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TỜ TRÌNH
V/v xây dựng hồ sơ danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888)
đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 200 năm sinh (1822-2022)

Kính gửi: Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) là một nhà thơ lớn, nhà văn hóa lớn
của Nam Bộ nói riêng, cả nước nói chung. Hơn 20 năm cuối đời, Nguyễn
Đình Chiểu sống tại Bến Tre và mất tại Bến Tre.
Các tác phẩm của Cụ thể hiện tinh thần yêu nước bất khuất, có sức
sống bền vững trong thời gian và tâm thức nhân dân: các truyện thơ Lục Vân
Tiên, Dương Từ - Hà Mậu, Ngư Tiều y thuật vấn đáp và các sáng tác như Văn
tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc, Thơ điếu Đốc binh Phan Ngọc Tòng…. Gần hai trăm
năm qua, các nhà khoa học đã đồng thuận đánh giá Nguyễn Đình Chiểu
không chỉ là nhà thơ, nhà giáo, thầy thuốc mà còn là một nhà văn hóa lớn một nhân cách văn hóa lớn, một tấm gương vượt lên số phận nghiệt ngã, trung
với nước, hiếu với dân. Những đóng góp của Ông đã được Đảng, Nhà nước ta
đánh giá cao nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Cụ vào năm 1972 tại Thủ
đô Hà Nội và vùng giải phóng tại miền Nam. Năm 1982, nhân kỷ niệm lần
thứ 160 năm sinh của Cụ, tỉnh Bến Tre phối hợp tỉnh Long An đã thực hiện
nhiều hoạt động vinh danh Cụ.
Truyện thơ Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu được dịch ra nhiều
thứ tiếng, nên được nhiều đọc giả nước ngoài biết đến. Tác phẩm cũng được
giới nghiên cứu nhận định có sự hội tụ và đề cao về tình nghĩa ở đời, tinh thần
nghĩa hiệp, ước mơ của người bình dân về công lý trong cuộc sống với lối thơ
Nôm kể chuyện bình dân, gần gũi, được dân chúng ưa thích, nên có sức lan
tỏa cao trong cộng đồng.
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã thống
nhất chủ trương xây dựng hồ sơ danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888)
trình UNESCO nhân kỷ niệm 200 năm (1822-2022) ngày sinh Nguyễn Đình
Chiểu. Dự thảo hồ sơ đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đưa ra
xin ý kiến các nhà khoa học các ngành văn hóa học, văn học, sử học góp ý,
hiện đang khẩn trương sửa chữa.
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Vì thế, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre kính trình Ủy ban Quốc gia
UNESCO Việt Nam hỗ trợ thực hiện các thủ tục hoàn chỉnh hồ sơ danh nhân
Nguyễn Đình Chiểu trình UNESCO cùng kỷ niệm 200 năm ngày sinh của
danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (01/7/1822 – 01/7/2022).
Kính đề nghị Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam chấp thuận.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Ngoại giao Việt Nam (báo cáo);
- Bộ VHTTDL (báo cáo);
- TT.TU; TT. HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BTG TU;
- Sở VHTTDL (theo dõi);
- chánh, các PCVP. UBND tỉnh;
- Phòng: KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, Đ.
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