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KẾ HOẠCH 
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 255 năm Ngày sinh (1765-2020),  

tưởng niệm 200 năm Ngày mất (1820-2020) 

 Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du  
  

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 23/9/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại 

trong 2 năm 2020-2021, Thông báo số 92/TB-VPCP, ngày 12/3/2020 của Văn 

phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 

buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh; Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ 

niệm 255 Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân văn hóa thế 

giới - Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

    - Thông qua các hoạt động kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 

năm Ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du để 

tri ân, tôn vinh những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Đại thi hào đối với nền văn 

hóa Việt Nam và văn hóa nhân loại.  

- Giáo dục truyền thống văn hóa, bồi đắp, nâng cao lòng tự hào dân tộc 

cho các thế hệ; động viên, tập hợp các tổ chức, lực lượng xã hội tích cực bảo tồn 

và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội 

trong giai đoạn mới. 

 - Góp phần mở rộng giao lưu văn hóa, quảng bá các giá trị văn hóa, con 

người Hà Tĩnh và dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế, tạo môi trường thuận lợi 

nhằm xây dựng và phát triển văn hóa gắn với du lịch di sản, tiếp tục bảo tồn, tôn 

tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào 

Nguyễn Du. 
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 - Tạo nền tảng để thí điểm tổ chức Lễ hội văn hóa - du lịch Nguyễn Du - 

Truyện Kiều theo định kỳ, tạo thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của Hà 

Tĩnh trong thời gian tới. 

 2. Yêu cầu  

- Các hoạt động phải liên tục, có sức lan tỏa, thu hút mọi tầng lớp nhân 

tham gia, có trọng tâm, trọng điểm và chiều sâu văn hoá, xứng tầm với thân thế, 

sự nghiệp của Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và di sản Truyện Kiều.  

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 

năm Ngày mất Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du gắn với tuyên truyền đại hội đảng 

bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, thực hiện 

Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Kết luận 

số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước” và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020 và những năm tiếp theo. 

- Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động theo phương châm từng bước 

xã hội hóa và gắn với khai thác, phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM, TƯỞNG NIỆM 

1. Công tác tuyên truyền, quảng bá 

- Xây dựng, biên soạn và ban hành đề cương, tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 

255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới 

- Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. 

- Tổ chức xuất bản các công trình, ấn phẩm về Nguyễn Du và Truyện Kiều 

(Sách Truyện Kiều bằng ba thứ tiếng: Việt - Anh - Pháp; sách Tuyển tập 

các bài văn tế Đại thi hào Nguyễn Du; sách Tổng tập nghiên cứu về Nguyễn Du 

đầu thế kỷ XXI…) 

-  Xây dựng và phát sóng các phóng sự, phim tài liệu nghệ thuật, phim truyện 

về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và Truyện Kiều (chủ yếu do các tổ chức, cá nhân 

tự sản xuất).  

- Tổ chức các hoạt động quảng bá, vinh danh thân thế, sự nghiệp Đại thi 

hào Nguyễn Du, Truyện Kiều và đất nước Việt Nam, vùng đất, con người Hà 

Tĩnh ở một số quốc gia và tổ chức quốc tế. 



3 

- Tổ chức họp báo tuyền truyền các hoạt động kỷ niệm (dự kiến tổ chức tại 

thành phố Hà Nội và thành phố Hà Tĩnh trong tháng 8/2020). 

2. Tổ chức Tuần văn hóa - du lịch Nguyễn Du và Truyện Kiều 

* Thời gian: Từ ngày 22/9 đến ngày 26/9/2020  

* Các hoạt động chủ yếu: 

- Thi tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và Truyện Kiều trong các 

cơ sở giáo dục (trên địa bàn toàn tỉnh). 

- Tổ chức một số chương trình nghệ thuật sân khấu, kịch múa về Truyện 

Kiều (trên địa bàn toàn tỉnh). 

- Liên hoan các câu lạc bộ dân ca Ví Giặm toàn tỉnh năm 2020 (tại huyện 

Nghi Xuân). 

- Tổng kết, trao giải các cuộc thi liên quan đến thân thế, sự nghiệp của 

Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và Truyện Kiều 

(tại huyện Nghi Xuân). 

