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Số: 3112 /SGDĐT-GDTrHCTTX
V/v hưởng ứng Cuộc thi Viết thư Quốc tế
UPU lần thứ 51 (năm 2022)
trên địa bàn tỉnh Gia Lai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 22 tháng 12 năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 5622/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 07/12/2021 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ
51; Công văn số 2311/STTTT-BCVT ngày 14/12/2021 của Sở Thông tin và
Truyền thông về việc thông báo nội dung phối hợp triển khai phát động Cuộc thi
Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn Gia
Lai, Bưu điện tỉnh phát động hưởng ứng Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51
năm 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Để Cuộc thi tác động sâu rộng đến các em học sinh trên địa bàn tỉnh, giúp
các em phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo; 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. Sở GDĐT
hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông trực thuộc Sở
(gọi chung là đơn vị) triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau tới học sinh, giáo
viên về mục đích, nội dung, ý nghĩa của Cuộc thi; khuyến khích và tạo điều kiện
để học sinh (từ 9 đến 15 tuổi) tham gia Cuộc thi theo Thể lệ (đính kèm Công văn
số 5622/BGDĐT-GDCTHSSV và Thể lệ Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ
51, năm 2022; Công văn số 2311/STTTT-BCVT ), cụ thể:
- Chủ đề Cuộc thi: “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).
- Đối tượng tham gia: Các em học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi (tính đến
thời điểm gửi thư tham dự Cuộc thi).
2. Đăng tải nội dung, Thể lệ Cuộc thi, các bài viết tham khảo,… lên
Website của đơn vị.
3. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các em học sinh tham gia Cuộc thi đạt kết
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quả cao và gửi bài thi đúng thời gian quy định: Từ ngày 02/12/2021 đến ngày
02/03/2022 (theo dấu Bưu điện).
4. Báo cáo kết quả triển khai và tổng hợp số liệu bài dự thi gửi về Sở GDĐT
trước ngày 04/03/2022 qua Email: giaoductrunghocgialai@gmail.com để tổng
hợp, báo cáo theo quy định.
* Lưu ý: Các đơn vị không tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế
UPU lần thứ 51 (năm 2022) trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Lý do: Hạn chế việc tập
trung đông người, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn
cho học sinh, giáo viên trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn
còn diễn biến phức tạp, khó lường.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực
hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung
học, Giáo dục chính trị và Giáo dục Thường xuyên, số điện thoại 02693.821650
hoặc 0983.843215) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT;
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai;
- Tỉnh đoàn Gia Lai;
- Bưu điện tỉnh Gia Lai;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các phòng CMNV Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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