hiểm 

họa này, nhóm viết phải  uôn đồng hành cùng nhau, bổ sung, bồi 

dƣỡng cho nhau cả về kỹ năng s ng t c,  ẫn năng  ực thẩm thấu văn 
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hóa, đời sống ở cả chiều rộng và chiều sâu. Họ phải  à những bạn 

đồng hành đồng đẳng trong c c vấn đề này, và còn hơn thế, phải có 

cùng quan điểm s ng t c. [Phụ  ục - Bài phỏng vấn NBK Trịnh 

Thanh Nhã] 

 1.2.3. Quy trình và phƣơng ph p  àm việc của s ng t c nhóm kịch bản 

PTTHNT 

 Vẫn dựa trên quy trình s ng t c kịch bản phim truyện điện ảnh nhƣng 

sáng tác nhóm do có những đặc điểm riêng về số  ƣợng ngƣời viết và độ dài 

dung  ƣợng nhƣ đã trình bày ở trên nên quy trình và c ch thức tổ chức sáng 

t c nhóm kịch bản PTTH NT có những công đoạn cụ thể nhƣ sau: 

Bƣớc 1 - Hình thành ý tƣởng: Một biên kịch trong nhóm (thƣờng  à 

trƣởng nhóm/chủ biên) sẽ vạch ra ý tƣởng và cốt truyện sơ  ƣợc. Sau đó đem 

ra bàn bạc, thảo  uận, xây dựng hoàn thiện ý tƣởng và cốt truyện. “Cũng đôi 

khi ngƣợc  ại, từ một đơn đặt hàng của nhà sản xuất, cả nhóm cùng đƣa ra 

những ý tƣởng truyện của mình, để rồi sau đó ngƣời chủ biên sẽ  à ngƣời đƣa 

ra ý kiến cuối cùng chọn ý tƣởng nào thích hợp nhất” [10, tr. 33] để ph t triển, 

 àm dày ý tƣởng và chất  iệu cho đề tài. Việc ph t huy sức s ng tạo của tập 

thể đƣợc ph t huy ngay từ khâu đầu tiên này, để  àm nên sự đa chiều và sâu 

sắc cho vấn đề đƣợc khai th c trong ý tƣởng. Đồng thời giúp cho mọi thành 

viên đều có sự thấu hiểu và đồng cảm tƣơng đƣơng về c c vấn đề của dự  n. 

 Bƣớc 2 - Xây dựng đề cƣơng tổng thể: Trƣớc tiên, nhóm sáng tác sẽ cùng 

nhau x c  ập hệ thống nhân vật. “Cả nhóm s ng t c phải cùng nhau phân tích 

và tạo dựng nên những chân dung nhân vật mà mỗi ngƣời cùng thấu hiểu, 

cùng một quan điểm về gi  trị của từng nhân vật trong t c phẩm tƣơng  ai” 

[10, tr. 33]. Cũng chính trong giai đoạn này, nhóm s ng t c sẽ khai th c đƣợc 

sức mạnh của phƣơng ph p  àm việc nhóm khi đƣa ra những nét đặc sắc của 

chân dung nhân vật vốn không thể có khi chỉ đƣợc tạo dựng bởi một ngƣời. 
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Một chân dung đƣợc soi chiếu từ nhiều góc nhìn kh c nhau chắc chắn sẽ s ng 

tỏ hơn, sinh động hơn, và do đó thuyết phục hơn. Đó  à tiền đề cho một số 

phận sẽ để  ại nhiều ấn tƣợng trong ngƣời xem sau này. 

Tiếp đến  à x c  ập hệ thống bối cảnh, mối quan hệ giữa c c nhân vật và 

cuối cùng  à nội dung cốt truyện. Việc thống nhất tất cả mọi yếu tố trong kịch 

bản giữa c c c  tính s ng tạo với nhau  à việc  àm không dễ, đòi hỏi bản thân 

các nhà biên kịch phải giảm bớt c i tôi c  nhân, tuân thủ kĩ năng  àm việc 

nhóm đồng thời ngƣời chủ biên cũng phải vững vàng trong vai trò “thuyền 

trƣởng” của mình.  

Bƣớc 3 - Xây dựng đề cƣơng phân tập: Công đoạn này s ng t c kịch bản 

phim truyện điện ảnh không có, chỉ có trong quy trình s ng t c kịch bản phim 

truyện THNT. “Khi hệ thống nhân vật đã đƣợc tính đếm cặn kẽ, nhóm s ng 

t c sẽ căn cứ trên đề cƣơng ph c thảo ban đầu để vạch ra những giai đoạn 

truyện theo trình tự ph t triển của tổng thể” [10, tr. 33]. Từ tóm tắt cốt truyện 

sơ  ƣợc ban đầu, nhóm viết sẽ ph t triển hoàn thiện và chia ngắt thống nhất 

thành nội dung cụ thể của từng tập phim. Trong trƣờng hợp công đoạn này do 

một ngƣời chủ biên hoặc trƣởng nhóm hoặc t c giả ý tƣởng đảm tr ch thì sau 

đó vẫn phải đem ra bàn thảo cả nhóm để cùng phân tích, đóng góp xây dựng 

và cùng thấu hiểu nhƣ nhau về dự  n.  

Bƣớc 4 - Xây dựng  ist montage (đề cƣơng dựng đoạn): Sau khi hoàn tất 

đề cƣơng phân tập, hoặc chỉ có đề cƣơng cốt truyện tổng thể (tùy yêu cầu cụ 

thể của mỗi quốc gia) nhóm viết sẽ cùng nhau xây dựng  ist montage cho từng 

tập phim. Trong giai đoạn này, c c thành viên của nhóm sẽ đóng góp chất 

x m của mình qua việc “tung hứng trong mảng miếng, tạo dựng những chi 

tiết, tình huống bất ngờ trong mỗi tập phim, cùng thẩm định chất  ƣợng cho 

nhau và cùng ghi nhớ phần nội dung sẽ đƣợc phân công cho ngƣời kh c” [10, 

tr. 33]. Đây  à công đoạn tỉ mỉ nhất trong quy trình s ng t c nhóm. Mọi yếu tố 



 

 

 

 

25 

trong kịch bản, từ yếu tố nhỏ nhất nhƣ  ời thoại, chi tiết, c ch xƣng hô, vật 

dụng c  nhân của nhân vật… đều cần đƣợc bàn bạc và thống nhất trƣớc khi 

chia tập để bàn giao cho mỗi thành viên tiến hành viết chi tiết. Những thắc 

mắc cuối cùng về dự  n cũng cần đƣợc  àm s ng tỏ trong công đoạn này. 

Thậm chí, ngƣời chủ biên còn phải  ƣờng trƣớc những vấn đề có thể ph t sinh 

trong qu  trình viết chi tiết để qu n triệt trƣớc với cả nhóm. 

Bƣớc 5 - Viết chi tiết: Sau khi thống nhất đƣợc nội dung từng phân đoạn 

trong mỗi tập, c c biên kịch thành viên trong nhóm có thể cùng nhau hoặc 

tách riêng để tiến hành viết chi tiết, tức kịch bản hoàn thiện cho từng tập 

phim. Trong trƣờng hợp  àm việc cùng nhau, mỗi thành viên thƣờng đƣợc 

giao chuyên tr ch một nhân vật, cứ đến khi xuất hiện nhân vật đó thì xây 

dựng hành động và nói  ên  ời thoại cho nhân vật để cùng phối hợp với c c 

thành viên phụ tr ch nhân vật kh c. C ch  àm này đòi hỏi rất nhiều thời gian 

 àm việc cùng nhóm,  à c ch ph t huy đƣợc tối đa c ch s ng tạo tập thể.  

Bƣớc 6 - Biên tập: Ở quy trình s ng t c kịch bản phim truyện điện ảnh, 

công đoạn này là bản thân t c giả tự đọc  ại, tự chỉnh sửa để hoàn thiện kịch 

bản chi tiết, không ít t c giả còn bỏ qua công đoạn này, sau khi viết xong kịch 

bản chi tiết  à đem b n, nộp ngay. Nhƣng trong quy trình sáng tác KB PTTH 

NT, công đoạn biên tập  à một bƣớc không thể bỏ qua. Sau khi có kịch bản 

chi tiết từng tập phim, một ngƣời - thƣờng  à ngƣời chủ biên - sẽ tiến hành 

công t c biên tập, đọc, thẩm định, tự điều chỉnh hoặc đƣa ra ý kiến chỉnh sửa, 

xâu chuỗi cho toàn bộ c c tập trong bộ kịch bản sao cho thống nhất. 

Nếu nhƣ trong tất cả c c bƣớc của quy trình s ng t c nhóm kịch bản phim 

truyện truyền hình nhiều tập, ngƣời chủ biên đã “mang trọng tr ch của ngƣời 

chỉ huy và điều hòa giữa c c c  nhân trong nhóm” [10, tr. 33]. Ngƣời chủ biên 

thƣờng  à ngƣời nghĩ ra ý tƣởng ban đầu, am hiểu nhất về ý tƣởng và dẫn dắt 

cả nhóm triển khai ý tƣởng. Ngƣời chủ biên bao giờ cũng  à ngƣời đƣa ra ý 
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kiến quyết định trong mọi trƣờng hợp bàn thảo và  à ngƣời chịu tr ch nhiệm 

cuối cùng, toàn bộ nội dung kịch bản. Thì trong bƣớc cuối cùng của quy trình 

s ng t c nhóm này, vai trò của ngƣời chủ biên càng quan trọng. Năng  ực 

thẩm định và khả năng biên tập của ngƣời chủ biên sẽ giúp cho bộ kịch bản ít 

nhất  à đảm bảo đƣợc chất  ƣợng đúng nhƣ đề cƣơng đã đặt ra, đảm bảo đƣợc 

sự thống nhất về mọi yếu tố  ớn nhỏ trong kịch bản và nhiều hơn nữa  à nâng 

tầm cho chất  ƣợng kịch bản.    

  

1.3. Sự giống nhau và khác nhau giữa sáng tác nhóm và sáng tác độc lập 

kịch bản PTTH NT 

 S ng t c nhóm hay s ng t c độc  ập trong s ng t c kịch bản PTTH NT 

đều có mục tiêu  à s ng t c ra một bộ kịch bản để sản xuất phim truyện truyền 

hình NT. Do đó, cùng tuân thủ đầy đủ nguyên tắc xây dựng kịch bản phim 

truyện truyền hình NT nhƣ nhau, từ khai th c xử  ý đề tài, xây dựng nhân vật, 

tạo  ập tình huống, dẫn dắt cốt truyện, đến sử dụng chi tiết,  ời thoại…  

 Về tiêu chí nghệ thuật: s ng t c nhóm hay s ng t c độc  ập đều hƣớng tới 

tiêu chí chung giống nhau về chất  ƣợng kịch bản, đồng nghĩa  à chất  ƣợng 

của bộ phim. Về tiêu chuẩn của một bộ phim truyện truyền hình chất  ƣợng 

đƣợc kết  uận trong Luận án tiến sĩ của nhà biên kịch Lê Ngọc Minh trƣớc 

tiên là phải: “b m s t c c đề tài hiện thực cuộc sống, hiện thực  ịch sử; đƣa ra 

đƣợc những thông điệp rõ ràng có khả năng  ay thức cảm xúc và  ý trí; đƣợc 

thể hiện kỹ  ƣỡng hấp dẫn và có nhiều tìm tòi s ng tạo trong ngôn ngữ thể  oại 

phim truyện truyền hình” [8, tr. 129]. Tiêu chuẩn tiếp theo  à “xây dựng cho 

đƣợc một cốt truyện dầy dặn với nhiều sự kiện, nhiều xung đột, nhiều kịch 

tính bất ngờ. Nhân vật và hệ thống nhân vật… phải đảm bảo cho đƣợc sự 

xung đột đối  ập, một mất một còn” [8, Tr. 134].  
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 Về quy trình, sáng tác nhóm hay sáng tác độc  ập KB PTTH NT đều dựa 

trên quy trình s ng t c kịch bản phim truyện điện ảnh. 

 Tuy sáng tác nhóm và sáng tác độc  ập KB PTTH NT có cùng một 

nguyên tắc, tiêu chí, quy trình s ng t c giống nhau. Song giữa một bên  à s ng 

t c c  nhân với một bên  à s ng t c tập thể - tức số  ƣợng t c giả tham gia 

sáng tác khác nhau - dẫn đến phƣơng pháp sáng tác kh c nhau, kéo theo rất 

nhiều t c động đến chất  ƣợng kịch bản. Đối với s ng t c độc  ập, đúng nhƣ 

tên gọi của nó, ngƣời biên kịch có sự độc  ập về mọi mặt, từ tƣ duy s ng tạo, 

tiến độ  àm việc đến qu  trình triển khai hoàn thiện kịch bản. Còn đối với 

STN, ngƣời biên kịch chịu sự t c động, ràng buộc  ẫn nhau, cùng góp sức  àm 

ra t c phẩm. Để có thể tham gia STN, ngƣời biên kịch cần có tố chất thích 

hợp của ngƣời  àm việc nhóm hoặc có kỹ năng  àm việc nhóm. Đòi hỏi này 

nhiều khi đi ngƣợc  ại với “c i tôi s ng t c c  nhân” của mỗi t c giả. Thêm 

nữa, STN đòi hỏi tính kỷ  uật  àm việc cao để hoàn thành đúng tiến độ và chất 

 ƣợng đồng đều giữa c c thành viên trong nhóm. Thêm nữa, do nhiều ngƣời 

cùng tham gia viết một bộ kịch bản nên STN nảy sinh một tiêu chí nghệ thuật 

riêng kh c với s ng t c độc  ập đó  à “tính thống nhất cao” [10, tr. 33]. Đối 

với s ng t c độc  ập, việc xây dựng, kiểm so t toàn bộ từ cốt truyện, tình 

huống, nhân vật, đến chi tiết,  ời thoại… đều do một ngƣời  àm ra nên sự 

thống nhất  à hệ quả tất yếu. Song với STN, dù có  àm việc cùng nhau trong 

c c bƣớc từ 1 đến 4 của quy trình s ng t c kỹ  ƣỡng đến đâu vẫn khó tr nh 

khỏi sự trật khớp, trùng  ặp hoặc sai  ệch giữa c c thành viên trong qu  trình 

viết chi tiết. Vì vậy đối với STN, khâu biên tập  à một công đoạn không thể 

bỏ qua trƣớc khi bàn giao nghiệm thu t c phẩm. Công đoạn này nếu ở s ng 

t c độc  ập  à do chính t c giả kịch bản  àm hoặc bỏ qua thì trong STN, ngƣời 

chủ biên phải  à ngƣời đảm nhận. Chính ngƣời chủ biên bằng nghiệp vụ biên 
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tập vững vàng sẽ bao qu t toàn bộ c c yếu tố trong cả bộ kịch bản để xâu 

chuỗi, rà so t cho  ôgic, thống nhất. 

 Về phƣơng ph p  àm việc, nếu ở s ng t c độc  ập, chỉ có một phƣơng 

ph p  à tự mình s ng tạo ra kịch bản thì đối với s ng t c nhóm, mỗi một quốc 

gia, thậm chí  à mỗi nhóm viết, mỗi bộ kịch bản  ại có c ch thức phối hợp và 

phân công công việc kh c nhau. Tuy nhiên, kh i qu t nhất có thể tổng hợp hai 

cách phổ biến và  ý tƣởng. Thứ nhất  à cả nhóm viết cùng s ng tạo từ ý tƣởng 

ban đầu tới khi hoàn thiện đến nội dung cụ thể cho từng phân đoạn. Theo đó, 

một nhóm viết sẽ  àm việc cùng nhau để bàn bạc, xây dựng, tranh  uận… từ 

chủ đề, tình huống đến nhân vật, sự kiện, bối cảnh… Dƣới sự dẫn dắt của một 

chủ biên vững vàng, có khả năng khơi gợi, ph t huy và tổng hòa chất x m của 

c c thành viên cho một bộ kịch bản chất  ƣợng nhất. Đây  à cách sáng tác mà 

c c nhóm viết ở Mĩ hay dùng. Việt Nam chúng ta với nhóm viết tiêu biểu  à 

Lưỡng  à Song Thủy cũng  àm theo c ch này. C ch thứ hai  à nhóm viết vận 

hành với một biên kịch chính và những trợ  ý biên kịch. Theo đó ngƣời biên 

kịch chính  à ngƣời chịu tr ch nhiệm toàn bộ từ ý tƣởng, cốt truyện đến vận 

hành nhóm viết và biên tập. C c thành viên còn  ại sẽ  àm việc với sự phân 

công cụ thể theo từng mảng, công đoạn riêng  ẻ ví dụ ngƣời thì xây dựng  ý 

 ịch tính c ch nhân vật, ngƣời tạo dựng tình huống, ngƣời kh c  ại chuyên  o 

viết thoại… tùy theo thế mạnh của mỗi ngƣời. Do đó mỗi khi cần họp nhóm 

để thống nhất, điều chỉnh… cả nhóm mới  àm việc cùng nhau. Trong trƣờng 

hợp này, ngƣời biên kịch chính  à ngƣời duy nhất nắm đƣợc tổng thể cả bộ 

kịch bản, c c thành viên còn  ại chỉ nắm từng phần, từng công đoạn riêng rẽ 

và chỉ  àm đúng phần việc mà ngƣời biên kịch chính yêu cầu, hầu nhƣ không 

tham gia đóng góp chất x m cho c c công đoạn hoặc thành viên kh c. Đây  à 

phuơng ph p s ng t c kh  phổ biến ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ, nhƣng ở 

Việt Nam chúng ta chƣa ai  p dụng. 
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Ngoài ra, nếu s ng t c độc  ập có sự thú vị bởi nó cho phép ngƣời 

viết thay đổi kết cấu, bố cục, tình tiết thoải m i miễn  à thấy sự ph t 

triển kịch tính  ogic, hấp dẫn hơn. Đồng thời cực nhọc hơn bởi phải 

 àm việc một mình và khi mất cảm hứng không đƣợc tiếp  ửa bởi 

ngƣời đồng hành. Thì viết nhóm  oại trừ đƣợc sự cô độc này, nhƣng 

 ại vấp phải khó khăn kh c. Đó  à khi đề cƣơng phân tập, rồi phân 

đoạn đã x c  ập  à hầu nhƣ không thể thay đổi vì nó sẽ gây x o trộn 

cho ngƣời kh c, hoặc nếu cứ  ờ c i hiểm họa đó đi, thì sẽ thành đầu 

Ngô mình Sở. Nghĩa  à nếu s ng t c độc  ập có đƣợc tự do tuyệt đối 

thì s ng t c nhóm phải tuân thủ kỷ  uật chặt chẽ cũng tới mức tuyệt 

đối nếu muốn đảm bảo thành công. [Phần phụ  ục - Bài phỏng vấn 

NBK Trịnh Thanh Nhã] 

 Ngoài hai c ch thức phổ biến trên, dù  p dụng cách s ng t c nào kh c đi 

nữa, s ng t c nhóm cũng đều đƣợc vận hành dựa trên nguyên tắc phối kết 

hợp, tận dụng chất x m của nhiều ngƣời để đẩy nhanh tiến độ và chất  ƣợng 

của một bộ kịch bản, đồng nghĩa  à một bộ phim truyện truyền hình. 

 

1.4. Hiệu quả của sáng tác nhóm so với sáng tác độc lập kịch bản 

PTTHNT 

 So với s ng t c độc  ập, s ng t c nhóm có ƣu thế vƣợt trội hơn hẳn đó là 

rút ngắn thời gian hoàn thành kịch bản. Với một bộ kịch bản có dung  ƣợng 

thông thƣờng  à 30 tập, nếu một ngƣời cứ đều đặn trung bình 1 tuần viết đƣợc 

1 tập thì cũng phải mất hơn 7 th ng. Đó  à chƣa kể thời gian s ng tạo ý tƣởng, 

xây dựng đề cƣơng, sửa chữa… Trong khi đó nếu có 4 đến 6 ngƣời cùng tham 

gia viết thì thời gian hoàn thành kịch bản sẽ đƣợc rút ngắn xuống dƣới 2 

th ng. Ngoài  ý do cần phải rút ngắn tiến độ để đ p ứng đƣợc yêu cầu của nhà 

sản xuất, còn có một  ý do nữa khiến ngƣời biên kịch muốn viết nhóm để rút 
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ngắn tiến độ đó  à việc kéo dài dự  n một mình sẽ gây tình trạng mệt mỏi 

nhàm ch n và đuối sức, dẫn đến mất dần hứng thú s ng tạo và không thể hoàn 

thành đƣợc toàn bộ kịch bản. 

 Bên cạnh đó, sáng tác nhóm kết hợp đƣợc sức s ng tạo của nhiều biên 

kịch. Rất nhiều biên kịch đồng tình rằng “khi tập hợp đƣợc sức s ng tạo của 

nhiều ngƣời thì chắc chắn kịch bản sẽ hay hơn từng c  nhân độc  ập” [19, tr. 

53]. Tuy nhiên, chuyện kịch bản của s ng t c nhóm có hay hơn s ng t c độc 

 ập không  à điều còn phải bàn cãi. Chỉ có sức s ng tạo dồi dào, phong phú 

hơn ở s ng t c nhóm  à điều có thể chắc chắn so với s ng t c độc  ập. Ngoài 

sức s ng tạo, sáng tác nhóm còn tập hợp đƣợc vốn sống, c  tính s ng tạo của 

c c thành viên để góp sức xây dựng kịch bản và kinh nghiệm s ng t c của 

nhiều ngƣời sẽ giúp xử  ý những vƣớng mắc trong qu  trình triển khai dự  n. 

 Thêm nữa, s ng t c nhóm có sự cộng hƣởng tƣơng t c giữa c c thành 

viên. Điều này giúp cho không khí s ng t c trở nên sôi nổi, tung hứng, không 

 ặng thầm nhƣ s ng t c độc  ập, từ đó mà hiệu quả s ng t c cũng tăng  ên. 

Ngoài ra, sự tƣơng t c ràng buộc  ẫn nhau giữa c c thành viên sẽ giúp các 

thành viên hỗ trợ, thúc đẩy nhau hoàn thành tốt và đúng thời hạn phần việc 

của mình. Nhất  à khi công việc qu  “dồn ép căng thẳng, một chút thƣ giãn 

với ngƣời đồng nghiệp đang cùng chung trên một con thuyền s ng tạo sẽ  àm 

cho tình bạn trở nên gắn bó hơn, và năng  ực s ng tạo nhờ đó đƣợc phục hồi 

nhanh chóng, thậm chí thăng hoa” [10, tr. 33]. 

 Một ƣu thế nữa của s ng t c nhóm đó  à giúp hoàn thiện kỹ năng s ng t c 

tập thể và chuyên môn nghiệp vụ cho c c thành viên. Điều này đặc biệt quan 

trọng với những ngƣời mới vào nghề. Việc tham gia viết nhóm với những 

biên kịch đã vững vàng sẽ giúp biên kịch trẻ trƣởng thành nhanh chóng. Từ 

đó tính chuyên nghiệp trong s ng t c của mỗi thành viên sẽ ngày một nâng 

cao để viết nhóm thực sự trở thành “công nghệ” - đều tay và đúng thời hạn. 
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 Bên cạnh những ƣu điểm không thể phủ nhận kể trên, s ng t c nhóm cũng 

có những nhƣợc điểm mà s ng t c độc  ập không mắc phải. Thứ nhất  à sản 

phẩm của s ng t c nhóm - tức kịch bản - rất dễ bị trật khớp, chênh  ệch, thiếu 

thống nhất. Do mỗi một thành viên đảm nhận một phần việc, một công đoạn 

(dù có  àm việc chung nhiều đến đâu đi nữa thì vẫn có những phần việc phải 

 àm độc  ập) nên khi r p nối vào với nhau bao giờ cũng có những điểm không 

 ớn thì nhỏ sẽ trật khớp, chênh  ệch nhau. Điều này nếu không đƣợc kiểm so t 

tốt ở khâu biên tập sẽ dẫn đến sự bất nhất, xộc xệch trong kịch bản bàn giao 

sản xuất và có thể  à cả bộ phim sau này. Thứ hai  à c  tính s ng tạo của mỗi 

t c giả sẽ không thể hoặc khó đƣợc ph t huy do phải dung hòa với c c t c giả 

kh c trong nhóm viết, và với c c yêu cầu kh c nhau của mỗi đề tài. Cộng với 

việc phải tuân thủ nghiêm ngặt đề cƣơng đã đƣợc ký duyệt nên sự tự do trong 

s ng t c rất hạn chế, nếu không muốn dẫn đến sự trật khớp với c c phần của 

những thành viên kh c. Theo đó, tên tuổi và danh tiếng cá nhân t c giả rất khó 

đƣợc khẳng định vì cả nhà sản xuất  ẫn kh n giả chỉ quan tâm đến danh tiếng 

chung của nhóm, cùng  ắm  à trƣởng nhóm hay còn gọi  à chủ biên mà thôi. 

