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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS trong huyện.

Trong cuộc thi viết thư viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2020, đơn vị
huyện Châu Thành A đạt 2 giải tập thể (Giải nhì trường PTDTNT Him Lam và giải
khuyến khích trường THCS Tân Hòa), đạt được thành tích này cho thấy các tập thể
có sự quan tâm đầu tư tốt.
Để tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi năm nay đạt nhiều kết quả tốt hơn
nữa, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện các nội dung sau:
1. Công tác triển khai, tuyên truyền
-Tổ chức triển khai, tuyên truyền, thông tin về cuộc thi với hình thức phù hợp
tới học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về mục đích, ý nghĩa; thông tin về
chủ đề, nội dung thể lệ của Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022.
- Khuyến khích, vận động và tạo điều kiện để các em học sinh từ 9 đến 15 tuổi
tích cực tham gia cuộc thi (năm học 2021-2022, thời điểm gửi thư tham dự cuộc thi).
2. Đề tài và thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 – Năm 2022
a. 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.”)
b. Thể lệ cuộc thi: đính kèm công văn đồng thời đăng tải trên Cổng Thông
tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo, Cổng Thông tin điện tử của Sở Thông tin và
Truyền thông. (tttt.haugiang.gov.vn/giới-thiệu/thông-báo/tổ-chức-cuộc-thi-viếtthưquốc-tế-upu-lần-thứ-51-năm-2022) hoặc các kênh thông tin chính thức về Cuộc thi:
- Trang Fanpage chính thức của Cuộc thi: Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU Việt Nam.
- Website chính thức của Bộ Thông tin và Truyền thông (www.mic.gov.vn –
chuyên trang về cuộc thi viết thư quốc tế UPU).
- Website chính thức của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (www.vnpost.vn –
chuyên mục Viết thư UPU).
- Website chính thức của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng
(www.thieunien.vn).
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3. Tổ chức thực hiện
3.1. Các trường TH, THCS:
- Tổ chức triển khai hướng dẫn, phổ biến nội dung chủ đề cuộc thi, tìm hiểu
nghiên cứu thể lệ cuộc thi và một vài gợi ý tham khảo về chủ đề cuộc thi và phát
động hưởng ứng cuộc thi tới tất cả các em học sinh (gửi kèm gợi ý).
- Thành lập tổ xét duyệt bài thi, lựa chọn những bài có chất lượng để tiếp tục
bồi dưỡng đảm bảo tham gia dự thi đạt tỉ lệ mỗi trường từ 50% trở lên.
3.2. Chế độ báo cáo: Báo cáo gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo bằng cách nhập
trực tuyến trên google sheet trước ngày 18/4/2022.
Yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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