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Kính gửi: Trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

 

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) với đề tài: “Em hãy 

viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại 

dịch Covid-19” đã được phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 

12-2020 đến tháng 3-2021. 

Trải qua 5 vòng chấm bài, Ban Giám khảo đã chọn ra các bức thư xuất sắc 

nhất. Kết quả Cuộc thi đã được công bố tại Quyết định số 544/QĐ-BTTTT ngày 

28/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông (có Quyết định kèm theo). Theo đó, 

em Nguyễn Phương Uyên, học sinh lớp 6D, Trường THCS Nguyễn Khuyến, 

huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã đoạt Giải Cây bút triển vọng.  

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo tin vui này đến Quý Nhà 

trường và chân thành cảm ơn Quý trường đã quan tâm phát động các em tham gia 

Cuộc thi và đã đạt giải. Chúng tôi rất mong Quý trường sẽ phát huy thành tích này 

để vận động các em tiếp tục tham gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU các năm tiếp 

theo với số lượng đông đảo và đạt kết quả cao hơn nữa.  

Giấy chứng nhận đạt giải và tiền thưởng của em Nguyễn Phương Uyên sẽ 

được chúng tôi phối hợp với Quý trường để trao cho em Nguyễn Phương Uyên 

trong thời gian sớm nhất. 

Thông tin liên hệ: Sở Thông tin và Truyền thông (qua phòng Bưu chính - 

Viễn thông), điện thoại 0262.3817889 (gặp anh Lê Viết Thắng). 

Trân trọng! 

 

Nơi nhân: 
- Như trên; 
- Bộ TTTT (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở GDĐT Đắk Lắk; 

- Tỉnh đoàn Đắk Lắk; 

- UBND huyện Ea Kar; 

- Bưu điện tỉnh Đắk Lắk; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, BCVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ralan Trương Thanh Hà 
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