Thứ ba  à chất  ƣợng và tiến độ của kịch bản sẽ bị phụ thuộc vào mặt bằng 

chung về trình độ nghiệp vụ và kỷ  uật  àm việc của các thành viên. Trong 

một nhóm viết, nếu có 2 ngƣời giỏi về nghiệp vụ và 2 ngƣời còn non về 

nghiệp vụ thì chất  ƣợng s ng t c cuối cùng sẽ không thể ở đúng mức tốt nhất 

của ngƣời giỏi nghiệp vụ mà chắc chắn sẽ bị giảm sút. Thêm nữa, nếu 3 ngƣời 

đảm bảo đúng tiến độ mà một ngƣời chậm tiến độ thì kết quả cả nhóm cũng bị 

ảnh hƣởng. Tóm  ại, sự  ệ thuộc, ràng buộc  ẫn nhau giữa c c thành viên trong 

nhóm viết xét ở một khía cạnh nào đó có thể  à một ƣu thế nhƣng ở một 

phƣơng diện kh c  ại  à bất  ợi.   

Qua ƣu điểm và nhƣợc điểm của s ng t c nhóm trên đây có thể thấy, s ng 

t c nhóm  à phƣơng ph p chiếm ƣu thế, đ p ứng đƣợc yêu cầu sản xuất của 

công nghệ sản xuất PTTH NT. Đặc biệt  à đối với những nền sản xuất PTTH 
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NT ph t triển, việc s ng t c kịch bản nằm trong dây chuyền sản xuất PTTH NT 

nên vừa s ng t c vừa quay, vừa ph t sóng đòi hỏi công t c biên kịch phải vô 

cùng chuyên nghiệp. Trong đó, đảm bảo đúng tiến độ  à yêu cầu tiên quyết. 

Do đó, việc  p dụng thật tốt phƣơng ph p s ng t c nhóm để đẩy nhanh 

tiến độ sản xuất kịch bản  à một yêu cầu tất yếu của công nghệ sản xuất PTTH 

NT. Đồng thời với tiến độ, hiệu quả của s ng t c nhóm - chất  ƣợng của kịch 

bản cũng  à mục tiêu mà bất kì nhóm viết nào cũng hƣớng tới,  à thƣớc đo 

mức độ thành công của s ng t c nhóm. Để  àm đƣợc điều đó, một nhóm viết 

bao giờ cũng phải hạn chế, khắc phục đƣợc nhƣợc điểm của s ng t c nhóm và 

ph t huy đƣợc những ƣu thế vƣợt trội của nó. 

 

Tiểu kết chƣơng 1 

 Nhƣ vậy, chƣơng 1 của  uận văn đã tổng hợp kh i niệm về s ng t c nhóm 

kịch bản phim truyện truyền hình nhiều tập  à việc một nhóm ngƣời tập hợp  ại 

để cùng  àm ra văn bản chứa đựng nội dung câu chuyện, tình huống,  ời 

thoại… sẽ đƣợc dàn dựng thành bộ phim truyện truyền hình nhiều tập. Điểm 

giống nhau giữa s ng t c kịch bản độc  ập và s ng t c kịch bản theo nhóm là 

cùng sử dụng  ý  uận kịch học về viết kịch bản, cùng sử dụng tƣ duy ngôn ngữ 

điện ảnh để tạo nên một kịch bản phim. Còn điểm khác biệt  ớn nhất  à phƣơng 

pháp  àm việc do có nhiều thành viên cùng tham gia s ng tạo.  

 Mang đặc điểm của phƣơng ph p  àm việc nhóm nói chung, s ng t c 

nhóm kịch bản hoạt động dựa trên nguyên tắc: tập trung sức s ng tạo của tập 

thể để đẩy nhanh tiến độ và chất  ƣợng kịch bản so với s ng t c độc  ập. Để 

 àm đƣợc điều này, s ng t c nhóm cần đến hai nhân tố quan trọng đó  à c c 

thành viên có nghiệp vụ vững vàng và ngƣời chủ biên tài giỏi. 

 Bên cạnh những ƣu điểm vƣợt trội của s ng t c nhóm kịch bản so với 

s ng t c độc  ập nhƣ rút ngắn tiến độ, tổng hợp sức s ng tạo, hỗ trợ tƣơng t c 

nhau trong qu  trình s ng t c, s ng t c nhóm cũng tồn tại những nhƣợc điểm 
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bất  ợi so với s ng t c độc  ập, đó  à kịch bản dễ bị trật khớp, thiếu thống nhất, 

kìm hãm c  tính s ng tạo… 

 Với tất cả những đặc điểm và ƣu nhƣợc điểm kể trên có thể thấy, s ng t c 

nhóm cho đến thời điểm hiện tại vẫn  à c ch thức tối ƣu nhất đ p ứng đƣợc số 

 ƣợng, tiến độ và chất  ƣợng KB PTTH NT. Do đó việc vận dụng s ng t c 

nhóm vào thực tiễn hoạt động s ng t c KB PTTH NT ở nƣớc ta  à một đòi hỏi 

tất yếu. 
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CHƢƠNG 2: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA SÁNG TÁC NHÓM KỊCH BẢN 

PTTH NHIỀU TẬP Ở VIỆT NAM TỪ 2006 ĐẾN NAY 

 

2.1. Sự xuất hiện của sáng tác nhóm KB PTTH NT ở Việt Nam 

 2.1.1. Hoàn cảnh ra đời, ph t triển của PTTH nhiều tập ở Việt Nam 

 Năm 1994, với dấu mốc ra đời chƣơng trình Văn nghệ chủ nhật của Đài 

truyền hình VN, phim truyện truyền hình Việt Nam  ần đầu tiên đƣợc ph t 

sóng định kỳ, ban đầu thƣờng chỉ dài 1 tập, thỉnh thoảng cũng có 2 đến 3 tập, 

mỗi tập khoảng 90 phút phim. Đến năm 1996, Hãng phim THVN đ nh dấu sự 

ra đời của phim truyện truyền hình nhiều tập đầu tiên ở nƣớc ta bằng 

phim Những người sống bên tôi (10 tập) nhận đƣợc sự hoan nghênh thích thú 

của dƣ  uận. Sau đó, Hãng phim Tây đô và Hãng phim TH TP HCM cũng cho 

ra đời một số phim: Người đẹp Tây Đô 15 tập - sản xuất 1996), Đồng tiền 

xương máu (17 tập - sản xuất năm 1998)...  Hầu hết c c phim nhiều tập thời 

kỳ này đƣợc  àm với độ dài khoảng 10 tập, mỗi tập 70 đến 90 phút và do c c 

nhà văn chuyển thể, cải biên từ t c phẩm văn học.  

Cùng với sự góp mặt của rất nhiều Hãng phim thuộc c c Đài truyền hình 

từ Nam ra Bắc, số  ƣợng phim truyền hình nhiều tập đƣợc sản xuất mỗi năm 

tăng  ên nhanh chóng, từ con số vài chục đến khoảng trên dƣới 300 tập mỗi 

năm, vào những năm 2000 đến cuối thập niên đã  ên đến con số 500, 600 tập. 

Trong đó có rất nhiều bộ phim chất  ƣợng tốt, đƣợc kh n giả yêu mến,  ại có 

độ dài  ên đến vài chục, thậm chí gần trăm tập. Nguồn kịch bản đƣợc sử dụng 

để sản xuất phim trong thời kỳ này ngoài dựa trên t c phẩm văn học nhƣ Đất 

và người, Mùa lá rụng, Ma làng… đã xuất hiện nhiều phim đƣợc s ng t c từ 

thực tiễn của cuộc sống của ngƣời biên kịch nhƣ Cảnh sát hình sự, Xóm nước 

đen, Cu c chiến hoa hồng… 
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Từ 2006 đến nay, với chủ trƣơng tăng tỷ  ệ thời  ƣợng ph t sóng phim 

Việt, phim truyện truyền hình nhiều tập đƣợc đặc biệt ƣu tiên. Đồng thời, cơ 

chế xã hội hóa điện ảnh - truyền hình  àm xuất hiện c c Hãng phim tƣ nhân 

mạnh về kinh tế nhƣ BHD, Sao Thế giới, Lasta, Công ty Thiên Ngân, công ty 

M&T… đã góp phần thúc đẩy phim truyền hình nhiều tập ph t triển mạnh 

mẽ. Một số phim tiêu biểu của c c Hãng phim tƣ nhân nhƣ Bí mật Eva (Công 

ty Thiên Ngân, 70 tập), Bỗng dưng muốn khóc (Công ty BHD, 70 tập)… đều 

thu hút đƣợc sự chú ý của dƣ  uận.  

Sự vào cuộc của cả những Hãng phim tƣ nhân bên cạnh c c Hãng phim 

nhà nƣớc vẫn tiếp tục hoạt động khiến cho nhu cầu kịch bản trở nên bức thiết 

hơn bao giờ hết. Đó  à một nguyên nhân quan trọng khiến s ng t c theo nhóm 

hình thành. Việc chạy đua hối hả để phủ đầy sóng cho c c Đài truyền hình đã 

khiến cho số  ƣợng phim tăng  ên nhanh chóng, đến năm 2007 đã đạt con số 

5000 tập phim. Chỉ có điều, tỷ  ệ nghịch với số  ƣợng, phim truyền hình  ại 

“bị sa sút về chất  ƣợng so với c c giai đoạn trƣớc” [8, tr. 96] nên không còn 

đƣợc kh n giả dành cho nhiều tình cảm mến mộ.  

Về nội dung, phim truyện truyền hình đã phản  nh đƣợc mọi bình diện 

phong phú của cuộc sống xã hội Việt Nam.  

Chiếm phần hơn vẫn  à c c đề tài bức xúc trong xã hội nhƣ 

phòng chống tham nhũng, phê ph n tệ quan  iêu hành chính, thói 

ức hiếp cửa quyền đối với ngƣời dân và c c  oại tội phạm xã hội 

kh c nhƣ ma túy, mại dâm, buôn b n phụ nữ qua biên giới… 

Bên cạnh đó, nhiều bộ phim đã tập trung phản  nh những nét văn 

hóa đời thƣờng trong gia đình, trong cộng đồng, những tấm 

gƣơng quên mình vì ngƣời thân, vì đồng bào, đồng chí. Một số 

nhà  àm phim vẫn kiên trì dòng phim  ịch sử, chiến tranh c ch 

mạng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam qua c c thời kỳ và không ít bộ 
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phim đã thành công nhƣ Ông tướng tình báo và hai bà vợ, Làng 

cát, Vó ngựa trời Nam, Nhật ký chiến trường, Chàng trai cầu 

Ông Me… [8, tr. 98]. 

2.1.2. Đội ngũ s ng t c nhóm kịch bản PTTH NT ở Việt Nam   

Để đ p ứng đƣợc nhu cầu đột biến rất cao về số  ƣợng cũng nhƣ tốc độ 

của phim truyện truyền hình nhiều tập trong những năm cuối 90 đầu những 

năm 2000 và đặc biệt  à từ năm 2006, đội ngũ biên kịch phim truyện truyền 

hình cũng tăng  ên nhanh chóng. Nếu nhƣ trƣớc những năm 1994, chỉ có rất ít 

c c nhà biên kịch phim truyện điện ảnh tham gia s ng t c kịch bản phim 

truyện truyền hình thì đến khi chƣơng trình Văn nghệ chủ nhật ra đời đã thu 

hút rất nhiều nhà biên kịch chuyên nghiệp nhƣ Lê Phƣơng, Trịnh Thanh Nhã, 

Bành Mai Phƣơng, Nguyễn Anh Dũng, Phạm Thùy Nhân, Lê Ngọc Minh, 

Nguyễn Thị Hồng Ng t, Đoàn Trúc Quỳnh, Hoàng Nhuận Cầm, Châu Thổ, 

Nguyễn Hồ, Nhất Mai, Huỳnh Văn Nhị… Bên cạnh đó còn có một  ực  ƣợng 

đông đảo c c nhà văn viết đƣợc những bộ kịch bản thành công nhƣ Nguyễn 

Mạnh Tuấn, Đình Kính, Khuất Quang Thụy, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Thị 

Thu Huệ, Phạm Ngọc Tiến… và sau đó chuyển hẳn s ng  ĩnh vực s ng t c 

kịch bản phim truyền hình.  

Đến đầu những năm 2000, “xuất hiện một thế hệ nhà biên kịch phim 

truyền hình trẻ thế hệ 8x và có nhiều tên tuổi đã đƣợc khẳng định nhƣ Hà Anh 

Thu, Nguyễn Quỳnh Trang, Hà Thủy Nguyên”… [8, tr. 101]. Với sự tham gia 

đầy sung sức và thiện chiến của đội ngũ biên kịch trẻ, c c nhóm viết đƣợc nở 

rộ trong thời kỳ này. Hầu nhƣ Đài truyền hình, Hãng Phim, công ty tƣ nhân 

nào cũng có ít nhất một nhóm viết kịch bản phim truyền hình. Ngoài ra còn có 

c c nhóm viết độc  ập nhƣ Lưỡng  à Song Thủy, SGr 21, Sói con, Dã quỳ… 

cộng t c thƣờng xuyên với c c Đài truyền hình và c c công ty mua b n kịch 

bản, ý tƣởng nhƣ Thằng Mõ của Trần Cảnh Đôn, Scripts của Nguyễn Quang 
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Lập… chƣa kể đến những nhóm viết tự do, chỉ thành  ập để cộng t c với nhau 

trong một bộ kịch bản cụ thể. C c nhà biên kịch trẻ này đa phần đƣợc đào tạo 

chuyên môn từ trƣờng Đại học Sân khấu - Điện ảnh HN, Đại học Sân khấu 

TP HCM và Khoa văn của trƣờng ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn. Ngoài ra 

còn có sự tham gia của c c nhà văn, nhà thơ, thậm chí nhà b o trẻ muốn thử 

sức với nghề biên kịch. Nhƣng hầu hết c c nhóm viết thành  ập rồi tan rã rất 

nhanh chóng, chỉ còn  ại c c nhóm viết thuộc một số Trung tâm sản xuất 

PTTH  à còn gắn bó  âu dài.  

Tuy nhiên với số  ƣợng hàng ngàn tập phim đƣợc sản xuất mỗi năm nhƣ 

hiện nay thì danh s ch c c nhà văn, nhà biên kịch chuyên nghiệp viết cho 

phim truyện truyền hình vẫn còn mỏng. Đặc biệt  à đội ngũ chủ biên trong 

s ng t c nhóm còn rất ít và thiếu tính chuyên nghiệp. Ngoại trừ một số chủ 

biên  à biên tập, biên kịch thuộc c c trung tâm sản xuất PTTH, chủ biên trong 

c c nhóm viết thƣờng  à những t c giả có ý tƣởng kịch bản đƣợc sản xuất, họ 

hầu hết còn không đƣợc đào tạo hay biết gì về nghiệp vụ của ngƣời chủ biên. 

Dẫn theo cả nhóm viết đƣợc vận hành thiếu chuyên nghiệp và hiệu quả. Cũng 

phải nói thêm rằng, ở nƣớc ta chƣa có một chuyên ngành nào đào tạo ngƣời 

chủ biên, cũng chƣa x c định đƣợc một hệ thống tiêu chí đ nh gi  ngƣời chủ 

biên  à gì. Do đó, hoạt động của ngƣời chủ biên và kéo theo  à hoạt động của 

cả nhóm s ng t c hầu hết  à tự học để rút ra kinh nghiệm từ thực tiễn s ng t c 

là chính.   

 2.1.3. Một số bộ phim tiêu biểu đƣợc sản xuất bằng KB của nhóm sáng tác  

Năm 1998, bộ kịch bản PT truyền hình dài tập đầu tiên đƣợc s ng t c 

bằng phƣơng ph p  àm việc nhóm  à bộ kịch bản phim Gió qua miền tối sáng. 

Với sự hỗ trợ và đặt hàng của tổ chức Care, 5 nhà văn, nhà biên kịch điện ảnh 

nổi tiếng đã ngồi với nhau để bàn bạc, phân chia và triển khai dƣới sự cố vấn 
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của một chuyên gia nƣớc ngoài. Song khi  ên sóng, phần kịch bản bị chê rất 

nhiều do sự trật khớp về tính c ch nhân vật, tình huống và chi tiết giữa c c tập.  

Năm 2001, bộ phim Phía trước là bầu trời đƣợc viết nhóm bởi c c t c giả 

Đặng Diệu Hƣơng, Nguyễn Kim Hoa, Trần Thanh Linh nhận đƣợc sự đón 

nhận của kh n giả, đặc biệt  à kh n giả trẻ. Hàng chục năm  iên tiếp sau đó, 

Trung tâm sản xuất phim truyền hình cho ra mắt hàng chục bộ PTTH NT s ng 

t c bằng phƣơng thức viết nhóm đã gây đƣợc tiếng vang nhƣ Ngõ lỗ thủng, 

Những công dân tập thể, Chàng trai đa cảm, Cầu vồng tình yêu…   

Từ năm 2007 đến 2010, đội ngũ Biên kịch của Hãng phim truyện VN tổ 

chức viết nhóm hàng chục bộ phim truyện truyền hình nhiều tập nhƣ Cu c 

chiến hoa hồng, Khuyến mại mùa cưới, Luật giang hồ…  

Năm 2007, bộ phim Đi về phía mặt trời đƣợc nhóm Sói con do đạo diễn 

Lƣu Trọng Ninh dẫn dắt viết kịch bản. Sau đó  à Những nẻo đường thành 

phố, Cầu vồng ngày không mưa… cũng do nhóm Sói con s ng t c. 

Năm 2009, bộ phim Lập trình cho trái tim (phần 1 và 2) đƣợc viết bởi 

nhóm Lƣỡng Hà Song Thủy dƣới sự dìu dắt của NBK Nguyễn Quang  ập. 

Liên tiếp trong những năm sau, nhóm viết này cho ra mắt nhiều sản phẩm viết 

nhóm kh c nhƣ Âm tính, Tuổi yêu, Tiếng dương cầm trên biển… 

Bên cạnh đó  à c c nhóm viết tự do cộng t c với c c Hãng phim tƣ nhân 

nhƣ Thiên Ngân, BHD… để sản xuất những bộ phim truyền hình nhiều tập 

nhƣ 13 nữ tù, Bí mật của Eva, Bà n i không ăn pizza…  

Gần đây, rất nhiều phim đƣợc sản xuất bằng kịch bản đƣợc s ng t c nhóm 

- thậm chí  à s ng t c nhóm chung với nhóm s ng t c của nƣớc ngoài - thu hút 

đƣợc rất nhiều sự quan tâm của kh n giả, đặc biệt  à kh n giả trẻ nhƣ Tuổi 

thanh xuân, Khép mắt chờ ngày mai, Máy bay ký sự… 

 Từ những đặc điểm chung về hoàn cảnh ra đời và đội ngũ sáng tác nhóm 

kịch bản phim truyện truyền hình nhiều tập ở nƣớc ta dẫn đến thực trạng sáng 
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t c nhóm kịch bản từ năm 2006 đến nay có những đặc điểm rất riêng. Đặc 

biệt, công tác đào tạo ở nƣớc ta chƣa có hệ thống  ý thuyết thống nhất về s ng 

tác nhóm kịch bản PTTH cho nên ngƣời viết dựa trên phân tích thực tiễn c ch 

thức s ng t c của c c nhóm biên kịch hiện nay để tổng hợp và phân  oại thành 

ba dạng nhóm viết kịch bản PTTH NT tiêu biểu đó  à: dạng nhóm viết thuộc 

các trung tâm SX PTTH, dạng nhóm viết sinh viên và dạng nhóm viết tự do.  

 

2.2. Ba dạng nhóm tiêu biểu trong sáng tác nhóm kịch bản PTTH NT ở 

Việt Nam từ năm 2006 đến nay  

2.2.1. Sáng tác nhóm KB PTTH NT ở dạng nhóm viết thuộc các trung tâm 

SX PTTH 

 Kể từ 1998, với sự hình thành nhóm viết đƣợc công nhận  à s ng t c 

nhóm đầu tiên của nƣớc ta với 5 nhà văn - t c giả kịch bản phim Gió qua 

miền tối sáng, s ng t c nhóm đã nhanh chóng đƣợc  p dụng để s ng tạo ra rất 

nhiều bộ kịch bản phim truyện THNT, nhằm đ p ứng cho nhu cầu ngày một 

tăng của công nghệ sản xuất phim TH. Đi tiên phong trong phƣơng ph p s ng 

t c này đƣơng nhiên phải kể đến đội ngũ biên kịch thuộc c c trung tâm sản 

xuất PTTH bởi đây không chỉ  à nơi cung cấp chủ yếu về PTTH mà còn  àm 

ra những bộ phim truyện TH chất  ƣợng cao, thu hút đông đảo ngƣời xem và 

giành đƣợc nhiều giải thƣởng  ớn về nghề nghiệp. Đội ngũ biên kịch chuyên 

nghiệp tinh nhuệ nhất hầu hết đều tập trung ở c c Trung tâm sản xuất phim 

truyện Điện ảnh và Truyền hình. Đây  à dạng nhóm viết có đội ngũ s ng t c 

đông đảo nhất so với c c dạng nhóm còn  ại. 

 Trƣớc tiên phải kể đến hai nguồn cung phim truyện truyền hình  ớn nhất 

cả nƣớc, đó  à Trung tâm sản xuất phim truyện truyền hình - Đài Truyền hình 

Việt Nam (VFC) và Trung tâm sản xuất phim truyện truyền hình - Đài truyền 

hình TP HCM (TFS). Tiếp theo  à c c Hãng phim nay  à c c công ty TNHH 
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sản xuất phim điện ảnh và Truyền hình nhƣ Cty TNHH MTV Hãng phim 

truyện Việt Nam, Cty TNHH MTH Hãng phim truyện I… ở miền Bắc và Cty 

Cổ Phần Phim Giải Phóng, Công ty sản xuất Phim Lasta, Se-na-phim ở miền 

Nam… và còn rất nhiều c c công ty truyền thông, công ty sản xuất phim kh c 

trên khắp cả nƣớc. Nhƣng trong đó chỉ những Trung tâm sản xuất PTTH  

thuộc c c Đài truyền hình và c c Hãng phim truyện mới có đội ngũ biên tập 

biên kịch chuyên nghiệp, thuộc biên chế của Đài, Hãng phim. Còn  ại c c 

Công ty sản xuất phim tƣ nhân hoặc c c công ty Truyền Thông hầu nhƣ 

không có đội ngũ biên kịch cố định. Do đó, dạng nhóm viết thuộc c c trung 

tâm sản xuất phim truyện truyền hình đƣợc x c định  à c c nhóm viết  àm 

việc cho c c trung tâm sản xuất phim của c c Đài TH và c c Hãng Phim 

truyện Điện ảnh có sản xuất phim truyện TH.     

 Do đó, đặc điểm đầu tiên của dạng nhóm viết thuộc c c trung tâm sản 

xuất PTTH  à có đội ngũ biên kịch chuyên nghiệp đƣợc đào tào chuyên sâu tại 

c c trƣờng Đại học ra. Nhƣ NBK Trịnh Thanh Nhã, NBK Bành Mai Phƣơng, 

NBK Nguyễn Anh Dũng… Hay không xuất ph t từ c c ngành học chuyên 

môn nhƣng  ại  à những nhà văn đã thành danh chuyển hẳn sang s ng t c kịch 

bản phim truyện nhƣ NBK Nguyễn Thị Thu Huệ, NBK Trần Thùy Linh, 

NBK Phạm Ngọc Tiến… Trẻ hơn có Đặng Diệu Hƣơng, Hà Anh Thu, 

Nguyễn Thu Thủy… Tính chuyên nghiệp trong s ng t c của đội ngũ biên kịch 

thuộc c c Trung tâm sản xuất PTTH thể hiện ở số  ƣợng t c phẩm nhiều, đều 

đặn, ở sự năng động xông pha tất cả mọi đề tài, thể  oại, sẵn sàng s ng t c 

theo đơn đặt hàng, theo hợp đồng, theo sự phân công của  ãnh đạo, đảm bảo 

tiến độ và chất  ƣợng ít nhất  à  ở mức đƣợc nghiệm thu.  

