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V/v Phối hợp tổ chức triển khai, hướng dẫn,
tuyên truyền và khuyến khích các em học sinh
tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU
lần thứ 50

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố;
- Trung tâm Văn hóa – Thể thao - Truyền thông thành phố;
- UBND các xã, phường.
UBND thành phố nhận được Công văn số 1476/STTTT-BCVT ngày
07/12/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức Cuộc
thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021); UBND thành phố có ý kiến như
sau:
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh thành phố, Trung tâm Văn hóa – Thể thao - Truyền thông thành phố,
Bưu điện Tam Kỳ, UBND các xã, phường triển khai, hướng dẫn, đẩy mạnh công
tác tuyên truyền tới tất cả các trường học trực thuộc và khuyến khích các em học
sinh tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50.
Lưu ý: Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi, đề nghị truy cập trang Website của
Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: dptqnam.gov.vn tại mục bưu chính (Bưu
chính viễn thông); Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ:
quangnam.gov.vn và được đính kèm tại Công văn này.
Nhận được Công văn này, đề nghị các phòng, ban, đơn vị liên quan thành
phố, UBND các xã, phường triển khai thực hiện kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND thành phố;
- Phòng VH&TT thành phố;
- C,PVP, CV;
- Lưu: VT.
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