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KẾ HOẠCH
Phát động Cuộc thi Sân khấu hóa tái hiện nhân vật lịch sử,
Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và tác phẩm Lục Vân Tiên
Tiếp theo Kế hoạch số 3003/KH-SGD&ĐT ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày
sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 2022),
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch phát động tổ chức Cuộc thi Sân
khấu hóa tái hiện nhân vật lịch sử, Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và tác phẩm Lục
Vân Tiên cho học sinh Trung học phổ thông năm 2022, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Nhằm tôn vinh, khẳng định giá trị về tài đức của Nhà thơ nhân đạo, hòa bình,
thân dân Nguyễn Đình Chiểu;
Thông qua các hoạt động nhằm làm sáng tỏ những thành tựu về lòng yêu nước,
về y thuật, văn học của thầy thuốc, nhà thơ, nhà giáo, người công dân, chiến sĩ yêu
nước Nguyễn Đình Chiểu đổi với lịch sử, văn hóa dân tộc; sự kính trọng và ngưỡng
mộ Cụ Đồ của các tầng lớp Nhân dân Bến Tre và trên cả nước.
Truyền thông rộng rãi, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về Danh nhân Nguyễn
Đình Chiểu đã sống một cuộc đời theo đạo nghĩa, trong biến loạn vẫn giữ được phẩm
cách thanh cao. Ông không chỉ là người con có hiếu, người thầy thuốc mẫu mực, ông
còn là nhà thơ yêu nước điển hình, có quan niệm văn chương nhất quán, dùng văn
chương biểu hiện đạo lý và chiến đấu cho sự nghiệp chính nghĩa. Mỗi vần thơ đều ngụ
ý khen chê công bằng, rạch ròi và bộc lộ một tấm lòng thương dân, yêu nước.
2. Yêu cầu
Tất cả các trường Trung học phổ thông xây dựng tác phẩm gửi dự thi cấp tỉnh
với nội dung chủ đề nêu trên; tác phẩm dự thi phải được dàn dựng và thể hiện chu đáo,
đúng với hình tượng tác giả, tác phẩm.
II. Nội dung, hình thức, đối tượng và chủ đề Cuộc thi
1. Nội dung: Sân khấu hóa nhân vật Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu hoặc sân
khấu hóa nhân vật Lục Vân Tiên trong tác phẩm cùng tên của Nhà thơ Nguyễn Đình
Chiểu.
2. Hình thức: Tác phẩm dự thi thể hiện qua hình thức: Sân khấu hóa, quay hình,
thu âm ghi vào đĩa VCD, DVD, USB (khuyến khích có nhạc kịch, cải lương, nói thơ
Vân Tiên, … cho phần trình bày tác phẩm).
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3. Đối tượng: Là học sinh đang học tại các trường Trung học phổ thông, học
viên các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố (mỗi đơn vị trường, trung tâm chỉ
gửi 01 tác phẩm dự thi)
III. Thời gian, giải thưởng, kinh phí
- Tác phẩm dự thi nộp về Phòng Giáo dục trung học – Giáo dục thường xuyên
Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc gửi file clip qua email: phanthanhhien@bentre.edu.vn
đến ngày 10/6/2022; chấm thi và công bố kết quả trước 25/6/2022.
- Giải thưởng: BTC trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và nhiều giải
khuyến khích các tác phẩm đạt chất lượng tốt.
- Kinh phí: Nguồn Sự nghiệp giáo dục năm 2022 (Dự trù kinh phí đính kèm).
IV. Ban Giám khảo
Đại diện Ban Giám đốc Sở GD&ĐT; lãnh đạo Phòng Giáo dục trung học –
Giáo dục thường xuyên, Chuyên viên phụ trách môn Ngữ văn Sở GD&ĐT; mời 01
giáo viên cốt cán môn Ngữ văn cấp Trung học phổ thông; mời lãnh đạo Trung tâm
Văn hóa, Điện ảnh tỉnh, thuộc Sở VHTT&DL (đính kèm).
V. Tổ chức thực hiện
1. Giáo dục trung học – Giáo dục thường xuyên
Phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức chấm
thi và công bố kết quả, khen thưởng cuộc thi.
Hoàn tất thủ tục quyết toán kinh phí tổ chức cuộc thi.
2. Các trường Trung học phổ thông, các Trung tâm GDNN-GDTX
Triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức xây dựng, thể hiện tác phẩm có chất
lượng tham gia dự thi cấp tỉnh; sử dụng các tác phẩm dự thi như là phương tiện, sản
phẩm tuyên truyền về Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và tác phẩm Lục vân Tiên tại
trường.
Trên đây là Kế hoạch Phát động Cuộc thi Sân khấu hóa tái hiện nhân vật lịch
sử, Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và tác phẩm Lục vân Tiên cho học sinh Ngành
Giáo dục tỉnh Bến Tre./.
Nơi nhận:

-UBND tỉnh (để báo cáo);
-Ban GĐ Sở (để biết);

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

-Các trường THPT, TTGDNN-GDTX (thực hiện);
-Website Sở;
-Lưu: VT.
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