 Đặc điểm thứ hai của nhóm s ng t c thuộc c c trung tâm sản xuất PTTH 

đó  à độ tuổi của c c thành viên rất kh c nhau, từ những biên kịch trẻ mới ra 

trƣờng đến những NBK sắp về hƣu. Đặc điểm về độ tuổi kéo theo c c yếu tố 
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t c động đến s ng t c nhóm nhƣ: kinh nghiệm nghề nghiệp, kinh nghiệm 

sống, c  tính s ng tạo, danh tiếng… khác nhau sẽ tạo ra những phƣơng ph p 

 àm việc và chất  ƣợng hiệu quả kh c nhau. 

 Đặc điểm thứ ba là nhóm s ng t c thuộc c c trung tâm sản xuất PTTH 

chịu sự chi phối, ràng buộc  ớn. Tuy  àm công việc s ng tạo nhƣng nhóm s ng 

tác  uôn phải tuân theo định hƣớng, kế hoạch của đơn vị,  ãnh đạo, cao hơn  à 

Hội đồng duyệt kịch bản từ ý tƣởng đến cốt truyện, từ phƣơng ph p  àm việc 

đến tiến độ hoàn thành… do đó khả năng s ng t c theo đơn đặt hàng, theo 

nhiệm vụ phân công của họ rất cao. Bản thân trong nhóm sáng tác cũng chịu 

sự ràng buộc  ẫn nhau. Các thành viên trong nhóm thƣờng gắn bó lâu dài vì 

cùng cơ quan nên có tr ch nhiệm và nghĩa vụ cộng t c, chịu sự phân công 

công việc của  ãnh đạo chứ không thể tự do tùy tiện theo ý thích c  nhân nhƣ 

những dạng nhóm sáng tác khác. Từ những đặc điểm trên, dẫn đến sản phẩm 

của nhóm s ng t c thuộc c c trung tâm sản xuất PTTH ra đời kh  “đều tay” 

về chất  ƣợng và “đều đặn” về tiến độ.  

 2.2.2. S ng t c nhóm KB PTTH NT ở dạng nhóm viết sinh viên 

 Xét về độ tuổi trung bình của c c nhóm viết thì rất trẻ so với s ng t c độc 

 ập. Phần vì biên kịch trẻ thƣờng rất năng động, nhiệt huyết, dễ thích nghi, 

đặc biệt  à khi họ chƣa hình thành “c  tính s ng tạo” cho riêng mình nên sẵn 

sàng hòa nhập để viết chung. Phần vì giới trẻ rất khó kiên trì theo đuổi một bộ 

kịch bản trong một thời gian dài,  ại  àm việc  ặng thầm một mình, nhất  à khi 

nghiệp vụ còn rất non và mối quan hệ chƣa có do mới vào nghề. Vì vậy, họ 

đến với s ng t c nhóm, cộng  ực với nhau nhƣ một sự tất yếu để trƣởng thành 

về nghề nghiệp. Trẻ nhất trong số c c nhà biên kịch trẻ tham gia s ng t c 

nhóm vì những  ý do kể trên chính  à c c sinh viên chuyên ngành biên kịch. 

Trong chƣơng trình học nghề, một nội dung bắt buộc sinh viên phải thực hành 

đó  à s ng t c kịch bản PTTH NT. Nhân cơ hội này, c c nhóm sinh viên dƣới 
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sự dẫn dắt của một nhà biên kịch - giáo viên hƣớng dẫn sẽ s ng t c nên những 

bộ kịch bản có khả năng đ p ứng thị trƣờng để đem chào b n. 

 Do đó, nhóm viết sinh viên thƣờng đƣợc hình thành ngay trong qu  trình 

học ở trƣờng. Tiêu biểu có một số nhóm viết đƣợc kh n giả biết đến nhƣ: 

nhóm Lưỡng  à Song Thủy, học viên của dự  n Điện ảnh thuộc trƣờng ĐH 

Khoa học xã hội và nhân văn; nhóm SGr 21 (Screenwriting Group 21) - sinh 

viên trƣờng Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Lợi thế của nhóm viết sinh 

viên không chỉ  à tuổi trẻ nhƣ một số nhóm viết kh c. Mà ở họ có sức s ng 

tạo mạnh mẽ, mới  ạ của những ngƣời mới vào nghề, học nghề và muốn thể 

hiện mình. Do đó, nhóm viết sinh viên có đặc điểm  à thƣờng tạo dựng đƣợc 

những ý tƣởng độc đ o, s ng tạo, có thể mạnh trong khai th c c c đề tài tuổi 

trẻ, tình bạn, tình yêu. Đi kèm với  ợi thế đó, dạng nhóm này có đặc điểm thứ 

hai  à c c thành viên thƣờng non về nghiệp vụ và thiếu vốn sống. Đồng thời, 

do còn đang học nghề nên khả năng  àm việc tập thể, tuân thủ niêm  uật nghề 

nghiệp và kỷ  uật trong s ng t c  à rất yếu. Họ thích s ng tạo nhƣng đầy tính 

ngẫu hứng. Vì vậy, rủi ro trong s ng t c  à rất cao. Hứng  ên có thể nhiệt tình 

tham gia nhƣng giữa chừng sẵn sàng bỏ cuộc. Nhất  à khi họ không có một sự 

ràng buộc nào về hợp đồng  ao động nhƣ biên kịch thuộc c c Trung tâm sản 

xuất PTTH. Dẫn đến một đặc điểm nữa ở nhóm s ng t c sinh viên đó  à chất 

 ƣợng của kịch bản  àm ra không đồng đều, ổn định. Bộ nào nhiều cảm hứng, 

khai th c đúng vùng vốn sống, đƣợc dẫn dắt bởi một chủ biên tốt thì bộ đó 

mới hay. Còn  ại, họ rất khó  àm theo đơn đặt hàng. Thậm chí, nếu chủ biên 

dẫn dắt mà yếu hoặc không sâu s t thì chất  ƣợng kịch bản còn không đảm 

bảo nghiệm thu, thậm chí  à đổ bể dự  n giữa chừng.  

2.2.3. S ng t c nhóm KB PTTH NT ở dạng nhóm viết tự do 

 Ngoài những dạng nhóm viết thuộc c c Trung tâm sản xuất PTTH và 

dạng nhóm viết sinh viên, còn có những nhóm viết không thuộc đơn vị sản 
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xuất nào, cũng không tồn tại cố định qua nhiều bộ kịch bản mà thƣờng chỉ 

cộng t c với nhau khi cần triển khai một dự  n nào đó rồi thôi. Họ có thể  à 

sinh viên mới ra trƣờng hay biên kịch đã  ão  uyện, có thể  à nhà b o, nhà văn, 

nhà thơ hay đang hoạt động ở bất kỳ  ĩnh vực nào, kể cả  à không hề  iên quan 

đến nghệ thuật, miễn  à họ có ý tƣởng rồi gửi tới c c Trung tâm sản xuất 

PTTH và đƣợc ký hợp đồng triển khai kịch bản. Trong trƣờng hợp đó, nếu họ 

cộng t c với nhóm viết thuộc c c Trung tâm sản xuất PTTH thì quy trình và 

cách  àm việc nhóm sẽ diễn ra giống nhƣ đặc điểm của s ng t c nhóm tại c c 

Trung tâm sản xuất PTTH. Nếu cộng t c với nhóm sinh viên để triển khai thì 

sẽ giống nhƣ s ng t c nhóm sinh viên. Nhƣng nếu không theo cả hai c ch 

trên, họ sẽ tự mình mời thêm một vài bạn bè đồng nghiệp để cùng tham gia 

triển khai đề cƣơng đã duyệt. Khi đó, một nhóm viết hình thành. Đó  à dạng 

nhóm viết tự do, từ c ch thức tổ chức, bản thân c c thành viên và mức độ gắn 

bó của nhóm viết đều tự do và ít ràng buộc. 

 Đặc điểm đầu tiên của nhóm viết tự do  à đƣợc thành  ập hoàn toàn “ngẫu 

hứng”. Họ có thể cùng nhau s ng tạo ý tƣởng, xây dựng đề cƣơng rồi đem đi 

chào bán. Có thể chỉ một ngƣời s ng tạo c c công đoạn đầu tiên này, tự đem 

đi chào b n rồi ký đƣợc hợp đồng xong mới mời ngƣời cộng t c. Nhóm viết 

khi đó hình thành một c ch thời vụ, thích thì  àm, không thích thì thay thành 

viên kh c. Do đó, tính ràng buộc và tƣơng t c  ẫn nhau rất yếu. Tinh thần 

trách nhiệm với dự  n và với nhà đầu tƣ cũng càng yếu hơn. Đặc điểm thứ hai 

 à đội ngũ biên kịch của c c nhóm viết tự do rất đa dạng, có thể cùng tuổi 

hoặc không, cùng chuyên môn hoặc không, miễn  à đồng ý tham gia dự  n. 

Do đó chuyên môn nghiệp vụ thƣờng không vững vàng, dẫn đến sản phẩm 

của c c nhóm viết tự do kh  bấp bênh, thiếu đồng đều. Nếu nhóm có những 

biên kịch giỏi thì bộ kịch bản sẽ đạt chất  ƣợng. Ngƣợc  ại, nếu  à nhóm viết 

có xuất thân từ c c chuyên ngành kh c thì rất khó triển khai và khó đƣợc 
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nghiệm thu. Có đƣợc nghiệm thu thì cũng phải sửa chữa rất nhiều. Đặc điểm 

thứ ba  à c c nhóm viết tự do thƣờng không tuân thủ quy trình s ng t c, sẵn 

sàng bỏ qua một vài công đoạn, miễn  à có đƣợc kịch bản chi tiết. Và đặc 

điểm cuối cùng  à rất ít khi có chủ biên. Nếu ý tƣởng  à sản phẩm của cả 

nhóm thì sau khi đƣợc ký kết, cả nhóm sẽ chia ra mỗi ngƣời  àm một phần 

nhƣ nhau mà không có ai dẫn dắt, quản  ý và biên tập. Còn nếu dự  n  à sản 

phẩm của một c  nhân thì sau khi ngƣời này mời thêm một số ngƣời cộng t c, 

cũng chia đều công việc ra và triển khai giống nhƣ nhau, sau khi hoàn thành 

kịch bản chi tiết thì đem nộp cho nhà đầu tƣ mà không thông qua một ngƣời 

chủ biên nào cả. 

 Từ những đặc điểm riêng của ba dạng nhóm viết kịch bản kể trên có thể 

thấy rằng, hoạt động s ng t c nhóm ở nƣớc ta diễn ra theo kiểu tự ph t  à 

chính, mạnh ai ngƣời ấy  àm nên có sự chênh  ệch, kh c biệt kh   ớn giữa c c 

dạng nhóm. Từ năng  ực của c c thành viên đến vai trò của ngƣời chủ biên 

trong c c dạng nhóm đều rất kh c nhau. Có dạng nhóm còn xem nhẹ vai trò 

của ngƣời chủ biên và công t c biên tập, thậm chí không cần đến nhân tố quan 

trọng này. Trong khi tiền đề then chốt  àm nên thành công cho bất kì hoạt 

động nhóm nói chung nào đó  à: “Có những thành viên xuất sắc và ngƣời 

trƣởng nhóm tài ba”. [6, tr. 33] 

 

2.3. Tính chất tự phát, đa dạng về phƣơng pháp làm việc của các dạng 

nhóm sáng tác kịch bản PTTH NT ở Việt Nam từ 2006 đến nay  

2.3.1. Đặc điểm s ng t c ở dạng nhóm viết kịch bản thuộc c c trung tâm 

sản xuất PTTH 

 Về c ch tổ chức sáng tác, ở các Trung tâm sản xuất PTTH, thông thƣờng 

một nhóm viết bắt đầu hoạt động sau khi đã có đề cƣơng tổng thể, tức  à bỏ 

qua một vài bƣớc đầu trong quy trình s ng t c. Bởi bƣớc một thƣờng đƣợc 
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 àm chỉ với một ngƣời  à biên kịch chính trong Trung tâm SX phim hoặc t c 

giả bên ngoài gửi vào cộng t c. Sở dĩ rất hiếm khi cả nhóm tham gia sáng tác 

cùng với nhau ngay từ bƣớc đầu  à vì đề cƣơng ý tƣởng của t c giả bên ngoài 

Trung tâm gửi về (biên kịch, nhà văn, c c ngành nghề kh c) vốn đã  à kết quả 

của s ng t c độc  ập. Còn trong trƣờng hợp ý tƣởng  à của biên kịch thuộc 

Trung tâm thì hầu hết cũng tự một mình hình thành xây dựng, thậm chí hoàn 

thiện đến bƣớc 3  à xây dựng hệ thống nhân vật và phân tập mới gửi  ên Hội 

động thẩm định để duyệt. Để nếu không đƣợc duyệt thì cũng chỉ uổng phí sức 

 ao động của c  nhân một ngƣời, hoặc có phải chờ đợi, gửi đi chào hàng ở c c 

công ty kh c… đôi khi mất đến vài năm mới ký đƣợc hợp đồng triển khai thì 

cũng chỉ c  nhân t c giả phải đeo đuổi nó mà thôi. Vì vậy, thông thƣờng là 

đến khi một c  nhân biên kịch nào đó ký đƣợc hợp đồng triển khai đề cƣơng 

kịch bản hoặc đƣợc  ãnh đạo duyệt đồng ý triển khai thì mới tập hợp một số 

biên kịch kh c cùng tham gia, tức nhóm viết bắt đầu hình thành. Đƣơng nhiên 

 úc này họ đã có sẵn đề cƣơng kịch bản phân tập, tức bỏ qua 3 bƣớc đầu trong 

quy trình s ng t c kịch bản PTTH  à không  àm việc cùng nhau. Trong khi đó, 

“những ý tƣởng của từng tình huống do cả nhóm họp  ại bao giờ cũng phong 

phú và đa dạng hơn so với suy nghĩ một chiều của một c  nhân s ng t c. Hoặc 

những chọn  ựa hành xử của c c nhân vật sẽ kh c hơn so với suy tƣởng của 

một c  nhân s ng t c độc  ập” [Phần phụ  ục - Bài phỏng vấn NBK Đặng 

Thanh]. Thêm nữa, c c ý tƣởng của một c  nhân khi đƣợc nhóm thảo  uận sẽ 

có rất nhiều c  nhân kh c đóng góp, phản biện, tung hứng… từ đó câu chuyện 

phim đƣợc ph t triển rất mạch  ạc, lôgic, phong phú và thú vị hơn. Vì vậy, bỏ 

qua công đoạn s ng tạo ý tƣởng và đề cƣơng tổng thể cùng nhau, nhóm viết 

kịch bản đã bỏ qua một cơ hội  ớn trong việc tập trung sức s ng tạo của tập thể. 

 Năm 2007 khi viết bộ kịch bản đầu tiên cho Hãng phim truyện Việt Nam 

là Cu c chiến hoa hồng ngƣời viết cũng tự tìm kiếm ý tƣởng, ph t triển ý 
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tƣởng, xây dựng nhân vật, hoàn thiện cốt truyện tổng thể theo phƣơng ph p 

s ng t c độc  ập từ gần một năm trƣớc đó. Cho đến khi đề cƣơng tổng thể 

đƣợc đối t c  ựa chọn và ký hợp đồng triển khai, nhóm viết mới hình thành 

gồm 4 thành viên chính và một chủ biên. Trong đó ngƣời chủ biên không phải 

 à ngƣời có ý tƣởng ban đầu mà  à biên tập chính của Hãng và cơ sở để  ựa 

chọn, x c  ập c c thành viên còn  ại cho nhóm dựa trên sở trƣờng s ng t c c  

nhân, vùng hiểu biết về đề tài... chứ không nhất thiết  à ngƣời của Hãng. Lúc 

này, ngƣời viết  à t c giả đề cƣơng mới truyền đạt, phân tích cho c c thành 

viên còn  ại của nhóm về c c đặc điểm, ý đồ xây dựng nội dung và phƣơng 

ph p thể hiện ý tƣởng. Sau đó cả nhóm thống nhất chia nội dung cốt truyện ra 

thành 4 phần, 4 thành viên của nhóm mỗi ngƣời nhận một phần về tự triển 

khai thành đề cƣơng phân tập. Theo đó, việc họp nhóm chỉ dừng ở mức thống 

nhất, bàn bạc, phân công nhiệm vụ chứ không phải  à đồng s ng tạo. Vì phần 

s ng tạo đề cƣơng phân tập  ại đem về tự  àm c  nhân rồi r p  ại với nhau. 

Còn trong hầu hết c c bộ còn  ại nhƣ 13 nữ tù, Mày râu làm vợ, Bảo mẫu @... 

đề cƣơng phân tập  à một phần bắt buộc phải  àm trong hồ sơ đề cƣơng kịch 

bản nên c  nhân ngƣời viết đều xây dựng hoàn thiện đến bƣớc 3 tức đề cƣơng 

phân tập rồi đem đi chào b n, đến khi kí đƣợc hợp đồng triển khai mới hình 

thành nhóm viết. Lúc này, nếu có muốn huy động sức s ng tạo tập thể cũng 

rất khó bởi vì thứ nhất, quyền  ợi của c c thành viên chỉ đƣợc tính từ thời 

điểm bắt đầu hình thành nhóm, tức  à viết chi tiết. Không thể trả nhuận bút 

cho c c thành viên ở khâu xây dựng đề cƣơng khi mà công việc đó đã đƣợc 

 àm xong, đã đƣợc kiểm duyệt bởi một c  nhân s ng tạo. Thứ hai  à, đề cƣơng 

tổng thể đã đƣợc kiểm duyệt. Thông thƣờng nhà sản xuất sẽ yêu cầu t c giả 

triển khai trung thành với đề cƣơng ban đầu. Đồng nghĩa với những s ng tạo 

thêm lúc này, kể cả  à để nâng cao chất  ƣợng cũng không đƣợc tính đến, 

thậm chí còn không đƣợc cho phép vì phải trung thành với đề cƣơng đã kiểm 
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duyệt. Do đó, hầu nhƣ không nhóm viết nào sau khi đã ký đƣợc hợp đồng 

triển khai kịch bản  ại đóng góp sức s ng tạo để xây dựng cho đề cƣơng  àm 

gì. Việc bàn bạc trao đổi  úc này chỉ dừng ở mức truyền đạt  ại nội dung, yêu 

cầu để tiến hành triển khai mà thôi.   

 Hiếm hoi  ắm cũng có một số trƣờng hợp ví dụ nhƣ nhóm s ng t c kịch 

bản PTTH NT Tuổi thanh xuân do hợp t c với Hàn Quốc để sản xuất nên 

nhóm viết của Việt Nam phải họp bàn thƣờng xuyên với nhóm viết của Hàn 

Quốc từ những bƣớc đầu tiên đó  à xây dựng ý tƣởng, cốt truyện, nhân vật… 

Song chủ yếu vẫn  à nhóm viết của Hàn Quốc đƣa ra ý tƣởng, nhân vật, cốt 

truyện… còn phía nhóm viết của ta nhận xét, góp ý, đƣa ra yêu cầu… để phía 

nhóm viết của họ điều chỉnh và hoàn thiện. Nhƣ vậy, phía nhóm viết của 

chúng ta mới  àm chủ yếu công việc của ngƣời biên tập chứ chƣa thực sự 

tham gia vào hoạt động s ng t c nhóm.  

 Nhƣ vậy, thông thƣờng, một nhóm viết thuộc c c trung tâm sản xuất 

PTTH sẽ bắt đầu hoạt động sau khi đề cƣơng phân tập đƣợc duyệt, tức từ 

bƣớc 4 của quy trình  à: xây dựng đề cƣơng list. 

 Về  ý thuyết, ở bƣớc xây dựng đề cƣơng  ist (tức đề cƣơng dựng đoạn) 

này, cả nhóm sẽ cùng ngồi với nhau để đóng góp chất x m, bàn bạc, xây 

dựng, thống nhất, thậm chí  à phản biện  ẫn nhau, cùng tìm ra một phƣơng  n 

hiệu quả nhất nhằm x c  ập nội dung cho từng phân đoạn. Nhƣng ở những 

Trung tâm sản xuất PTTH, c c nhóm viết không thể ngồi cùng nhau để xây 

dựng đề cƣơng  ist. Đa phần  à vì thời gian không cho phép và thói quen  àm 

việc độc  ập của biên kịch. Nếu cứ tính trung bình 30 phân đoạn cho một tập 

phim 45 phút thì một bộ kịch bản 30 tập sẽ cần đến 900 phân đoạn. Để xây 

dựng 900 phân đoạn đó cần một khoảng thời gian kh  dài. Nhất  à khi  àm 

việc nhóm thì mỗi ngƣời đóng góp một ý và việc thống nhất không phải  úc 

nào cũng dễ dàng. Do đó, c c nhóm viết thƣờng chọn một trong hai c ch. 
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Hoặc  à một ngƣời - thƣờng  à t c giả của ý tƣởng ban đầu - sẽ một mình 

dựng  ên toàn bộ đề cƣơng  ist của cả bộ, hoặc  à chia cho mỗi thành viên 

trong nhóm tự dựng  ist một số tập nào đó, thƣờng  à 5 đến 10 tập tùy theo số 

 ƣợng tập và số  ƣợng thành viên trong nhóm. Sau khi mỗi ngƣời tự triển khai 

phần  ist dựng của mình, cả nhóm mới họp với nhau để r p nối, dƣới sự dẫn 

dắt của ngƣời chủ biên, cả nhóm sẽ thống nhất khắc phục những điểm chƣa 

hợp  ý hoặc trật khớp để hoàn thành đƣợc một bản đề cƣơng  ist tổng thể. 

Nhƣng trong nhiều trƣờng hợp, cả nhóm còn không họp nhau để thống nhất 

 ại đề cƣơng  ist mà chỉ thông qua đầu mối  à ngƣời chủ biên rồi tiến hành viết 

chi tiết  uôn. Thậm chí có rất nhiều trƣờng hợp, ngƣời viết không hề đọc phần 

 ist dựng của c c thành viên kh c trong nhóm, chỉ biết đúng số tập mình đƣợc 

giao và mọi giao dịch cũng chỉ  àm với chủ biên. Do đó, ngƣời chủ biên gần 

nhƣ  à ngƣời duy nhất nắm đƣợc tổng thể dự  n đang đƣợc triển khai nhƣ thế 

nào. Ngƣời chủ biên  à đầu mối để c c thành viên trong nhóm gửi kết quả  àm 

việc của mình tới. Ngƣời chủ biên cũng  à ngƣời duy nhất biết đƣợc sự kết nối 

giữa c c tập có tốt không, triển khai có đúng dự định ban đầu không và c c 

vấn đề nảy sinh kh c. Qua sự kiểm so t đó, ngƣời chủ biên sẽ kịp thời điều 

chỉnh để thống nhất đƣợc những phần của c c thành viên  ại với nhau. Nhƣng 

chủ yếu  à vẫn  àm việc riêng với từng thành viên để điều chỉnh, sửa chữa nhƣ 

một ngƣời biên tập với một biên kịch, chứ không phải  à đồng s ng tạo. Do 

đó, thêm một công đoạn nữa, c c nhóm viết kịch bản  ại bỏ qua cơ hội huy 

động sức s ng tạo của tất cả c c thành viên trong nhóm.  

  Đến bƣớc thứ 5: viết chi tiết. Thông thƣờng, sau khi đã cùng nhau  àm kĩ 

đến từng phân đoạn, c c thành viên trong nhóm sẽ nhận đề cƣơng  ist về để tự 

triển khai thành kịch bản chi tiết. Nhƣng ở c c nhóm viết thuộc c c Trung tâm 

sản xuất PTTH nói riêng và c c nhóm viết ở Việt Nam nói chung, chúng ta 

thƣờng bỏ qua khâu dựng  ist, có dựng thì cũng không dựng cùng nhau nên 
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không nắm bắt đƣợc đến từng tình huống, chi tiết, hành động cụ thể trong 

từng tập. Do đó, khi viết chi tiết, thƣờng  à mỗi thành viên tự triển khai theo 

c ch hiểu của mình, theo thế mạnh của mình. Do đó, khi mỗi tập đƣợc hoàn 

thành và gửi đến ngƣời chủ biên, ngƣời chủ biên sẽ phải kiểm so t rất tốt toàn 

bộ tình huống, chi tiết, tính c ch nhân vật… Nếu không kịch bản sẽ rất dễ bị 

trật khớp, không thống nhất, chi tiết bị trùng  ặp, tính c ch nhân vật không  

nhất qu n, thoại không đồng nhất… Thêm nữa, ngƣời chủ biên cũng phải hết 

sức tỉnh t o, thuộc rõ chuyện để x c định đƣợc vị trí của tập phim vì khi 

nghiệm thu, thƣờng  à chủ biên không đƣợc đọc c c tập theo thứ tự tuần tự mà 

ngay khi ngƣời viết gửi đến đã phải đọc để kịp thời góp ý bổ sung, điều chỉnh.   

