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“DUYÊN” VỚI NGHỀ

Quang Huy là một trong những bình luận viên có chất giọng đặc biệt, khiến 
người hâm mộ dễ dàng nhận ra bất cứ khi nào anh xuất hiện trên truyền hình. 
Sau thời gian dài lên hình, Quang Huy rời VTV để đến với công việc quản lý 
tại đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Dù ít khi xuất hiện trên truyền hình anh 
vẫn là gương mặt đắt show bình luận của báo chí và làm khách mời tại một số 
chương trình đồng hành tại các giải đấu lớn. Thành công trong công việc và 
là gương mặt được nhiều người biết đến, nhưng Quang Huy lại là người sống 
khá khép kín khi luôn giữ sự riêng tư cho gia đình.

Và nếu không kể đến những "lão tướng" đã về hưu từng một thời làm nức 
lòng các khán giả Việt Nam nghe đài và trên truyền hình như BLV Đình Khải, 
BLV Hoài Sơn..., thì BLV Vũ Quang Huy là ngôi sao sáng giá nhất. Vũ Quang 
Huy có rất nhiều chức danh mà nhắc tới anh không thể bỏ qua đó là phóng 
viên, biên tập viên thể thao, là bình luận viên (BLV) bóng đá nổi tiếng và giàu 
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kinh nghiệm. Sở hữu chất giọng trầm ấm và kiến thức thể thao uyên 
thâm, Quang Huy luôn biết cách thổi lửa vào những lời bình luận. 
Không ngoa khi nói anh là một trong những BLV thành công nhất 
Việt Nam.

“Từ lúc tôi còn bé, bố đã đưa tôi đến với hai niềm đam mê lớn nhất 
là âm nhạc và thể thao. Bố cho tôi phát triển một cách tự nhiên. Tôi 
vẫn học văn hóa, học nhạc, đá bóng và tập thể thao hàng ngày. Tới 
khi tôi lên cấp 3, bố nói sẽ cho tôi chuyển hướng nếu học không tốt, 
vì ông thấy có một chút nghệ thuật trong tôi, sẵn sàng cho tôi vào 
trường nhạc nếu tôi học văn hóa không tốt.

Năm học lớp 11, tôi quyết định luyện thi đại học vì thấy mình có thiên 
hướng phát triển khối A. Con đường của tôi thay đổi khi học Khoa 
Kinh tế của Đại học Tổng hợp Hà Nội. Vào đại học, tôi vẫn tập ghita, 
chơi nhạc và tham gia ban nhạc cùng bạn bè sinh viên. Với tôi, âm 
nhạc và thể thao vẫn luôn song hành bất kể tôi ở đâu và làm gì”, BLV 
Quang Huy nhớ lại.

Một cách rất tình cờ khi BLV Quang Huy tốt nghiệp khoa Kinh tế Đại 
học Tổng hợp Hà Nội, chuẩn bị đi thực tập và làm việc ở một công 
ty nước ngoài thì anh biết được Đài THVN lúc đó đang có ý định mở 
rộng mảng thể thao, trong khi một số bình luận viên đi trước đã có 
tuổi, cần lớp kế cận.

“Bố tôi đề xuất với BLV kỳ cựu Vũ Huy Hùng là có một cậu con trai 
hình thức được, giọng nói được, yêu thể thao. Chú Hùng bảo tôi đến 
thử xem khả năng đọc và viết thế nào. Tôi nhớ chú ra một đề bài, vì 
hồi đó vừa có diễn ra trận chung kết Cúp C1 1995 giữa AC Milan và 
Ajax Amsterdam, viết một văn bản, đọc vào băng casett và đưa cho 
chú nghe. Chú Hùng nghe nhận xét chất giọng được, cần rèn luyện 
thêm để tham gia đội ngũ VTV, mảng thể thao. Chú nói thể thao 
không chỉ là bóng đá. Tôi luôn có sự xác định thể thao không chỉ là 
bóng đá nên bắt nhịp khá nhanh. Đến bây giờ nhìn lại, BLV không 
phải cái gì quá ghê gớm, nhưng với tôi, đó vẫn là nghề chọn người. 
Có những người có khả năng nhưng giọng nói không được khán 
giả yêu quý, tôi nghĩ đó là đặc thù nghề chọn người”, anh cho biết.

“Khoảng trống, sút, vào rồi, vào rồi các bạn ơi, Công Phượng 
đã ghi bàn. Cuối cùng chúng ta đã có cơ hội thật sự và Công 
Phượng không bỏ lỡ”, BLV Quang Huy hô to ở phút 87 của trận 
Olympic Việt Nam - Bahrain khi tiền đạo Nguyễn Công Phượng 
ghi bàn thắng quyết định”. Không lẫn vào đâu được, giọng ấm 
áp, có nội lực và truyền lửa ấy chính là của BLV Quang Huy, cựu 
sinh viên Trường Đại học Tổng hợp, nay là ĐHQGHN. Hiện anh 
đang làm Phó Giám đốc Đài VTC.
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Bắt đầu làm việc ở VTV từ năm 1995 nhưng 
sau hơn một năm đọc băng (tường thuật 
chậm) Quang Huy mới được "lên sóng" để 
bình luận một trận đấu trong khuôn khổ giải 
VĐQG Brazil.

