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

trực thuộc Trung ương 

 

Cuộc thi Viết thư Quốc tế của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần 

thứ 52 (năm 2023) được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Hội Nhà văn Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền 

phong và Nhi đồng tổ chức.  

Năm nay, Liên minh Bưu chính thế giới công bố muộn về chủ đề Cuộc 

thi. Chủ đề Cuộc thi lần thứ 52 với nội dung: “Tưởng tượng em là một siêu 

anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với 

trẻ em. Hãy viết một bức thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em 

hoàn thành sứ mệnh của mình.”. Chủ đề gắn với Chương trình Hành động của 

Liên hợp quốc về An toàn đường bộ (UN second decade of Action for Road 

safety). (Tiếng Anh: “Imagine you are a super hero and your mission is to 

make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone 

explaining which super powers you would need to achieve your mission.”). 

Lễ phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023) và 

Lễ Trao giải Khuyến khích quốc tế Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 

(năm 2022) sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị 

thưởng trực Ban tổ chức và Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Bình Định tổ chức vào 

ngày 9/01/2023 tại Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định. Để triển khai đồng thời cuộc thi trên cả nước, Bộ Thông tin và 

Truyền thông trân trọng thông báo và gửi kèm Thể lệ cuộc thi, nội dung trao 

đổi của Ban Giám khảo về chủ đề cuộc thi và thông tin hướng dẫn gửi thư qua 

đường bưu chính. 

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Sở Thông tin và 

Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan (Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Bưu điện tỉnh, thành phố các địa phương,…) tổ 

chức triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền về Cuộc thi trên các phương tiện 
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thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của địa phương, hướng dẫn và 

khuyến khích các em học sinh ở địa phương tham gia cuộc thi này.  

Đầu mối liên hệ của thường trực Ban Tổ chức cuộc thi: Vụ Hợp tác 

quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội, email: 

dtthuy@mic.gov.vn; tel: (024) 38229377/0904187879. 

 Ttrân trọng./.    

 TL. BỘ TRƯỞNG   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TTr Nguyễn Huy Dũng (để b/c); 

- Bộ Giáo dục - Đào tạo; 

- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam,  

- Báo TNTP&Nhi đồng;  

- Lưu: VT, HTQT.  

VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 
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