- Tổng kết, trao Giải thưởng Văn học Nguyễn Du lần thứ VII, giai đoạn 

2015-2020 (tại huyện Nghi Xuân). 

- Tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếng Việt trong Truyện Kiều” (tại thành 

phố Hà Tĩnh). 

- Triển lãm, trưng bày các ấn phẩm về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du, 

Truyện Kiều và văn hóa Hà Tĩnh (tại huyện Nghi Xuân và thành phố Hà Tĩnh). 

- Tổ chức Hội chợ, Hội trại (tại huyện Nghi Xuân). 

3. Tổ chức Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày 

mất Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du 

- Lễ giỗ lần thứ 200 của Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du.  

+ Thời gian: Ngày 25/9/2020 (9/8 âm lịch). 

+ Địa điểm: Khu Lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du. 

- Lễ Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại 

thi hào dân tộc Nguyễn Du 

+ Thời gian: Tối 24 hoặc 25/9/2020. 

+ Địa điểm: Quảng trường thành phố Hà Tĩnh 

4. Bảo tồn, tôn tạo di tích 

- Hoàn thành một số hạng mục chủ yếu chỉnh trang, tôn tạo Di tích Quốc 

gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. 

- Nâng cấp một số công trình văn hóa, hạ tầng phục vụ các hoạt động kỷ 

niệm, tưởng niệm. 
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Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/9/2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo) 

tham mưu các văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm; ban hành Kế 

hoạch và chỉ đạo công tác tuyên truyền kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 

200 năm Ngày mất Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế 

giới; chủ trì khâu nối hoạt động giữa Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức; tham mưu 

Ban Chỉ đạo nội dung các cuộc làm việc để triển khai, đôn đốc, kiểm tra tiến độ 

và chất lượng các hoạt động theo Kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tổ chức Họp báo về các hoạt động kỷ niệm, tưởng niệm; chỉ đạo 

các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh mở 

các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tin, bài tuyên truyền về các nội 

dung trên. 

- Chủ trì thẩm định Đề cương tuyên truyền, diễn văn, các bài phát biểu tại 

Lễ kỷ niệm, tưởng niệm; góp ý, thẩm định Chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ 

Kỷ niệm, tưởng niệm. 

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh  

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm, tưởng 

niệm; tham mưu nội dung, xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào dân tộc 

Nguyễn Du đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, tương xứng với thân thế, sự 

nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du. 

- Chỉ đạo bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh, đồng thời tập trung kêu 

gọi các nguồn lực xã hội hoá hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm. 

3. Huyện Nghi Xuân  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉnh trang cơ sở hạ tầng; chủ động 

phối hợp, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong dịp kỷ niệm; 

xây dựng kế hoạch tổ chức hội trại, các trò chơi dân gian… 

 - Chủ trì phối hợp với Hội Kiều học, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và 

dòng Họ Nguyễn Tiên Điền tổ chức Lễ giỗ Nguyễn Du trong ngày 25/9/2020. 

 - Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Văn phòng Điều phối Nông thôn 

mới tổ chức Hội chợ các sản phẩm OCCOP của Hà Tĩnh. 



5 

 - Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan các 

Câu lạc bộ Dân ca Ví Giặm toàn tỉnh năm 2020. 

4. Thành phố Hà Tĩnh 

Phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm, 

tưởng niệm. Chủ động tuyên truyền trực quan, chỉnh trang đô thị. 

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền các 

huyện, thành phố, thị xã  

Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chỉ đạo, tham mưu và phối hợp thực 

hiện tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm 

Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du gắn với các hoạt động thi đua chào mừng đại 

hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện 

trọng đại năm 2020.  

Định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện Kế hoạch (qua Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo). 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương,  

- Văn phòng Trung ương Đảng,       (Báo cáo) 

- Văn phòng Chính phủ,  

- Ban cán sự đảng Bộ VH, TT&DL, 

- Hội Kiều học Việt Nam, 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, 

- Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, 

- Các huyện, thành, thị uỷ,  

  đảng uỷ trực thuộc, 

- Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

         BÍ THƯ TỈNH ỦY 

                     Kiêm 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
 

 
                     (Đã ký) 
 

                Lê Đình Sơn 
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