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THÔNG BÁO 

Kết luận 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 Nguyễn Du 
 

Ngày 29/7/2020, Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 255 năm 

Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi 

hào Nguyễn Du họp đánh giá các hoạt động đã triển khai và thống nhất một số 

nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Sau khi nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ 

quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 

thời gian qua, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và ý kiến phát biểu của 

các thành viên Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá cao các sở, ban, 

ngành, địa phương liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động triển khai 

các hoạt động kỷ niệm.  

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, 

Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất một số nội dung sau: 

1. Các địa phương, đơn vị căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 

23/6/2020 của Ban Chỉ đạo và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, chủ 

động rà soát các nội dung, có thể cắt giảm một số hoạt động tập trung đông 

người như: Tổ chức hội trại, hội thi ẩm thực, các hoạt động thi đấu thể thao, Lễ 

hội cầu khoa trong Tuần Văn hóa - Du lịch… Ưu tiên các hoạt động có chiều 

sâu, lưu giữ các giá trị văn hóa. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tập trung tuyên truyền 

các hoạt động kỷ niệm, tưởng niệm; cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Đại thi 

hào Nguyễn Du và giá trị bất hủ của kiệt tác Truyện Kiều; về văn hóa, con 

người Hà Tĩnh gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các 

phong trào thi đua yêu nước, đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
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 Tham mưu chuẩn bị nội dung cho Thường trực Tỉnh ủy làm việc với 

Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành liên quan về việc phối hợp tổ 

chức các hoạt động Kỷ niệm: Hoàn thành trong tháng 8/2020. 

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh:   

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động soát xét các hoạt động trong 

Tuần Văn hóa - Du lịch để tổ chức, bố trí phù hợp với tình hình dịch bệnh 

Covid-19. 

- Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy 

ban nhân dân huyện Nghi Xuân và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt 

một số hoạt động trọng tâm sau: 

 + Tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếng Việt trong Truyện Kiều”; 

+ Xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền, như: Kỷ yếu Hội thảo khoa học, 

các tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Viết văn tế Nguyễn Du”; 

 + Tổ chức trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm về Đại thi hào Nguyễn Du - 

Truyện Kiều và văn hóa Hà Tĩnh; 

+ Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm 

Truyện Kiều”; 

+ Tổ chức Lễ giỗ lần thứ 200 của Đại thi hào Nguyễn Du. 

 4. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh chủ trì, tổ chức xét và tổng 

kết trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VII; phối hợp 

với Hội Kiều học Việt Nam tổ chức tổng kết trao giải thưởng các cuộc thi “Bạn 

đọc thuộc Truyện Kiều”, “Viết văn tế Nguyễn Du”. 

 5. Về mức giải thưởng các cuộc thi: Cuộc thi “Bạn đọc thuộc Truyện 

Kiều” và Cuộc thi “Viết văn tế Nguyễn Du”: Trên cơ sở đề xuất của Hội Kiều 

học Việt Nam tại Công văn số 144/CV-HKHVN, ngày 26/6/2020, giao Hội Văn 

học nghệ thuật tỉnh phối hợp với Sở Tài chính soát xét, tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Cuộc thi“Tìm hiểu về Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện 

Kiều”: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh mức giải thưởng phù hợp, đảm bảo quy định.  

 6. Về Lễ Kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật: Chủ động xây dựng 

kịch bản với 02 phương án: Tổ chức ngoài trời với quy mô lớn tại Quảng 

trường thành phố Hà Tĩnh hoặc tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh 

(Tùy diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để chọn phương án phù hợp). 
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 7. Nguồn kinh phí thực hiện: Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị liên quan, 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Tài chính tổng hợp kinh phí trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định với tinh thần tiết kiệm tối đa nguồn 

ngân sách tỉnh, ưu tiên nguồn xã hội hóa.  

Căn cứ nội dung được phân công tại Thông báo số 02-TB/BCĐ, ngày 

23/6/2020 của Ban Chỉ đạo và Kết luận này, đề nghị các đơn vị, địa phương liên 

quan tiếp tục chủ động triển khai kịp thời các nhiệm vụ. Trong quá trình thực 

hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo 

hoặc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo để xem 

xét, giải quyết. 

 

 

 
 

 

Nơi nhận:  
- Hội Kiều học Việt Nam, 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  

- 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, 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

- Các đơn vị được phân công trong Thông báo số 

02-TB/BCĐ, ngày 23/6/2020, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY 

kiêm 

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO  

 

 
(Đã ký) 
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