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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mộc Châu, ngày 19 tháng 8 năm 2021

V/v thay đổi thời gian diễn ra Cuộc thi
cuộc thi sáng tác tiêu đề - biểu tượng du lịch
Mộc Châu

Kính gửi:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La;
- Báo Sơn La;
- Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La;
- Ban quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chi Hội văn học nghệ thuật huyện Mộc Châu;
- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn.
Ngày 02/3/2021, UBND huyện Mộc Châu ban hành Kế hoạch số
582/KH-UBND ngày về việc tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng
du lịch Mộc Châu” năm 2021, trong đó dự kiến thời gian tổ chức tổng kết và
trao giải vào dịp tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm
2021. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND
huyện Mộc Châu không tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc
Châu năm 2021. Vì vậy UBND huyện Mộc Châu thông báo về việc thay đổi
thời gian nhận tác phẩm, chấm điểm và trao giải Cuộc thi, cụ thể như sau:
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Đến hết ngày 10/9/2021 (tính theo
dấu bưu điện).
- Từ 11/9/2021 đến 30/9/2021: Ban giám khảo tổ chức chấm vòng sơ
khảo lựa chọn ra 20 tác phẩm dự thi vào vòng 2.
- Từ 1/10/2021 đến 15/10/2021: Ban giám khảo tiếp tục tổ chức chấm
vòng 2 để lựa chọn ra 2 tác phẩm tiêu biểu nhất.
- Từ 16/10/2021 đến 5/11/2021: Công khai xin ý kiến của nhân dân đối
với 02 tác phẩm tiêu biểu nhất trên Cổng thông tin điện tử huyện Mộc Châu
(http://mocchau.sonla.gov.vn).
- Tổng kết và trao giải: Dự kiến ngày 20/11/2021 nhân kỷ niệm 69 năm
ngày giải phóng Mộc Châu (20/11/1952 - 20/11/2021).
1. UBND huyện Mộc Châu trân trọng đề nghị
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- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La có văn bản đề nghị Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trên cả nước hỗ trợ huyện Mộc Châu
thông báo đến đông đảo người dân trong cả nước được biết, tham gia;
- Hiệp hội du lịch tỉnh Sơn La, Báo Sơn La, Đài phát thanh - truyền
hình tỉnh, Ban quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu, UBND các huyện,
thành phố thông báo đến người dân trên địa bàn.
2. Giao các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn
- Thông báo đến cán bộ, công chức tại đơn vị; nhân dân trên địa bàn.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo: thông báo cuộc thi đến các đơn vị trường học;
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện: Thông báo trên hệ thống phát
thanh - truyền hình của huyện và hệ thống loa phát thanh đặt tại các bản, tiểu
khu (ít nhất 2 lần/tuần).
3. Đề nghị Chi hội văn học nghệ thuật Mộc Châu
Thông báo đến các thành viên của Chi hội, các Chi hội văn học nghệ thuật
trong và ngoài tỉnh..
UBND huyện Mộc Châu trân trọng đề nghị Sở, ban, ngành quan tâm hỗ
trợ; đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT huyện ủy, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, VH (35 bản).
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