
UBND THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

^ố-.oíAd /VP-VHXH
V/v tổ chức thông tin, tuyên

truyền về cuộc thi Viết thư Quốc
tế ƯPU lần thứ 52 (năm 2023)

Phú Quốc, ngày AỴ thảng 01 năm 2023

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh;
- Cổng thông tin điện tử thành phố.

ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 61/STTTT~TTBCBC
ngày 12/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc phối
họp tổ chức triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế ƯPƯ lần thứ 52 (năm 2023) (có
Cóng văn gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Phạm Văn Nghiệp có ý kiến chỉ
đạo như sau:

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền
thanh, cổng thông tin điện tử thành phố tuyên truyền các nội dung theo đề nghị của
Sở Thông tin và Truyền thông.

Văn phòng HĐND và ƯBND thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó
Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đến các đơn vị biết, để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ. UBND thành phố
- LĐVP; đ/c Ly;
- Lưu: VT, vtkly^^lí^^^

CHẢNH VẢN PHÒNG

Nguyễn Thị Kim Loan
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UBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: (yi /STTTT-TTBCBC Kiên Giang, ngày/íóLtháng 01 năm 2023
V/v phối hợp tồ chức triển khai Cuộc thĩ

Viết thư Quốc tế ƯPƯ lần thứ 52 (năm 2023)

Kinh gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnli Kiên Giang;
- Bưu điện tỉnh Kiên Giang;
- Báo Kiên Giang;
- Đài phát thanh và Truyền hình Kiên Giang;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Công văn số 4/BTTTT-HTQT ngày 04/01/2023 của Bộ Thông tin và
Truyền thông về việc tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế ƯPƯ lần thứ 52 (năm 2023).

Chủ đề Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPƯ ỉần thứ 52: ''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 vỉết một bức thư cho ai đỏ đê nói về sức mạnh sỉêu phàm giúp em hoàn
thành sứ mệnh của mình

*Chủ đề gắn với Chương trình Hành động của Liên họp quốc về An toàn đường
bộ (ƯN second decade of Action for Road saíety/

Tiếng Anh: Imagỉneyou are a super hero andyour mỉssỉon is to make all roads
around the world safer for children. ĨVrừe a letter to someone explainỉng which stiper
powers you would med to achieve your missỉon.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các sở, ngành, đơn vị có liên quan
nội dung Công văn số 4/BTTTT-HTQT ngày 04/01/2023 của Bộ Thông tin và
Truyền thông về việc tổ chức Cuộc thi Vỉết thư Quốc tế ƯPƯ lần thứ 52 (năm 2023)
và Thể iệ Cuộc thi. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị địa phương thực
hiện một số việc như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Triển Idiai tuyên truyền và phát động cuộc thi đến
các phòng Giáo dục - Đào tạo, các trường Trung học cơ sở trong toàn tỉnh. Đối tượng
tham gia cuộc thi là các em học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuối {thời điếm gửi thư
tham dự cuộc thi).

2. Bưu điện tỉnh: Triển khai tuyên truyền, hướng dẫn và tiếp nhận các bài dự thi
qua hệ thống Biai điện, tập hợp các bài dự thi gửi về "Báo Thiếu niên Tiền phong và
Nhi đồng; số 5, phố Hòa Mã, phưòng Phạm Đình Hố, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà
Nội-11611".



3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Chỉ đạo hệ thống Đội thiếu niên Tiền phong tuyên
truyền, hướng dẫn và hưởng ứng tham gia cuộc thi.

4. Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, cổng Thông tin
điện tử tỉnh, Thường trực úy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống
thông tin cơ sở: Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi Viết thư quốc tế ƯPU
lần thứ 52 (năm 2023) và Thể lệ Cuộc thi.

Kèm theo Thế lệ Cuộc thi Viết thư Quốc tế ƯPUlần thứ52 (năm 2023)J.,^^Ỉ:>-

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTBCBC.

t r GIÁM ĐỘC

THONG

TRUY

KíkH

LêThlPliàCÊ


		2023-01-17T14:23:30+0700
	Việt Nam
	Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân<phuquoc@kiengiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




