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Mẫu 1 
14/2014/TT-BKHCN 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

(Nếu nhiệm vụ có mang nội dung bí mật nhà nước, 

đóng dấu xác định độ mật của nhiệm vụ tại đây) 

      Hải Dương, ngày 30 tháng  06  năm 2016 

 

PHIẾU THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH 
SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1 Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu và biên soạn từ điển tác giả, tác phẩm văn học Hải Dương 

2 Cấp quản lý nhiệm vụ:  � Quốc gia � Bộ ⌧ Tỉnh � Cơ sở 

3 Mức độ bảo mật:  ⌧ Bình 

thường 

� Mật � Tối mật � Tuyệt mật 

4 Mã số nhiệm vụ (nếu có): XH.24.CĐHD.16-17 

5 Tên tổ chức chủ trì: CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG 

Họ và tên thủ trưởng: TS. Vũ Hoài An – Hiệu 

trưởng 

Địa chỉ: đường Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 

Bình, thành phố Hải Dương 

Điện thoại: 0320.3890.020 

Website:www.caodanghaiduong.edu.vn 

 

 

Tỉnh/thành phố: Hải Dương 

Fax:0320.3890.011 

 

 

 

 

6 Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hải Dương 

7 Chủ nhiệm nhiệm vụ:  

Họ và tên: Đặng Thị Mây 

Trình độ học vấn: Tiến sĩ 
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn 

Điện thoại: 0915.550.976      

E-mail: dangmaycdhd@gmail.com 

 

Giới tính:Nữ 

Chức danh khoa học:  

 

Fax: 

8 Danh sách cá nhân tham gia đề án (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị): 
1. TS. Đặng Thị Mây 

2. Ths. Nguyễn Thị Thanh Tâm 

3. TS. Nguyễn Thị Việt Nga 

4. Ths. Phạm Thị Thu Thủy 

5. Ths. Nguyễn Thị Lan 

6. Ths. Nguyễn Thị Phượng 

7. Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền 

8. Ths. Nguyễn Ngọc Hằng 

9 Mục tiêu nghiên cứu: 
- Nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn: Từ điển tác giả, tác phẩm văn học Hải 
Dương 

Biên tập, chế bản từ điển điện tử. 

10 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính trong năm 2016: 
Nội dung nghiên cứu năm 2016 
- Nội dung 1: Nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn trữ lượng văn học Hải Dương 

+ Xác định tiêu chí lựa chọn đối tượng nghiên cứu; tiêu chí phân biệt tác phẩm văn học dân 

gian đích thực với sáng tác của các nhà văn Hải Dương hiện đại theo lối mô phỏng cổ tích, 

ca dao; tiêu chí khoa học của một mục từ tác giả, tác phẩm trong từ điển; 
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+ Sưu tầm, khảo cứu trữ lượng tác phẩm văn học Hải Dương, tổng hợp tài liệu phục vụ 

công tác nghiên cứu. 

+Lập danh mục tác giả, tác phẩm văn học Hải Dương(khoảng 187 tác giả và 1.200 tác 

phẩm bao gồm 3 bộ phận: văn học dân gian, văn học trung đại và văn học Hải Dương hiện 

đại). 

- Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá giá trị và những đóng góp của văn học Hải Dương: 

           + Văn học dân gian Hải Dương 

 + Văn học Hải Dương từ thế kỉ XIII đến cuối thế kỉ XIX 

           + Văn học Hải Dương từ đầu thế kỉ XX đến nay. 
- Nội dung 3: Nghiên cứu và biên soạn dự thảo cuốn: Từ điển tác giả, tác phẩm văn học 

Hải Dương. 

11 Lĩnh vực nghiên cứu(3)
: Khoa học Xã hội 

12 Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ(4): 
Hiệu quả đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ 
- Phát hiện, sưu tầm, hệ thống hóa và bảo tồn các tác phẩm văn học dân gian, trung đại và 

hiện đại của các tác giả Hải Dương; giới thiệu văn học Hải Dương với bạn đọc trong và 

ngoài tỉnh (qua bài báo khoa học, tài liệu Từ điển tác giả, tác phẩm văn học Hải Dương), 

góp phần khẳng định thành tựu, giá trị và những đóng góp của văn học Hải Dương đối với 

nền văn học dân tộc qua các thời kì lịch sử. 
- Là tài liệu tham khảo phục vụ dạy học trong nhà trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương, cụ thể hóa nội dung chương trình Văn học địa phương và Dạy học tích hợp phát 

triển năng lực học sinh ở trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên cấp độ tác 

giả, tác phẩm; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển năng lực đọc - 

hiểu tác phẩm văn học trong và ngoài nhà trường cho giáo viên và học sinh. 
Hiệu quả kinh tế - xã hội  
- Là cẩm nang tra cứu phục vụ mục đích nghiên cứu, học tập và du lịch, dịch vụ văn hóa 

(thuyết minh tại tuyến, điểm du lịch và di tích lịch sử, văn hóa). 

