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KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG 

Hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 (năm 2017); 

tuyên dương học sinh đoạt giải Nhất quốc tế lần thứ 45 (năm 2016) 

 
 

Căn cứ công văn số 3952/BTTTT-QHQT ngày 11/11/2016 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 (năm 2017); 

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-BTTTT ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công nhận kết quả cuộc thi viết thư quốc tế UPU 

lần thứ 45 (năm 2016) của Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-BTTTT ngày 06/10/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng cho em 

Nguyễn Thị Thu Trang, học sinh lớp 9B (năm học 2015-2016), Trường Trung học Cơ sở 

Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đạt giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế 

UPU lần thứ 45; 

Căn cứ Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Hải Dương về việc khen thưởng học sinh đoạt giải viết thư quốc tế dành cho trẻ em 

lần thứ 45 (năm 2016) của Liên minh Bưu chính Thế giới; 

Để hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 (năm 2017) và tuyên 

dương học sinh đoạt giải Nhất quốc tế cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 năm 

2016. Sau khi thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Hải Dương và Bưu 

điện tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

 Góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của 

các em thiếu nhi; Tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ; 

Giúp các em hiểu về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội; 

Tuyên dương học sinh đoạt giải Nhất quốc tế cuộc thi viết thư UPU lần 45 -2016; 

Ghi nhận sự đóng góp trong công tác bồi dưỡng của các Nhà trường, các thầy cô 

giáo và đánh giá công lao, sự nhiệt tình, chăm lo của các bậc phụ huynh học sinh. 

  II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG 

- Được tổ chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

- Tất cả học sinh đang học trên địa bàn tỉnh Hải Dương có độ tuổi từ  10 đến 15 

tuổi (từ lớp 5 đến lớp 10, năm học 2016-2017) đều được dự thi. 

  III. CHỦ ĐỀ, THỂ LỆ CUỘC THI 

  - Chủ đề: “Hãy tưởng tượng bạn là cố vấn cho Tổng thư ký mới của Liên hợp 

quốc; Vấn đề toàn cầu nào bạn sẽ giúp ông ấy xử lý trước tiên và giải quyết vấn đề đó 
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như thế nào?” (Tiếng Anh “Imagine you are an advisor to the new UN Secretary 

General; Which world issue would you help him tackle first and how would you 

advise him  to solve it?”). 

- Thể lệ cuộc thi: Theo thể lệ của Trung ương (kèm theo Kế hoạch); 
 

IV. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HƯỞNG ỨNG CUỘC THI 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện Ban Tổ chức cuộc thi UPU quốc gia; 

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh 

đoàn TNCS HCM; Bưu điện tỉnh Hải Dương; 

- Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nam Sách;  

- Lanh đạo Phòng VHTT, Đài Phát thanh huyện Nam Sách; 

- Lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách; 

- Lãnh đạo Trường THPT Nam Sách, huyện Nam Sách; 

- Đại diện các trường chất lượng cao của 12 huyện, thị xã, thành phố; 

- Đại diện một số trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Nam Sách; 

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn; 

- Báo Hải Dương; Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh (dự và đưa tin). 

2. Thời gian, địa điểm phát động hưởng ứng cuộc thi 

- Thời gian: 8h00, Thứ Bẩy, ngày 10/12/2016; 

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa huyện Nam Sách. 
 

V. NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

 1. Công tác tuyên truyền 

 Tuyên truyền trên các hệ thống thông tin gồm: Đài PTTH; báo Hải Dương; Cổng 

thông tin điện tử tỉnh; bản tin, website các sở ngành, đơn vị liên quan; Đài Truyền thanh 

các huyện, thành phố, thị xã. 

 Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2016 đến hết tháng 02/2017. 

 2. Họp liên ngành thống nhất triển khai 

 Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị gồm: Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Tỉnh đoàn Thanh niên, Bưu điện tỉnh triển khai cuộc thi viết thư quốc tế 

UPU lần thứ 46 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2016.  