 Còn một vấn đề nữa, trong quá trình viết chi tiết, nếu  à s ng t c độc  ập, 

ngƣời viết đƣợc tự do tối đa, có thể tùy ý thêm bớt, thay đổi chi tiết, tình 

huống, tính c ch nhân vật, thậm chí nội dung cốt truyện và chủ đề tƣ tƣởng. 

Nhƣng với viết nhóm thì đề cƣơng tổng thể, hay đề cƣơng phân tập và nhất  à 

đề cƣơng  ist giống nhƣ một bản “ph p  ệnh”, phải tuân thủ rất nghiêm để 

không gây x o trộn cho c c tập kh c, của ngƣời viết kh c. Do đó, viết chi tiết 

ở s ng t c nhóm gần nhƣ chỉ  à việc triển khai nội dung bằng dàn cảnh và  ời 

thoại, tính s ng tạo ở giai đoạn này rất ít đƣợc ph t huy. Thậm chí, có không 

ít biên kịch có thể  àm tốt hơn, tức hấp dẫn, cuốn hút và độc đ o… hơn nhƣng 

đã không  àm, chỉ giữ “chừng mực” để đảm bảo mặt bằng chung so với c c 

tập kh c. Lại cũng có trƣờng hợp ngƣời viết triển khai chi tiết từ  ist dựng của 

ngƣời kh c thì việc viết chi tiết còn trở nên “thợ” hơn rất nhiều, đúng nghĩa 

chỉ “bổ thoại” vào cho đủ số trang kịch bản.   

 Trở  ại với bộ kịch bản Cu c chiến hoa hồng, sau khi chia nhau mỗi 

ngƣời phân tập một phần tƣ đề cƣơng kịch bản, nghĩa  à hoàn thiện đƣợc đề 

cƣơng phân tập, nhóm viết cùng họp bàn một  ần để sửa chữa, khắc phục 

những điểm chƣa hợp  ý đồng thời phân công ngƣời viết chi tiết  uôn. Nghĩa 
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 à ai viết tập nào sẽ tự dựng  ist cho tập đó. Thậm chí còn bỏ qua công đoạn 

dựng  ist mà viết chi tiết  uôn. Do đó, đến khi hoàn thiện kịch bản chi tiết mới 

gửi cho chủ biên để r p nối, biên tập. Và đƣơng nhiên mỗi thành viên sẽ chỉ 

biết phần tập của mình, không thể biết c c thành viên kh c trong nhóm đang 

triển khai nhƣ thế nào. Rất may, với bộ Cu c chiến hoa hồng, khi phân tập, 

nhóm đã thống nhất xây dựng mỗi tập một chủ đề riêng, kh  độc  ập so với 

c c tập kh c, không có nhiều sự  iên quan về đƣờng dây cốt truyện, tình 

huống kiểu nhân - quả giữa c c tập nên việc không nắm bắt đƣợc phần viết 

của thành viên kh c trong nhóm cũng không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. 

 Nhƣng trong rất nhiều trƣờng hợp kh c, sau khi phân công nhau để viết 

mà không đọc đề cƣơng  ist của nhau, kịch bản chi tiết nhận đƣợc bao giờ 

cũng gặp rất nhiều vấn đề về sự thống nhất. Ví dụ bộ Mày râu làm vợ, nhân 

vật chính đƣợc thống nhất  à có tính c ch ham chơi, vụng về… đến khi nhận 

kịch bản chi tiết, ngƣời viết nào cũng khai th c c c tình huống trốn việc, trốn 

vợ… để đi chơi, nấu ăn vụng về, chăm sóc con vụng về… đến mức trùng  ặp 

y hệt nhau giữa c c tập. Hoặc một  ỗi nữa không chỉ riêng ở bộ kịch bản này 

mà rất nhiều kịch bản kh c cũng mắc phải đó  à c ch xƣng hô, kiểu nói 

chuyện của c c nhân vật và giữa c c nhân vật với nhau ở mỗi phần viết của 

mỗi ngƣời  ại kh c. Ngƣời thì xƣng  à bạn - tớ, ngƣời thì xƣng  à cậu - 

mình… ngƣời thì cho nhân vật thoại rất bông  ơn, hài hƣớc, ngƣời  ại viết rất 

già dặn, nghiêm túc… Đó  à chƣa kể đến mạch ph t triển tình cảm của nhân 

vật. Ví dụ ở tập 19 hai nhân vật chính đã yêu nhau mà đến tập 21 vẫn còn 

đang  à bạn bè… Tất cả những  ỗi của sự không thống nhất đó đòi hỏi ngƣời 

chủ biên phải nắm bắt kịp thời, “nhặt” đƣợc cho hết và “ à phẳng” nếu không 

sẽ gây nên sự  ộn xộn rất  ớn. 

 Rất may, ở c c nhóm viết thuộc c c Trung tâm sản xuất PTTH, bao giờ 

cũng có những ngƣời chủ biên rất giỏi nghiệp vụ biên tập nên hầu nhƣ vẫn 
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kiểm so t đƣợc sự thống nhất cho cả bộ kịch bản. Thêm nữa, c c thành viên 

trong nhóm có chuyên môn nghiệp vụ kh  đồng đều nên kịch bản thƣờng 

triển khai đúng đề cƣơng ban đầu và mắc ít  ỗi. Nhƣng từ triển khai đúng đề 

cƣơng dự  n đến triển khai hay hơn so với đề cƣơng ban đầu  à một bƣớc tiến 

kh c hẳn, đòi hỏi s ng t c nhóm phải ph t huy thế mạnh chất x m tập thể nhiều 

hơn nữa. Chứ hiện tại chúng ta mới chỉ dừng ở tiêu chí: triển khai đúng đề 

cƣơng đã đƣợc duyệt mà thôi. Mà đề cƣơng đƣợc duyệt  à sản phẩm của s ng 

t c độc  ập. Chƣa kể đến việc đa phần  à kịch bản chi tiết còn không đƣợc hay 

bằng đề cƣơng chào hàng ban đầu. Nên việc ph t thế mạnh của s ng t c nhóm 

 à sức s ng tạo tập thể để thúc đẩy chất  ƣợng kịch bản vẫn còn  à một ngƣỡng 

vọng xa xôi.  

 Bƣớc cuối cùng  à khâu biên tập. Ở c c Trung tâm sản xuất PTTH, 

thƣờng có rất nhiều biên tập chuyên môn cao. Họ thƣờng đảm tr ch vai trò 

chủ biên cho c c bộ kịch bản, dù họ có  à ngƣời nghĩ ra ý tƣởng hay  à không. 

Vì vậy khâu biên tập tuy  à công đoạn cuối cùng trong quy trình s ng t c 

nhƣng thực ra  ại bắt đầu từ kh  sớm, ngay từ những tập kịch bản chi tiết đầu 

tiên do thành viên trong nhóm viết gửi đến. Theo đó, ngƣời viết cứ hoàn 

thành xong đƣợc tập nào, ngƣời chủ biên sẽ tiến hành biên tập ngay tập đó. 

Điều này rất quan trọng, vì nếu chờ đợi để dồn  ại hết cả bộ mới tiến hành biên 

tập thì không thể kịp thời điều chỉnh, góp ý cho ngƣời viết thay đổi trong 

những tập sau và ở c c tập kh c của ngƣời viết kh c. Quan trọng hơn, còn kịp 

thời ph t hiện ra những ngƣời viết bị “ ệch tông” tức không có một phong c ch 

hài hòa với cả nhóm thậm chí còn quyết định dừng việc viết  ại để điều chỉnh 

nếu không sẽ phải điều chỉnh toàn bộ kịch bản. Nhƣ vậy công việc biên tập 

của ngƣời chủ biên sẽ diễn ra song hành với qu  trình viết chi tiết của nhóm và 

tiếp tục cho đến khi cả bộ kịch bản đƣợc hoàn tất. Lúc này ngƣời chủ biên mới 
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có đủ số tập theo tuần tự để khớp nối, rà so t  ại một  ần cuối cùng nhằm đảm 

bảo mức độ thống nhất, đúng với yêu cầu mà đề cƣơng đã đề ra. 

 Biết đƣợc vai trò rất quan trọng của công t c biên tập, s ng t c nhóm 

thuộc c c Trung tâm sản xuất PTTH không bao giờ bỏ qua khâu này. Ngƣời 

đảm tr ch chính  à chủ biên của bộ kịch bản, thƣờng  à chủ biên giỏi nghiệp 

vụ. Do đó, tỉ  ệ thành công của s ng t c nhóm rất cao, hầu nhƣ không có bộ 

kịch bản nào đổ bể, bao giờ cũng đƣợc nghiệm thu và đảm bảo kh  đúng tiến 

độ đã ký kết.   

 Tóm  ại, dạng nhóm viết kịch bản thuộc c c trung tâm sản xuất PTTH nhờ 

có  ực  ƣợng biên kịch chuyên nghiệp, chủ biên vững vàng nên hiệu quả s ng 

t c tƣơng đối cao, thể hiện ở số  ƣợng kịch bản nhiều, độ rủi ro thấp và chất 

 ƣợng cũng tƣơng đối đồng đều. Tuy nhiên, việc huy động sức s ng tạo tập 

thể - một ƣu thế nổi trội của s ng t c nhóm - vẫn chƣa đƣợc tận dụng ở dạng 

nhóm s ng t c kịch bản này.  

2.3.2. Đặc điểm s ng t c ở dạng nhóm viết kịch bản sinh viên 

 Kh c với nhóm s ng t c thuộc c c Trung tâm sản xuất PTTH, nhóm s ng 

t c sinh viên thƣờng  àm chung với nhau từ khâu đầu tiên: hình thành ý 

tƣởng. Do học cùng một  ớp, đôi khi  à vì mục tiêu hoàn thành bài tập, nhóm 

sinh viên mỗi ngƣời sẽ đƣa ra một vài ý tƣởng rồi cùng bàn nhau ph t triển 

mà không phải  o về việc ý tƣởng đó có b n đƣợc hay không. Ý tƣởng đƣợc 

chọn thƣờng  à mới  ạ trẻ trung, phù hợp với vốn sống của cả nhóm. Sau đó, 

dƣới sự tham gia góp ý và dẫn dắt của ngƣời chủ biên - thƣờng  à gi o viên 

hoặc ngƣời trƣởng nhóm - cả nhóm sẽ cùng nhau ph t triển ý tƣởng, xây dựng 

nhân vật và đƣờng dây cốt truyện. Tiếp đến, cũng dƣới sự hƣớng dẫn của 

ngƣời chủ biên, cả nhóm sẽ cùng nhau phân tập hoặc chia nhau mỗi ngƣời 

phân tập một phần. Ngƣời chủ biên sẽ giúp r p nối và xâu chuỗi toàn bộ c c 

tập  ại với nhau. Trong suốt qu  trình này, ngƣời chủ biên đóng vai trò vô 
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cùng quan trọng, vì vừa  à ngƣời chỉ đƣờng, vừa  à ngƣời biên tập, phản biện 

cho qu  trình s ng t c. Đến khi hoàn thành đƣợc đề cƣơng phân tập, cũng 

chính ngƣời chủ biên sẽ căn cứ trên nhu cầu thị trƣờng để đem gửi chào hàng 

hoặc giới thiệu để chào b n đề cƣơng kịch bản cho c c nhà sản xuất. Bằng sự 

thẩm định kh  chính x c, bằng mối quan hệ rất rộng và uy tín nghề nghiệp 

của ngƣời chủ biên, đề cƣơng thƣờng sẽ đƣợc mua và ký hợp đồng triển khai. 

Nhƣ vậy, trong công đoạn quan trọng ban đầu, dạng nhóm s ng t c kịch bản 

sinh viên chiếm ƣu thế trong việc huy động đƣợc sức s ng tạo tập thể để xây 

dựng ý tƣởng, cốt truyện và đề cƣơng tổng thể cho kịch bản. Đến bƣớc tiếp 

theo, sau khi đã ký đƣợc hợp đồng sản xuất,  úc này, thƣờng có hai c ch để 

triển khai. Một  à ngƣời chủ biên sẽ tiến hành dựng đề cƣơng  ist, sau đó phân 

chia cho nhóm mỗi ngƣời triển khai chi tiết vài tập. Hai  à chủ biên sẽ giao 

thẳng nội dung từng tập cho c c thành viên tự triển khai dựng  ist và viết chi 

tiết. Dù c ch nào thì cũng đến  úc c c thành viên phải tự  àm việc độc  ập. Vì 

vậy, nảy sinh nhiều vấn đề bất cập nhất  à ở khâu này. Chung quy cũng vì 

ngƣời viết  à sinh viên còn rất yếu nghiệp vụ, đến khi rời khỏi sự dẫn dắt của 

chủ biên  à khó  àm việc độc  ập. Dẫn đến tình trạng mỗi ngƣời viết một kiểu, 

tùy theo c ch hiểu, cảm hứng và năng  ực c  nhân của bản thân. Do đó, giữa 

c c tập có sự chênh  ệch rất  ớn, tập thì rất hấp dẫn, tập  ại qu  nhàm ch n, tập 

thì qu  nhiều sự kiện, tập  ại qu  ít… Nhƣng thông thƣờng nhất vẫn  à  ỗi khô 

cứng trong triển khai. Nghĩa  à chỉ diễn giải gần đúng, và dài ra phần nội dung 

cần triển khai trong tập phim. Hoàn toàn thiếu đi sự sinh động của chi tiết, sự 

dẫn dắt của  ời thoại và sự thông minh trong xử  ý tình huống. Những yếu tố 

cần đến năng  ực chuyên môn vững vàng, tức bản thân c c thành viên phải 

giỏi. Nhƣng c c thành viên trong dạng nhóm viết sinh viên  ại mới học nghề, 

còn non về nghiệp vụ nên khả năng  àm việc độc  ập yếu, dẫn đến kết quả 

công việc  à chất  ƣợng kịch bản không cao.    
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 Do đó, đến khâu biên tập thì vô cùng vất vả. Ngay cả với một chủ biên 

bản  ĩnh cũng rất khó để xâu chuỗi và thống nhất đƣợc c c tập  ại với nhau. 

Với chủ biên có đủ khả năng để sửa chữa thì công đoạn này cũng mất rất 

nhiều công sức, thậm chí phải viết  ại rất nhiều. Mà đã  à viết  ại thì kết quả 

s ng t c trở thành của một ngƣời chứ không phải  à sản phẩm của viết nhóm 

nữa. Chƣa kể đến tiến độ bị chậm  ại, không thể hoàn thành đƣợc dự  n đúng 

hạn định - yếu tố khởi nguồn khiến s ng t c nhóm phải diễn ra.   

 Ngƣời viết từng nhận  ời biên tập cho một bộ kịch bản đã hoàn thành 

nhƣng không đƣợc nghiệm thu của nhóm sinh viên, tức chỉ tham gia vào khâu 

cuối cùng của quy trình viết kịch bản PTTH, bỏ qua 5 khâu đầu. Ngƣời viết 

nhận thấy, tuy kịch bản chi tiết vẫn đảm bảo đúng nội dung cốt truyện mà đề 

cƣơng đã xây dựng nhƣng đƣợc “chi tiết hóa” một c ch thiếu hấp dẫn trầm 

trọng, tẻ nhạt và nhàm ch n. Tẻ nhạt do sự đơn điệu của tình huống, do qu  

thiếu vốn sống, do ngƣời viết không phân t ch đƣợc chính mình để nhập tâm 

vào nhân vật khi thoại. Dẫn đến hệ quả toàn bộ  ời thoại trong kịch bản từ một 

ông  ão 80 đến cô ch u g i 16 đều nói một tông giọng, một kiểu c ch giống 

hệt nhau - của chính t c giả. Mà  ỗi nhàm tẻ thiếu hấp dẫn thì không giống 

nhƣ những  ỗi kh c về trật khớp, trùng  ặp, sai tính c ch…  ại rất dễ sửa chữa. 

Còn lỗi nhàm tẻ thì không biết phải sửa ở đâu, sửa thế nào ngoài c ch  à viết 

 ại toàn bộ. Mà đến nƣớc này, sự viết  ại cũng chỉ dừng ở mức đủ chất  ƣợng 

để đƣợc nghiệm thu, chứ  àm sao có thể nâng cao hiệu quả hơn đƣợc nữa.  

 Ngoài cách làm việc có chủ biên nhƣ trên, nhóm sinh viên còn có một 

cách  àm việc kh c đó  à chuyên triển khai kịch bản chi tiết cho một nhà sản 

xuất nào đó. Ví dụ năm 2005, ngƣời viết cùng với hai sinh viên khóa trên 

đƣợc công ty Thiên Ngân ga axy mời ký hợp đồng triển khai bộ kịch bản Bí 

mật của Eva. Lúc đó, nhóm viết đƣợc hình thành trên cơ sở hợp đồng  ao 

động, chứ không phải từ một đề cƣơng dự  n nào đó. Tất cả những gì nhóm 
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viết đƣợc biết đó  à hệ thống nhân vật có sẵn của nhà sản xuất, không đƣờng 

dây cốt truyện, không tƣ tƣởng chủ đề. C ch tổ chức của họ  à  ập ra hai ban 

riêng rẽ, một  à ban ý tƣởng, hai  à ban viết. Theo đó, ban ý tƣởng gồm một 

nhà văn và một biên tập của họ sẽ chuyên nghĩ ý tƣởng từng tập phim dựa 

trên hệ thống nhân vật đã quy định. Sau đó chuyển sang cho ban viết triển 

khai chi tiết. Ban viết sẽ không bàn bạc, góp ý gì về nội dung ý tƣởng mà chỉ 

có triển khai, triển khai cho hay, cho hấp dẫn để đƣợc nghiệm thu bởi ngƣời 

biên tập của họ  à xong công việc. Nhƣ vậy, tuy tiếng  à s ng t c nhóm nhƣng 

thực chất  à chỉ chuyên tr ch một công đoạn. Mà công đoạn này gần giống 

với việc thực thi một ý tƣởng ra thành chi tiết mà thôi.   

 Nhƣ vậy, có thể thấy rằng, giữa s ng t c nhóm thuộc c c Trung tâm sản 

xuất PTTH với s ng t c nhóm sinh viên có sự kh c biệt nhau đến mức tr i 

ngƣợc. Nếu ở c c Trung tâm sản xuất phim truyện truyền hình, hầu nhƣ một 

dự  n cứ phải đƣợc duyệt, đƣợc ký kết mới hình thành nhóm viết để triển 

khai, thì ở nhóm sinh viên, ngƣời viết sẵn sàng thiết  ập nhóm ngay từ đầu. 

Do đó, thƣờng tận dụng đƣợc sức s ng tạo tập thể trong c c khâu đầu về c c 

bƣớc hình thành ý tƣởng, nhân vật, cốt truyện mà ở những nhóm viết thuộc 

c c Trung tâm sản xuất PTTH không có. Nhƣng sau khi đã hình thành đƣợc 

đến đề cƣơng phân tập rồi, trong khi nhóm viết sinh viên triển khai viết chi 

tiết thƣờng rất vất vả, không đồng đều về chất  ƣợng, độ rủi ro cao… tức 

không ph t huy đƣợc  ợi thế nhóm thì ở nhóm viết thuộc c c Trung tâm sản 

xuất PTTH  ại không mắc phải những hạn chế này. Nếu đã có một đề cƣơng 

phân tập đƣợc ký duyệt, bằng chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, họ sẽ triển 

khai rất nhanh chóng, ít  ỗi và đồng đều về chất  ƣợng.  

  Tựu chung  ại, mặc dù dạng nhóm viết kịch bản sinh viên đã tập trung 

đƣợc sức s ng tạo tập thể ở những công đoạn đầu tiên của quy trình s ng t c 

kịch bản nhƣng đó chƣa phải  à yếu tố duy nhất quyết định thành công của dự 
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 n. Mà còn cần đến yếu tố then chốt thứ hai đó  à năng  ực của c c thành viên. 

Thiếu đi yếu tố này, hiệu quả s ng tạo của dạng nhóm viết kịch bản sinh viên 

hầu nhƣ mới chỉ dừng  ại ở tiêu chí tập sự nghiệp vụ  à chính, khó kỳ vọng đạt 

tới những sản phẩm chất  ƣợng.  

2.3.3. Đặc điểm s ng t c nhóm ở dạng nhóm viết kịch bản tự do 

 Dạng nhóm tiêu biểu cuối cùng  à dạng nhóm viết kịch bản tự do. Trong 3 

khâu đầu: hình thành ý tƣởng, xây dựng nhân vật và đƣờng dây cốt truyện, 

nhóm s ng t c tự do có thể do một ngƣời đảm tr ch hoặc cả nhóm cùng chung 

chí hƣớng xây dựng nên. Nhƣng dù  à  àm việc chung cùng nhau, do c c 

nhóm viết tự do hầu nhƣ không có chủ biên tham gia nên việc s ng t c nhóm 

của họ giống với đồng s ng t c hơn. Nghĩa  à c c thành viên tự bàn bạc, đóng 

góp, xây dựng, phản biện  ẫn nhau, rồi tự quyết định  ấy phƣơng  n hợp  ý 

nhất để xây dựng đề cƣơng kịch bản. 

 Cho đến khi đề cƣơng đƣợc duyệt và ký hợp đồng cũng vậy, c c thành 

viên trong nhóm viết tự phân công công việc, mỗi ngƣời triển khai một phần 

nội dung kịch bản, không ai kiểm so t ai, không ai biên tập cho ai. Nhóm viết 

tự do cũng thƣờng xuyên bỏ qua công đoạn dựng  ist phân đoạn. Nhóm thì 

không biết đến công đoạn này, nhóm thì biết nhƣng tự dễ dãi với bản thân nên 

tiến hành viết chi tiết  uôn. Trong suốt qu  trình viết, c c thành viên trong 

nhóm cũng ít  àm việc cùng nhau mà hầu hết chỉ giải đ p thắc mắc do không 

hiểu hết về đề cƣơng, còn  ại  à tự viết độc  ập cho đến khi hoàn thành toàn bộ 

kịch bản. Đến  úc này, trong những nhóm có ngƣời xây dựng đề cƣơng độc 

 ập - đồng nghĩa  à trƣởng nhóm - sẽ đọc toàn bộ kịch bản của c c thành viên 

kh c để xem có trung thành với đề cƣơng tổng thể hay không và có điều gì 

trật khớp chƣa thống nhất không. Nhƣng do nghiệp vụ chủ biên/biên tập của 

ngƣời trƣởng nhóm thƣờng rất yếu nên khả năng biên tập đƣợc để nâng cao 

chất  ƣợng  à vô cùng hiếm hoi. Có chăng cũng chỉ khắc phục đƣợc những 
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điểm bất nhất,  ệch pha giữa c c tập. Còn  ại, nếu dự  n  à sản phẩm chung 

của cả nhóm từ đầu thì hầu nhƣ sau khi viết xong kịch bản chi tiết, nhóm viết 

sẽ gửi thẳng cho nhà đầu tƣ. Công đoạn biên tập  úc này sẽ do nhà đầu tƣ 

phân công ngƣời  àm. Và nhóm viết có thể phải sữa chữa hoặc không tùy theo 

sự bố trí của ngƣời biên tập và mức độ sai sót của kịch bản.  

 Nhƣ vậy, đúng nhƣ tên gọi, dạng nhóm viết kịch bản tự do có sự điều 

chỉnh,  p dụng rất  inh hoạt c ch thức tổ chức và quy trình sáng tác nhóm. 

