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Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao ra  đời 
năm 1982  ở  Orange County nhưng chính thức 
hoạt  động năm 1984 tạ i  San Jose.

Viên Thao là  tên hai  nhân vật  chính t rong 
tập t ruyện Mưa Phố Núi  của nhà văn Đỗ Vẫn 
Trọn-Lê Thao Chuyên.   Logo Viên Thao là  V, 
biểu hiện là  Việt .

Sự nghiệp của Hệ Thống Truyền Thông 
Viên Thao khởi  đi  bằng tuần báo Yêu và cơ 
sở l ịch Yêu.   Những ngày đầu tuần báo Yêu 
xuất  bản,  tòa soạn lưu động t rên một  chiếc 

xe van.   Báo Yêu chuyên về thơ,  văn,  t ình 
yêu,  đời  sống… được đọc giả  thương mến 
đón nhận,  thân chủ cảm t ình dành nhiều t rang 
quảng cáo. 

 N i ê N G i á m V iệt N a m  (ViEtNamESE 
D i r E c to ry ) 
Năm 1986 ,  Hệ Thống Truyền Thông Viên 

Thao ấn bản cuốn Niên Giám Điện Thoại  Việt 
Nam hay còn gọi  là  Vietnamese Directory 
USA, là  cuốn Niên Giám Việt  Ngữ đầu t iên 
của người  Việt  tạ i  vùng Bắc Cal i . 
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t r u yềN H ì N H (t E l E V i S i o N)
Tháng 10 năm 1989 ,  Truyền Hình Viên Thao 

TV khởi  sự phát  hình với :
•   SàiGòn TV phát  hình toàn vùng Santa 

Clara  County.
•  Viên Thao TV phát  hình toàn vùng Bắc 

Cal i .
•  Weekend TV phát  hình toàn vùng Bắc Cal i .
•   Enter ta inment  Movie Televison (EMTV) 

Phát  hình 24/24 toàn vùng vịnh
Tiếp đến,  ngày 16 tháng 6 năm 2010 ,  Viên 

Thao TV phát  hình 24/24 toàn nước Mỹ trên 
Hệ thống DirecTV – băng tần 2075.   Dịp này, 
ông Đỗ Vẫn Trọn – Tổng Giám Đốc Hệ Thống 
Truyền Thông Viên Thao bày tỏ  cảm tưởng. 
Ông nói :“27 năm trước,  lúc Viên Thao TV 
được phát  hình mỗi  sáng t rên một  băng tần địa 
phương,  khi  những hình ảnh xướng ngôn viên 
xuất  hiện;  Chúng tôi  thật  mừng rỡ lẫn xúc 
động.  Giọt  nước mắt  vui  mừng chảy xuống 
t rên từng gương mặt  mọi  người .  Một  hình ảnh. 
Một  giọng nói .  Một  Việt  Nam đang đến với 
từng gia  đình người  Việt  tạ i  Thung Lũng Hoa 
Vàng.  Và giờ đây,  27 năm sau,  hình ảnh đó 
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như vẫn còn -  để t iếp nối  bằng một  chương 
t r ình t ruyền hình lớn lao,  tầm cỡ  hơn.  Viên 
Thao TV phát  hình 24/24 toàn nước Mỹ.”

Để đạt  được thành quả mong muốn như 
hôm nay,  ông nói :  “Có 3 điều đã luôn giúp 
chúng tôi  tăng thêm sức mạnh để t iếp bước, 
đó chính là  t ín  ngưỡng cá nhân,  lòng t in  về 
sự bền bỉ  của t inh thần người  Việt  Nam, và 
hy vọng một  ngày chúng tôi  có thể đền đáp 
lạ i  cho cộng đồng Việt  Nam, một  cộng đồng 
đã cho chúng tôi  rấ t  nhiều cơ hội  phục vụ.”