3. Khánh tiết, chương trình hội nghị (phụ lục kèm theo) 

4. Kinh phí 

 Từ nguồn ngân sách của tỉnh thông qua dự toán ngân sách năm 2017 của Sở 

Thông tin và Truyền thông. 
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phát động hưởng ứng cuộc thi 

viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 (năm 2017); tuyên dương học sinh đoạt giải Nhất quốc 

tế lần thứ 45 (năm 2016). 

- Thực hiện các nội dung liên quan đến trước, trong và sau buổi phát động hưởng 

ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 (năm 2017) để triển khai theo chỉ đạo của 

lãnh đạo sở. 

- Tổng hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 

46 (năm 2017). 

- Tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi trên website sở Thông tin và Truyền thông 

(chuyên mục: CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU). 

- Có công văn chỉ đạo Đài PTTH tỉnh, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh cấp huyện 

bố trí thời lượng để tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triệu tập giáo viên tham gia phát 

động hưởng ứng cuộc thi; tổng kết trao giải cho các học sinh Hải Dương đoạt giải quốc 

gia, quốc tế (nếu có). 

- Chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện/thị xã/thành phố triển khai cuộc thi đến các 

trường cấp Tiểu học (học sinh lớp 5, năm học 2016-2017) và Trung học cơ sở vận động 

các em hưởng ứng tham gia cuộc thi; chỉ đạo các trường khối THPT (học sinh lớp 10, 

năm học 2016-2017) hưởng ứng giam gia cuộc thi; 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 theo quy định. 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Sách yêu cầu Trường THCS 

Nguyễn Trãi - Nam Sách phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các 

nhiệm vụ phân công theo kế hoạch. 

- Đăng thông tin, tài liệu về cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 (năm 2017) 

trên trang thông tin điện tử của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường. 

  3. Bưu điện tỉnh Hải Dương 

- Tuyên truyền và hướng dẫn việc sử dụng mã bưu chính trong việc gửi bài dự thi 

viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 (năm 2017). 

- Chỉ đạo Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố tổ chức việc nhận, gửi bài dự thi 

được đảm bảo an toàn, kịp thời. 

- Bố trí phương tiện cho các em học sinh nhận giải cấp quốc gia, quốc tế (nếu có). 

4. Tỉnh đoàn Thanh niên 

- Chỉ đạo các huyện, thị, 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 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. 
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5. UBND huyện Nam Sách 

- Hỗ trợ và tạo điều kiện cho Sở Thông tin và Truyền thông phát động hưởng ứng 

cuộc thi viết thư quốc tế UPU tại hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Nam Sách. 

6. Trường THCS Nguyễn Trãi - huyện Nam Sách 

- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ chào mừng (20-30 phút). 

- Bố trí khoảng 150 em học sinh đến dự lễ hưởng ứng. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đón tiếp đại biểu tham dự; bố trí 

người và 2 khay đựng Bằng khen, hoa chúc mừng và các công việc liên quan. 

Trên đây là kế hoạch hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 (năm 

2017) và tuyên dương học sinh đạt giải Nhất quốc tế lần thứ 45 (năm 2016), đề nghị các 

đơn vị phối hợp thực hiện tốt các nội dung trên để cuộc thi đạt kết quả cao./. 

 
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
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TỈNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

BƯU ĐIỆN TỈNH 

 

 

 

(đã ký) 

 

 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Lương Văn Cầu (để b/c); 

- BTC cuộc thi quốc gia; 

- Lãnh đạo các Sở: TTTT, GD&ĐT; 

- Tỉnh đoàn TNCSHCM; 

- Bưu điện tỉnh Hải Dương; 

- UBND huyện Nam Sách; 

- Trường THCS Nguyễn Trãi - Nam Sách; 

- Lưu: VT, P.BC. 

 

 


