
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

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

UPU lần thứ 52 (năm 2023) 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 01 năm 2023 

 

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

trực thuộc Trung ương 

 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi công văn số 04/BTTTT-HTQT 

ngày 04/01/2023 về việc tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 

(năm 2023). Để tổ chức triển khai, hướng dẫn cho các em học sinh ở địa 

phương, tuyên truyền và lan toả về Cuộc thi lần thứ 52 trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của địa phương, Bộ Thông tin 

và Truyền thông trân trọng gửi các nội dung thông tin liên quan tới kế hoạch 

tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023), cụ thể như 

sau:  

- Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày 10/01/2023 đến ngày 15/03/2023;  

 - Các nội dung hướng dẫn và tuyên truyền về Cuộc thi: Thể lệ Cuộc thi; 

Trao đổi của Ban Giám khảo về chủ đề (các file tài liệu gửi kèm); các video 

clip hướng dẫn và tuyên truyền về Cuộc thi lấy tại đường link 

https://drive.google.com/drive/folders/1MGkqVWrkpZPFEdqdVAHlB_-

UQ0524Hjq?usp=share_link. 

Ngoài ra, các thông tin liên quan tới Cuộc thi có thể khai thác từ trang 

Fanpage chính thức của Cuộc thi, chuyên trang về Cuộc thi trên website chính 

thức của Bộ Thông tin và Truyền thông và của Tổng công ty Bưu điện Việt 

Nam. 

 Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các 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…) để tổ chức tốt các hoạt động tại 

địa phương mình.  

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

 

 TL. BỘ TRƯỞNG   
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TTr Nguyễn Huy Dũng (để b/c); 

- Các đơn vị thường trực BTC cuộc thi;  

- Lưu: VT, HTQT (2), DT(70).  

VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 

 
 
 
 
 

 Triệu Minh Long 
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