Dù chưa hề được đào tạo qua một trường 
lớp chính qui nào, chỉ tự học hỏi từ kinh 
nghiệm của những người đi trước truyền cho 
nhưng có lẽ với sự nhiệt huyết, tình yêu bóng 
đá, ham học hỏi, cộng thêm chất giọng ấm 
thuộc vào "hàng hiếm" trong đội ngũ bình 
luận viên bóng đá của Việt Nam, BLV Quang 
Huy đã để lại những ấn tượng hết sức sâu 
sắc trong lòng không ít người hâm mộ dù chỉ 
một lần được nghe anh bình luận.

“Làm nghề này luôn phải khiêm tốn, trau 
dồi kiến thức, nhưng không nên coi mình là 
một người “bình thường”. Vì khi đã nói trước 
hàng triệu người thì thật không thể bình 
thường được. Cũng giống như một cầu thủ 
xuất sắc, anh không nên hống hách, đẩy cái 

tôi của mình lên quá cao, nhưng nghĩ mình 
bình thường như bao nhiều cầu thủ khác, 
những cái đặc biệt, đặc sắc của anh sẽ mất 
dần đi với sự tự ti đó. Bình luận viên cần phải 
biết bày tỏ chính kiến nằm trong giới hạn 
chấp nhận được”, anh chia sẻ

Theo anh thì để trở thành một BLV được 
khán giả ghi nhận phải có điều kiện cần và 
điều kiện đủ. Điều kiện cần là giọng nói dễ 
nghe, trí nhớ tốt, sức khỏe tốt vì hay làm 
đêm hôm nếu không có sức khỏe không 
thể theo nghề. Chắc chắn phải đá bóng vì 
không đá bóng không thể có trải nghiệm 
thực tiễn để chia sẻ cùng cầu thủ. Một số 
điều kiện đủ có lẽ là thêm yếu tố may mắn. 
Một trong những bí quyết mà BLV có thể 
ghi nhận đó là sự gần gũi với khán giả chứ 
không phải những lời răn dạy. Mặt khác, đôi 
khi còn là cái duyên. Với nghề MC hay BLV, 
cái duyên rất quan trọng, thậm chí quyết 
định sự thành bại của nghề. 

“Tôi gắn bó với sự phát triển của bóng đá 
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Việt Nam từ lâu và được bình luận khá nhiều 
trận đấu mang tính chất lịch sử. Điển hình 
như lần đầu tiên Việt Nam đánh bại Thái Lan 
ở Tiger Cup 1998. Tôi có dịp hô to khoảnh 
khắc bùng nổ của Hồng Sơn, Văn Sỹ Hùng, 
Việt Hoàng", BLV Quang Huy nhớ lại.

Tham gia bình luận cũng 20 năm, mỗi trận 
đấu là một cơ hội tích lũy đam mê, kiến thức 
và tìm hiểu xem khán giả hiện nay đang cần 
gì. Thành ra áp lực với BLV Quang Huy lại trở 
thành động lực. Trước mỗi trận đấu diễn ra, 
anh chỉ cần hơn 60 phút để chuẩn bị tư liệu 
bình luận. Trên sóng truyền hình, anh luôn 
mong muốn mang lại cho khán giả những 
điều tốt nhất bởi họ xứng đáng.

BLV Quang Huy cũng là người giữ vai trò 
“truyền lửa” Olympic Việt Nam trên sóng 
truyền hình tại ASIAD năm nay. 

Ngoài bóng đá, BLV Quang Huy còn có niềm 
đam mê với âm nhạc. Với anh âm nhạc và 
thể thao là hai đam mê lớn nhất. Một ngày 
bình thường tôi luôn có âm nhạc. Sáng đi làm 

bật nhạc sôi nổi đặc biệt nhạc rock để hâm 
nóng mình, tối bật nhạc du dương. Những 
lúc stress anh giải tỏa bằng âm nhạc. “Tôi có 
may mắn được học nhạc từ bé lại có điều kiện 
đi nhiều, quen biết nhiều nhạc sĩ nên hiểu 
từng loại nhạc để cảm trong từng thời điểm. 
Âm nhạc giúp tôi rất nhiều trong công việc. 
Không có âm nhạc chả hiểu cuộc sống của 
tôi như thế nào nữa”.

BLV Vũ Quang Huy chính thức nói lời chia tay 
với Đài TH Việt Nam sau hơn 10 năm gắn bó 
để chuyển sang công tác tại Đài truyền hình 
kỹ thuật số VTC từ tháng 1/2006. Trong môi 
trường làm việc mới, Quang Huy không chỉ 
tiếp tục bình luận các sự kiện thể thao trong 
nước và quốc tế mà còn tham gia vào công 
tác quản lý.
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