Nhóm thì tuân thủ quy trình, nhóm thì không. Nhóm  p dụng nguyên tắc  àm 

việc nhóm, nhóm không dẫn đến hiệu quả s ng t c không đồng đều, kh  bấp 

bênh. Việc xem nhẹ vai trò của ngƣời chủ biên  à một trong những nguyên 

nhân quan trọng dẫn đến hiệu quả s ng t c chƣa cao. Thêm nữa, tính kỷ  uật 

trong  àm việc nhóm ở dạng nhóm viết kịch bản tự do còn rất yếu. Trong khi 

đó, “s ng t c nhóm phải tuân thủ kỷ  uật chặt chẽ cũng tới mức tuyệt đối nếu 

muốn đảm bảo thành công.” [Phần phụ  ục - Bài phỏng vấn NBK Trịnh 

Thanh Nhã].  

 Tóm  ại, quy trình và c ch tổ chức s ng t c nhóm kịch bản PTTH NT 

đƣợc khảo s t qua cả ba dạng nhóm viết kịch bản tiêu biểu  à dạng nhóm viết 

kịch bản thuộc c c Trung tâm sản xuất PTTH, dạng nhóm viết sinh viên và 

dạng nhóm viết tự do cho thấy, thứ nhất: mỗi dạng nhóm  p dụng một quy 

trình và c ch thức tổ chức sáng tác khác nhau, tùy vào hoàn cảnh và năng  ực 

của c c thành viên trong nhóm. Điều này dẫn đến kết quả s ng tạo đạt đƣợc 

những hiệu quả chất  ƣợng cao thấp kh c nhau. Thứ hai  à cả ba dạng nhóm 

viết kịch bản đều không tuân thủ đầy đủ quy trình s ng t c, thƣờng bỏ qua 

một vài công đoạn của quy trình. Thứ ba  à xem nhẹ vai trò của ngƣời chủ 

biên trong nguyên tắc  àm việc. Trong khi  ý thuyết về quy trình và phƣơng 

pháp  àm việc nhóm kịch bản sinh ra  à để nhóm viết ph t huy đƣợc tối đa 

năng  ực s ng tạo, giúp cho chất  ƣợng kịch bản đạt đƣợc ở mức cao nhất, tạo 
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tiền đề cho chất  ƣợng PTTH. Việc c c nhóm viết kịch bản ở nƣớc ta  p dụng 

không đầy đủ, sai  ệch quy trình và phƣơng ph p  àm việc nhóm kịch bản 

chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả không tốt cho chất  ƣợng của kịch bản.  

 

2.4. Năng lực của đội ngũ sáng tác nhóm kịch bản PTTH NT ở Việt Nam 

từ năm 2006 đến nay 

 Về  ý thuyết, sáng tác nhóm kịch bản PTTH nhiều tập hoạt động dựa trên 

nguyên  ý tập trung sức s ng tạo tập thể để đẩy nhanh tiến độ và chất  ƣợng 

của kịch bản. Ƣu điểm  ớn nhất của s ng t c nhóm  à rút ngắn thời gian hoàn 

thành t c phẩm và tăng cao chất  ƣợng cho kịch bản. Nhƣợc điểm  ớn nhất 

của s ng t c nhóm  à không dung hòa đƣợc c c c  tính s ng tạo, không tạo 

đƣợc sự thống nhất cho toàn bộ kịch bản. Thực tế s ng t c nhóm kịch bản ở 

nƣớc ta cho thấy việc ph t huy ƣu điểm và khắc phục nhƣợc điểm của s ng 

tác nhóm kể trên vẫn còn rất ít hiệu quả. S ng t c nhóm thƣờng xuyên phải 

đối mặt với những vấn đề không mới, vốn đã đƣợc cảnh b o trƣớc về nguyên 

tắc và kỹ năng  àm việc nhóm. Cụ thể nhƣ sau:  

 Ở dạng nhóm viết kịch bản thuộc c c trung tâm sản xuất phim truyện 

truyền hình, do đội ngũ biên kịch đều kh  vững vàng về chuyên môn nghiệp 

vụ nên việc bỏ dở không  àm việc đƣợc với nhau, hay bị đổ kịch bản không 

hoàn thành đƣợc hầu nhƣ không xảy ra. Việc chất  ƣợng kịch bản không đ p 

ứng đƣợc đề cƣơng ban đầu dẫn đến không thể nghiệm thu kịch bản cũng hầu 

nhƣ không có. Nhƣ vậy, hầu hết c c sản phẩm của s ng t c nhóm đều đạt yêu 

cầu về tiến độ cũng nhƣ chất  ƣợng vừa đủ để nhà sản xuất nghiệm thu. Song 

dừng  ại ở việc nhiều ngƣời đóng góp công sức để hoàn thành nhanh hơn một 

dự  n chƣa phải  à mục tiêu cuối cùng mà s ng t c nhóm cần đạt tới. Mục tiêu 

 ớn hơn của s ng t c nhóm kịch bản chính  à chất  ƣợng thì dƣờng nhƣ không 

ai đặt ra, không ai đòi hỏi. 
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 S ng t c nhóm khi mà chỉ thực sự bắt đầu từ công đoạn thứ 4, bỏ qua 3 

bƣớc  àm việc vô cùng quan trọng trong quy trình s ng t c đó  à xây dựng ý 

tƣởng, nhân vật và cốt truyện thì rõ ràng đã bỏ qua cơ hội huy động chất x m 

của nhiều ngƣời. Tuy rằng sau khi có đƣợc đề cƣơng ký duyệt, ngƣời t c giả ý 

tƣởng bao giờ cũng họp nhóm để truyền đạt  ại toàn bộ tƣ tƣởng chủ đề, ý đồ 

nghệ thuật của kịch bản cho c c thành viên còn  ại trong nhóm, kể cả chủ 

biên. Nhƣng hầu nhƣ chỉ  à sự truyền đạt một chiều vì đề cƣơng đã ký tức  à 

“ph p  ệnh” phải thực thi, vậy thì cứ theo đó mà triển khai thôi chứ chẳng ai 

mất công đóng góp sức s ng tạo thêm cho nó  àm gì khi không ai đòi hỏi, 

cũng không đƣợc trả thêm tiền, thậm chí thay đổi  ớn còn phải đem đi duyệt 

 ại. Vì vậy, nhóm viết thƣờng chỉ đem ra bàn bạc những vƣớng mắc, những 

điểm chƣa hợp  ý, những chỗ có thể khai th c thêm… để tiến hành công đoạn 

tiếp theo cho suôn sẻ. Nhƣ vậy rõ ràng, việc tập trung sức s ng tạo của nhiều 

ngƣời ở 3, 4 công đoạn đầu  à không hề có, đến những khâu sau thì  àm việc 

độc  ập  à chính nên không còn cơ hội nữa. Trong khi đó  ẽ ra, nếu cùng nhau 

s ng tạo, thì vừa tận dụng đƣợc chất x m của nhau, vừa tung hứng kích thích 

s ng tạo,  ại vừa phản biện cho nhau để đào sâu, tăng cao chất  ƣợng cho t c 

phẩm. Đó mới chính  à thế mạnh của  àm việc nhóm, tiếc rằng, do những đặc 

điểm về kiểm duyệt, về thói quen  àm việc, về tiêu chí chất  ƣợng… khiến c c 

nhóm viết chƣa tuân thủ đúng đƣợc yêu cầu của quy trình s ng t c. Dẫn đến 

việc s ng t c nhóm chỉ dừng  ại ở việc một nhóm ngƣời cùng tập trung  ại để 

hỗ trợ nhau hoàn thành đƣợc một bộ kịch bản cho nhanh tiến độ mà thôi.  

 Do đó, dù c c Trung tâm sản xuất PTTH  à nơi có đội ngũ chủ biên vững 

vàng nhất cũng không thể huy động đƣợc hết sức s ng tạo của tất cả mọi 

thành viên trong nhóm. 

 Đối với dạng nhóm viết kịch bản sinh viên, từ những đặc điểm và quy 

trình, c ch thức tổ chức s ng t c nhƣ ở trên đã trình bày có thể thấy, hạn chế 
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 ớn nhất mà nhóm viết sinh viên gặp phải trong qu  trình s ng t c  à chuyên 

môn nghiệp vụ chƣa vững vàng. Hạn chế này dẫn đến g nh nặng tr ch nhiệm 

 ớn cho ngƣời chủ biên của nhóm. Nếu ngƣời chủ biên có thể  ƣờng trƣớc yếu 

điểm để mà tăng cƣờng về chuyên môn nghiệp vụ cho thành viên nhóm, đồng 

thời sao s t từng bƣớc trong qu  trình triển khai chi tiết kịch bản thì sẽ kịp 

thời điều chỉnh, hƣớng dẫn, thậm chí thay thế ngƣời viết để kịch bản đạt đƣợc 

đúng chất  ƣợng mà nhà sản xuất yêu cầu. Còn không, ngƣời chủ biên chỉ cần 

sao nhãng một chút, không kịp thời đo  ƣờng, điều chỉnh kết quả s ng t c 

trong từng khâu thì rất khó dẫn dắt đƣợc nhóm viết đạt kết quả đúng tiến độ 

và chất  ƣợng. Trong nhiều trƣờng hợp, ngƣời chủ biên chỉ còn c ch viết  ại 

toàn bộ nếu không muốn đổ bể dự  n đã ký kết.   

 Trong khi  ợi thế chính của s ng t c nhóm  à đẩy nhanh tiến độ và huy 

động đƣợc sức s ng tạo tập thể thì thực tế khảo s t ở cả hai đối tƣợng s ng t c 

nhóm trên, hầu nhƣ mới chỉ dừng  ại ở việc đẩy nhanh tiến độ. Do có sự cộng 

sức của một số ngƣời trong một vài công đoạn nhất định, tiến độ triển khai dự 

 n đƣợc đẩy nhanh hơn, đ p ứng đƣợc yêu cầu của sản xuất PTTH. Nhƣng đó 

 à trong trƣờng hợp thuận  ợi, suôn sẻ, mỗi thành viên đều hoàn thành đúng và 

tốt phần việc của mình. Còn không, chỉ cần một thành viên, một công đoạn 

nào đó yếu kém, sẽ dẫn theo cả bộ kịch bản của cả nhóm bị ảnh hƣởng. Nhẹ 

thì cũng phải cần thêm thời gian để sửa chữa, nặng thì phải mất rất nhiều thời 

gian và công sức, thậm chí không bao giờ hoàn thành đƣợc dự  n. 

 Đó  à về tiến độ, còn sức s ng tạo tập thể thì rõ ràng, trong dạng nhóm 

viết thuộc c c Trung tâm sản xuất PTTH đã không đƣợc tận dụng ở toàn bộ 

khâu đầu hình thành dự  n. Còn ở nhóm viết sinh viên thì toàn bộ những khâu 

cuối không những chƣa ph t huy đƣợc sức s ng tạo tập thể mà còn khiến cho 

độ rủi ro về tiến độ và chất  ƣợng tăng cao hơn. Theo đó c ch giải quyết  ại 

thƣờng quy về tr ch nhiệm của ngƣời chủ biên. Mà ngƣời chủ biên nếu khắc 
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phục bằng c ch viết  ại thì đồng nghĩa  à s ng t c độc  ập, không phải thế 

mạnh của s ng t c nhóm nữa.   

 Vì vậy, chƣa ph t huy đƣợc  ợi thế  ớn của s ng t c nhóm - sức s ng tạo 

tập thể -  à một điểm hạn chế căn bản trong s ng t c nhóm thuộc hai đối 

tƣợng nhóm viết kể trên. Hạn chế này có trách nhiệm của ngƣời chủ biên rất 

 ớn. Một ngƣời chủ biên giỏi hoàn toàn có thể huy động đƣợc sức s ng tạo tập 

thể trong tất cả c c khâu để nâng cao chất  ƣợng cho kịch bản. 

 Vậy mà ở dạng nhóm viết kịch bản tự do, còn không có ngƣời chủ biên. 

Đó có thể coi  à điểm hạn chế  ớn nhất trong qu  trình s ng t c nhóm. Việc 

không đề cao đúng mức vai trò ngƣời chủ biên trong một nhóm s ng t c dẫn 

theo hàng  oạt những hệ  ụy  iên quan đến phƣơng ph p  àm việc, tiến độ 

hoàn thành và chất  ƣợng kịch bản. 

 Ngƣời viết từng chứng kiến một trƣờng hợp bộ kịch bản “Phía sau ánh 

bình minh” xuất ph t từ ý tƣởng của một đạo diễn trẻ thuộc Hãng phim - đƣợc 

duyệt và đặt hàng viết thành kịch bản. Từ đề cƣơng đƣợc duyệt đó, t c giả 

này đã rủ thêm một vài biên kịch nữa phân công nhau triển khai  uôn thành 

kịch bản chi tiết, bỏ qua công đoạn dựng đề cƣơng  ist và không cần đến 

ngƣời chủ biên. Kết quả  à sau khi hoàn thành đƣợc 10 tập đầu thì bị nhà sản 

xuất không nghiệm thu kịch bản do nảy sinh qu  nhiều  ỗi, từ cốt truyện triển 

khai chƣa hợp  ý, đến chi tiết  p đặt, tình huống trùng  ắp, tính c ch nhân vật 

không nhất qu n đến thoại tẻ nhạt,  ộn xộn,  ệch pha giữa c c tập. Nguyên 

nhân trƣớc tiên là do cốt truyện trong đề cƣơng tổng thể ban đầu vốn chƣa chặt 

chẽ, hợp  ý nhƣng không có chủ biên thẩm định, phản biện, sửa chữa nâng cao 

trƣớc khi triển khai mà cứ thế chia nhau viết chi tiết  uôn dẫn đến việc mỗi 

thành viên tự triển khai theo c ch hiểu của mình. Những điểm chƣa hợp  ý 

hoặc  à tự giải quyết theo c ch riêng không thông qua bàn bạc với c c thành 

viên kh c trong nhóm, hoặc  à  ờ đi không giải quyết. Tiếp đến  à do không có 



 

 

 

 

62 

ngƣời chủ biên thống nhất toàn bộ bối cảnh, tính c ch nhân vật và khai th c 

tình huống nên sự  ộn xộn,  ệch pha giữa những ngƣời viết xảy ra nhƣ  à sự tất 

yếu. Thêm nữa, việc bỏ qua công đoạn dựng  ist phân cảnh khiến cho ngƣời 

viết càng tùy tiện triển khai theo ý mình, dẫn đến sự trật khớp giữa c c tập. Do 

đó, việc  àm đầu tiên để “cứu” bộ kịch bản này đó  à thành  ập  ại nhóm viết, 

với một chủ biên giỏi nghiệp vụ. Lúc này, chủ biên sẽ điều hành cả nhóm x c 

 ập  ại ý tƣởng, điều chỉnh đề cƣơng cốt truyện và bắt đầu  ại toàn bộ quy trình 

s ng t c theo phƣơng ph p của một nhóm s ng t c chuyên nghiệp thuộc c c 

trung tâm sản xuất PTTH. Kết quả  à hoàn thành đƣợc bộ kịch bản. 

 Ví dụ trên cho thấy vai trò của ngƣời chủ biên trong s ng t c nhóm vô 

cùng quan trọng. Vì s ng t c nhóm  à sự cộng sức của nhiều ngƣời, mỗi ngƣời 

một phong c ch, vốn sống, trình độ kh c nhau. Nếu nhƣ chủ biên mà đuối thì 

tổng thể kịch bản không thể tr nh khỏi sự trật khớp, tính c ch nhân vật không 

nhất qu n,  ời thoại tùy tiện, tình tiết trùng  ặp, nội dung đơn điệu, nhàm tẻ, 

phi  ý, cốt truyện rời rạc, kịch tính bị đứt gãy… tóm  ại  à đầy “r c sạn”. Chƣa 

nói đến việc không có chủ biên thì hậu quả càng nghiêm trọng hơn.  

 Đã không có chủ biên, trình độ chuyên môn, vốn sống, kinh nghiệm… của 

c c thành viên  ại không đồng đều dẫn đến sự hiểu biết về đề tài, chất  iệu, nhân 

vật… giữa c c thành viên rất kh c nhau. Do đó mục tiêu hoàn thiện đƣợc một 

bộ kịch bản thống nhất thôi đã  à rất gian nan đối với những nhóm viết tự do. 

 Nhƣ vậy có thể thấy, mặc dù ƣu thế của s ng t c nhóm  à huy động sức 

s ng tạo tập thể nhằm mục tiêu đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất  ƣợng của 

kịch bản PTTH. Nhƣng để  àm đƣợc điều này, đội ngũ s ng t c nhóm kịch 

bản cần đạt đƣợc một trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhất định. Thực tế diễn 

ra ở c c nhóm viết điển hình tại Việt Nam từ năm 2006 đến nay cho thấy, hầu 

hết c c nhóm viết chƣa có đƣợc những thành viên xuất sắc. Do đó, dù một số 

nhóm viết đƣợc dẫn bởi chủ biên xuất sắc mà hiệu quả cuối cùng  à chất 
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 ƣợng kịch bản vẫn chƣa cao. Việc hình thành nhóm viết hầu nhƣ mới chỉ 

dừng ở mức tập hợp thêm “thợ viết” để đẩy nhanh tiến độ triển khai kịch bản, 

chứ hầu nhƣ chƣa t c động đƣợc đến chất  ƣợng của kịch bản. Nếu không 

muốn nói  à còn  àm cho chất  ƣợng kịch bản nảy sinh nhiều yếu kém hơn. 

  

Tiểu kết chƣơng 2 

Thực tế s ng t c nhóm ở nƣớc ta từ năm 2006 đến nay cho thấy, có ba 

dạng nhóm viết tiêu biểu đang hoạt động là dạng nhóm viết thuộc các Trung 

tâm sản xuất PTTH, dạng nhóm viết sinh viên và dạng nhóm viết tự do. Trong 

đó mỗi kiểu nhóm  ại có những đặc điểm riêng, kh c biệt nhau về năng  ực 

của thành viên, quy trình s ng t c, phƣơng ph p  àm việc... Nhƣng đều giống 

nhau ở điểm chƣa  p dụng tốt quy trình và phƣơng ph p  àm việc nhóm, chƣa 

ph t huy đƣợc  ợi thế và khắc phục đƣợc yếu điểm của s ng tác nhóm nên hầu 

hết  à hiệu quả s ng t c nhóm chƣa cao. Khi hình thành nhóm viết, hầu hết 

c c nhóm mới chỉ đặt ra mục tiêu chung  à cộng sức để hoàn thành nhanh hơn 

những bộ kịch bản PTTH NT mà chƣa chú trọng đến yếu tố chất  ƣợng kịch 

bản để quyết tâm tập hợp chất x m nhằm nâng cao nó.  

 S ng t c nhóm ở nƣớc ta cũng thƣờng không tuân thủ đúng quy trình s ng 

t c. Vì nhiều nguyên nhân, trong đó có cả tƣ tƣởng coi nhẹ PTTH so với phim 

truyện điện ảnh, c c nhà s ng t c đã tự “dễ dãi” với chính mình, cho phép sự 

 ƣời biếng của mình  ấn  ƣớt cả những hệ quả xấu có thể xảy ra với chất  ƣợng 

kịch bản. Kèm theo đó  à sự  ƣời biếng trong học hỏi để nâng cao chuyên môn 

nghiệp vụ, chuyên nghiệp hóa hoạt động s ng t c. Vì vậy, chƣa đ p ứng đƣợc 

đòi hỏi rất cao của công nghệ viết kịch bản nhóm để sản xuất PTTH. 

 Trong bối cảnh đó, năng  ực của đội ngũ s ng t c kịch bản PTTH NT còn 

nhiều hạn chế. Vai trò của ngƣời chủ biên trong s ng t c nhóm bị xem nhẹ, 

chƣa đƣợc đ nh gi  đúng mức. Do đó mới có thực tế  à không ít những nhóm 

s ng t c không cần đến ngƣời chủ biên. Những trƣờng hợp còn  ại tuy có chủ 
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biên nhƣng số  ƣợng chủ biên thực sự giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, biết 

khai th c và ph t huy đƣợc thế mạnh của mỗi thành viên, có tầm nhìn chiến 

 ƣợc cho đầu ra của kịch bản và dự đo n đƣợc sự đón nhận của kh n giả…  à 

rất ít, có thể khẳng định  à chỉ đếm trên đầu ngón tay.  

 Thử  ý giải cho hiện thực yếu kém trên có nguyên nhân kh ch quan  à do 

điều kiện hình thành nhóm đa phần  à kh  muộn, thƣờng bắt đầu khi đã bƣớc 

vào công đoạn 4 của quy trình sáng tác, do cơ chế kiểm duyệt đề cƣơng kịch 

bản (bắt buộc phải có đề cƣơng phân tập)… có nguyên nhân chủ quan  à do 

chính đội ngũ biên kịch đã không tự nỗ  ực hết mình để đóng góp chất x m 

cho dự  n chung, còn nặng tính nghĩa vụ,  àm cho xong việc,  àm hơn cũng 

không đƣợc  ợi gì… chƣa kể đến việc bản thân c c thành viên còn non về 

nghiệp vụ và năng  ực s ng tạo còn hạn chế. 

 Tất cả những đặc điểm nổi bật trên của s ng t c nhóm KBPTTHNT ở 

nƣớc ta từ 2006 đến nay sẽ có t c động trực tiếp đến chất  ƣợng kịch bản, chất 

 ƣợng phim truyện truyền hình. 



 

 

 

 

65 

 

CHƢƠNG 3: SỰ TÁC ĐỘNG CỦA SÁNG TÁC NHÓM ĐẾN 

CHẤT LƢỢNG KỊCH BẢN PHIM TRUYỆN TRUYỀN HÌNH 

NHIỀU TẬP Ở VIỆT NAM TỪ 2006 ĐẾN NAY 

 

3.1. Tiêu chí chất lƣợng kịch bản phim truyện truyền hình Việt Nam 

Dù s ng t c bằng phƣơng ph p độc  ập hay  àm việc nhóm đều có chung 

một mục tiêu  à chất  ƣợng kịch bản, tức chất  ƣợng của bộ phim sau này. Mà 

chất  ƣợng của một bộ PTTH ở nƣớc ta thƣờng đƣợc thể hiện trên hai phƣơng 

diện: số  ƣợng ngƣời xem và c c giải thƣởng nghề nghiệp. Căn cứ vào chất 

 ƣợng của những bộ phim truyện THNT ở nƣớc ta đạt đƣợc hai yếu tố trên, 

tiến sĩ Lê Ngọc Minh đã chỉ ra tiêu chí chất  ƣợng của một bộ phim truyện 

truyền hình nhiều tập trong  uận  n của mình nhƣ sau:  

B m s t c c đề tài hiện thực cuộc sống, hiện thực  ịch sử; đƣa ra 

đƣợc những thông điệp rõ ràng có khả năng  ay thức cảm xúc và  ý 

trí; đƣợc thể hiện kỹ  ƣỡng hấp dẫn và có nhiều tìm tòi s ng tạo 

trong ngôn ngữ thể  oại phim truyện truyền hình…  

Đã viết phim truyện truyền hình thì nhà biên kịch nhất thiết phải 

xây dựng cho đƣợc một cốt truyện dầy dặn với nhiều sự kiện, nhiều 

xung đột, nhiều kịch tính bất ngờ. Thiếu một cốt truyện dầy dặn và 

đầy tình huống éo  e trắc trở rất khó có thể tạo đƣợc một kịch bản 

phim truyền hình nhiều tập hấp dẫn và dễ thực hiện; 

Nhân vật và hệ thống nhân vật trong kịch bản phim truyện truyền 

hình đƣợc nhà biên kịch khắc họa cần phải đảm bảo cho đƣợc sự 

xung đột đối  ập, một mất một còn. Nếu một trong hai  ực  ƣợng 

này không tƣơng xứng nhau thì kịch bản không thể nào có đƣợc 
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một đƣờng dây  ớn đầy những tình huống va đập trong nội dung. [8, 

tr. 135] 

Đồng thuận với những tiêu chí chất  ƣợng PTTH NT kể trên, t c giả  uận 

văn nhận thấy: có rất nhiều tiêu chí để  àm ra những bộ PTTH chất  ƣợng 

đƣợc quyết định từ công tác xây dựng kịch bản. Điều này rất trùng khớp với ý 

kiến của nhiều chuyên gia, ví nhƣ vị đạo diễn ngƣời Nhật Akira Kurosawa đã 

khẳng định: “Kịch bản dở thì không thể  àm phim hay đƣợc. Nhƣợc điểm của 

kịch bản phải đƣợc khắc phục ngay trong giai đoạn hoàn thành kịch bản. Nếu 

không sẽ tạo ra cho bộ phim một c i mầm rễ tai họa không thể nào cứu vãn 

nổi” [1, tr. 157]. 

