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#SoKyHieuVanBan
V/v hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU 

lần thứ 51

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS, TH&THCS.

Thực hiện Công văn số 11/SGDĐT-HSSVPC ngày 04/1/2022 của Sở 
GDĐT về việc hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51; Công văn số 
5101/STTTT-CNTT&BCVT ngày 01/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông 
tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần 
thứ 51 của Việt Nam 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”;

Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường TH, THCS, TH&THCS trực 
thuộc giới thiệu, phổ biến đầy đủ nội dung thể lệ cuộc thi và động viên, khuyến 
khích học sinh tự nguyện, tích cực tham gia cuộc thi. 

Thể lệ cuộc thi được đăng tải 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. 
Thông tin liên hệ phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông Sở Thông 
tin và Truyền thông, điện thoại: 0235 3820999-0943593793 gặp (Đ/c Phương) để 
được hướng dẫn thêm.

Nhận được công văn này đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực 
hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NGLL.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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