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  Kính gửi: Liên đội các trường TH,THCS trong toàn huyện. 

  

 Thực hiện công văn số 30-CV/HĐĐ ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng Đội Tỉnh về việc “Phối hợp triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần 

thứ 49 của Việt Nam với chủ đề “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về 

thế giới chúng ta đang sống”. Để cuộc thi đạt kết quả cao, Hội đồng Đội huyện 

yêu cầu các Liên đội thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Triển khai Cuộc thi đến các tất cả học sinh trong toàn liên đội tham gia, 

hưởng ứng; Tuyên truyền về thể lệ, nội dung, quyền lợi của các em thiếu nhi, 

học sinh tham gia dự thi (Có thể lệ Cuộc thi gửi kèm). 

 2. Thường xuyên nắm bắt tình hình, đôn đốc các chi đội trong quá trình 

triển khai Cuộc thi. Thời gian nộp bài thi bắt đầu từ 02/01/2020 - 25/02/2020 

(tính theo dấu bưu điện). Đ.c Tổng phụ trách các Liên đội lựa chọn những bài 

thi chất lượng gửi về địa chỉ: Báo Thiếu niên Tiền phong, Số 5, Hòa Mã, Hà 

Nội. Thư gửi phải dán tem kèm theo mã bưu chính (11611). 

3. Các Liên đội tổng hợp, báo cáo kết quả, số lượng thực hiện của đơn vị 

mình về Hội đồng Đội huyện qua mail trước ngày 28/02/2020. 

Hội đồng Đội huyện yêu cầu các Liên đội trong toàn huyện nghiêm túc 

triển khai thực hiện các nội dung trên./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: HĐ. 

 
 


