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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v 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

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Tỉnh đoàn Gia Lai;
- Bưu điện tỉnh Gia Lai.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tại
Công văn số 4850/BTTTT-HTQT ngày 26/11/2021 về việc tổ chức Cuộc thi Viết
thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022); theo đó, Bộ TT&TT đề nghị Sở TT&TT
các tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng
dẫn, tuyên truyền và khuyến khích các em học sinh ở địa phương tham gia Cuộc
thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) với 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”).
Ngày 03/12/2021, Sở TT&TT đã có Công văn số 2227/STTTT-BCVT về
việc lấy ý kiến nội dung tổ chức phát động Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ
51 (năm 2022) tại tỉnh Gia Lai để nghị Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Tỉnh
đoàn Gia Lai, Bưu điện tỉnh tham gia góp ý đối với một số đề xuất nội dung phối
hợp tổ chức phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) tại
Gia Lai.
Trên cở sở ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan đối với nội dung phối hợp
tổ chức phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) tại Gia
Lai. Nay Sở TT&TT thông báo một số nội dung phối hợp triển khai của từng đơn vị,
cụ thể như sau:
1. Về triển khai các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ:
1.1. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, Bưu điện tỉnh, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức
triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51
(năm 2022) tại Gia Lai; theo dõi tình hình triển khai và báo cáo kết quả Cuộc thi
trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh, Bộ TT&TT sau khi Cuộc thi kết thúc.
- Đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và
Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về
cuộc thi trên các phương tiện truyền thông.
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- Phối hợp với Sở GD&ĐT, các đơn vị và địa phương có liên quan tổng kết,
khen thưởng sau khi Cuộc thi kết thúc nếu có cá nhân trên địa bàn tỉnh đạt thành
tích cao.
- Đăng tải nội dung và thể lệ và nội dung trao đổi của Ban Giám khảo Cuộc
thi lên WebSite của Sở TT&TT.
1.2. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc:
+ Có hình thức phù hợp hướng dẫn, phổ biến rộng rãi nội dung, ý nghĩa, gợi
ý, thể lệ cuộc thi tới các em học sinh trong độ tuổi quy định hưởng ứng tham gia
cuộc thi trên địa bàn tỉnh. Đăng tải nội dung, thể lệ và nội dung trao đổi của Ban
Giám khảo Cuộc thi… lên Website của Sở;
+ Hướng dẫn cho các em học sinh tự gửi bài dự thi theo cách trực tiếp tại
Bưu điện gần nhất hoặc phối hợp với Bưu điện thu gom bài dự thi.
* Lưu ý: 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).
- Kiểm tra đôn đốc các đơn vị hướng dẫn các em học sinh tham gia Cuộc thi
đạt kết quả cao và gửi bài thi đúng thời gian quy định (nộp bài từ ngày 02/12/2021
đến ngày 02/03/2022 (theo dấu Bưu điện)).
- Hỗ trợ việc khen thưởng đối với các cá nhân của tỉnh có thành tích cao
trong cuộc thi.
- Báo cáo kết quả triển khai và tổng hợp số liệu bài dự thi gửi về Sở TT&TT
tổng hợp sau khi Cuộc thi kết thúc.
1.3. Tỉnh đoàn Gia Lai:
- Chỉ đạo huyện, thị, thành đoàn và đoàn trường có hình thức phù hợp tuyên
truyền, phát động rộng rãi tới tất cả các em học sinh trong độ tuổi quy định trên địa
bàn tỉnh hưởng ứng và tham gia cuộc thi.
- Đăng tải thông tin về Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông của Tỉnh
đoàn, các đoàn cơ sở trực thuộc.
- Hỗ trợ việc khen thưởng đối với các cá nhân của tỉnh có thành tích cao trong
cuộc thi.
1.4. Bưu điện tỉnh Gia Lai:
- Chỉ đạo Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, hướng dẫn các
trường cách gửi bài dự thi theo cách trực tiếp tại Bưu điện gần nhất hoặc phối hợp
với Bưu điện thu gom bài dự thi; lập phương án theo dõi, số lượng các bài dự thi
viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) qua đường Bưu điện và đảm bảo việc
nhận, chuyển phát đầy đủ, đúng thời gian quy định về địa chỉ nhận kèm mã Bưu
chính: 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.
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- Phối hợp với Sở GD&ĐT, tổng hợp và báo cáo kết quả số lượng bài dự thi
gửi qua đường bưu điện (phân theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố) sau khi Cuộc
thi kết thúc về Sở TT&TT để tổng hợp.
- Hỗ trợ việc khen thưởng đối với các cá nhân của tỉnh có thành tích cao trong
Cuộc thi.
2. Đối tượng tham gia dự thi: các em học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi
(tính đến thời điểm gửi thư tham dự Cuộc thi).
3. Thời gian nộp bài: Thời gian kết thúc Cuộc thi là ngày 02/03/2022 (theo
dấu Bưu điện);
4. Về tổ chức Lễ phát động: Sở TT&TT đề xuất 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.
Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Gia Lai, Bưu điện tỉnh quan tâm
phối hợp và chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện và gửi kết quả triển
khai Cuộc thi UPU lần thứ 51 (năm 2022) về Sở TT&TT trước ngày 12/03/2022
(10 ngày sau thời gian kết thúc đợt nhận bài dự thi theo dấu Bưu điện) để Sở báo
cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
Trong quá trình triển khai hưởng ứng cuộc thi, nếu cần trao đổi, hỗ trợ đề
nghị liên hệ: Bà Trần Thị Lan Xuân, chuyên viên phòng Bưu chính - Viễn thông;
điện thoại: 0935.705039; email: xuanttl.stttt@gialai.gov.vn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở TT&TT (báo cáo);
- Lưu: VT, P.BCVT.
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