Nhƣ vậy, một kịch bản PTTH chất  ƣợng phải hội tụ đƣợc ít nhất c c yếu 

tố: một  à khai th c đƣợc những đề tài, chủ đề, tƣ tƣởng đúng với hiện thực 

cuộc sống và sự quan tâm của kh n giả; hai là xây dựng đƣợc một cốt truyện 

dầy dặn với nhiều sự kiện, nhiều kịch tính bất ngờ; ba  à hệ thống nhân vật 

phải có c  tính và đối  ập để tạo ra xung đột.  

Đó  à ba tiêu chí căn bản của bất kỳ một bộ kịch bản PTTH - tức một bộ 

PTTH nào, còn riêng đối với những bộ KB PTTH nhiều tập đƣợc s ng t c bởi 

viết nhóm, qua thực tế  àm việc trong 10 năm qua, t c giả nhận thấy, trƣớc khi 

muốn đạt đƣợc những tiêu chí chất  ƣợng chung đó, điều kiện tiên quyết đầu 

tiên  à phải khắc phục đƣợc nhƣợc điểm  ớn nhất do đặc thù  àm việc đông 

ngƣời của s ng t c nhóm gây ra đó  à sự  ệch pha, chệch khớp, không thống 

nhất giữa c c phần, c c tập của kịch bản. “Vấn đề thƣờng gặp chính  à sự hiểu 

biết không thống nhất, không cùng một mặt bằng về đề tài, chất  iệu,  ý  ịch 

tính c ch nhân vật… giữa c c thành viên của nhóm viết. Điều này dẫn đến 

những trục trặc khó giải quyết” [Phần phụ  ục - phỏng vấn NBK Trịnh Thanh 

Nhã]. 
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Căn cứ trên điều kiện tiên quyết và ba tiêu chí làm nên chất  ƣợng kịch 

bản PTTH NT đó, chúng ta sẽ thấy tiêu chí nào cũng chịu sự t c động rất  ớn 

của sáng tác nhóm. Từ quy trình, đặc điểm đến  ực  ƣợng s ng t c… đều góp 

phần quan trọng quyết định chất  ƣợng của KB.  

 

3.2. Hiệu quả từ quy trình sáng tác nhóm dẫn đến chất lƣợng kịch bản 

PTTH NT ở Việt Nam từ 2006 đến nay 

Nếu nhƣ ở s ng t c độc  ập, ngƣời biên kịch có thể tuân thủ đúng quy 

trình s ng t c hoặc không thì ở s ng t c nhóm, việc tuân thủ quy trình  à điều 

kiện bắt buộc, t c động trực tiếp đến hiệu quả viết nhóm. Nhƣng ở nƣớc ta, 

c c nhóm viết thƣờng bỏ qua một vài khâu trong quy trình s ng t c đó  à khâu 

xây dựng đề cƣơng (bao gồm xây dựng ý tƣởng, nhân vật, cốt truyện); khâu 

dựng  ist phân đoạn và khâu biên tập. 

Khi bỏ qua khâu xây dựng đề cƣơng không  àm việc cùng nhau (thƣờng 

chỉ  àm việc độc  ập), nhóm viết đã bỏ qua cơ hội tận dụng sức s ng tạo của 

tập thể - ƣu thế rất  ớn của sáng tác nhóm. Vì khi tìm kiếm ý tƣởng một mình, 

ngƣời biên kịch không thể có nhiều ý tƣởng để  ựa chọn giống nhƣ nếu có 

thêm gấp mấy  ần số ý tƣởng nữa từ c c thành viên kh c. Khi khai th c đề tài, 

chủ đề tƣ tƣởng, một ngƣời bằng góc nhìn chủ quan, vốn sống có hạn, quan 

điểm c  nhân… sẽ không thể đào xới,  ật qua  ật  ại phản biện vấn đề tốt và đa 

chiều nhƣ khi có nhiều ngƣời cùng khai th c. Mà đề tài chính  à một yếu tố 

đầu tiên  àm nên chất  ƣợng của kịch bản PTTH nên mức độ xử  ý và khai 

th c đề tài tốt hay không sẽ góp phần quyết định tới chất  ƣợng kịch bản. 

Đối với phần x c  ập  ý  ịch tính cách và hệ thống nhân vật, việc thiết  ập 

đƣợc những nét đặc sắc làm nên từng chân dung nhân vật và mối quan hệ 

tƣơng t c giữa họ do một ngƣời tạo dựng sẽ không thể đa chiều và phong phú 

nhƣ nhiều ngƣời. Từng “chân dung nhân vật đƣợc soi chiếu từ nhiều góc nhìn 
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kh c nhau chắc chắn sẽ s ng tỏ hơn, sinh động hơn, và do đó thuyết phục hơn. 

Đó  à tiền đề cho một số phận sẽ để  ại nhiều ấn tƣợng trong ngƣời xem sau 

này” [10, tr. 33].  

Ở phần xây dựng cốt truyện càng cần đến sức s ng tập của tập thể. Tổng 

thống Mĩ Woodrow Wi son từng khuyên rằng “Chúng ta không nên chỉ sử 

dụng trí tuệ của mình, mà hãy mƣợn trí tuệ của nhiều ngƣời kh c” [6, tr. 17]. 

Việc kiểm so t hệ thống nhân vật đồ sộ cùng hàng trăm tình huống của dung 

 ƣợng hàng ngàn phút phim đòi hỏi công sức  ao động s ng tạo của nhiều 

ngƣời. Việc hiện nay nhóm viết ở nƣớc ta thƣờng chỉ  àm việc độc  ập ở công 

đoạn xây dựng đề cƣơng khiến cho tƣ tƣởng, nhân vật, nội dung cốt truyện 

không kh c gì so với s ng t c độc  ập. Trong khi đã  à s ng t c nhóm thì phải 

huy động đƣợc chất x m của nhiều ngƣời. Việc bàn bạc hay phản biện để 

cùng nhau xây dựng một đề cƣơng tổng thể ban đầu sẽ  àm cho hiệu quả s ng 

t c vừa cao hơn vừa hứng thú hơn rất nhiều. Tạo tiền đề cho một hệ thống 

nhân vật có c  tính, một cốt truyện nhiều xung đột, tình huống bất ngờ - đ p 

ứng tốt tiêu chí chất  ƣợng của kịch bản. 

Trong thực tế xây dựng đề cƣơng kịch bản PTTH NT, ngƣời viết  uận văn 

nhận thấy, việc cùng ngồi với nhau để s ng tạo từ ý tƣởng manh nha ban đầu 

có ba điểm rất hữu ích đó  à: kích thích sức s ng tạo, nuôi dƣỡng hứng thú và 

thấu hiểu dự  n. Khi cùng nhau s ng t c, tất cả mọi thành viên đều phải nỗ  ực 

huy động chất x m để đóng góp xây dựng cho dự  n chung, không thể  ƣời 

biếng hoặc ỷ  ại vào ngƣời kh c, nhờ đó mà sức s ng tạo đƣợc huy động tối 

đa. Đồng thời cũng kiểm so t, hỗ trợ, bổ sung  ẫn cho nhau và th o gỡ mọi 

vƣớng mắc gặp phải trong qu  trình xây dựng nhân vật, cốt truyện để không 

ngừng hoàn thiện đề cƣơng. S ng t c nhóm cũng tiêu diệt đƣợc sự nhàm ch n 

và thầm  ặng của  àm việc độc  ập, nhất  à đối với những biên kịch trẻ. Sự 

tƣơng t c và không khí sôi nổi, vui vẻ khi  àm việc nhóm  à cơ sở nuôi dƣỡng 
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hứng thú s ng tạo trong họ. Nhờ đó mà những sự mệt mỏi, nhọc nhằn của 

nghề viết dễ đƣợc xoa dịu để công cuộc s ng tạo có thể kéo dài, đủ đ p ứng 

đƣợc đòi hỏi s ng tạo dài hơi của KB PTTH nhiều tập. Ngoài ra, đồng s ng 

tạo trong công đoạn đầu tiên giúp cho tất cả c c thành viên cùng thấu hiểu 

nhƣ nhau về dự  n. Chứ để đến khi dự  n đƣợc ký duyệt mới bắt đầu s ng t c 

nhóm thì sự thấu hiểu thực sự chỉ thuộc về một ngƣời  àm ra nó, những ngƣời 

còn  ại tiếp cận khi đề cƣơng đã hoàn thiện thì không thể thấu hiểu, đồng cảm 

bằng. Mà mức độ thấu hiểu sẽ ảnh hƣởng đến toàn bộ những công đoạn về 

sau trong qu  trình triển khai dự  n. Do đó, việc s ng t c nhóm ở nƣớc ta hầu 

hết đang bỏ qua 3 khâu đầu tiên của quy trình s ng t c sẽ có t c động trực 

tiếp, quy định mức độ chất  ƣợng của kịch bản, thể hiện cụ thể trên ba phƣơng 

diện căn bản: đề tài, nhân vật và cốt truyện.  

Công đoạn thứ hai trong quy trình s ng t c nhóm KB TPTH NT mà nƣớc 

ta thƣờng bỏ qua đó  à khâu dựng  ist phân đoạn. Sau khi xây dựng đƣợc đề 

cƣơng phân tập và bắt đầu hình thành nhóm viết, rất nhiều nhóm viết tiến 

hành phân chia nhau đề cƣơng phân tập để viết chi tiết  uôn. Mà trong đề 

cƣơng phân tập thƣờng chỉ có khoảng nửa trang nội dung tóm tắt cho mỗi tập. 

Do đó, việc triển khai nội dung tóm tắt ra kịch bản chi tiết 45 trang mà không 

 àm đề cƣơng  ist (đề cƣơng phân đoạn tầm 10 trang) cùng nhau sẽ  àm nảy 

sinh rất nhiều sự kiện, chi tiết, tình huống mới mà không thông qua cả nhóm 

cùng thống nhất.  

Trong khi nếu cùng nhau xây dựng đề cƣơng  ist, dƣới sự dẫn dắt của 

ngƣời chủ biên, c c thành viên trong nhóm sẽ cùng nhau s ng tạo, tung hứng 

những mảng miếng cụ thể, những chi tiết, tình huống bất ngờ… trong từng 

phân đoạn của từng tập phim và cùng nhau ghi nhớ. “Đây chính  à tiền đề cho 

một bộ kịch bản có tính thống nhất cao, chặt chẽ về tình huống, sinh động về 

chi tiết, và giàu xúc cảm trong dàn dựng”. [10, tr. 33]. Với những bộ kịch bản 
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đã đƣợc  àm cẩn trọng ở giai đoạn này, c c kịch bản PTTH NT sẽ không còn 

tồn tại những sự bất hợp  ý,  ệch pha, trùng  ặp về chi tiết, c  tính nhân vật… 

hay tình trạng “thừa thoại thiếu tình huống kịch” nhƣ những bộ KB PTTH NT 

hiện nay còn mắc phải. 

Bỏ qua khâu dựng  ist cùng nhau, mỗi thành viên trong nhóm sẽ tự triển 

khai nội dung tóm tắt của tập theo c ch hiểu, trình độ của mình. Dẫn đến rất 

nhiều chi tiết ph t sinh. Ví dụ nội dung tóm tắt ghi: Để b n đƣợc hàng cho 

nhân vật A, nhân vật B đã tìm mọi c ch để dụ dỗ,  ừa  ọc. Nhƣng dụ dỗ nhƣ 

thế nào,  ừa  ọc bằng c ch nào, mức độ nhiều hay ít thì mỗi biên kịch sẽ triển 

khai theo một c ch kh c nhau. Dẫn đến những tình huống ph t sinh ví dụ để 

 ừa  ọc đƣợc B, A đã thông qua một vài nhân vật kh c, hoặc gây ra một số hậu 

quả… Tất cả những ph t sinh đó khi không đƣợc s ng tạo nhóm thì ngƣời 

biên kịch chuyên nghiệp  uôn phải tìm c ch “ ựa” sao cho mọi ph t sinh chỉ 

nằm trong khuôn khổ tập phim của mình đƣợc giao, không đƣợc để  iên đới 

sang c c tập kh c. Do đó rất hạn chế sức s ng tạo. Trong trƣờng hợp ngƣợc  ại, 

đối với những biên kịch còn non về nghiệp vụ hoặc c c nhà văn mới chuyển 

sang công t c biên kịch, họ sẽ tùy sức s ng tạo để triển khai nội dung đƣợc 

phân công bất chấp sự ph t sinh gây  ệch pha với c c tập kh c về mối quan hệ 

nhân vật hoặc tính c ch… Trong trƣờng hợp này, nếu ngƣời chủ biên mà 

không kiểm so t tốt thì kịch bản sẽ không thể thống nhất. Còn nếu kiểm so t 

tốt thì việc sửa chữa để thống nhất thôi cũng đã vô cùng vất vả, không còn tâm 

sức để dành cho việc đ p ứng c c tiêu chí chất  ƣợng cao hơn đƣợc nữa. 

Một công đoạn nữa cũng hay bị c c nhóm viết bỏ qua đó  à khâu biên tập. 

Sau khi viết xong kịch bản chi tiết, c c nhóm viết sẽ đem nộp ngay mà không 

tiến hành r p nối, sửa chữa, hoàn thiện và nâng cao chất  ƣợng. Trong trƣờng 

hợp đó, đến ngay cả điều kiện tiên quyết của một bộ KB PTTH NT  à sự 

thống nhất cũng khó đạt đƣợc. Bởi vì trong qu  trình triển khai chi tiết, kể cả 
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đối với đề cƣơng đã đƣợc xây dựng  ist phân đoạn, thì việc viết  ời thoại, dẫn 

dắt cảm xúc, xử  ý chi tiết, khai th c tính c ch nhân vật, c ch dàn cảnh, những 

điểm ngắt tập… vẫn thƣờng xuyên bị trùng  ặp, chênh  ệch và ph t sinh rất 

nhiều sự trật khớp. Bỏ qua công đoạn biên tập, kịch bản cứ thế đƣợc đem nộp 

cho nhà sản xuất. Để rồi, nếu bộ kịch bản đƣợc nghiệm thu bởi một nhà sản 

xuất chuyên nghiệp, họ sẽ có ngƣời biên tập để khắc phục tất cả những  ỗi cơ 

bản đó. Nhƣng công t c biên tập  úc này dù có đƣợc tiến hành cũng thƣờng 

chỉ dừng  ại ở mức độ sửa chữa cho thống nhất, do một biên tập không hề 

tham gia vào qu  trình s ng t c kịch bản đảm nhiệm. Chƣa kể đến trƣờng hợp 

nhà sản xuất không chuyên nghiệp, ví dụ c c Công ty truyền thông, xuất khẩu 

phim kiêm thêm sản xuất phim TH, họ còn không có đội ngũ biên tập để thẩm 

định. Công t c biên tập sẽ đƣợc chuyển qua cho ngƣời đạo diễn nhận  àm bộ 

phim. Theo đó, việc biên tập để nâng cao chất  ƣợng kịch bản sẽ khó mà đạt 

hiệu quả bằng chính ngƣời chủ biên trong nhóm viết.  

 Nhƣ vậy, việc bỏ qua công đoạn biên tập trong quy trình s ng t c nhóm 

khiến cho việc sửa chữa hoàn thiện kịch bản không đƣợc tiến hành bởi ngƣời 

chủ biên am hiểu nhất về dự  n sẽ khiến cho hiệu quả biên tập đạt đƣợc c c 

mức độ kh c nhau, t c động quyết định đến chất  ƣợng kịch bản.  

Nói tóm  ại, quy trình sinh ra  à để phục vụ tốt nhất cho tiến độ, hiệu quả 

và chất  ƣợng của sản phẩm nên đã  à quy trình chuẩn thì không có khâu nào 

thừa. Mỗi công đoạn đều có chức năng, gi  trị riêng góp phần xây dựng một 

t c phẩm chất  ƣợng. Do đó, s ng t c nhóm nếu bỏ qua bất kì công đoạn nào 

cũng sẽ ảnh hƣởng tiêu cực đến chất  ƣợng của t c phẩm. Bỏ qua những khâu 

đầu thì dẫn đến việc không tập hợp đƣợc sức s ng tạo của tập thể, bỏ qua 

những khâu sau thì đối mặt với sự chênh  ệch giữa c c thành viên - những yếu 

tố vô cùng cốt tử trong s ng t c nhóm.    
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3.3. Hiệu quả từ cách thức sáng tác dẫn đến chất lƣợng kịch bản PTTH 

NT ở Việt Nam từ 2006 đến nay 

Điểm kh c biệt  ớn nhất của sáng tác nhóm so với s ng t c độc  ập đó  à 

s ng t c đông ngƣời. Làm thế nào có thể phối hợp đƣợc nhiều thành viên biên 

kịch với nhau để cùng triển khai xây dựng một hoặc nhiều bộ kịch bản trong 

khoảng thời gian dài? Đó  à việc không dễ dàng gì đối với một hoạt động vốn 

mang đầy tính c  nhân,  ại thầm  ặng và đơn  ẻ.  

Nhƣng thực tế ở c c nƣớc ph t triển mạnh về PTTH NT nhƣ Mĩ, Hàn 

Quốc, Trung Quốc… cho thấy chỉ phƣơng ph p s ng t c nhóm mới đ p ứng 

đƣợc công nghệ sản xuất PTTHNT. Đội ngũ biên kịch của họ hầu nhƣ không 

hề s ng t c độc  ập đối với PTTH NT. Trong khi đó ở nƣớc ta, tuy  p dụng 

phƣơng ph p s ng t c nhóm nhƣng thực chất tất cả c c công đoạn vẫn  àm 

việc độc  ập  à chính. Trong quy trình, 3 khâu đầu  à xây dựng ý tƣởng, nhân 

vật và phân tập hầu hết đều s ng t c độc  ập để đem chào b n hoặc trình 

duyệt. Khâu dựng  ist thì hoặc  à bỏ qua, hoặc  àm độc  ập bởi ngƣời chủ biên 

hay t c giả ý tƣởng. Đến khâu viết chi tiết thì không thể s ng t c chung đƣợc 

nữa, khâu biên tập  ại càng không. Do đó hoạt động s ng t c nhóm thực sự 

chỉ diễn ra vào thời điểm r p nối giữa c c khâu, khi cần thống nhất để chia 

việc, thống nhất và bàn giao chứ không phải  à cùng nhau s ng tạo. Thực tế 

này đòi hỏi ngƣời chủ biên phải có phƣơng ph p  àm việc vô cùng khoa học, 

 inh động và vất vả. Trong số c c nhóm viết ở nƣớc ta, rất hiếm nhóm viết có 

công đoạn xây dựng ý tƣởng và đề cƣơng tổng thể cùng nhau. Trong khi 

Trung Quốc hoặc Hàn Quốc, biên kịch  àm việc theo từng nhóm cố định,  âu 

dài, cho một công ty chế t c kịch bản chuyên nghiệp nào đó. Họ bàn bạc với 

nhau từ việc chọn  ựa ý tƣởng, rồi cùng nhau ph t triển, s ng tạo từ những 

yếu tố cốt  õi nhất và x c  ập thống nhất đến từng chi tiết nhỏ. Ở nƣớc ta, 

cũng  à s ng t c nhóm nhƣng tất cả số  ần gặp gỡ đầy đủ giữa c c thành viên 
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trong quá trình triển khai một bộ kịch bản chỉ khoảng 3  ần, giữa c c công 

đoạn. Hiếm có nhóm nào  àm việc đƣợc thƣờng xuyên cùng nhau, thậm chí 

còn không ít nhóm không hề gặp gỡ, bàn bạc gì, chỉ gửi đề cƣơng qua emai  

rồi triển khai, gom  ại cho đủ số tập.  

Có một số trƣờng hợp, ngƣời chủ biên để nhóm s ng t c tự dựng 

 ist mà không có sự tham gia của mình trong giai đoạn này, rồi sau 

đó mới ngồi chỉnh  ý  ại. C ch  àm này sẽ khiến cho những c  nhân 

trong nhóm ỷ  ại,  àm việc không hết mình, và sau đó sẽ  àm việc 

nhƣ c i m y mà không còn xúc cảm nữa. Một số trƣờng hợp kh c, 

nhóm s ng t c  ại chia nhau về mỗi ngƣời tự xây dựng đề cƣơng tập 

của từng giai đoạn truyện đã đƣợc phân chia. Kết quả  à sự  ệch pha 

thƣờng diễn ra, và nếu ngƣời chủ biên chỉ tắc tr ch một chút, hiện 

tƣợng “đầu Ngô mình Sở” chắc chắn sẽ diễn ra. Trƣờng hợp kh c, 

ngƣời chủ biên tự  àm đề cƣơng tập, rồi giao từng phần cho ngƣời 

viết trong nhóm, kết quả sẽ nhƣ trƣờng hợp thứ nhất, ngƣời viết sẽ có 

cảm gi c bị bịt mắt dẫn đi, không biết mình đang  àm gì, và do đó 

nếu không  ạc đƣờng thì cũng không còn cảm xúc nữa. [10, tr. 33]. 

Thêm nữa, việc bỏ qua công đoạn này, hoặc không  àm đúng phƣơng 

ph p sẽ ảnh hƣởng đến sự thấu hiểu của chính c c thành viên về nội dung cốt 

truyện tổng thể ban đầu. Dẫn đến việc hiểu sai, hiểu không giống nhau về 

nhân vật và cốt truyện. Từ đó kéo theo sự chênh  ệch trong triển khai chi tiết.  

Thực tế cho thấy, trong s ng t c nhóm, càng ít  àm việc chung cùng nhau, 

càng khiến ngƣời chủ biên phải  àm việc vất vả. Do không  àm việc chung để 

tận dụng sức s ng tạo của nhau, ngƣời chủ biên thƣờng sẽ phải tự dựng  ist 

phân đoạn một mình, hoặc bỏ qua bƣớc này để giao  uôn cho c c thành viên 

viết chi tiết. Trong trƣờng hợp thứ nhất, ngƣời chủ biên sẽ vất vả nhất vì phải 

dựng  ist cả bộ kịch bản, mà hiệu quả đem  ại vẫn không cao hơn gì so với 
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s ng t c độc  ập. Trƣờng hợp còn  ại, nếu giao thẳng cho ngƣời viết tự dựng 

hoặc bỏ qua để viết chi tiết  uôn đều dẫn đến hậu quả  à mỗi thành viên chỉ 

biết phần việc của mình,  ại s ng t c độc  ập trong phần việc đó nên vừa 

không phải  à thành quả s ng tạo của tập thể vừa nảy sinh những trật khớp tất 

yếu so với c c phần của thành viên kh c. Do đó ngƣời chủ biên  ại tăng thêm 

g nh nặng biên tập, xâu chuỗi, chỉnh sửa cho thống nhất. 

Thêm nữa, trong qu  trình s ng t c nhóm mà không tập trung cùng s ng 

tạo,  ại  àm việc độc  ập qu  nhiều thì sự tung hứng và tƣơng t c trong s ng 

tạo  à không có,  àm mất đi một  ợi thế rất quan trọng của s ng t c nhóm. 

C c nhóm viết ở Mĩ hay Hàn Quốc không nhƣ thế. Từ khi thành  ập 

nhóm, c c thành viên phải  àm việc cùng nhau rất nhiều, bàn bạc thống nhất 

từ nhân vật, cốt truyện, tƣ tƣởng chủ đề. Ngay cả trƣờng hợp ý tƣởng ban đầu 

đƣợc s ng t c độc  ập bởi một thành viên nào đó hoặc mua của ngƣời kh c, 

nhóm viết vẫn ngồi với nhau xây dựng  ại, khai th c thêm, đƣa đẩy để nâng 

cao hơn nữa sự hấp dẫn và  ogic cho đƣờng dây cốt truyện. Sau đó tiếp tục 

cùng nhau s ng tạo chi tiết, bổ sung, phản biện  ẫn nhau trong từng tình 

huống, tính c ch nhân vật để thống nhất và cùng thấu hiểu nhƣ nhau về toàn 

bộ dự  n. Không dừng  ại ở đó, nhóm viết của họ còn  àm việc chung đến cả 

khâu viết  ời thoại. Khi đó nhóm viết sẽ ngồi cùng nhau, chủ biên phân công 

mỗi ngƣời chuyên đảm tr ch một nhân vật chính và trong qu  trình triển khai 

từng cảnh chi tiết thì ngƣời chuyên tr ch sẽ thoại  ên  ời của nhân vật đó. Việc 

làm này đem  ại sự tƣơng t c, hứng thú và vô cùng sinh động cho  ời thoại.  