Ông Đỗ Vẫn Trọn là   một  nhà văn,  một  người 
yêu thích nghệ thuật  nên ông t in  rằng:  “Người 
Việt  chúng ta  có một  nền văn hóa phong phú 
vào bậc nhất  t rên thế giới” .  Ông cho biết  khi 
bắt  đầu mơ tưởng đến Viên Thao,  ông tự hứa, 
nếu mai  này khi  giấc mơ trở thành hiện thực, 
Viên Thao sẽ  cung cấp những chương t r ình 
xuất  sắc nhất ,  được ưa thích bởi  các gia  đình 
Việt  Nam. Ông nhấn mạnh.  Viên Thao chỉ 
đơn thuần là  mang lạ i  sự giải  t r í  lành mạnh 

và hay nhất .  Ông muốn Viên Thao sẽ  làm 
phong phú thêm các chương t r ình Việt  ngữ 
và táo bạo t rong những sáng kiến mới  về điện 
ảnh và t ruyền hình.  Trong một  tương la i  thật 
gần,  Viên Thao sẽ  là  nơi  hội  tụ  nhiều chương 
t r ình được sản xuất  ngay tạ i  Hoa Kỳ.  Đặc 
biệt  là  những bộ phim nhiều tập về đời  sống 
của người  Việt  chúng ta  tạ i  Hoa Kỳ,  từ khởi 
nghiệp đến lúc hội  nhập.   Những câu chuyện 
buồn,  vui  của đời  sống tha hương sẽ  lần lượt 
được t r ình chiếu t rên màn ảnh nhỏ của Viên 
Thao TV. Theo ông Đỗ vẫn Trọn,  Viên Thao 
TV muốn mọi  gia  đình Việt  Nam tại  Hoa Kỳ 
sẽ  có những giải  t r í  hay,  và hơn nữa luôn 
được nhắc nhở về nền văn hóa ,  cùng sự t rỗi 
bật  về tà i  năng của chúng ta ,  và những bước 
t iến rất  xa của người  Việt  để thực hiện những 
giấc mơ của mình. 

Viên Thao TV còn là  biểu tượng của sự làm 
việc l iên tục và quyết  tâm để có một  ngày 
mai  tốt  đẹp hơn,  với  cố gắng để vượt  qua mọi 
t rở ngại  và khó khăn để vươn lên.”

10 ngàn khán giả tham dự  Dạ Hội New Year do Viên Thao tổ chức 
tại San Jose Convention Center (Dec. 31, 2006)
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P H á t t H a N H (r a D i o)
Năm 1992 ,  Sài  Gòn Radio khởi  sự phát 

thanh t rên làn sóng AM 1500 KSJX tại  San 
Jose gây chấn động t rong ngành t ruyền thông, 
mở đường cho những chương t r ình phát  thanh 
sau đó tạ i  Nam Cal i ,  rồi  lan rộng khắp các 
t iểu bang để ngày hôm nay gần như những 
nơi  có đông người  Việt  cư ngụ đều có chương 
t r ình phát  thanh t iếng Việt .

Sài  Gòn Radio kế đến là  VT News,  phát  thanh 
từ 1 giờ t rưa đến 7 giờ tối .   Cả hai  chương 
t r ình này được thính giả  thường xuyên theo 
dõi ,  do t in  tức nhanh chóng,  nhiều t iế t  mục 
hay,  xướng ngôn viên năng động,  lưu loát .  Sau 
20 năm trong ngành t ruyền thanh,  Hệ Thống 
Truyền Thông Viên Thao bước thêm một  bước 
t iến nữa là  từ ngày 31 tháng 01 năm 2011  phát 
thanh 24/24 t rên làn sóng AM 1290 KAZA lan 
rộng khắp vùng Bay,  và t rên mạng lưới  toàn 
cầu www.vienthao.com  cũng như t rên Iphone, 
Ipad,  những phone di  động có internet .

Với  5  chương t r ình phát  thanh
 BaN mai raDio,  06:00AM - 09:00AM  Monday-Sunday 

Sài GòN raDio 11:00AM - 04:00PM Monday-Friday

Vt NEwS 04:00PM - 07:00PM Monday-Friday

Dạ tHaNH raDio 08:00PM - 12:00AM  Monday-Sunday

ViêN tHao raDio 12:00AM - 06:00AM  Monday-Sunday
 Và 2:00PM - 8:00PM Saturday-Sunday

Ca nhạc sĩ Lobo “I’d Love You to Want Me” 
và nhà văn ñoã vaãn troïn

Nguyeãn Cao Kyø Duyeân, Nguyeãn Ngoïc Ngaïn, 
ñoã vaãn troïn ñang  chaøo ñoùn khaùn giaû.

