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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT  

 

Số:     /KH-VHNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Đắk Nông, ngày  09 tháng 5 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Lớp bồi dưỡng sáng tác văn, thơ  

hè cho thanh, thiếu niên năm 2022 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 Hội Văn học Nghệ thuật xây 

dựng Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng sáng tác Văn, thơ hè cho thanh, thiếu niên 

năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

 - Nhằm bồi dưỡng kiến thức văn học cho các em học sinh có năng khiếu 

sáng tác văn, thơ, qua đó phát hiện những tài năng văn học trong các trường trung 

học phổ thông trên địa bàn tỉnh, nhằm phát hiện, bồi dưỡng lực lượng sáng tác văn, 

thơ trẻ của tỉnh trong tương lai. 

  - Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các em làm quen với phương pháp sáng tác, 

phê bình văn học, qua đó khích lệ niềm đam mê và tình yêu văn học, bồi dưỡng 

tâm hồn, trau dồi kỹ năng viết văn của các em học sinh, góp phần thực hiện tốt 

công tác đưa văn học, nghệ thuật đến các trường học. 

 - Nhằm tạo sân chơi bổ ích, sáng tạo, góp phần làm phong phú thêm các hoạt 

động hè cho các em thanh, thiếu niên. 

2. Yêu cầu 

 - Công tác tổ chức lớp bồi dưỡng phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an 

toàn, tiết kiệm, trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích, sáng tạo cho các em thanh, 

thiếu niên trong những ngày hè. 

 - Sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng các em phải nắm được những kiến thức cơ 

bản về phương pháp lấy tư liệu, quan sát hiện tượng trong khi đi thực tế, sáng tạo 

tác phẩm văn học như: thơ, truyện ngắn; bút ký, ghi chép, tản văn... 

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG THAM GIA 

1. Đối tượng 

- Là những em học sinh các khối lớp 11, 12 có năng khiếu sáng tác thơ, 

văn; những em học sinh đạt thành tích cao trong học tập, đạt danh hiệu học sinh 

giỏi môn Ngữ văn các cấp, được các trường Trung học phổ thông, trường Phổ 

thông Dân tộc Nội trú trên địa bàn tỉnh cử đi (ưu tiên các em học sinh đã tham gia 
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các Lớp bồi dưỡng do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức các năm trước, khi 

các em còn là học sinh Trung học cơ sở). 

- Có sức khỏe và hạnh kiểm tốt để đảm bảo hoàn thành tất cả các nội dung 

của lớp bồi dưỡng. 

2. Số lượng tham gia  

Mỗi trường THPT và PTDTNT cử 1-2 em, riêng đối với trường THPT 

chuyên Nguyễn Chí Thanh cử 3-5 em học sinh tham gia. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Thời gian  

Thời gian tổ chức lớp học: 7 ngày (từ ngày 15/6 - 22/6/2022).  

Khai mạc vào lúc 9 giờ 00’ ngày 15/6/2022 (thứ Tư).  

Đón tiếp các em học sinh 7 giờ 00’, ngày 15/6/2022 tại Văn phòng Hội Văn 

học Nghệ thuật tỉnh (Số 6 Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông). 

2. Địa điểm  

Dự kiến tổ chức tại Trung tâm Khuyến công tỉnh Đắk Nông (cạnh Hội Văn 

học Nghệ thuật tỉnh). 

IV. NỘI DUNG LỚP BỒI DƯỠNG 

1. Chương trình chung 

- Khai mạc (1/2 ngày). 

- Trao đổi phương pháp và kinh nghiệm sáng tác thơ, văn xuôi (bút ký, 

truyện ngắn, ghi chép... )(1,5 ngày).  

- Đi thực tế sáng tác tại một số địa phương trong tỉnh (01 ngày). 

- Học viên sáng tác tác phẩm văn xuôi, thơ (03 ngày). 

- Giáo viên đọc bản thảo và góp ý (0,5 ngày). 

- Tổng kết, bế mạc (1/2 ngày). 

2. Những nội dung cụ thể 

2.1. Nội dung trao đổi phương pháp, kinh nghiệm sáng tác 

- Vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật trong đời sống xã hội và hoạt động 

văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông hiện nay. 

