
 1 

HỘI KIỀU HỌC VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, TT & DL HÀ TĨNH 

Số: 312 /KHPH-SVH 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                    Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 8 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Hội thảo khoa học “Nguyễn Du – Pushkin tương đồng và khác biệt” 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5010/UBND-

KGVX ngày 22 tháng 8 năm 2018 về việc giao thực hiện Thông báo của Thường 

trực Tỉnh ủy và Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh 

về việc cấp kinh phí tổ chức hội thảo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh 

phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Nguyễn Du – 

Pushkin tương đồng và khác biệt”. 

I. MỤC ĐÍCH  

- Nhằm quảng bá tôn vinh Nguyễn Du, Đại thi hào Văn học Việt Nam và 

Aleksandr Pushkin,  Đại thi hào Văn học Nga - những người con ưu tú đã có đóng 

góp to lớn cho sự phát triển Văn học dân tộc của mỗi nước đồng thời là “đại diện 

tinh thần” của dân tộc Việt Nam và dân tộc Nga ra thế giới.  

- Nhằm thể hiện lòng ngưỡng mộ, tự hào, biết ơn và kính trọng hai vị Đại 

thi hào Việt Nam và Nga, nhân dịp tiến tới kỷ niệm 220 năm sinh Pushkin (2019) 

và 200 năm mất Nguyễn Du (2020). 

II. YÊU CẦU 

Hội thảo phải được tổ chức trang trọng, tính học thuật cao, thu hút được 

nhiều học giả trong cả nước tham gia. 

Nội dung hội thảo phải là những vấn đề mới về sự tương đồng và khác biệt 

giữa hai Đại thi hào Nguyễn Du – Pushkin . 

Hội thảo mang tầm văn hóa, quy mô phù hợp, bảo đảm hiệu quả, và tiết 

kiệm.  

III. NỘI DUNG HỘI THẢO  

Hội thảo sẽ tập trung vào các vấn đề chính sau: 

- Nguyễn Du và Pushkin trong bối cảnh thời đại và hoàn cảnh dân tộc mình; 

- Nguyễn Du và Pushkin viết về đất nước, quê hương, người dân nước mình;  

- Địa vị của hai kiệt tác “Truyện Kiều” (Nguyễn Du) và “Evnegy Onegin” 

(Pushkin) đối với văn hóa văn học Việt Nam và Nga; 

- Vai trò của Nguyễn Du và Pushkin đối với sự phát triển tiếng Việt và tiếng 

Nga qua sáng tác của mình; 
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- Việc giới thiệu Nguyễn Du ở Nga; Pushkin ở Việt Nam và ảnh hưởng qua 

lại. 

Nội dung trên sẽ được triển khai bằng các tham luận cụ thể do Ban tổ chức 

đặt bài. 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỘI THẢO  

- Thời gian: Ngày 28 tháng  9  năm 2019 ( Thứ Bảy)  

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Ngân Hà, số 158,  Đường Trần Phú, 

Thành phố Hà Tĩnh  

V. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI THẢO 

Dự kiến 150 đại biểu, gồm: 

-  Đại diện lãnh đạo Hội Kiều học Việt Nam;  Hội nhà văn Việt Nam; Viện 

Pushkin tại Việt Nam, Đại học Vinh, Hội Kiều học Việt Nam tại các tỉnh Bắc 

Ninh, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa thiên Huế, Nam Định; 

- Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN, UBND tỉnh, Sở 

VHTT&DL, Sở Ngoại vụ, UBND huyện Nghi Xuân, Hội hữu nghị Việt – Nga tại 

Hà Tĩnh, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hà Tĩnh, Hội VHNT Hà Tĩnh, Trường Đại 

học Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Nguyễn Du, Ban quản lý Khu di tích Nguyễn Du; 

- Các tác giả có tham luận, các nhà nghiên cứu văn học và hội viên hội Kiều 

học Việt Nam tại Hà Tĩnh. 

- Giáo viên trường THPT chuyên Hà Tĩnh, trường chuyên Lê Văn Thiêm. 

 - Phóng viên báo Hà Tĩnh, Đài PTTH Hà Tĩnh, Tạp chí VHHT và một số cơ 

quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn đến dự, đưa tin. 

VII. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh: 

- Chủ trì phối hợp Hội Kiều học Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo, 

và thành lập Ban tổ chức Hội thảo (trước ngày 29/8/2019);  

- Chủ trì phối hợp Hội Kiều học Việt Nam bố trí phương tiện đi và về cho các 

đại biểu ở Hà Nội dự hội thảo (ngày 27 và ngày 29 tháng 9 năm 2019);    

       - In và gửi  giấy mời các đại biểu dự Hội thảo (trước ngày 20/9/2019). 

- Chuẩn bị chu đáo tất cả điều kiện để tổ chức, tiếp đón đại biểu và tổ chức 

Hội thảo tại Khách sạn Ngân Hà trong các ngày 27 đến ngày 28 tháng 9 năm 

2019; 

2. Hội Kiều học Việt Nam 

- Chủ trì phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đặt và nhận bài 

tham luận, tổ chức biên tập và in  kỷ yếu Hội thảo (Biên tập và in kỷ yếu vào trước 

22/9/2019). 

- Gửi giấy mời cho các đại biểu tại khu vực Hà Nội và làm đầu mối chức đón 

Đại biểu ở Hà Nội dự hội thảo. 
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- Xây dựng chương trình, kịch bản điều hành Hội thảo, đề dẫn và báo cáo 

Tổng kết Hội thảo (Trước ngày 22/9/2019). 

Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Nguyễn Du – 

Pushkin tương đồng và khác biệt” giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh 

và Hội Kiều học Việt Nam. Các bên thống nhất thực hiện nghiêm túc, đạt chất 

lượng và mục đích, yêu cầu đề ra./. 
 

 

HỘI KIỀU HỌC VIỆT NAM 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GS Phong Lê 

          SỞ VĂN HÓA-TT VÀ DL 

GIÁM ĐỐC 
 

 

Đã ký 
 

 

 

Bùi Xuân Thập 
 

 

Nơi nhận: 
- Hội Kiều học Việt Nam; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh  (để báo cáo) ; 

- Ban Giám đốc Sở VHTTDL; 

- Các cơ quan, đơn vị phối hợp; 

- Lưu: VT. 
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