 Viên Thao họp mặt
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Bên cạnh những hoạt  động t rong ngành 
t ruyền thông.  Hệ Thống Truyền Thông Viên 
Thao từ 30  năm qua đã có những hoạt  động 
xã hội  -  văn học -  nghệ thuật  -  điện ảnh -  ca 
nhạc… với  những tà i  tử ,  đạo diễn quốc tế , 
nghệ s ĩ  Việt  Nam tham dự.

Về lãnh vực xuất  bản,  Hệ Thống Truyền 
Thông Viên Thao đã phát   hành một  số sách. 
Từ năm 1983,  Hệ Thống Truyền Thông Viên 
Thao cùng với  tạp chí  Nhân Chứng của nhà 
thơ Du Tử Lê mở đầu cho những buổi  ra  mắt 

sách,  giới  thiệu tác  giả  -  tác  phẩm tại  thung 
lũng hoa vàng.

Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao đã nhận 
được nhiều bằng khen của Tổng Thống,  Dân 
Biểu,  Nghị  Sĩ ,  và  Chính quyền địa  phương.

Nói   đến Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao 
thì  a i  cũng nghĩ  đến nhà văn Đỗ Vẫn Trọn,  tác 
giả  của nhiều tập t ruyện nổi  t iếng như:  Nỗi 
Niềm Mang Theo/  Mưa Phố Núi/  Tôi  Về Trên 
Những Dặm Gai  Đâm/ Vết  Tràm….Ông đến 
Mỹ năm 1981 sau 13 lần vượt  biển.  Chỉ  t rong 

Thống Đốc Cali Arnold Schwarzenegger 
và nhà văn ñoã vaãn troïn

Cảnh Sát Trưởng Santa Clara County Laurie Smither 
và nhà văn ñoã vaãn troïn

Phó Thống Đốc Cali Abel Maldonado
và nhà văn ñoã vaãn troïn

Cựu Thị Trưởng San Jose Susan Hammer 
và nhà văn ñoã vaãn troïn

Ñaïo dieãn Olive Stove vaø nhaø vaên ñoã vaãn troïn 
döï ñònh khôûi quay truyeän “Veát Traøm”
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6 tháng định cư tạ i  Hoa Kỳ,  từ quận Cam với 
đôi  bàn tay t rắng,  ông đã khởi  sự làm báo,  tổ 
chức văn nghệ.  Năm 1984,  ông lên San Jose 
lập ra  tờ  báo Yêu,  rồi  đến cuốn Niêm Giám 
Điện Thoại  Việt  Nam, Viên Thao TV, Sài  Gòn 
Radio,  V t ravel ,  Viên Thao enter ta inment , 
Hội  Giúp Người  Mù Nghèo,  Hội  Việt  Thiện…
Ông là  người  sáng lập và xây dựng nên Hệ 
Thống này.  Tạp chí  Time và nhiều tờ báo 
lớn của Hoa Kỳ đã viết  nhiều bài  về thành 
t ích của ông t rong sáng kiến -  văn chương và 
t ruyền thông.  Hai  tổ  chức uy t ín  t rên thế giới 
là  Internat ional  Who’s  Who of  Intel lectuals 
và Internat ional  Biographical  Center  tạ i  Anh 
Quốc đã ghi  tên ông vào những t rang sách 

hiếm quý về nhiều lãnh vực t rỗi  bật  này.
Tờ báo San Jose  Mercury News gọi  ông là 

