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                    Kính gửi:  

                                    - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

       - Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình   

          các huyện, thị xã, thành phố; 

    

Căn cứ Kế hoạch số 84 /KH-STTTT ngày  15 /12/2020 của Sở Thông tin và Truyền 

thông về triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50. 

Ngành Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt tổ 

chức lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 trên địa bàn tỉnh Phú Yên vào 

sáng thứ 2, ngày 21/12/2020. 

Trên địa bàn huyện Tây Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với 

các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động cuộc thi tại trường THCS Nguyễn Tất Thành. 

Đối với các địa phương còn lại (trừ huyện Tây Hòa), Sở Thông tin và Truyền thông đề 

nghị: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện, Thị, 

Thành Đoàn và Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn điểm trường để tổ chức 

lễ phát động cuộc thi.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Văn hóa-

Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công 

tác tuyên truyền về cuộc thi trên địa bàn. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo lãnh đạo địa phương về kế hoạch tổ chức lễ 

phát động cuộc thi. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện. 

(Gửi kèm Công văn là thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (2021) và 

trao đổi của Ban Giám khảo về chủ đề cuộc thi)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng TTBCXB; 

- Lưu: VT, BCVT. 
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                Nguyễn Vũ Xuân Dung 
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