
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

Số            / KH-STTTT 

 

 

 

 

 

Số:      /KHPH-STTTT- SỞ GD&ĐT-

TỈNH ĐOÀN- BƯU ĐIỆN 

(Dự thảo) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày       tháng     năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) 

 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

  

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-STTTT ngày 25/12/2020 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

 Căn cứ Kế hoạch số 01/PBCVT-KH ngày 26/01/2021 của Phòng Bưu 

chính Viễn thông về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình công tác 

của phòng năm 2021; 

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức phát động cuộc thi 

Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

-  Góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy 

sáng tạo của các em. 

- Giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và 

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 xã hội, đất nước và thế giới. 

- Giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống 

và phát triển xã hội.  

2. Yêu cầu 

- Việc chỉ đạo, triển khai thực hiện phải bám sát Thể lệ của cuộc thi. 

- Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi tới các đối tượng dự thi trên địa bàn tỉnh. 

Đảm bảo việc dự thi của các em học sinh Bắc Kạn thuận lợi, đúng Thể lệ, thời gian. 

- Yêu cầu, số lượng học sinh tự nguyện tham gia ở mức tối đa có thể; triển 

khai đến toàn bộ các trường phổ thông có học sinh trong độ tuổi dự thi theo Thể 

lệ quy định dưới 15 tuổi (tính đến 31/12/2021). 

- Không thành lập Ban Tổ chức, không chấm chọn bài ở địa phương. 

- Bản quyền các bài thi thuộc về Ban Tổ chức. 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ đề và Thể lệ Cuộc thi (Đơn vị sẽ thông báo sau khi có văn bản 

chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông). 

2. Phối hợp Tổ chức Lễ phát động điểm Cuộc thi UPU lần thứ 51 

(năm 2022) cấp tỉnh 

- Thời gian: Dự kiến trung tuần tháng 11/2021. 

- Địa điểm: Trường THCS Thị trấn Chợ Mới - huyện Chợ Mới- tỉnh Bắc Kạn.  

- Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Chợ Mới- huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

- Nội dung chương trình(dự thảo riêng).  



- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Sở Thông tin &Truyền thông, Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn, Bưu điện tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo, Lãnh đạo các trường Trung học cơ sở và Tiểu học huyện Chợ 

Mới và toàn thể giáo viên, học sinh Trường THCS Thị trấn Chợ Mới. 

 - Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 - Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn, Bưu điện 

tỉnh,Trung tâm VHTT&TT, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới, 

Trường THCS Thị trấn Chợ Mới. 

3. Tổ chức phát động Cuộc thi UPU lần thứ 51(2022) tại các trường 

Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.  

Các trường Tiểu học, THCS, THPT chủ động tổ chức phát động cuộc thi và 

báo cáo kết quả cuộc thi cho Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh Đoàn, Bưu điện 

tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, TP, Phòng Văn hóa - Thông tin các 

huyện, TP. 

- Thời gian thực hiện: Sau lễ phát động.  

4. Công tác tuyên truyền: 

Tuyên truyền, phổ biến Thể lệ và Kế hoạch về Cuộc thi trên Báo Bắc 

Kạn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang 

Thông tin điện tử các đơn vị phối hợp thực hiện, tại các trường Tiểu học, THCS 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Các cơ quan báo chí, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn, Bưu điện tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

các huyện, TP, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, TP. 

- Thời gian thực hiện: Sau lễ phát động.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Là cơ quan đầu mối, thường trực và chủ trì phối hợp với các sở, ngành 

liên quan thực hiện kế hoạch. 

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai về Bộ Thông tin và 

Truyền thông và Ban tổ chức cuộc thi. 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh 

công tác thông tin, tuyên truyền cuộc thi đến các em học sinh trong độ tuổi dự thi. 

- Thường trực, kết nối liên ngành, theo dõi, đôn đốc tiến độ cuộc thi và trả 

lời các câu hỏi, thắc mắc có liên quan trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. 

- Đề xuất khen thưởng ở cấp tỉnh khi có thí sinh thuộc địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn đạt các giải thưởng quốc gia, quốc tế (đạt từ giải khuyến khích trở lên).Tổ 

chức đưa các em tham dự Lễ Tổng kết, trao giải nếu có học sinh Bắc Kạn đoạt 

giải thưởng cuộc thi. 

- Chuẩn bị lên chương trình, phông chính, băng rôn, nước uống, các bài 

phát biểu… của buổi lễ phát động tổ chức tại trường THCS Thị trấn Chợ Mới. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các Phòng GD&ĐT trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phát động 

cuộc thi cho các em học sinh trong độ tuổi theo đúng Thể lệ cuộc thi,với số 



lượng học sinh tự nguyện tham gia đông nhất và chất lượng bài thi cao nhất có 

thể.Thống kê, tổng hợp số lượng bài dự thi của từng trường/từng huyện, thành, 

thị; hướng dẫn các em học sinh gửi thư vào thùng thư Bưu điện, hoặc có biện 

pháp tập hợp, chuyển giao thư của các em tham gia đến điểm bưu điện gần nhất. 