- Trao đổi giữa các Nhà văn, Nhà thơ về phương pháp và kỹ năng sáng tác 

các thể loại: Thơ, truyện ngắn, ghi chép, bút ký, tản văn... Trong đó đi sâu trao đổi 
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những kinh nghiệm sáng tác tác phẩm văn học về chủ đề vùng đất và con người 

Đắk Nông. 

- Cách thức đi thực tế, điền dã, lấy tư liệu, chọn lọc tư liệu để triển khai sáng 

tác một tác phẩm. 

2.2. Đi thực tế sáng tác 

Dự kiến học viên đi thực tế tại một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, 

doanh trại quân đội trên địa bàn tỉnh để có tư liệu sáng tác tác phẩm (thời gian, địa 

điểm cụ thể Ban tổ chức lớp bồi dưỡng sẽ thông báo sau). 

V. CHẾ ĐỘ  

1. Học sinh tại các huyện (trừ học sinh các trường trên địa bàn thành phố Gia 

Nghĩa) tham gia lớp bồi dưỡng được Hội Văn học Nghệ thuật thanh toán kinh phí đi 

lại theo giá xe buýt hiện hành, kinh phí đi thực tế sáng tác; đảm bảo địa điểm ăn, ngủ 

và văn phòng phẩm, thuốc y tế khi cần thiết. 

2. Những tác phẩm của các em học sinh có chất lượng tốt sẽ được Hội Văn 

học Nghệ thuật lựa chọn đăng trên Tạp chí Nâm Nung và được hưởng chế độ 

nhuận bút theo quy định hiện hành. 

VI. TIẾN ĐỘ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Tiến độ thực hiện 

- Xây dựng Kế hoạch, gửi công văn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối 

hợp tổ chức lớp bồi dưỡng, thư mời giáo viên tham gia giảng dạy, hoàn thành trong 

tháng 5/2022.  

- Các trường THPT, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, trên địa bàn tỉnh 

trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh gửi danh sách học sinh tham gia về Sở 

Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/5/202; sau đó Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển 

danh sách cho Hội Văn học Nghệ thuật. 

- Hội Văn học Nghệ thuật tổng hợp danh sách và gửi thông báo triệu tập về 

nơi cư trú của học sinh trước ngày 04/6/2022. 

- Tổ chức Lớp bồi dưỡng: Từ ngày 15/6 - 22/6/2022. 

- Báo cáo kết quả tổ chức lớp bồi dưỡng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6/2022. 

2. Kinh phí 

Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng trích từ kinh phí chi hoạt động năm 2022 của 

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã được UBND tỉnh xét duyệt và bố trí. 
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VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo 

 Có văn bản chỉ đạo các trường THPT, PTDTNT trên địa bàn tỉnh cử học học 

sinh tham gia lớp bồi dưỡng.  

2. Văn phòng Hội 

 - Soạn thảo các văn bản liên quan đến lớp bồi dưỡng; đảm bảo kinh phí tổ chức. 

 - Đón tiếp và bố trí nơi ăn, nghỉ cho giảng viên. 

 - Hỗ trợ tiền ăn, ngủ, giấy bút cho học sinh các huyện tham gia lớp bồi dưỡng. 

 - Chuẩn bị địa điểm tổ chức khai mạc, bế mạc. 

 - Công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị chỉ đạo các trường THPT, 

trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh cử học sinh tham gia. 

 - Cấp Giấy chứng nhận cho học viên sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng. 

 - Báo cáo kết quả lớp bồi dưỡng. 

 3. Ban Biên tập Tạp chí Nâm Nung 

- Tham mưu cho Thường trực Hội mời Nhà văn, Nhà thơ có uy tín giảng dạy 

lớp bồi dưỡng. 

- Lựa chọn những tác phẩm đạt chất lượng tại lớp bồi dưỡng để đăng tải trên 

Tạp chí Nâm Nung. 

- Thiết kế Giấy chứng nhận và thực hiện các nhiệm vụ được phân công khác. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng sáng tác văn, thơ hè cho thanh, 

thiếu niên năm 2022 của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông./. 

Nơi nhận: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo (p/h); 

- Lãnh đạo Hội; 

- Lưu VT, VP. 

             CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

            Đặng Văn Dung 
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