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V/v Phối hợp tuyên truyền Cuộc thi viết 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Lạng Sơn, ngày       tháng     năm 2022 

   Kính gửi:  

-  Sở Giáo dục và Đào tạo; 

-  Sở Tài nguyên và Môi trường; 

-  Tỉnh đoàn Lạng Sơn; 

-  Bưu điện tỉnh; 

-  Báo Lạng Sơn; 

-  Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 4850/BTTTT-HTQT ngày 26/11/2021 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần 

thứ 51 (năm 2022). Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Nhà văn Việt Nam, 

Trung ương Đoàn TNCS HCM, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu 

niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh 

Lạng Sơn đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ Phát động cuộc 

thi viết thư UPU năm 2021, tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-

19, đối tượng tham gia là các em học sinh tuổi từ 9 đến 15 tuổi chưa được tiêm 

vắc-xin ngừa Covid-19 đầy đủ, do đó để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, 

Sở Thông tin và Truyền thông không tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết thư 

UPU năm 2021.  

Để 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 những vấn đề của xã 

hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này; đồng 

thời, giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và 

phát triển xã hội. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, Bưu điện tỉnh Lạng 

Sơn, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn cùng phối hợp 

tuyên truyền về Mục đích, ý nghĩa cuộc thi; Thể lệ cuộc thi; Gợi ý về đề tài 

Cuộc thi, đồng thời hướng dẫn, khuyến khích các em học sinh trên địa bàn tỉnh 

tham gia cuộc thi này thông qua các hình thức phù hợp. 

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) có chủ đề : “Em hãy 

viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ 

cần hành động trước khủng hoảng khí hậu” (Tiếng Anh: “Write a letter to 



 

someone influential explaining why and how they should take action on the 

climate crisis.”. 

Các em học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi (tính đến thời điểm gửi thư 

tham dự cuộc thi) đều có thể tham dự Cuộc thi. Thời hạn cuối để nhận bài thi 

Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 51 (tính theo dấu Bưu điện) là đến ngày 

02/03/2022. 

Sở Thông tin và Truyền thông gửi kèm thể lệ cuộc thi, một số trao đổi của 

Ban giám khảo về chủ đề của Cuộc thi, cách thức gửi bài thi hợp lệ… Đồng thời 

đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông 

(https://stttt.langson.gov.vn/index.php/page_vbcddh). 

Quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc cần trao đổi, đề nghị liên 

hệ Sở Thông tin và Truyền thông qua Phòng Hạ tầng số (điện thoại số 

0205.3.814.621). 

Trân trọng! 

  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT các huyện, 

TP: p/h tuyên truyền; 

- Trung tâm Công nghệ số (đăng tải); 

- Lưu: VT, HTS. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phương Thị Hương Lan 
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