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V/v phối hợp triển khai Cuộc thi Viết thư
Quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2021

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Tỉnh đoàn Bình Phước;
- Các cơ quan báo chỉ của tỉnh;
- Các đơn vị hoạt động webstie; bản tin;
- Đài TT-TH các huyện, thị xã, thành phố;
- Bưu điện tỉnh.
Thực hiện Công văn số 4681/BTTTT-HTQT ngày 25/11/2020 của Bộ
Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần
thứ 50 (năm 2021), Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ
quan, đơn vị phối hợp triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 năm
2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước như sau:
I. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG
a) Mục đích
Hàng năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức Cuộc
thi Viết thư quốc tế dành cho trẻ em, nhằm:
- Góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy
sáng tạo của các em.
- Giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và
thể hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này; bồi đắp, nuôi dưỡng tình
cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới.
- Giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống
và phát triển xã hội.
b) Nội dung
Cuộc thi Viết thư Quốc tế của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) lần
thứ 50 (năm 2021) được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo
dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Tổng công ty Bưu điện Việt
Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Cuộc thi Viết thư
Quốc tế UPU lần thứ 50 có chủ đề “Em hãy viết thư gửi một người thân trong
gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19” (Tiếng Anh:
Write a letter to a family member about your experience of the COVID-19
pandemic).
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II. THỂ LỆ, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN DỰ THI
1. Thể lệ cuộc thi
- Thể lệ cuộc thi thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức cuộc thi Quốc
gia (Phụ lục 1 đính kèm).
- Trao đổi của Ban Giám khảo về chủ đề cuộc thi UPU lần thứ 50 - năm
2021 (Phụ lục 2 đính kèm).
2. Đối tượng dự thi
Các em học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (Tính đến thời điểm gửi thư tham
dự cuộc thi).
3. Thời gian, địa điểm nhận bài dự thi
a) Thời gian nhận bài: Từ ngày 1/12/2020 - 28/2/2021 (theo dấu Bưu
điện)
- Mỗi bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem bưu chính, ghi rõ địa
chỉ người gửi, địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính (11611) và gửi qua hệ thống bưu
cục của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post). Số hiệu: 11611 là mã Bưu chính của Báo
Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.
- Phong bì thư cần ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần
thứ 50 (năm 2021).
b) Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Số 5, phố Hòa
Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội – 11611
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Nhằm đảm bảo cuộc thi đạt hiệu quả và đúng theo quy định của Ban Tổ
chức Quốc gia, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị liên quan phối
hợp thực hiện những nội dung sau:
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị hoạt động Website, bản tin
tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Theo dõi qúa trình diễn ra cuộc thi, báo cáo kết qủa sau khi kết thúc
cuộc thi gửi UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Phát động cuộc thi rộng rãi đến các em học sinh từ 15 tuổi trở xuống
trên địa bàn tỉnh tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2021
của Việt Nam.
- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và
các trường học thuộc quản lý của Sở phối hợp với các Bưu điện huyện, thị xã,
thành phố, huyện đoàn thông báo rộng rãi đến các cấp học, trường học trên địa
bàn tỉnh, phát động phong trào tham gia cuộc thi ở các trường, phổ biến nội
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dung, ý nghĩa, thể lệ cuộc thi tới từng lớp học, cách viết bài thi tại các cuộc họp
mặt tập trung của các trường.
3. Tỉnh đoàn
Chỉ đạo Đoàn TNCS HCM các huyện, thị xã, thành phố, phối hợp với
Bưu điện, Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào viết thư trong nhà
trường, hướng dẫn các đồng chí phụ trách Đoàn, Đội tổ chức phổ biến hướng
dẫn, thể lệ để các em thiếu nhi tham gia chương trình này.
4. Bưu điện tỉnh
Chỉ đạo các Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với
các ngành liên quan ở địa phương, bám sát kế hoạch của cuộc thi, chỉ đạo các
Bưu cục, Điểm Bưu điện Văn hoá xã phát động phong trào tham gia cuộc thi ở
các cơ sở. Bưu điện tỉnh là đầu mối tổng hợp tất cả số lượng bài thi do Bưu cục
các tuyến trong tỉnh gửi về, sau đó gửi bài thi đến Ban Tổ chức Quốc gia theo
quy định.
5. Các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các
huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị hoạt động Trang thông tin điện tử
(Website), Bản tin
- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài
Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền rộng rãi ý
nghĩa, mục đích, nội dung và thể lệ của cuộc thi trên các chuyên trang, chuyên
mục dành cho các em thiếu nhi, học sinh. Đăng, phát những tin, bài đạt giỏi của
các 3 cuộc thi trước giúp các em có điều kiện học hỏi, tham khảo và phát triển tư
duy, khả năng sáng tạo, khuyến khích các em đầu tư bài thi một cách hiệu quả.
- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn
Trạm truyền thanh cơ sở các xã, phường, thị trấn tuyên truyền trong thời gian
diễn ra cuộc thi.
- Các đơn vị hoạt động Trang thông tin điện tử (Website), Bản tin cập
nhật, đăng tải ý nghĩa, mục đích, nội dung và thể lệ của Cuộc thi Viết thư Quốc
tế UPU lần thứ 50 năm 2021 trên Website, Bản tin của đơn vị trong thời gian
diễn ra cuộc thi.
6. Sau khi kết thúc cuộc thi, đề nghị các đơn vị trên báo cáo kết quả
thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo UBND tỉnh,
Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 12/3/2021.
(Kèm theo Thể lệ Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2021 và
Trao đổi của Ban giám khảo về chủ đề Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ
50 năm 2021).
7. Đầu mối liên hệ của thường trực Ban Tổ chức cuộc thi: Vụ Hợp tác
quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội, email:
dtthuy@mic.gov.vn; tel: (024) 38229377/0904187879.
Rất mong sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị để triển
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khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2021 đạt kết quả tốt nhất.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TTTT (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT.
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