Cũng nhờ qu  trình  àm việc chung đó mà công việc của ngƣời chủ biên 

sẽ đỡ vất vả, không phải sửa chữa biên tập nhiều. Chứ không nhƣ ở nƣớc ta, 

mỗi thành viên gần nhƣ cứ viết độc  ập theo ý mình rồi việc còn  ại  à của 

ngƣời chủ biên. Song nếu chỉ  à những  ỗi nhỏ về sự trùng  ặp chi tiết, thoại 

dài dòng, xƣng hô bất nhất, ph t triển tình cảm không đúng thời điểm… thì 
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còn sửa đƣợc, chứ rất nhiều  ỗi  ớn về xử  ý tình huống, tính c ch nhân vật 

không nhất qu n, không khí phim nhàm ch n... thì gần nhƣ phải viết  ại. Mà 

cấp độ  ỗi kịch bản mắc phải nhiều hay ít, nặng hay nhẹ đều do sự thống nhất 

đến đâu ở những khâu trƣớc, tức do phƣơng ph p  àm việc của nhóm.  

Điểm cuối cùng, dù nhóm viết  àm việc chung với nhau nhiều hay ít, sự 

phân công  ao động trong nhóm cũng vô cùng quan trọng. “Khi một thành 

viên đƣợc đặt vào vị trí phù hợp, mọi ngƣời sẽ cùng có  ợi. Khi tất cả c c 

thành viên đƣợc đặt đúng vị trí, họ sẽ ph t huy hết năng  ực của họ.” [6, tr. 

38]. Ở nƣớc ta, việc phân công công việc trong nhóm thƣờng đƣợc chia theo 

tiến độ. Ví dụ mỗi th ng phải hoàn thành 10 tập thì bổ đều cho c c thành viên 

mỗi ngƣời đảm tr ch 3 tập nếu nhóm có 3 ngƣời, 2 tập nếu nhóm có 5 ngƣời. 

Hoặc thời điểm ngƣời này bận không thể hoàn thành đúng tiến độ thì sẽ nhận 

ít tập hơn so với ngƣời kh c. Tức  à do tiến độ ký kết với nhà sản xuất mà 

phân bổ nhau để viết cho kịp chứ không xuất ph t từ năng  ực hay thế mạnh 

của mỗi ngƣời. Trong khi đó ở c c nƣớc có nền sản xuất PTTH NT ph t triển, 

ví dụ nhƣ Mĩ hoặc Hàn Quốc, một bộ kịch bản viết nhóm đƣợc triển khai bởi 

một biên kịch chính và c c trợ  ý biên kịch. Trong đó ngƣời biên kịch chính 

sẽ chịu tr ch nhiệm tổng thể toàn bộ nội dung dự  n. Còn c c trợ  ý biên kịch 

ngoài việc s ng tạo chung, sẽ chịu tr ch nhiệm một phần việc chuyên trách 

nào đó, ví dụ một ngƣời phụ tr ch việc tìm kiếm tƣ  iệu, một ngƣời chuyên 

tạo tình huống, một ngƣời chuyên viết thoại… tùy theo năng  ực của từng 

ngƣời. Phƣơng ph p  àm việc này giúp cho nhóm viết không chỉ tập trung 

đƣợc sức s ng tạo của tập thể mà còn ph t huy đƣợc thế mạnh của từng thành 

viên. Nhờ đó kết quả  àm việc tức chất  ƣợng kịch bản PTTH đạt đƣợc ở mức 

cao nhất có thể.   

Còn ở nƣớc ta, do sự phân công không căn cứ trên năng  ực của từng 

thành viên nên mức độ hứng thú của ngƣời viết đối với phần việc của mình bị 
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giảm sút đồng thời không ph t huy đƣợc hết năng  ực của mỗi c  nhân. Tất cả 

chỉ đơn giản  à c c thành viên “ àm thuê” cho chủ biên (hoặc trƣởng nhóm), 

hoặc  à sự phân bổ định mức, là nhiệm vụ phải hoàn thành… Do đó, chất  ƣợng 

kịch bản thƣờng cũng chỉ ở mức không  ỗi, chứ chƣa thể hay đƣợc.  

Nói tóm  ại, nếu yếu tố đầu tiên giúp s ng t c nhóm đạt đƣợc hiệu quả cao 

 à có quy trình s ng t c hợp  ý thì yếu tố thứ hai chính  à c ch thức tổ chức 

sáng tác hiệu quả. Chỉ có vận dụng một c ch thức sáng tác tối ƣu mới giúp 

cho s ng t c nhóm huy động đƣợc sức s ng tạo của tập thể và hạn chế đƣợc 

tối đa nhƣợc điểm  ớn nhất của s ng t c nhóm đó  à sự trật khớp giữa c c 

thành viên. Để  àm đƣợc điều đó, vai trò của ngƣời chủ biên vô cùng quan 

trọng. Thông qua những biện ph p cụ thể, ngƣời chủ biên trƣớc hết phải khơi 

dậy đƣợc mong muốn cống hiến của từng thành viên, sau đó  à tận dụng đƣợc 

chất x m của họ để hoàn thiện một t c phẩm chung gi  trị. 

 

3.4. Hiệu quả từ thực trạng năng lực của đội ngũ sáng tác nhóm dẫn đến 

chất  lƣợng kịch bản, chất lƣợng phim PTTH NT ở VN từ 2006 đến nay 

Nếu nhƣ trong s ng t c độc  ập, chất  ƣợng kịch bản phụ thuộc hoàn toàn 

vào năng  ực của một c  nhân ngƣời biên kịch thì ở s ng t c nhóm, năng  ực 

của tất cả c c thành viên và nhất  à của ngƣời chủ biên đều quyết định đến 

hiệu quả và chất  ƣợng s ng t c. Để có đƣợc một nhóm s ng t c  ý tƣởng,  àm 

ra những bộ kịch bản xuất sắc đòi hỏi trƣớc hết bản thân c c thành viên phải 

 à những c  nhân xuất sắc. Xuất sắc không chỉ ở chuyên môn nghiệp vụ mà 

còn phải ở cả kỹ năng  àm việc nhóm. Đồng thời phải có sự tƣơng đồng với 

nhau về c  tính s ng tạo, quan điểm nhân sinh về cuộc sống… Ở nƣớc ta, do 

trình độ chuyên môn của đội ngũ s ng t c kịch bản chƣa đồng đều, ở dạng 

nhóm s ng t c kịch bản thuộc c c trung tâm SX PTTH thì có chuyên môn kh  

vững vàng, trong khi ở dạng nhóm viết kịch bản sinh viên thì non nớt, còn ở 
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dạng nhóm viết kịch bản tự do thì bấp bênh, thậm chí chƣa đƣợc đào tạo bài 

bản dẫn đến mặt bằng chung về trình độ chuyên môn của c c thành viên trong 

nhóm viết còn yếu. Mà một nhóm s ng t c kịch bản gồm những thành viên có 

năng  ực chuyên môn yếu thì ngƣời chủ biên có giỏi đến đâu, đề cƣơng kịch 

bản có tốt đến đâu cũng khó mà triển khai chi tiết cho hay đƣợc. Nói gì đến 

việc tận dụng chất x m của chính c c thành viên đó để nâng cao hơn nữa cho 

chất  ƣợng kịch bản. Thậm chí còn phải giải quyết những hệ quả do sự yếu 

kém của c c thành viên gây ra nhƣ: hiểu không đúng về yêu cầu của đề 

cƣơng, tùy tiện trong triển khai chi tiết,  àm sai  ệch phong c ch và nội dung 

của dự  n…  

   Việc hình thành nhóm viết dựa trên mối quan hệ giữa c c thành viên, do 

 à bạn bè quen biết hoặc dựa trên sự phân công  ao động của cơ quan chứ 

không căn cứ vào trình độ chuyên môn, khả năng tiếp cận đề tài, kỹ năng  àm 

việc nhóm… dẫn đến mặt bằng không đồng đều về năng  ực s ng tạo và 

phƣơng ph p  àm việc nhóm. Đây  à nguyên nhân chủ yếu khiến kịch bản có 

chất  ƣợng không đồng đều giữa c c tập. Ngƣời viết nào giỏi hơn thì tập kịch 

bản đó sẽ hay hơn, ngƣời viết nào kém hơn thì tập phim đó sẽ nhạt. Tuy nhiên 

cũng khó có thể đòi hỏi tất cả mọi thành viên trong nhóm đều có trình độ xuất 

sắc nhƣ nhau. Do đó, sự chênh  ệch về năng  ực giữa c c thành viên càng ít 

thì chất  ƣợng kịch bản sẽ càng có nhiều hy vọng đƣợc cải thiện.   

 Tiếp đến  à vai trò quan trọng của ngƣời chủ biên. Trong một nhóm s ng 

tác, ngƣời chủ biên chính  à “ inh hồn” của cả nhóm,  à yếu tố then chốt quyết 

định  ớn đến chất  ƣợng kịch bản. Vì chính ngƣời chủ biên sẽ quyết định quy 

trình sáng tác và c ch thức s ng t c của nhóm. Thông qua sự quyết định đó, 

hiệu quả và chất  ƣợng s ng t c đƣợc hình thành. Ngƣời chủ biên nào  p dụng 

đƣợc một quy trình và c ch thức s ng t c hợp  ý thì sẽ ph t huy đƣợc thế 

mạnh và hạn chế đƣợc nhƣợc điểm của s ng t c nhóm. Ngƣợc  ại, vừa không 
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ph t huy đƣợc thế mạnh của s ng t c nhóm, vừa dẫn đến chất  ƣợng kịch bản 

bị giảm sút. Thực tế  àm việc ở c c nhóm sáng tác cho thấy, vai trò của ngƣời 

chủ biên trong công t c này rất yếu. Không ít trƣờng hợp, ngƣời chủ biên 

chƣa từng đảm tr ch vai trò này, chỉ vì có một đề cƣơng đƣợc duyệt nên mới 

trở thành chủ biên. Do đó, phần  ớn trong số họ không có kinh nghiệm và 

không  ƣờng trƣớc đƣợc hệ quả của việc quyết định quy trình sáng tác và 

phƣơng ph p  àm việc cho nhóm. Dẫn đến quy trình và c ch thức s ng t c của 

nhóm không thể ph t huy đƣợc  ợi thế của nhóm  à tập trung sức s ng tạo tập 

thể, đồng nghĩa  à không nâng cao đƣợc chất  ƣợng kịch bản. Đồng thời cũng 

không khắc phục đƣợc hạn chế  ớn nhất của s ng t c nhóm  à sự trật khớp, 

nên kịch bản tồn tại nhiều  ỗi  ớn, chƣa nói đến việc có thể góp phần nâng cao 

chất  ƣợng.       

 Thứ hai, ngƣời chủ biên chính  à ngƣời phân công nhiệm vụ cho c c thành 

viên trong nhóm. Do đó phân công sao cho hợp  ý, vừa đảm bảo đƣợc tiến độ 

nhanh nhất, vừa tận dụng đƣợc thế mạnh của mỗi thành viên  à đòi hỏi mà 

ngƣời chủ biên phải đ p ứng. Song hầu nhƣ, chỉ với c c nhóm viết thuộc c c 

Trung tâm sản xuất PTTH, ngƣời chủ biên thƣờng có chuyên môn nghiệp vụ 

vững vàng và thời gian  àm việc với c c thành viên  âu năm mới có khả năng 

phân công điều hành nhóm hiệu quả. Khi đó, mỗi thành viên đƣợc tạo điều 

kiện tốt nhất để  àm việc và bộc  ộ đƣợc sở trƣờng của mình, đóng góp cho 

kịch bản những kết quả gi  trị nhất. Còn  ại đối với c c nhóm viết sinh viên, 

không ít những ngƣời chủ biên  à giảng viên nên cũng chƣa từng hoặc rất ít tổ 

chức c c bộ kịch bản PTTH NT và nhất  à c c nhóm viết tự do, còn không 

cần đến vai trò của ngƣời chủ biên thì việc tiến hành viết nhóm hầu hết  à bản 

năng, chia việc để hoàn thành chứ không ph t huy đƣợc  ợi thế của s ng t c 

nhóm. Thậm chí còn  àm cho kịch bản nảy sinh nhiều yếu kém, tệ nhất  à 

không thể hoàn thiện nổi t c phẩm.   
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Thứ ba, ngƣời chủ biên  à ngƣời đầu tiên thẩm định chất  ƣợng kịch bản. 

Do đó trình độ chuyên môn của ngƣời chủ biên nhƣ thế nào sẽ cho ra kịch bản 

nhƣ thế ấy. Nếu trình độ chuyên môn vững vàng, thẩm định tốt, ngƣời chủ 

biên sẽ có những tiêu chí chất  ƣợng cao trong thẩm định, do đó sẽ đòi hỏi 

không ngừng chất  ƣợng kịch bản phải tăng cao đồng thời đƣa ra đƣợc những 

giải ph p để dẫn dắt nhóm viết đạt đƣợc những tiêu chí chất  ƣợng đó. Ở nƣớc 

ta, công việc chủ biên hoàn toàn do tự ph t, chƣa hình thành đƣợc một đội 

ngũ chủ biên chuyên nghiệp vừa có năng  ực nghiệp vụ biên kịch vững vàng 

vừa có khả năng  ãnh đạo nhóm và nhiều tố chất kh c. Ở c c nhóm viết thuộc 

trung tâm sản xuất PTTH, ngƣời chủ biên thƣờng xuất thân từ biên kịch 

chuyên nghiệp, có chuyên môn vững, cộng với khả năng biên tập, thẩm định 

tốt. Do đó, những bộ kịch bản đƣợc tổ chức bởi c c nhóm viết này bao giờ 

cũng hoàn thành đúng tiến độ, hầu nhƣ không mắc phải những  ỗi do  àm việc 

nhóm sinh ra, chất  ƣợng kịch bản đồng nghĩa  à chất  ƣợng phim cũng cao 

hơn so với c c nhóm viết kh c. Tuy nhiên, ngay cả đối với những chủ biên 

này, tố chất  ãnh đạo nhóm vẫn còn kh  yếu, hầu hết dựa vào năng  ực của c c 

thành viên và công đoạn biên tập sau này. Còn những nhóm viết sinh viên 

hoặc tự do, rất ít ngƣời chủ biên hội tụ đƣợc đầy đủ 3 yếu tố: có chuyên môn 

nghiệp vụ vững vàng, khả năng  ãnh đạo và khả năng thẩm định. Do đó, c c 

nhóm viết chỉ căn cứ vào sự thẩm định của nhà đầu tƣ đối với đề cƣơng dự  n 

ban đầu để triển khai thành kịch bản. Việc tiếp tục s ng tạo trong mỗi khâu để 

nâng thêm từng bƣớc chất  ƣợng kịch bản hầu nhƣ không xảy ra. Kết quả  à, 

chất  ƣợng kịch bản ở mức tốt nhất vẫn chỉ dừng ở việc triển khai đúng so với 

đề cƣơng ban đầu, rất hiếm sự s ng tạo, hấp dẫn hơn. Đó  à do ngƣời chủ biên 

đã không tự đề ra những tiêu chí thẩm định của mình, cũng không đòi hỏi 

nhóm viết phải nỗ  ực đạt đƣợc nó. 
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Trong khi đó, ở Mĩ hoặc Hàn Quốc, ngƣời chủ biên đóng vai trò “thuyền 

trƣởng”. Ngƣời chủ biên thƣờng  à ngƣời có chuyên môn biên kịch vững 

vàng, cộng với khả năng  ãnh đạo nhóm. Thông qua phƣơng ph p  àm việc 

trong từng quy trình, ngƣời chủ biên sẽ phân công nhiệm vụ cho từng thành 

viên sao cho kết quả  àm việc đạt đƣợc ở mức tốt nhất. Ngƣời chủ biên cũng 

 à ngƣời thẩm định từng công đoạn trong quy trình, từng kết quả  àm việc của 

mỗi thành viên. Từ đó đ nh gi , sửa chữa kịp thời những  ỗi tồn tại, ph t huy 

kịp thời những ƣu điểm và đòi hỏi c c thành viên không ngừng nỗ  ực s ng 

tạo hơn nữa, tất cả không có gì nằm ngoài việc phục vụ chất  ƣợng kịch bản 

cao nhất có thể, chứ không phải  à hoàn thành cho xong một đề cƣơng ban 

đầu đã đƣợc ký kết. 

Trong qu  trình  àm việc nhóm, ngƣời chủ biên còn  à ngƣời có khả năng 

xử  ý tình huống. Bất kì một sự cố nào về thay đổi ngƣời viết, yêu cầu của nhà 

sản xuất hay khó khăn của ngƣời viết đều đƣợc ngƣời chủ biên xử  ý một c ch 

khéo  éo, hạn chế tối đa sự ảnh hƣởng tiêu cực đến chất  ƣợng kịch bản. 

Ngƣời chủ biên cũng  à ngƣời điều hòa các c  tính s ng tạo, kết nối mọi thành 

viên thành một tập thể thống nhất. Nhờ đó mới tập hợp đƣợc sức s ng tạo của 

tập thể.   

Ngƣời chủ biên trong c c nhóm viết ở nƣớc ngoài còn  à ngƣời có tầm 

nhìn dự b o. Đó không chỉ  à sự nhìn nhận năng  ực của mỗi thành viên trong 

nhóm mà  à tầm nhìn chiến  ƣợc, tầm nhìn phân tích, dự b o nhu cầu của thị 

trƣờng, tầm nhìn dự b o sự đón nhận của kh n giả đối với t c phẩm. Từ tầm 

nhìn đó, sẽ dẫn dắt nhóm viết s ng tạo hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho chất 

 ƣợng kịch bản đã đề ra đồng thời đ p ứng đƣợc đúng nhu cầu của thị trƣờng, 

thỏa mãn tốt thị hiếu của ngƣời xem. 
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Tiểu kết chƣơng 3 

Qua thực tế hoạt động s ng t c nhóm kịch bản PTTH NT ở nƣớc ta có thể 

thấy, bất kì một đặc điểm nào thuộc s ng t c nhóm đều có t c động trực tiếp 

đến chất  ƣợng kịch bản, đồng nghĩa  à chất  ƣợng của bộ phim sau này. Từ 

bản thân trình độ của mỗi thành viên, c ch hình thành nhóm viết, quan điểm 

s ng t c, quy trình triển khai… đến phƣơng ph p  àm việc, vai trò của chủ 

biên… đều có t c động trực tiếp đến chất  ƣợng kịch bản PTTH. Trong đó, 

quy trình s ng t c có thể khiến cho bộ kịch bản có đƣợc cốt truyện, tình 

huống, tính c ch nhân vật… đa dạng, hấp dẫn… hoặc  àm cho sự chênh  ệch, 

trùng  ặp, nhàm ch n giữa c c tập diễn ra phổ biến. Còn c ch thức s ng t c có 

thể t c động đến cả tiến độ và chất  ƣợng kịch bản. Tác nhân cuối cùng  à 

nguồn nhân  ực. Trong đó trình độ của c c thành viên sẽ t c động đến khả 

năng hoàn thành t c phẩm và thang bậc chất  ƣợng của kịch bản còn vai trò 

của ngƣời chủ biên sẽ t c động đến mọi mặt của hoạt động và hiệu quả s ng 

tác nhóm. Từ năng  ực, trình độ chuyên môn đến nghiệp vụ biên tập, khả năng 

thẩm định… của ngƣời chủ biên đều có t c động đến chất  ƣợng kịch bản 

PTTH. Song thực tế phải thừa nhận  à ở nƣớc ta, rất ít ngƣời chủ biên đ p ứng 

đƣợc yêu cầu rất cao về trình độ chuyên môn, khả năng  ãnh đạo… Đó  à một 

nguyên nhân quan trọng khiến s ng t c nhóm chƣa ph t huy đƣợc tối đa hiệu 

quả để nâng cao chất  ƣợng cho kịch bản PTTH NT. Dẫn đến chất  ƣợng 

PTTH NT ở nƣớc ta chƣa cao, chƣa có nhiều bộ PTTH NT thu hút đƣợc 

ngƣời xem và thuyết phục đƣợc giới  àm nghề. 
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KẾT LUẬN 

Giống nhƣ s ng t c độc  ập, s ng t c kịch bản theo nhóm cũng sử dụng 

 ý  uận kịch học về viết kịch bản, sử dụng tƣ duy ngôn ngữ điện ảnh để tạo nên 

một kịch bản phim, chỉ có phƣơng ph p  àm việc, c ch thức s ng t c  à kh c so 

với s ng t c độc  ập. S ng tác nhóm kịch bản PTTH NT dựa trên nguyên tắc 

ph t huy sức s ng tạo của nhiều ngƣời nhằm mục tiêu đẩy nhanh tiến độ và 

nâng cao chất  ƣợng của kịch bản. Để đạt đƣợc cả hai hiệu quả đó đồng thời 

khắc phục tối đa nhƣợc điểm của s ng t c nhóm, hoạt động s ng t c nhóm 

cần tuân thủ đầy đủ quy trình s ng t c, vận dụng phƣơng ph p  àm việc, phân 

công  ao động hợp  ý và phải có đƣợc những thành viên vững vàng về cả 

chuyên môn nghiệp vụ  ẫn kỹ năng  àm việc nhóm. 

 Tuy nhiên, thực tế s ng t c nhóm kịch bản ở nƣớc ta từ năm 2006 đến 

nay cho thấy: có 3 dạng nhóm s ng t c kịch bản PTTH NT tiêu biểu đang tiến 

hành s ng t c nhóm với c c đặc điểm, c ch thức kh c nhau đó  à dạng nhóm 

viết kịch bản thuộc c c trung tâm sản xuất PTTH, dạng nhóm viết kịch bản 

sinh viên và dạng nhóm viết kịch bản tự do. Trong đó, mỗi dạng nhóm đều có 

những ƣu nhƣợc điểm riêng. Tuy nhiên đặc điểm chung có thể dễ dàng nhận 

thấy  à cả ba dạng nhóm đều không tuân thủ đầy đủ quy trình s ng t c, đồng 

thời cũng chƣa vận dụng triệt để phƣơng ph p s ng t c nhóm kịch bản, thậm 

chí còn xem nhẹ vai trò của ngƣời chủ biên - thành viên then chốt điều hành 

nhóm viết. Bên cạnh đó, hai yếu tố tiền đề quan trọng quyết định đến hiệu quả 

của s ng t c nhóm  à thành viên giỏi cộng với chủ biên xuất sắc đều còn hạn 

chế và có sự chênh  ệch kh   ớn.  

Thực tế s ng t c nhóm kịch bản PTTH NT ở nƣớc ta nhƣ trên đã có t c 

động trực tiếp đến chất  ƣợng kịch bản PTTH, là t c nhân quan trọng khiến 

kịch bản PTTH NT tuy đã đ p ứng đƣợc yêu cầu về số  ƣợng tập mỗi năm 
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nhƣng chất  ƣợng thì vẫn còn rất hạn chế, chƣa đạt đƣợc thành tựu nổi bật hơn 

so với s ng t c độc  ập, thậm chí còn mắc phải nhiều  ỗi yếu kém do nhƣợc 

điểm của s ng t c nhóm gây ra.  

 Từ sự t c động của s ng t c nhóm đến chất  ƣợng kịch bản PTTH NT 

có thể nhận thấy nguyên nhân hàng đầu khiến chất  ƣợng kịch bản PTTH NT 

của s ng t c nhóm chƣa cao  à do không tận dụng đƣợc sức s ng tạo của tập 

thể, đồng nghĩa đã bỏ qua  ợi thế  ớn nhất của s ng t c nhóm. Tiếp đến, 

nguyên nhân thứ hai khiến thực tế s ng t c nhóm đang kìm hãm chất  ƣợng 

kịch bản đó  à chƣa khắc phục đƣợc những nhƣợc điểm của phƣơng ph p 

s ng t c nhóm. Tiêu biểu nhất  à chƣa dung hòa các cá tính sáng tác trong 

nhóm viết để tạo ra tính thống nhất cho toàn bộ kịch bản.  

