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Số:            /BTTTT - HTQT 
V/v tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế  

UPU lần thứ 49 (năm 2020) 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng 12 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

 

Cuộc thi Viết thư Quốc tế của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) lần 

thứ 49 (năm 2020) được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo 

dục và Đào tạo,  Trung ương Đoàn TNCS HCM, Tổng công ty Bưu điện Việt 

Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức. 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). Lễ phát động Cuộc thi sẽ được tổ chức tại Trường THCS 

Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vào ngày 6/12/2019. 

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo Thể lệ cuộc thi và 

hướng dẫn của Ban Giám khảo về chủ đề cuộc thi để Sở Thông tin và Truyền 

thông các tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan (Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Bưu điện tỉnh, thành phố…) tổ chức triển khai, hướng dẫn, tuyên 

truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông 

tin điện tử của địa phương, hướng dẫn và khuyến khích các em học sinh ở địa 

phương tham gia cuộc thi này.  

Đầu mối liên hệ của thường trực Ban Tổ chức cuộc thi: Vụ Hợp tác 

quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội, email: 

dtthuy@mic.gov.vn; tel: (024) 38229377/0904187879. 

 Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./.    

 

 KT. BỘ TRƯỞNG   
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT Phạm Anh Tuấn; 

- Các đơn vị thường trực BTC cuộc thi;  

- Lưu: VT, HTQT (2), DT(80).  

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 Phạm Anh Tuấn 
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