UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1802 /STTTT-VTCNTT
V/v triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU
lần thứ 49 (năm 2020).

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 16 tháng 12 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: - Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Văn hóa thể thao;
- Sở Du Lịch;
- Tỉnh đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Bưu điện Tỉnh;
- Đài Phát thanh-Truyền hình Tỉnh;
- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu.
Thực hiện công văn số 4366/BTTTT-HTQT ngày 06/12/2019 của Bộ Thông
tin và Truyền thông về việc tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (năm
2020).
Nhằm triển khai việc hưởng ứng Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49
(năm 2020), góp phần phát triển khả năng tư duy, sáng tạo của trẻ em. Cuộc thi Viết
thư Quốc tế UPU lần thứ 49 có chủ đề “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về
thế giới chúng ta đang sống” (Tiếng Anh: Write a message to an adult about the
world we live in).
Để công tác tổ chức, phối hợp và triển khai thực hiện trên đại bànTỉnh. Sở
Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa thể thao,
Sở Du Lịch, Tỉnh đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Bưu
điện Tỉnh, Đài Phát thanh-Truyền hình Tỉnh, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu và các đơn vị
liên quan phối hợp thực hiện một số việc sau:
1/ Tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi tài liệu cuộc thi Viết thư Quốc tế
UPU lần thứ 49 (năm 2020) trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo, Đài,
Website, Cổng thông tin điện tử….,hướng dẫn và khuyến khích các em học sinh
tham gia cuộc thi.
2/ Bưu điện Tỉnh chỉ đạo các Bưu điện huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đầy
đủ tem, phong bì tại các Bưu cục, điểm Bưu điện văn hóa xã; Tổ chức tiếp nhận,

chuyển phát kịp thời, an toàn số thư dự thi của các em đến địa chỉ nhận đã được quy
định.
(Đính kèm là thể lệ cuộc thi, và gợi ý giúp các em tham khảo, được đăng tải
tại địa chỉ: http//sotttt.baria-vungtau.gov.vn/van-ban-tham-khao).
Trân trọng./.
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- Như trên;
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