“San Jose media mogul  in  a  s t range land”, 
“Tay tổ  ngành t ruyền thông San Jose t rên 
mảnh đất  lạ” .  Tháng 6 năm 1994,  ông được 
tổ  chức MPA và ASME của cố Tổng Thống 
Kenedy thành lập t rao học bổng Truyền 
Thông để tham dự khoá học Publ isher  và 
Edi tor  tạ i  t rường đại  học New York.  Tháng 
11 năm 2004,  ông Đỗ Vẩn Trọn được tổ  chức 
New Cal i fornia  Media t rao Giải  Thưởng 
Truyền Thông Hoa Kỳ về tùy bút  và t ruyền 
thanh.  Giải  thưởng t ruyền thông Hoa Kỳ 
NCM Awards hàng năm được xem là  Giải 
Pul izer  của t ruyền thông thiểu số,  phản ánh 

Viên Thao tổ chức “ Đêm Hướng Về New York” 
 trong trận khủng bố Sep. 11, 2001 tại San Jose, Với hơn  20 ngàn người tham dự.
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thành quả và sức mạnh ngành t ruyền thông 
của người  di  dân bên cạnh t ruyền thông Hoa 
Kỳ.

HướN G t H iệN (c H a r i t y)
Điểm son của nhà văn Đỗ Vẫn Trọn và Hệ 

Thống Truyền Thông Viên Thao là  đã tổ  chức 
những chương t r ình văn nghệ nhân đạo,  quy 
tụ  hàng t răm nghệ s ĩ ,  hàng chục ngàn người 
Hướng Về Đồng Bào Miền Trung,  Miền Tây 
gặp thiên ta i  lũ  lụt .  Ông còn tổ  chức Đêm 
Thắp Nến Nguyện Cầu cho những nạn nhân 
t rong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9,  2001  tạ i 
New York và nạn nhân Sóng Thần năm 2005 . 
Một  đoạn phim cảm động và đẹp nhất   thu hình 
hai  chục ngàn người  về buổi  tổ  chức đó đã 
được Đài  Truyền Hình Hoa Kỳ chiếu l iên tục, 
khiến người  dân bản xứ có cảm t ình với  cộng 
đồng người  Việt  chúng ta  hơn.  Thời  gian từ 
năm 1985  đến năm 1994,  ông thường xuyên 

đến các t rạ i  tỵ  nạn Thái  Lan,  Hồng Kông để 
thăm viếng và tặng quà cho những thuyền 
nhân Việt  Nam đang gặp khó khăn.   Đầu năm 
1994 ,  đợt  những thuyền nhân tạ i  t rạ i  tỵ  nạn 
Hồng Kông bị  cưỡng bách hồi  hương về Việt 
Nam. Trong nỗi  tuyệt  vọng đó,  họ đã cùng 
nhau tuyệt  thực,  tự  thiêu,  tự  sát  tập thể để 
gióng lên t iếng chuông thức t ỉnh lương tâm 
nhân loại ,  nên vào ngày 7 tháng 4 đến ngày 
29 tháng 4 năm 1994,  ông Đỗ Vẫn Trọn đã 
cùng với  3000 người  Việt  khắp nơi  t rên thế 
giới  đến các t rạ i  tỵ  nạn Hồng Kông để biểu 
t ình,  vận động 400 ngàn thỉnh nguyện thư để 
gởi  lên Thống Đốc Hồng Kông,  Cao Ủy Tỵ 
Nạn Liên Hiệp Quốc và các quốc gia  có thẩm 
quyền để đừng đàn áp thuyền nhân Việt  Nam, 
đừng cưỡng bách họ hồi  hương.

Trong t inh thần hướng thiện,  năm 2004, 
ông Đỗ Vẫn Trọn lập ra  Hội  Giúp Người 

(Hình OÂng Ñoã Vaãn Troïn ñang thaêm hoûi moät beänh nhaân vaø moät soá hình aûnh trong ñôït moå 
maét cho 3,000 ngöôøi muø ngheøo taïi 17 tænh thaønh, Vieät Nam töø 15/8 ñeán 15/10/2004.)

