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Kính gửi: 
  - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hoá - Thể thao/Sở Du 
lịch các tỉnh, thành phố; 

- Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Sơn La; 

- Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La; 

- Trường Đại học Tây Bắc; Trường Cao đẳng Sơn La; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 
- Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh; 

- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; 
- Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch tỉnh. 

 

Ngày 27/12/2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 
3024/UBND-VHTT ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La về việc giúp đỡ và phối hợp tuyên truyền vận động sưu tầm, sáng tác 
các tác phẩm văn học nghệ thuật về vùng đất Pha Đin và nhân dân các dân tộc 

huyện Thuận Châu. 

Nhằm phối hợp với UBND huyện Thuận Châu tổ chức tuyên truyền sâu rộng 

cuộc vận động sưu tầm, sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về vùng đất Pha 
Đin và nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai một số nội dung sau: 

1. Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hoá -Thông tin/ Sở Du 
lịch các tỉnh, thành phố; Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố 

phối hợp tuyên truyền vận động các tác giả tham gia sưu tầm, sáng tác các tác 
phẩm văn học nghệ thuật về vùng đất Pha Đin và nhân dân các dân tộc huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Cụ thể:  

- Tuyên truyền, vận động các tác giả và nhân dân tham gia sưu tầm, sáng tác 

các tác phẩm văn học nghệ thuật về vùng đất Pha Đin, di tích lịch sử Đèo Pha Đin 
và nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 

cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn 
La. 

- Các tác phẩm sưu tầm và sáng tác tập trung vào các nội dung: Tuyên 
truyền, giới thiệu về tuyến đường huyết mạch Đèo Pha Đin đã góp phần quan trọng 

làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954; những nhân vật lịch 



sử, những tấm gương được ca ngợi chiến đấu anh dũng, những sự kiện nổi bật 
trong cuộc kháng chiến chống Pháp tại khu vực Đèo Pha Đin; cuộc sống của người 

dân sinh sống quanh khu vực Đèo Pha Đin nói riêng và của Nhân dân huyện Thuận 
Châu nói chung trong thời kỳ kháng chiến và quá trình xây dựng phát triển qua các 

thời kỳ. 

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La phối hợp  tuyên 

truyền, vận động sáng tác: 
2.1. Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh; Báo Sơn La 
- Tổ chức tuyên truyền, vận động sưu tầm, sáng tác các tác phẩm văn học 

nghệ thuật về vùng đất Pha Đin và nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu trên 
sóng phát thanh -  truyền hình tỉnh và trên Báo Sơn La; 

- Xây dựng các phóng sự, các tin bài tuyên truyền về Di tích lịch sử Đèo Phạ 
Đin và Khu du lịch Pha Đin (huyện Thuận Châu), góp phần tuyên truyền, quảng bá 

đến với đông đảo bạn đọc và người xem trên địa bàn toàn tỉnh và cả nước. 

2.2. Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ  thuật  tỉnh 

- Lồng ghép nội dung sưu tầm, sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về 
vùng đất Pha Đin và nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu trong kế hoạch hoạt 

động hàng năm của đơn vị; 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu tổ chức trại sáng tác, các 

cuộc thi văn học - Nghệ thuật, xuất bản tác phẩm văn học, nhiếp ảnh, âm nhạc, mỹ 
thuật tuyên truyền về Di tích lích sử Đèo Phạ Đin và Khu du lịch Pha Đin (huyện 
Thuận Châu). 

2.3. Trường Đại học Tây Bắc; Trường Cao đẳng Sơn La 

Tuyên truyền, vận động sưu tầm, sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật 

về vùng đất Pha Đin và nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu tới các thầy cô 
giáo, học sinh, sinh viên hưởng ứng tham gia. 

2.4. UBND các huyện, thành phố 

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các nhà trường trên địa bàn triển 

khai tuyên truyền, vận động sưu tầm, sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật  về 
vùng đất Pha Đin và nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu tới cán bộ, nghệ sỹ, 

diễn viên, các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên và hưởng ứng tham gia. 

2.5. Giao Nhà hát Ca múa nhạc; Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh; Trường 

trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du Lịch tỉnh nghiên cứu tham gia sáng tác các tác 
phẩm văn học nghệ thuật về vùng đất Pha Đin và nhân dân các dân tộc huyện 

Thuận Châu. 
3. Hình thức sáng tác: Văn xuôi (truyện ngắn, tản văn, ký sự...), thơ hoặc 

chùm thơ (tiếng Việt, tiếng dân tộc có phiên dịch) , âm nhạc (ca khúc, phim ca 

nhạc…), mỹ thuật (tranh hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc,các tác phẩm mỹ thuật ứng 
dụng), nhiếp ảnh, điện ảnh (video clip, phóng sự, phim tài liệu).... 

 4. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022-2025. 



5. Về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm: Thực hiện theo chế 
độ hiện hành hoặc hợp đồng sáng tác theo thỏa thuận (nội dung chi tiết xin liên hệ 

với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thuận Châu- Điện thoại: 0212.3848.901).  

6. Địa chỉ gửi tư liệu sưu tầm và tác phẩm Văn học - Nghệ thuật: 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thuận Châu- Điện thoại: 0212.3848.901 

(Gửi kèm  Kế hoạch số 292/KH- UBND ngày 24/9/2021 và thư  ngỏ của Ủy 

ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La trân trọng đề nghị các Quý cơ 
quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND huyện Thuận Châu; 
- Lưu VT, QLVH (Đ.Hằng 03b). 

KT.GIÁM ĐỐC 
        PHÓ GIÁM ĐÔC 

 
 

         
         

      
       Trần Tân Phong 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-28T17:33:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Tân Phong<phongtt.svhttdl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-29T10:11:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<svhttdl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-29T10:11:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<svhttdl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-29T10:12:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<svhttdl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