Đó  à hai nguyên nhân tiêu biểu nhất khiến thực tế s ng t c nhóm ở 

nƣớc ta mới chỉ đạt đƣợc hiệu quả về tiến độ, tức rút ngắn hơn thời gian hoàn 

thành t c phẩm mà chƣa góp phần nâng cao đƣợc chất  ƣợng cho kịch bản. 

Dẫu biết rằng, để khắc phục đƣợc những điểm hạn chế của phƣơng 

ph p s ng t c nhóm nhằm nâng cao chất  ƣợng cho KBPTTH NT cần có sự 

phối hợp đồng bộ của rất nhiều yếu tố nhƣ: tiêu chí kiểm duyệt, thị trƣờng sản 

xuất phim, nhu cầu kh n giả, cơ chế đào tạo, nguồn nhân  ực… Nhƣng trong 

khi chờ đợi sự cải thiện không dễ dàng thay đổi đó, bản thân c c nhà biên 

kịch tham gia s ng t c nhóm đều có thể rút ra một số giải ph p khả thi cho 

hoạt động s ng t c nhóm của mình để cải thiện hiệu quả chất  ƣợng của kịch 

bản đó  à: 

Thứ nhất, đối với mỗi thành viên không chỉ cần bồi dƣỡng, nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ bằng c ch nắm vững kỹ thuật kể chuyện và 

bồi dƣỡng năng  ực s ng tạo mà còn phải tìm hiểu, trang bị, rèn  uyện kỹ năng 

 àm việc nhóm.  
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Thứ hai, đối với ngƣời chủ biên cần hoàn thiện thêm công t c biên tập, 

kỹ năng  ãnh đạo và tầm nhìn chiến  ƣợc. 

Thứ ba, trong quy trình  àm việc, cố gắng tuân thủ đầy đủ quy trình s ng 

t c. Trong trƣờng hợp điều kiện kh ch quan không cho phép thì phải hạn chế 

tối đa hậu quả của việc không tuân thủ quy trình gây ra. Đó  à vẫn phải tìm 

c ch để tận dụng đƣợc chất x m của tập thể và khắc phục đƣợc nhƣợc điểm 

thiếu thống nhất của  àm việc nhóm. Ví dụ nếu đã bỏ qua 3,4 công đoạn đầu 

chƣa tận dụng đƣợc chất x m của tập thể thì trƣớc khi tiến hành phân công 

ngƣời viết phải yêu cầu c c thành viên đóng góp thêm sức s ng tạo cho kịch 

bản và tận dụng triệt để sức s ng tạo đó ở những công đoạn sau của quy trình. 

Thứ tƣ, trong phƣơng ph p  àm việc, cần hiểu rõ nguyên  ý vận hành 

chung của hoạt động  àm việc nhóm để mỗi c  nhân ở vị trí nào thì ph t huy 

tốt nhất vai trò của mình ở vị trí đó. 

Cuối cùng, tất cả những giải ph p thực tế và dễ thực hiện đó sẽ cùng 

hƣớng đến mục tiêu  ớn nhất đó  à nâng cao tối đa chất  ƣợng cho kịch bản 

phim truyện truyền hình nhiều tập, cung cấp cho ngƣời xem những bộ phim 

truyện TH giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa và góp phần nâng cao chất  ƣợng của 

nền phim truyện truyền hình Việt Nam. 
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PHẦN PHỤ LỤC 
 

BÀI PHỎNG VẤN NBK TRỊNH THANH NHÃ 

(email: trinhthanhnha58@gmail.com) 

PV: Cô/Anh/Chị đã tham gia viết nhóm những kịch bản PTTH NT nào tiêu 

biểu? (số tập, năm sản xuất, tham gia với vai trò thành viên hay chủ biên?) 

NBK Trịnh Thanh Nhã : Mở đầu với bộ KB 10 tập (90 phút/tập) vào năm 

1994, Ngã ba thời gian 12 tập (90 phút/tập) năm 1996, Hai bộ này đƣợc viết 

bởi 2 ngƣời: Lê Phƣơng – Trịnh Thanh Nhã, trong đó nhà văn Lê Phƣơng  à 

ngƣời chủ biên. Sau đó  à hàng chục bộ kh c với tƣ c ch t c giả độc  ập nhƣ 

Con nhện xanh (VFC sản xuất 2001, 6 tập, 90 phút/tập), hoặc chủ biên, hay 

còn gọi  à biên kịch chính, ngƣời tổ chức kịch bản nhƣ Cuồng phong, Bông 

Hồng xanh, Ngƣợc sóng, Trò đời…  

 

PV: Cô/Anh/Chị thấy sự kh c biệt giữa  àm việc nhóm với s ng t c độc  ập  à 

gì? Ƣu/nhƣợc điểm? 

NBK Trịnh Thanh Nhã: S ng t c độc  ập kh  thú vị bởi nó cho phép ngƣời 

viết thay đổi kết cấu, bố cục, tình tiết thoải m i miến  à thấy sự ph t triển kịch 

tính  ogic, hấp dẫn hơn. Nhƣng nó cực nhọc bởi phải  àm việc một mình và 

khi mất cảm hứng không đƣợc tiếp  ửa bởi ngƣời đồng hành. Viết nhóm  oại 

trừ đƣợc sự cô độc này, nhƣng  ại vấp phải khó khăn kh c. Đó  à khi đề 

cƣơng phân tập, rồi phân đoạn đã x c  ập, không thể thay đổi vì nó sẽ gây x o 

trộn cho ngƣời kh c, hoặc nếu cứ  ờ c i hiểm họa đó đi, thì sẽ thành đầu Ngô 

mình Sở. Nghĩa  à nếu s ng t c độc  ập có đƣợc tự do tuyệt đối thì s ng t c 

nhóm phải tuân thủ kỷ  uật chặt chẽ cũng tới mức tuyệt đối nếu muốn đảm 

bảo thành công. 
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PV: Quy trình s ng t c nhóm mà cô/anh/chị/ thƣờng  àm gồm c c bƣớc nhƣ 

thế nào? 

NBK Trịnh Thanh Nhã: 

- X c  ập ý tƣởng, thống nhất cùng nhóm viết ý tƣởng, và đề tài. 

- Cùng nhóm viết đi thực tế để mở rộng chất  iệu và có cùng quan điểm ph t 

triển cốt truyện. 

- Xây dựng đề cƣơng tổng qu t, và đề cƣơng phân tập, trong đó việc x c  ập 

hệ thống nhân vật với những  ý  ịch tính c ch sâu sắc và sáng rõ là công tác 

quan trọng nhất. 

- Phân định vai trò từng c  nhân trong nhóm viết để chuẩn bị cho việc viết chi 

tiết. Thƣờng thì cần một ngƣời đứng vai trò chủ biên, một ngƣời chuyên viết 

đề cƣơng phân đoạn cho tất cả c c tập, và hai hoặc ba ngƣời viết kịch bản chi 

tiết. Trong kh  nhiều trƣờng hợp, nhóm viết chỉ có hai hoặc ba ngƣời thì c c 

vai trò này vẫn phải x c  ập rõ ràng để không ai dẫm chân  ên ngƣời kh c. 

- Ngƣời chủ biên biên tập  ại  ần cuối trƣớc khi giao cho nhà sản xuất. 

 

PV: Những vấn đề cô/anh/chị gặp phải trong qu  trình s ng t c (vd 1 bộ kb cụ 

thể) và c ch giải quyết  à gì? 

NBK Trịnh Thanh Nhã: Vấn đề thƣờng gặp chính  à sự hiểu biết không thống 

nhất, không cùng một mặt bằng về đề tài, chất  iệu,  ý  ịch tính c ch nhân 

vật… giữa c c thành viên của nhóm viết. Điều này dẫn đến những trục trặc 

khó giải quyết. Trong phần  ớn c c trƣờng hợp, ngƣời chủ biên phải tự mình 

viết  ại, hoặc ít nhất cũng sắp xếp, bổ sung  ại phần  ớn bộ kịch bản. 

PV: Theo cô/anh/chị s ng t c nhóm có t c động nhƣ thế nào đến chất  ƣợng 

của kịch bản? 

NBK Trịnh Thanh Nhã: Về nguyên tắc, s ng t c nhóm  à tất yếu, và nó mang 

 ại khả năng nâng cao chất  ƣợng cũng nhƣ số  ƣợng kịch bản đƣợc sản xuất. 
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Nhƣng về căn bản, chất  ƣợng của KB phim  uôn phụ thuộc vào khả năng 

phát hiện vấn đề và sự tiếp ứng của c c thành viên trong nhóm. Có đƣợc điều 

này, chất  ƣợng KB nhất định sẽ đƣợc đảm bảo. 

 

PV: Vai trò của ngƣời chủ biên nhƣ thế nào theo đ nh gi  và thực tế của 

cô/anh/chị? 

NBK Trịnh Thanh Nhã: Ngƣời chủ biên phải có tƣ c ch một ngƣời anh/chị cả, 

phải có khả năng dẫn đƣờng và sự đại  ƣợng để có thể khuyến khích, cuốn hút 

nhóm viết theo ý chí của mình và điều hòa mâu thuẫn chắc chắn thƣờng sảy 

ra giữa c c thành viên – những ngƣời s ng t c  uôn  à những ngƣời có c  tính 

mạnh. Ngƣời chủ biên cũng  à ngƣời có thể tiếp cận với c c đơn đặt hàng, và 

quyết định nhận hay không nhận việc đó trên cơ sở hiểu rõ năng  ực của 

nhóm. 

 

PV: Theo cô/anh/chị ƣu và nhƣợc điểm của viết nhóm hiện nay  à gì? 

NBK Trịnh Thanh Nhã: 

- Qu  nhiều nhóm viết hình thành rồi tan rã, bởi họ hợp  ại với nhau trên 

nguyên tắc quan hệ  ợi ích. Khi  ợi ích bị thua thiệt, họ sẽ chia tay trong tình 

trạng bị tổn thƣơng 

- C c nhóm viết có một thủ  ĩnh xứng tầm rất ít. 

- C c thợ viết qu  nhiều mà không có nhóm viết thực sự say đắm với nghề, do 

đó có rất ít c c t c phẩm có đƣợc nội dung sâu sắc, có triết  ý nhân sinh đ ng 

kể. Một số bộ kịch bản đề cập đến c c vấn đề nóng của xã hội nhƣ chuyện 

ngoại tình hay  âm tặc, nhƣng vì  ắp  ại qu  nhiều trong c c bộ kh c nên đã 

trở nên cũ kỹ rất nhanh. 

 

PV: Theo cô/anh/chị  àm thế nào để nâng cao hiệu quả của s ng t c nhóm?  
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NBK Trịnh Thanh Nhã: S ng t c nhóm có thể mang  ại sự thăng hoa cho 

ngƣời viết bởi có bạn đồng hành, vì thế c c kịch bản hình thành theo phƣơng 

thức này thƣờng rất sinh động. Tuy nhiên ngƣợc  ại, phƣơng thức này cũng 

biến nhiều ngƣời thành thợ viết, và vì thế có thể khiến c c kịch bản trở nên 

khô khan, đúng mà không hay, không truyền cảm hứng cho đạo diễn và cuối 

cùng  à kh n giả đƣợc. Để tr nh hiểm họa này, nhóm viết phải  uôn đồng 

hành cùng nhau, bổ xung, bồi dƣỡng cho nhau cả về kỹ năng s ng t c,  ẫn 

năng  ực thẩm th u văn hóa, đời sống ở cả chiều rộng và chiều sâu. Họ phải  à 

những bạn đồng hành đồng đẳng trong c c vấn đề này, và còn hơn thế, phải 

có cùng quan điểm sáng tác. 

 

BÀI PHỎNG VẤN NBK ĐẶNG THANH 

(email: dangthanh04@yahoo.com) 

PV: Cô/Anh/Chị đã tham gia viết nhóm những kịch bản phim truyền hình 

nhiều tập nào tiêu biểu? (số tập, năm sản xuất, tham gia với vai trò thành viên 

hay chủ biên?) 

NBK Đặng Thanh:  

* Việt ho  Kịch bản Th i Lan từ năm 2005 - 2007: Vòng xoáy tình yêu - 30 

tập; Mộng Phù Du 30 tập, Anh chỉ có mình em - 30 tập; Ngã rẽ cuộc đời - 32 

tập; C i bóng bên chồng - 40 tập;  

* Việt ho  Kịch bản Ý - năm 2009: Cha và con - 35 tập. 

* Việt ho  Kịch bản Hàn quốc - năm 2009: Yêu  ần nữa - 32 tập. 

* Kịch bản truyền hình từ năm 2007 - 2016: Gọi giấc mơ về - 35 tập, Vòng 

tay ấm - 33 tập; Giấc mơ Cổ tích - 30 tập; Thuỵ khúc - 30 tập; 30 ngày  àm 

Cha - 30 tập; Chung một m i nhà - 30 tập; Gia vị tình yêu - 30 tập; Gọi nắng - 

30 tập; Đồng tiền muôn mặt - 30 tập; Ngƣợc dòng Ký ức - 32 tập; Hoa nắng - 
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30 tập; Hè không phai - 30 tập; Đi qua dĩ vãng - 34 tập; Cõi mộng - 33 tập; 

Trại c  sấu - 33 tập; Tình nhƣ vô hình - 30 tập;  Đƣờng Chân Trời - 30 tập. 

* Phim chƣa ph t sóng 2015 - 2016: 

Giấc mơ hạnh phúc - 35 tập; Tơ Duyên - 35 tập; Gió vẫn thổi từ Biển - 32 tập. 

*Biên tập Phim: Cổng Mặt Trời - 55 tập; Hoa Ngũ Sắc - 30 tập; Nữ xế - 2 tập; 

Tâm Bão - 2 tập; Miền chân sóng - 2 tập; Lối tho t - 2 tập; Đƣờng tới đích - 2 

tập; Nụ cƣời của Nắng - 2 tập; Không còn mùa Đông - 2 tập; C ip nóng - 2 

tập; Tôi  àm Cha - 2 tập. 

 

PV: Cô/Anh/Chị thấy sự kh c biệt giữa  àm việc nhóm với s ng t c độc  ập  à 

gì? Ƣu/nhƣợc điểm? 

NBK Đặng Thanh: S ng t c độc  ập mang tính chất không thƣơng mại hoá 

đƣợc, chỉ  à một s ng t c theo sự s ng tạo c  nhân và đƣợc viết theo tuỳ cảm 

hứng. Việc c  nhân s ng t c tuỳ cảm hứng sẽ dễ bị rơi vào sự chậm trễ trong 

tiến độ viết Kịch bản để bàn giao cho Nhà sản xuất - Hãng Phim. 

C  nhân tôi  à Chủ biên và tham gia viết nhóm, tôi sẽ tiếp thu những ý kiến 

kh c của c c bạn thành viên trong nhóm để đƣa ra những mâu thuẫn cũng nhƣ 

c ch xử  ý tình huống gút mắc câu chuyện Phim rất hợp  ý, đảm bảo tính chất 

thời đại trong từng thời điểm Kịch bản phim đƣợc thực hiện. Vấn đề thoại 

cũng đƣợc hoàn thiện hơn cho từng nhân vật và tính c ch khi hoạt động s ng 

tác theo Nhóm. 

 

PV: Quy trình s ng t c nhóm mà cô/anh/chị/ thƣờng  àm gồm c c bƣớc nhƣ 

thế nào? 

NBK Đặng Thanh: Tôi  à Chủ biên, tôi phân chia từng thành viên viết theo 

điểm mạnh yếu của từng chủ đề, ví dụ: Hình sự, tâm  ý XH, hài, thiếu nhi..  
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=> Nếu Kịch bản phim  à Ý tƣởng của riêng mình, tôi sẽ triển khai tóm tắt nội 

dung cũng nhƣ chi tiết từng tập phim. Sau đó họp nhóm và phân công viết 

tóm tắt từng phân cảnh (out  ine). Tôi  à ngƣời chỉnh sửa cũng nhƣ thống nhất 

nội dung phân cảnh từng tập, ấn định tình huống, thống nhất thoại, danh xƣng 

của từng nhân vật trong Phim. Soạn thảo  ịch sử c  nhân của c c nhân vật để 

c c thành viên nắm đƣợc kỹ c c thông tin hỗ trợ khi cần.  

Tiếp kế  à x c định c c chuyên môn - nghề nghiệp mà trong Phim đề 

cập đến, down oad c c thông tin cũng nhƣ tƣ  iệu và phổ biến thêm kiến thức 

mà mình đã từng gặp, tr nh trƣờng hợp c c thành viên không hiểu biết thông 

tin khi triển khai Kịch bản chi tiết. 

Sau khi họp nhóm và phân công c c tập cho từng ngƣời tham gia viết, 

tôi  à ngƣời dẫn đầu có thể giải đ p trực tiếp tất cả c c thắc mắc của từng 

thành viên trong qu  trình triển khai, ấn định thời gian cụ thể hoàn thành công 

việc của từng thành viên của Nhóm. 

Và tôi cũng sẽ phân công cho bản thân mình viết những tập nào trong 

khối kịch bản đƣợc triển khai.  

Sau khi nhóm hoàn thành, thƣờng viết chia nhau 5 tập, ghép  ại, tôi sẽ  à 

ngƣời biên tập toàn bộ hoàn chỉnh cho đến bản cuối cùng cho đến khi Nhà sản 

xuất đồng ý nghiệm thu thanh to n. 

=> Nếu Ý tƣởng  à của 1 thành viên trong nhóm, tôi sẽ cùng thành viên đó 

hoàn tất c c khâu để có thể triển khai chi tiết tốt nhất. 

 

PV: Những vấn đề cô/anh/chị gặp phải trong qu  trình s ng t c (vd 1 bộ kb cụ 

thể) và c ch giải quyết  à gì? 

NBK Đặng Thanh: Trong qu  trình s ng t c, nhóm tôi  uôn gặp phải vấn đề 

về Thoại và những tƣ tƣởng c  nhân ảnh hƣởng  ên t c phẩm mà chƣa đƣợc 

cả nhóm hoặc Tôi đồng ý thông qua. 
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Vấn đề trình độ c c bạn trong nhóm viết thƣờng không đồng đều vì rất 

ít ngƣời đƣợc đào tạo chuyên môn từ trƣờng  ớp Biên kịch chính thống ở c c 

Trƣờng công  ập, mà họ chỉ  à những ngƣời có khả năng và bén duyên với 

nghề S ng t c kịch bản một c ch vô tình; hoặc ngay khi đã đƣợc đào tạo bài 

bản, họ không nắm bắt đƣợc c c kỹ thuật viết khi đƣợc học tại Trƣờng 

học...v..v.. Nên tầm nhìn của từng ngƣời cũng bị hạn chế. 

C i tôi của từng ngƣời tham gia viết nhóm cũng  à một vấn đề rất thƣờng xảy 

ra. Ở VN, chính vì sự đào tạo Biên kịch không theo quy chuẩn thống nhất 

(trung tâm, trƣờng Cao đẳng..v.v..), xuất hiện do nhu cầu thị trƣờng, đào tạo 

không đồng đều đó đã dẫn đến những ý thức kém trong việc tham gia Biên 

kịch nhóm.  

Chính tả, câu cú  ủng củng, thoại dài dòng, kể chuyện theo tình huống, 

thoại b o trƣớc phân cảnh sau..v.v..  à những điều cơ bản mà cả nhóm thƣờng 

xuyên vấp phải.  

Ví dụ: Phim Gọi giấc mơ về đƣợc Tôi viết với 1 Biên kịch kh c, khi 

nhận đƣợc 5 tập đầu tiên tôi ph t hiện ra họ có một giọng thoại, nhân vật từ 

 ớn đến bé đều một c ch thoại, tình huống rất đơn giản - viết cho xong 1 phân 

cảnh, không có hành động, cử chỉ  ắt  éo dẫn đến ngƣời xem sẽ rất dễ đo n c i 

kết quả của phân cảnh đấy. Chính vì vậy, phải khắc phục bằng c ch họp quy 

chuẩn từng chi tiết, gạch đầu dòng từng chi tiết những " ỗ hổng" để điều chỉnh 

cách viết cho phù hợp. 

 

PV: Theo cô/anh/chị s ng t c nhóm có t c động nhƣ thế nào đến chất  ƣợng 

của kịch bản? 

NBK Đặng Thanh: Nhƣ ở trên đã nói, viết nhóm rất tốt cho việc kinh doanh 

Kịch bản, cung cấp cho Thị trƣờng Phim truyền hình Việt Nam rất kịp thời, 

phục vụ thị hiếu, giúp kh n giả thoả mãn nhu cầu giải trí mang tính thời đại. 
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Những ý tƣởng của từng tình huống do cả nhóm họp  ại, sẽ phong phú và đa 

dạng hơn so với suy nghĩ 1 chiều của Một c  nhân s ng t c. Thay vì tình 

huống A sẽ dẫn đến tình huống B, nhƣng nếu s ng t c nhóm thì tình huống A 

có thể đi vòng qua kết quả tình huống C, để rồi trong hồi tƣởng sẽ  à mấu chốt 

của tình huống B. Hoặc những chọn  ựa hành xử của c c nhân vật sẽ kh c hơn 

so với suy tƣởng một chiều của một c  nhân s ng t c độc  ập. 

C c ý tƣởng của một c  nhân và khi đƣợc nhóm thảo  uận sẽ có rất 

nhiều những ý tƣởng c  nhân kh c đóng góp, từ đó câu chuyện Phim đƣợc 

ph t triển rất mạch  ạc, phong phú và thú vị hơn. 

 

PV: Vai trò của ngƣời chủ biên nhƣ thế nào theo đ nh gi  và thực tế của 

cô/anh/chị? 

NBK Đặng Thanh: Khi một nhóm phong phú ý tƣởng và nhiều trình độ viết 

kh c nhau, thì cần nhất vẫn  à một ngƣời Chủ biên có khả năng dẫn dắt cả 

"đoàn tàu", có tầm nhìn chiến  ƣợc để đƣa ra những Kịch bản đúng nhƣ nhu 

cầu thị trƣờng đang cần. Và ngƣời Chủ biên phải có khả năng viết, phân tích 

tốt tính  ôgic của tâm  ý nhân vật, kinh nghiệm sống, nhận định rõ đƣờng  ối 

tuyên truyền, định hƣớng xã hội trong t c phẩm, dự b o những hiệu ứng xã 

hội theo phim…v.v  

Ngƣời chủ biên rất quan trọng để quyết định thành công của cả bộ 

phim. Họ có cả 4 khả năng quản  ý, s ng tạo, nắm vững tâm  ý ph t triển nhân 

c ch của con ngƣời, và khả năng viết tốt. 

 

PV: Theo cô/anh/chị ƣu và nhƣợc điểm của viết nhóm hiện nay  à gì? 

NBK Đặng Thanh: Hiện nay, viết nhóm rất khó xây dựng khi từng thành viên 

trong nhóm  uôn xem mình  à ngƣời có công đầu trong t c phẩm. Họ chƣa có 
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một kiến thức nhất định trong Kh i niệm Thành công nhóm và những "hào 

quang ảo" do b o chí, ngƣời thân xung quanh tạo nên. 

Chính vì vậy, hoạt động nhóm cũng rất phức tạp và khó khăn. Hiện trạng "bốc 

mẽ" nhau trên b o chí thƣờng thấy cũng vì thế mà ph t sinh. 

  

PV: Theo cô/anh/chị  àm thế nào để nâng cao hiệu quả của s ng t c nhóm?  

NBK Đặng Thanh: Để nâng cao hiệu quả  àm việc nhóm, cần nhất vẫn  à tầm 

nhìn chiến  ƣợc và định hƣớng của Nhà trƣờng. C c  ớp Biên kịch cần đƣợc 

phổ rộng kiến thức quản  ý nhóm, kỹ thuật viết nhóm. Mở rộng tìm hiểu qua 

c c kỹ thuật quản  ý nhóm cũng nhƣ trao dồi trình độ Viết Kịch bản nhóm của 

c c nƣớc nhƣ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật, Đài Loan…  

Biên kịch hiện nay rất nhiều trên thị trƣờng, nhƣng để hợp t c thành một 

nhóm Biên kịch thì rất khó. Và để một Nhóm có chỗ đứng thành công và 

đƣợc giới chuyên môn công nhận càng hiếm. Chính vì vậy, việc S ng t c 

nhóm của một t c phẩm Phim truyền hình tốt mang tính đƣơng đại, thu hút thị 

hiếu, thành công rực rỡ và đƣợc "xuất khẩu văn ho " sang nƣớc ngoài ở Việt 

Nam rất hiếm. 



 

 

 

 

 

  


