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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày24 tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm
Truyện Kiều” nhân Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm
Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820)
Thực hiện Kế hoạch 233/KH-UBND ngày 26/6/2020 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh; Kế hoạch 01/KH-BCĐ ngày 23/6/2020 và Thông báo số 02/TB-BCĐ ngày
23/6/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 255 năm Ngày
sinh và tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du; Sở Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng kế hoạch Tổ chức Cuộc thi: “Tìm hiểu về Đại thi
hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi),
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên (sau đây gọi
chung là giáo viên và học sinh) và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng
của hoạt động kỉ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi
hào Nguyễn Du (1765-1820) nhằm khẳng định công lao, tài năng và tôn vinh
những đóng góp to lớn của Nguyễn Du đối với văn hoá Việt Nam và nhân loại.
Thông qua Cuộc thi này và các hoạt động kỷ niệm để giáo dục truyền thống
yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho học sinh, sinh viên; động viên,
khuyến khích các em tích cực tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn
Du và tác phẩm Truyện Kiều nhằm góp phần bảo tồn và phát huy, khai thác giá trị
của tác giả Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều, luôn có ý thức gìn giữ, bảo vệ,
tuyên truyền, quảng bá các di sản văn hoá của tỉnh.
2. Yêu cầu
Cuộc thi phải được tổ chức thiết thực, có chất lượng, có ý nghĩa, lan tỏa sâu
rộng; có quy mô phù hợp, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác
phẩm Truyện Kiều”
- Sau khi có phát động của Sở GD&ĐT, các đơn vị triển khai, đôn đốc giáo
viên, học sinh tham gia Cuộc thi và có các giải pháp phù hợp, hiệu quả để hỗ trợ
giáo viên, học sinh làm bài dự thi có số lượng đông đảo và có chất lượng cao.
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- Các trường học, các Phòng GD&ĐT thành lập Ban Giám khảo, xây dựng
đề cương, hướng dẫn chấm và tổ chức chấm bài nghiêm túc.
2. Nội dung thi, đối tượng dự thi và thể lệ Cuộc thi
- Nội dung: Thi viết “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác
phẩm Truyện Kiều”.
- Đối tượng dự thi: Giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên các trường Đại
học, Cao đẳng, Trung cấp, trường THCS, THPT, Trung tâm GDNN&GDTX trong
toàn tỉnh.
- Thể lệ Cuộc thi (Gửi kèm theo Kế hoạch này).
3. Lịch triển khai Kế hoạch
- Từ 24/7/2020 đến 30/8/2020: Phát động Cuộc thi, các thí sinh viết bài dự
thi và gửi về các cơ sở giáo dục, đào tạo.
- Từ 01/9/2020 đến 05/9/2020: Chấm thi tại các cơ sở giáo dục.
- Từ 06/9/2020 đến 10/9/2020: Các phòng GD&ĐT tổ chức chấm bài thi.
- Từ 11/9 đến 15/9: Sở tổ chức chấm thi và thông báo kết quả đến đơn vị.
4. Quy định số lượng bài thi gửi về Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT
- Các phòng GDĐT qui định số lượng bài thi các trường THCS gửi về chấm
tại Phòng (qui định rõ số lượng bài của giáo viên, của học sinh);
- Số lượng bài thi gửi về chấm tại Sở GD&ĐT như sau: Mỗi phòng GD&ĐT
20 bài thi, trong đó 05 bài thi của giáo viên và 15 bài của học sinh; Mỗi trường
THPT 10 bài, trong đó có 02 bài thi của giáo viên và 08 bài của học sinh; Mỗi
Trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện 05 bài, trong đó có 01 của giáo viên và 04
bài của học viên; Trường Đại học Hà Tĩnh 20 bài thi, trong đó 05 bài thi của giáo
viên và 15 bài của sinh viên; Các trường Cao đẳng, Trung cấp, mỗi trường 12 bài,
trong đó có 02 bài thi của giáo viên và 10 bài của học sinh.
5. Quy định việc nạp bài thi về Sở GD&ĐT
Ngày 10/9/2020, các phòng GD&ĐT, các trường THPT, các Trung tâm
GDNN&GDTX, các trường ĐH, CĐ, TC nạp bài thi về Sở GD&ĐT (trực tiếp
Phòng Giáo dục Phổ thông, gồm: Bài thi tham gia vòng chấm thi của Sở (đóng
thành 01 gói); Bảng điểm thi ở đơn vị; Bản báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức cuộc
thi tại đơn vị.
6. Quy định lưu trữ bài dự thi