- Là một bộ từ điển công phu, khoa học, nghiêm túc, dễ tra cứu, sử dụng, phục vụ các nhà 

văn, nhà giáo, học sinh, sinh viên, những người yêu văn học và bạn đọc rộng rãi, cần thiết 

trong danh mục tủ sách dùng trong thư viện các địa phương và nhà trường trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương. 
13 Phương pháp thực hiện: 

- Phương pháp nghiên cứu lí luận 

Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu lý luận để thu thập, xử lý tư liệu, nghiên cứu 

lịch sử vấn đề, các tài liệu về tác giả, tác phẩm văn học và những tài liệu liên quan. 

- Phương pháp thống kê 
Chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê khi tiến hành tìm hiểu, tập hợp tư liệu về các tác giả, 

tác phẩm văn học Hải Dương. 

-Phương pháp khảo cứu 

Phương pháp này được chúng tôi lựa chọn và sử dụng chủ yếu khi nghiên cứu, tìm hiểu, phân 

loại, xác định tác phẩm văn học dân gian đích thực với những tác phẩm văn học của các nhà 

văn hiện đại Hải Dương sáng tác theo lối mô phỏng thi pháp văn học dân gian như ca dao, 

truyện cổ tích mới, truyện đồng thoại; đồng thời khảo cứu những tài liệu tin cậy để chính xác 

hóa thông tin về tác giả, tác phẩm văn học trung đại Hải Dương. 

-Phương pháp điền dã 

Để nghiên cứu và biên soạn bộ từ điển công phu và tiện ích, chính xác và khoa học, chúng tôi 

còn sử dụng phương pháp điền dã, đi thực tế về quê hương, gia đình nhà văn, khảo cứu tư liệu 

từ gia phả dòng họ và thân nhân (nhà văn trung đại), sưu tầm tư liệu trực tiếp từ nhà văn, gia 
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đình của các nhà văn Hải Dương hiện đại. 

-Phương pháp chuyên gia 

Thực chất đây là hình thức trưng cầu ý kiến chuyên gia, những nhà khoa học, nhà quản lí giáo 

dục, nhà nghiên cứu văn học, nhà văn, nhà giáo có uy tín trong lĩnh vực mà chúng tôi nghiên 

cứu. Chúng tôi sử dụng phương pháp này trong quá trình nghiên cứu lí luận cũng như khi tiến 

hành khảo sát, điền dã nhằm khách quan hóa quá trình khái quát, vận dụng lí luận cũng như 

trong đánh giá kết quả tập hợp tư liệu, kiểm chứng tính chính xác, khoa học của các nội dung 

thông tin về tác giả, tác phẩm văn học Hải Dương trước khi xuất bản tài liệu.  

14 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến: 

Dạng I 
Báo cáo tổng quan 

Báo cáo kết quả thực hiện 

Dạng  II:Bài báo, sách chuyên khảo và các sản phẩm khác: 

Sách chuyên khảo 

Bài báo 

Từ điển điện tử 

15 Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:  

- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, 12 Phòng Giáo dục/ 12 huyện 

- Thư viện tỉnh Hải Dương; 

- Thư viện trường Cao đẳng Hải Dương; 

          - Thư viện 54 trường THPT và 272 trường THCS trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

16 Thời gian thực hiện: 2016 

17 Kinh phí được phê duyệt:  Tổng kinh phí: 695.000.000 đ 

 -  Kinh phí năm 2016: 305.000.000 đồng 

- Kinh phí năm 2017: 390.000.000 đồng 

18 Quyết định phê duyệt: số 235/QĐ-UBND  ngày 19 tháng 01 năm 2016 

19 Hợp đồng thực hiện: số 24/2016/HĐ-XH ngày 22/ 01/ 2016 

 

 

  

 