Tập hợp, báo cáo kết quả cuộc thi của các nhà trường hoặc theo đơn vị cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện đề xuất việc khen thưởng học sinh đoạt giải (nếu có). 

3. Tỉnh Đoàn 

- Chỉ đạo các huyện, thành đoàn, các cán bộ Đoàn cơ sở triển khai, phối 

hợp thực hiện hướng dẫn cho các em thiếu nhi trong độ tuổi tham gia dự thi với 

cố gắng ở mức cao nhất có thể. 

- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các cuộc sinh hoạt đoàn, 

đội, trên các phương tiện thông tin của Đoàn - Hội và đăng trên trang thông tin 

điện tử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ các cơ sở 

trong quá trình triển khai cuộc thi. 

4. Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa-Thông tin phối hợp với phòng Giáo dục - Đào 

tạo, Đoàn thanh niên CSHCM hưởng ứng, triển khai phát động cuộc thi. 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới; Trường THCS Thị 

trấn Chợ Mới (địa chỉ Tổ 5 Thị trấn Chợ Mới) phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông tổ chức buổi lễ phát động Cuộc thi UPU lần thứ 51 (năm 2022) tại 

trường;  

+ Cử người dẫn chương trình Lễ phát động theo kịch bản đã được thống 

nhất với Sở Thông tin và Truyền thông và 01 em học sinh phát biểu hưởng ứng 

cuộc thi;  

+ Huy động toàn thể các em học sinh và giáo viên đến tham gia buổi lễ 

phát động Cuộc thi UPU lần thứ 51 (năm 2022); 

+ Cử cán bộ phối hợp với Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu đến tham dự Lễ 

phát động Cuộc thi UPU lần thứ 51 (năm 2022) chuẩn bị các điều kiện phục vụ 

buổi lễ;  

+ Mời lãnh đạo 22 trường Trung học cơ sở và Tiểu học của huyện Chợ 

Mới tham dự Lễ phát động Cuộc thi UPU lần thứ 51 (năm 2022) tại trường 

THCS Hoàng Văn Thụ. 

+ Chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi lễ: Sân khấu, khánh tiết, tượng Bác 

Hồ, âm thanh, ánh sáng, bục phát biểu, bàn, ghế ngồi cho đại biểu, cốc uống 

nước,... 

 5. Bưu điện tỉnh 

- Chỉ đạo các Bưu điện huyện, thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện, thành phố triển khai cuộc thi, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các 

trường tham gia.  

- Tiếp nhận và chuyển phát các bức thư dự thi của các em học sinh đến 

địa điểm nhận bài dự thi là Báo Thiếu niên Tiền phong. 

- Chỉ đạo hệ thống bưu cục kiểm tra sơ bộ hình thức bên ngoài các lá thư 

gửi đi dự thi UPU để phát hiện các thư không hợp lệ, có biện pháp hướng dẫn 

điều chỉnh, bổ sung kịp thời. 



- Theo dõi số lượng thư dự thi gửi qua bưu điện; kết thúc cuộc thi: Tập 

hợp, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tổng số thư của học sinh toàn tỉnh 

đã gửi tham dự cuộc thi UPU  lần thứ 51 năm 2022) qua đường Bưu điện. 

6. Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, TP 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo, 

nắm bắt, đôn đốc triển khai, thực hiện Cuộc thi trên địa bàn phụ trách. 

- Tham mưu UBND huyện, TP chỉ đạo Trung tâm VH,TT&TT, Đài 

truyền thanh các xã thông tin, tuyên truyền về cuộc thi, thể lệ cuộc thi.  

 (nội dung này chờ sau khi có văn bản chỉ đạo của Bộ TT&TT). 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí thực hiện: 39.000.000 đồng (Ba mươi chín triệu đồng chẵn). 

- Nguồn kinh phí: Sự nghiệp Thông tin và Truyền thông năm 2021. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 

(năm 2022) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo, 

triển khai, thực hiện tốt các nội dung trên để cuộc thi đạt kết quả cao./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Tỉnh Đoàn Bắc Kạn; 

- Bưu điện tỉnh; 

- Lưu VT.                                                                                        
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh báo cáo; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp; 
- Phòng VH&TT các huyện, TP; 

- GD&ĐT huyện Chợ Mới; 

- GĐ, các PGĐ; 
- Phòng BCVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nông Văn Niệp 
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