- Phòng GD&ĐT lưu trữ bài thi của đơn vị mình.
- Trường THPT, Trung tâm GDNN&GDTX; ĐH, CĐ, TC lưu trữ bài thi của
đơn vị.
- Sở GD&ĐT lưu trữ bài thi ở Sở (Thời hạn lưu trữ bài thi là 01 năm).
7. Tổ chức Tổng kết, khen thưởng Cuộc thi
- Phòng GD&ĐT, các trường THCS, THPT, các Trung tâm GDNN&GDTX
tổng kết và khen thưởng tại đơn vị (hoàn thành trước 10/9/2020)
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- Sở GD&ĐT kết thúc nhận bài thi trước 17h00 ngày 10/9/2020; tổ chức
tổng kết và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt kết quả cao trong Cuộc thi
(hoàn thành trước 20/9/2020).
III. KINH PHÍ
- Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm từ nguồn ngân sách nhà nước
(theo phân cấp ngân sách) và nguồn kinh phí xã hội hóa.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì xây dựng Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi và chỉ đạo các các cơ sở giáo
dục trong toàn tỉnh hưởng ứng cuộc thi đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
- Thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư kí, giúp việc, Ban ra đề thi, Ban giám khảo;
chuẩn bị đề thi, ban hành thể lệ cuộc thi, tổ chức chấm thi. Phối hợp với Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch; Tỉnh đoàn; Hội Liên hiệp Văn học và nghệ thuật tỉnh
thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo Cuộc thi.
- Xây dựng bộ câu hỏi Cuộc thi trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định về
nội dung.
- Theo dõi và đôn đốc các trường tham gia Cuộc thi đúng tiến độ và thời
gian của Cuộc thi.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh dự trù
kinh phí triển khai Cuộc thi.
- Tổ chức phát động Cuộc thi và tổ chức tổng kết, trao giải.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỉnh đoàn; Hội Liên hiệp Văn học
và nghệ thuật tỉnh
- Phối hợp với Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi: “Tìm hiểu về
Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”.
- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức, Ban giám khảo Cuộc thi.
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo Thư viện Tỉnh và Thư viện các
huyện, thành phố, thị xã tạo điều kiện để các thí sinh được tra cứu tài liệu tại Thư
viện phục vụ cho việc làm bài thi.
3. Phòng GD&ĐT; Trường THPT, Trung tâm GDNN&GDTX; Các
trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh
- Triển khai thực hiện Cuộc thi cụ thể tại đơn vị gắn với các hoạt động hướng tới
kỷ niệm 255 năm Ngày sinh và tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân Văn
hóa Thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820); do Cuộc thi được tổ chức vào
thời gian học sinh nghỉ hè, đề nghị các đơn vị, trường học có giải pháp phù hợp,
khai thác mạng xã hội, tiện ích của các phần mềm trực tuyến để triển khai Cuộc thi
đến tất cả giáo viên, học sinh, sinh viên của đơn vị.
- Báo cáo số lượng cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia Cuộc thi về Sở
GD&ĐT (theo mẫu).
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- Phân công Phòng GD&ĐT Nghi Xuân chuẩn bị Hội trường và các điều
kiện tổ chức Lễ phát động cuộc thi tại huyện Nghi Xuân, chuẩn bị 02 tiết mục văn
nghệ phục vụ Tổng kết Cuộc thi.
- Phân công Phòng GD&ĐT Thành phố Hà Tĩnh; Trường THPT Cẩm Bình,
THPT Phan Đình Phùng; THPT Nguyễn Đình Liễn; mỗi đơn vị chuẩn bị 01 tiết
mục văn nghệ phục vụ buổi Tổng kết cuộc thi; cử giáo viên, học sinh tham gia
buổi Tổng kết; đề nghị Trường Đại học Hà Tĩnh; Trường Cao đẳng Nguyễn Du
mỗi đơn vị chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ phục vụ buổi Tổng kết.
Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi: “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc
Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện
nghiêm túc, có hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo Tổ chức các hoạt động KN cấp tỉnh;
- Sở VH,TT&DL; Tỉnh đoàn; Hội Liên hiệp VH&NT tỉnh; Sở
Tài chính;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Trường ĐH Hà Tĩnh, các trường CĐ, TC;
- Các phòng GDĐT; các trường THPT;
- Các TT GDNN&GDTX cấp huyện;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các phòng Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Anh

