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Kính gửi:  Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã 

 

 

 Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 1152/STTTT-BCVT 

ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông 

về việc tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (2020). Theo nội 

dung Công văn, 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 cho các em, tạo điều 

kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ. Giúp các em 

hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã 

hội.  

 Để phối hợp triển khai các nội dung trong Công văn số 1152/STTTT-

BCVT ngày 24/12/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau: 

 - Phát động và chỉ đạo các trường học triển khai cuộc thi đến các em 

học sinh dưới 15 tuổi (tính đến 31/12/2019) tham gia viết thư, khuyến khích 

tổ chức phát động phong trào tại các trường tạo  điều kiện để các em học sinh 

tham gia cuộc thi có chất lượng.  

 - Hướng dẫn học sinh thực hiện các bài dự thi theo đúng thể lệ, gửi bài 

dự thi đến đúng địa chỉ và đúng thời thời gian. Học sinh có thể gửi bài thi tại 

điểm phục vụ Bưu chính gần nhất.  

 - Tổng hợp và cung cấp thông tin, tài liệu, gợi   hướng dẫn, thể lệ cuộc 

thi và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo các 

huyện, thị xã.  

 - Tổ chức các hoạt động trao đổi giao lưu, đánh giá kết quả tham gia 

cuộc thi, rút ra những bài học kinh nghiệm để các tập thể, cá nhân tiếp tục 

hưởng ứng, đạt nhiều thành tích cao.  

 - Tổng hợp số lượng các bài thi theo t ng trường có xác nhận đối chiếu 

với đ n vị chuyển phát để làm c  sở việc khen thưởng sau này và báo cáo kết 



quả triển khai thực hiện gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng) 

trước ngày 01/3/2020 để tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo 

dục và Đào tạo các huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:           
- Như trên; 

-  Lưu VT, VP.                          
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