(Giaûi thöôûng Truyeàn Thoâng Hoa Kyø NCM Awards 2004)

ñoã vaãn troïn

545 Parrott St, San Jose, CA 95112 - http://vienthao.com/hoigiupnguoimu/
tel: 408.947.7517  fax: 408.947-0463  email: anhsang@vienthao.com

Mù đề Khơi  Nguồn Ánh Sáng cho 350 ngàn 
người  mù nghèo tạ i  Việt  Nam không có điều 
kiện chữa t r ị .  Tính đến đầu  năm 2013,  Hội 
đã đem lại  ánh sáng cho t rên 20 ngàn người 
bị  đục thủy t inh thể tạ i  20 t ỉnh thành.  Đây là 
một  việc làm đầy t ình người ,  gây xúc động 
cho hầu hết  mọi  người  ở t rong và ngoài  nước.

Tháng 6 năm 2010,  ông Đỗ Vẫn Trọn đã 

phát  tâm đóng góp cho Ban tổ  chức Lễ Cung 
Nghinh Phật  Ngọc tạ i  San Jose 220,398 Mỹ 
Kim tr ị  giá  thuê Hội  Trường Hòa Bình t rong 
95 ngày để tổ  chức buổi  Đại  Lễ ý nghĩa  này. 
Kết  quả rất  thành công mỹ mãn.  Từ ngày 15 
tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2010 đã 
có hơn 170 ngàn lượt  người  đến thăm viếng 
và chiêm bái .  Đó là  một  buổi  lễ  t rọng đại  và 

Hội đã Khơi  Nguồn Ánh Sáng cho trên 20 ngàn người  tại  20 t ỉnh thành
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170 ngàn lượt người chiêm bái Phật Ngọc tại Building Viên Thao, San Jose 
từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, năm 2010

l ịch sử tạ i  Thành phố San Jose,  đem lại  sự 
yêu thương và an bình cho thành phố vốn nổi 
t iếng là  thủ phủ t ình thương của người  Việt . 
Ngày 7 tháng 8 năm 2011,  t rước mối  nguy cơ 
Trung Cộng xâm lấn lãnh hải  Việt  Nam, Hệ 
Thống Truyền Thông Viên Thao đã phối  hợp 
với  nhiều hội  đoàn tạ i  San Jose,  tổ  chức một 
buổi  văn nghệ biểu dương phản kháng ý đồ 
đen tối  của Trung Cộng tạ i  Grand Century 
Mall .  Tinh thần buổi  tổ  chức có t rên 10 ngàn 
người  tham dự.  Tất  cả  đều tỏ  bày thái  độ sẵn 
sàng chống ngoại  xâm và nêu cao t inh thần 
bất  khuất  của người  Việt  Nam.

Hội N Gộ t r ù N G DươN G  -  V travel
Ngoài  ra ,  Hệ Thống Truyền Thông Viên 

Thao còn tổ  chức những chuyến du l ịch độc 
đáo -  ngoạn mục.  V Travel ,  với  những chuyến 
Hội  Ngộ Trùng Dương/Hội  Trùng Dương,  bao 
t rọn cả một  du thuyền sang t rọng,  dành r iêng 
cho ba ngàn hành khách Việt  Nam tham dự 
t rong một  hải  t r ình đầy thú vị .  Tiếp nữa là 
những chuyến du l ịch sang Á Châu,  sang Âu 
Châu,  đến khắp nơi  t rên thế giới .  Từng đoàn 
người ,  từ  mươi  người  lên đến cả t răm người 
cùng đi  du l ịch với  nhau.  Mọi  người  rấ t  hài 
lòng về những chuyến đi .  Ai  cũng hẹn gặp lạ i 
t rong một  hành t r ình khác với  V-Travel . 

Quan niệm của nhà văn Đỗ Vẫn Trọn:  Muốn 
thành công thì  phải  dấn thân vào công việc. 
Kết  quả không chỉ  r iêng cá nhân mà còn là 

sự kết  hợp của những người  làm việc chung 
với  nhau. 

30 năm, quả có nhiều điều để nói ,  để cảm 
tạ,  để tr i  ân tất  cả mọi  người .  Tất  cả mọi 
đóng góp,  dù lớn lao hay nhỏ bé thì  đều 
là  những đóng góp quí  giá cho Hệ Thống 
Truyền Thông Viên Thao.


