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KẾ HOẠCH
Triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51
năm 2022 – tỉnh Đồng Tháp
Thực hiện Công văn số 4850/BTTTT-HTQT ngày 26 tháng 11 năm 2021
của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU
lần thứ 51 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai trên địa
bàn Tỉnh, nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
- Phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của
các em học sinh.
- Giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, qua đó thể hiện
suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này; bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách
nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước và thế giới.
- Với hình thức viết thư tay, cuộc thi khuyến khích học sinh lưu giữ thói
quen viết thư truyền thống, một hình thức để lại nhiều cảm xúc và kỷ niệm cho
người gửi và người nhận. Đây cũng là dịp để các em thiếu nhi hiểu biết thêm về
vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.
II. THỂ LỆ, CHỦ ĐỀ CUỘC THI
1. Thể lệ cuộc thi
Thể lệ cuộc thi thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức cuộc thi Quốc gia
(Phụ lục I đính kèm).
2. Chủ đề cuộc thi
Chủ đề cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 - năm 2022 được phát
động tại Việt Nam với chủ đề là “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.”).
Trao đổi của Ban Giám khảo về chủ đề cuộc thi UPU lần thứ 51 – năm
2022 (Phụ lục II đính kèm).
3. Đối tượng dự thi
Tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (thời điểm gửi thư tham dự cuộc thi).
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4. Nơi nhận bài thi
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.
Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở tập hợp tất cả bài thi của học sinh
trường mình gửi về Bưu điện huyện, thành phố. Bưu điện huyện, thành phố tổng
hợp bài, đóng dấu hủy tem gửi về địa chỉ trên.
5. Thời gian nhận bài thi
Thời gian nhận bài từ ngày 02/12/2021 - 02/3/2022 (theo dấu Bưu điện).
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Chủ trì, phối hợp với Bưu điện Tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh và các đơn vị liên quan vận động các em tham gia cuộc
thi; cung cấp tài liệu, phổ biến nội dung, thể lệ, gợi ý về đề tài cuộc thi quốc tế
UPU lần thứ 51 - năm 2022.
b) Đề nghị các cơ quan báo, đài trên địa bàn Tỉnh tổ chức tuyên truyền rộng
rãi về cuộc thi.
c) Tổng hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về cuộc thi viết thư quốc tế UPU
lần thứ 51 và đăng tải thể lệ cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông
tin và Truyền thông, địa chỉ: http://stttt.dongthap.gov.vn.
d) Báo cáo kết quả cuộc thi.
2. Bưu điện Tỉnh
a) Chỉ đạo, hướng dẫn Bưu điện huyện, thành phố, các Bưu cục, điểm Bưu
điện - Văn hóa xã, các điểm giao dịch treo băng rol tuyên truyền cuộc thi; đăng
tin và tuyên truyền trên Website của đơn vị từ ngày triển khai cuộc thi đến khi kết
thúc cuộc thi.
Khẩu hiệu tuyên truyền: Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 – 2022
“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”.
b) Chỉ đạo các Bưu điện huyện, thành phố nhận, đóng, mở, khai thác theo
quy định. Các bài dự thi UPU lần thứ 51 của các trường gửi đi phải được chia,
chọn đúng hướng (nhằm tránh thư gửi đi bị lạc hướng, sẽ chậm thời gian).
c) Thống kê, tổng hợp số lượng bài dự thi, vào sổ sách theo dõi số lượng
chung của từng huyện, thành phố cho khai thác chuyển đi đúng thời gian quy định.
d) Tổng hợp báo cáo số lượng bài dự thi các điểm nhận trong toàn tỉnh, gửi
về Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất là ngày 11/3/2022.
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3. Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố triển khai cuộc thi
đến các trường học trên địa bàn có các em học sinh dưới 15 tuổi (thời điểm gửi
thư tham dự cuộc thi), vận động các em tham gia viết thư.
b) Tổng hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về cuộc thi viết thư quốc tế UPU
lần thứ 51 và đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở, niêm yết tại Phòng Giáo
dục và Đào tạo và các trường (hoặc lựa chọn hình thức triển khai phù hợp với tình
hình dịch Covid-19).
c) Chỉ đạo các trường hướng dẫn, gợi ý; có hình thức động viên, khuyến
khích các em tích cực tham gia viết thư; tập hợp, kiểm tra các bài dự thi theo đúng
Thể lệ và giúp các em gửi bài qua điểm Bưu điện.
d) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức nhận giải tại Hà Nội
cho các em đạt giải (khi có thông báo kết quả của Ban Tổ chức cuộc thi quốc gia).
4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh
a) Chỉ đạo các huyện, thành Đoàn triển khai, hướng dẫn các tổ chức đoàn,
hội, đội trong nhà trường phát động, hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi. Tuyên
truyền cuộc thi trên các phương tiện thông tin của Đoàn - Hội.
b) Tổng hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về cuộc thi viết thư quốc tế UPU
lần thứ 51 và đăng trên Trang thông tin điện tử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tỉnh, tài liệu sinh hoạt Đoàn - Hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh; theo dõi,
đôn đốc, giúp đỡ các cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện cuộc thi.
IV. KHEN THƯỞNG
Theo quy định của Ban Tổ chức cuộc thi Quốc gia.
1. Giải thưởng Quốc gia
Ban Tổ chức cuộc thi Quốc gia sẽ trao giải cá nhân và nhiều giải tập thể có
thành tích cao:
- Các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”.
- Ban Tổ chức hỗ trợ chi phí đi lại, ăn nghỉ cho các thí sinh đoạt giải Nhất,
Nhì, Ba kèm hai người thân (phụ huynh và nhà trường) dự Lễ Tổng kết và trao
giải thưởng.
* Giải cá nhân
- Giải chính thức:
+ 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng.
+ 03 giải Nhì, mỗi giải: 3.000.000 đồng.
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+ 05 giải Ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng.
+ 30 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng.
+ 65 giải “Cây bút triển vọng”, mỗi giải: 500.000 đồng.
* Giải tập thể
Các trường có học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba được nhận giải tập thể, mỗi
giải: 1.000.000 đồng.
2. Giải thưởng quốc tế
Bức thư đạt giải Nhất Việt Nam sẽ được Ban tổ chức gửi nguyên văn kèm
theo bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế
UPU. Nếu đạt giải, sẽ được tặng thưởng:
- Giải Nhất: 30.000.000 đồng
- Giải Nhì: 20.000.000 đồng
- Giải Ba: 15.000.000 đồng
- Giải Khuyến khích: 10.000.000 đồng
Được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh.
Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ chi phí đi lại, ăn nghỉ cho em học sinh đạt giải quốc
tế và 02 đại diện (phụ huynh và nhà trường) của học sinh đạt giải dự Lễ trao giải.
V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
Các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình và kết quả triển khai cuộc thi về
Sở Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: số 12, đường Trần Phú, Phường 1, thành
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) chậm nhất ngày 11/3/2022, để tổng hợp báo cáo
về Ủy ban nhân dân Tỉnh và Ban Tổ chức cuộc thi viết thư Quốc gia./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Các Sở: TT&TT, GD&ĐT;
- Bưu điện tỉnh Đồng Tháp;
- Đoàn TNCS HCM Tỉnh;
- Đài PT&TH Đồng Tháp;
- Báo Đồng Tháp;
- Cổng TTĐT Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX(Tuyen).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Tấn Bửu