5
SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày

tháng 7 năm 2020

THỂ LỆ CUỘC THI
“Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 1352 /KH-SGDĐT ngày 24 /7/2020 của Sở GDĐT)
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Học sinh, học viên, sinh viên, cán bộ, giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục,
đào tạo trong toàn tỉnh.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Nội dung thi
Câu 1. Trình bày ngắn gọn những hiểu biết của bạn về thân thế, sự nghiệp
của Đại thi hào Nguyễn Du. Hãy cho biết việc tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của
Đại thi hào Nguyễn Du có ý nghĩa gì cho việc đọc hiểu các sáng tác của Nguyễn
Du nói chung và Truyện Kiều nói riêng?
Câu 2. Hãy viết bài văn thuyết minh về Truyện Kiều của Nguyễn Du và
trình bày ngắn gọn những sáng tạo nổi bật của tác giả thể hiện trong kiệt tác
Truyện Kiều so với Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân (khoảng 800
từ).
Câu 3. Bạn cảm nhận như thế nào về sức sống của Truyện Kiều trong dòng
chảy văn hóa, văn học dân tộc? Theo bạn, chúng ta cần phải làm gì để giữ gìn và
phát huy giá trị của Truyện Kiều của Nguyễn Du trong tình hình hiện nay ?
Câu 4. Theo bạn, việc tổ chức cuộc thi: “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc
Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều” có ý nghĩa như thế nào trong dịp kỷ niệm
255 năm Ngày sinh và tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du
(1765-1820)?
2. Hình thức thi
Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay trên giấy A4; Bài thi phải
được đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại
thành quyển. Ngoài trang bìa ghi rõ Bài dự thi: “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc
Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính,
dân tộc, địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác), số điện thoại liên lạc của
người dự thi.
III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI THI
Bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu
trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.
Nghiêm cấm lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc đường lối,
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.
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Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc và Hội đồng giám khảo không
tham dự Cuộc thi.
IV. ĐỊA CHỈ, THỜI GIAN NHẬN BÀI THI
1. Địa chỉ, thời gian nhận bài thi ở cơ sở:
Phòng GD&ĐT; Trường THPT, Trung tâm GDNN&GDTX; Các trường Đại
học, Cao đẳng, Trung cấp quy định cụ thể địa chỉ, thời gian nhận bài thi tại đơn vị.
2. Địa chỉ, thời gian nhận bài thi ở Sở GD&ĐT
a) Địa chỉ nhận bài thi:
Sở GD&ĐT, số 52, đường Lê Hồng Phong, Phường Thạch Linh, Thành phố
Hà Tĩnh (nộp trực tiếp cho Phòng Giáo dục Phổ thông).
b) Thời gian nhận bài thi, tổng kết và trao giải:
- Thời gian kết thúc nhận bài dự thi: trước 17h ngày 10/9/2020 (theo dấu Bưu
điện).
- Tổng kết và trao giải: trước ngày 20/9/2020.
V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
Dự kiến cơ cấu giải thưởng gồm:
1. Giải tập thể:
01 giải nhất: 1.000.000 đồng.
03 giải nhì, mỗi giải 700.000 đồng.
05 giải ba, mỗi giải: 500.000 đồng.
10 giải khuyến khích, mỗi giải: 300.000 đồng
2.Giải cá nhân:
01 giải nhất: 1.000.000 đồng.
05 giải nhì, mỗi giải: 700.000 đồng.
10 giải ba, mỗi giải: 500.000 đồng.
20 giải khuyến khích, mỗi giải: 300.000 đồng.
VI. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
Ban Tổ chức Cuộc thi tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các
cá nhân và tập thể đạt giải
Những bài thi xuất sắc nhất có thể được Ban Tổ chức tuyển chọn và giới
thiệu trên Bản tin Giáo dục, trang thông tin điện tử của Ngành GDĐT và các
phương tiện thông tin, truyền thông khác.
Trên đây là Thể lệ và câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc
Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”, đề nghị học sinh, học viên, sinh viên, cán
bộ giáo viên tích cực tham gia./.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
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Mẫu 1 (Dành cho các Phòng GDĐT)
BÁO CÁO
Về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về
Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”
Phòng GDĐT:...................................

Cán bộ, giáo viên
tham gia cuộc thi
SL
TL

TT

Học sinh
tham gia cuộc thi
SL
TL

Ghi chú

Trường
1
2
3
....
Tổng
………., Ngày

tháng

năm 2020

Trưởng phòng
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Mẫu 2 (Dành cho các Trường THPT; các Trung tâm GDNN&-GDTX, Trường Đại
học, Cao đẳng, Trung cấp)
BÁO CÁO
Về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về
Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”
Đơn vị.......................
TT

Cán bộ, giáo viên/giảng viên
tham gia cuộc thi
SL
TL

Học sinh/sinh viên tham gia
cuộc thi
SL
TL

1
2
…
Tổng số

……….,Ngày

tháng

năm 2020

Thủ trưởng đơn vị

Ghi
chú

9
BẢNG ĐIỂM
Cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”

Trường (Trung tâm): ….

TT

Họ và tên người dự thi

Chức vụ

Điểm bài thi

Đạt giải
(cấp trường)

(giáo viên, học
sinh lớp)

………., Ngày

tháng

năm 2020

Thủ trưởng đơn vị

10

Mẫu 6 (Dành cho các phòng GDĐT)
BẢNG ĐIỂM

Cuộc thi “Tìm hiểu về
Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”
Phòng: ….

TT Họ và tên người dự Chức vụ
Trường
thi
(giáo viên,
học sinh)

Điểm bài thi

Đạt giải
(cấp phòng)

………., Ngày

tháng

năm 2020

Trưởng phòng

