
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v phối hợp phát động cuộc thi viết thư 

quốc tế UPU lần thứ 51 của Việt Nam

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:  
    - Sở Giáo dục và Đào tạo;
    - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
    - Tỉnh đoàn Quảng Nam;
    - Đài Phát Thanh Truyền hình;
    - Báo Quảng Nam;
    - Bưu điện tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện công văn chỉ đạo 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) với 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.”) 

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở 
Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Quảng Nam, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Quảng 
Nam, Bưu điện tỉnh Quảng Nam phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích các 
em học sinh tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51. Thể lệ cuộc thi được đăng 
trên Website của Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: stttt.quangnam.gov.vn tại mục 
bưu chính (Bưu chính viễn thông) và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Quảng Nam tại địa 
chỉ: quangnam.gov.vn và được đính kèm tại văn bản này.

Vậy kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh 
đoàn Quảng Nam, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Quảng Nam, Bưu điện tỉnh Quảng 
Nam phối hợp thực hiện. Thông tin liên hệ phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn 
thông, điện thoại: 0235 3820999 – 0943593793 (Phương).

Đính kèm công văn này là 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); Thể lệ và nội dung trao đổi của Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 
51.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, P.CNTT&BCVT.(7)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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