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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tổ chức 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 

 

Thực hiện Quyết định số 1391-QĐ/TU, ngày 09/6/2020 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 255 năm 

Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Để tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm đã bảo mục đích, yêu cầu, kế hoạch đề ra, Ban Chỉ 

đạo phân công nhiệm vụ như sau: 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

- Tham mưu các văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tưởng 

niệm; Kế hoạch 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. Chủ trì, 

phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất 

lựa chọn đơn vị thực hiện Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm.  

 Thời gian: Hoàn thành trước ngày 25/6/2020. 

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

thao và Du lịch tổ chức Họp báo cung cấp thông tin cho báo chí về các hoạt động 

kỷ niệm, tưởng niệm. 

Thời gian: Dự kiến trong tháng 8/2020. 

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên 

địa bàn mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tin, bài tuyên truyền 

về các nội dung trên. 

- Tham mưu xuất bản ấn phẩm “Truyện Kiều tam ngữ” (Truyện Kiều bằng 

3 thứ tiếng: Việt - Anh - Pháp). 

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

kỷ niệm; góp ý, thẩm định Chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ Kỷ niệm. 
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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 tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tưởng niệm, xây dựng 

kế hoạch cụ thể để tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tưởng niệm đảm bảo trang 

trọng, thiết thực, hiệu quả, tương xứng với thân thế, sự nghiệp Danh nhân văn 

hóa thế giới - Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. 

- Chỉ đạo bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh, đồng thời chủ trì kêu gọi 

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

 Thời gian ban hành các văn bản: hoàn thành trước ngày 25/6/2020. 

3. Văn phòng Tỉnh ủy 

 Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định diễn văn, các bài phát biểu 

tại Lễ kỷ niệm, tưởng niệm, các văn bản liên quan của Ban chỉ đạo. Phối hợp 

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đón tiếp đại biểu khách mời 

Trung ương về dự Lễ kỷ niệm, tưởng niệm.  

4. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 

Tham mưu các điều kiện đảm bảo tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tưởng 

niệm; chủ trì tham mưu ban hành hành giấy mời; bố trí điều kiện ăn, nghỉ cho 

khách mời. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đón tiếp khách Trung ương và các tỉnh bạn về dự Lễ Kỷ niệm, tưởng 

niệm.  

 5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 - Chủ trì biên soạn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm, tưởng niệm (Báo cáo 

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thẩm định trước ngày 30/6/2020). 

 - Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Kiều học Việt Nam và 

các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếng Việt trong Truyện Kiều”.  

- Chủ trì, phối hợp tổ chức trưng bày các ấn phẩm về Nguyễn Du, Truyện 

Kiều; xem xét, đề xuất mời một số đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp biểu diễn các 

chương trình nghệ thuật sân khấu, kịch múa về Truyện Kiều trong Tuần văn hoá - 

du lịch (nếu phù hợp).   

 - Chủ trì, phối hợp Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân tổ chức Liên hoan 

các câu lạc bộ dân ca Ví Giặm; chỉ đạo Hiệp hội Du lịch tổ chức lễ hội ẩm thực 

trong Tuần văn hoá - du lịch Nguyễn Du. 

 - Tham mưu xây dựng kịch bản Lễ kỷ niệm, tưởng niệm và Kế hoạch thực 

hiện Tuần văn hóa - du lịch Nguyễn Du (Báo cáo Ban Chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ 
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niệm trước ngày 30/6/2020). 

 - Tham mưu diễn văn, các bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm, tưởng niệm (Hoàn 

thành trước ngày 25/8/2020). 

 - Tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo lựa chọn đơn vị thực hiện Chương 

trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm, tưởng niệm (Báo cáo kịch bản cho Ban Chỉ đạo 

trước ngày 15/7/2020). 

 - Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai cuộc 

thi tìm hiểu về Nguyễn Du, Truyện Kiều trong các cơ sở giáo dục. 

 - Phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh đón tiếp 

khách mời các tỉnh bạn. 

- Phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng 

và công nghiệp tỉnh chỉnh trang Khu Lưu niệm Nguyễn Du. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế 

hoạch phát động cuộc thi tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du, Truyện 

Kiều trong các cơ sở giáo dục. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Kiều học Việt Nam tổ 

chức Hội thảo khoa học “Tiếng Việt trong Truyện Kiều”. 

7. Sở Tài chính: Tham mưu đảm bảo nguồn ngân sách phục vụ các hoạt 

động kỷ niệm. 

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu công tác đầu tư phục vụ trùng tu, 

tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du 

và các công trình phục vụ hoạt động kỷ niệm. 

9. Báo Hà Tĩnh: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường lượng 

tin, bài phản ánh các hoạt động; ra số báo đặc biệt nhân dịp 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.  

10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

 - Xây dựng các phóng sự; mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền 

về thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. 

 - Chủ trì kết nối, phối hợp tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 255 

năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du 
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trên kênh sóng Đài Truyền hình Việt Nam, các kênh truyền hình, phát thanh 

Trung ương và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.  

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, kết nối với các tổ chức, cá nhân 

sản xuất phim tài liệu nghệ thuật, phim truyện về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du 

và Truyện Kiều để phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.  

11. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thông tin, tuyên truyền các 

hoạt động kỷ niệm, tưởng niệm. Hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí trên 

địa bàn tăng cường tuyên truyền, thông tin về các hoạt động kỷ niệm  

12. Công an tỉnh: Đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm, tưởng niệm. 

13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Thực hiện tốt công tác rà phá bom mìn, vật 

nổ tại địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm, tưởng niệm. 

 14. Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh  

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

Nam tổ chức Tổng kết trao giải thưởng cuộc thi “Bạn đọc thuộc Truyện Kiều”, 

“Viết văn tế Nguyễn Du” và xuất bản các ấn phẩm liên quan phục vụ Lễ kỷ 

niệm, tưởng niệm. 

 - Tổ chức xét và trao Giải thưởng Văn học Nguyễn Du lần thứ VII (Thời 

gian thực hiện trước ngày 15/9/2020). 

 15. Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh 

 - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp Đại thi hào 

Nguyễn Du và Truyện Kiều nhằm giáo dục truyền thống văn hóa, bồi đắp, nâng 

cao lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. 

 Chủ trì tổ chức lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia chiến dịch làm 

sạch môi trường ven biển; chăm sóc các di tích lịch sử, văn hóa; phục vụ sự kiện 

Tuần Văn hóa - Du lịch Nguyễn Du và các hoạt động liên quan. 

 16. Thành phố Hà Tĩnh 

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, chỉnh trang đô thị, phối hợp với các ban 

ngành liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tưởng niệm. 

17. Huyện Nghi Xuân 

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

chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; xây dựng kế hoạch tổ chức hội trại, 
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các trò chơi dân gian…trong dịp kỷ niệm, tưởng niệm. 

 - 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 Đại thi hào dân tộc 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. 

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

lạc bộ Dân ca Ví Giặm. 

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

huyện, thành phố, thị xã: Chủ động và phối hợp 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 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.  

Căn cứ nội dung được phân công trên, đề nghị lãnh đạo các đơn vị, địa 

phương chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan triển 

khai kịp thời các nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, 

phát sinh, kịp thời báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (cơ quan Thường trực của 

Ban Chỉ đạo) hoặc báo cáo trực tiếp với Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo để xem xét, 

giải quyết. 

 
Nơi nhận:  
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  

- Đảng đoàn HĐND tỉnh, 

- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, 

- Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm  

- Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

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

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực tiếp, 

- Các đơn vị được phân công trong Thông báo, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY 

Kiêm 

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO  

 

 
(Đã ký) 

 

Hoàng Trung Dũng 
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