CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND TỈNH GIA LAI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 345/SGDĐT-GDTrH
V/v lùi thời hạn nhận bài tham dự
Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần
thứ 50 (năm 2021)

Gia Lai, ngày 26 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo.
Căn cứ Công văn số 482/BTTTT-HTQT ngày 23/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền
thông và Công văn số 246/STTTT-BCVT ngày 24/02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
về việc lùi thời điểm nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50(năm 2021).
Để đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh trong độ tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai khi
tham gia Cuộc thi, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:
1. Thông báo rộng rãi đến các em học sinh trong độ tuổi quy định trên địa bàn có thể
tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021)một số nội dung sau:
- Bộ Thông tin và truyền thông (TTTT) quyết định lùi thời điểm nhận bài thi từ
28/02/2021sang ngày 25/03/2021;
-Học sinh có thể tiếp tục gửi bài dự thi đến hết ngày 25/3/2021 (theo dấu bưu điện).
-Với những bài dự thi đã hoàn thành, các em nhanh chóng gửi về địa chỉ nhận bài thi
(Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Số 05, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội - 11611)để Ban tổ chức Cuộc thi tiến hành
chấm thi sớm, tránh tình trạng dồn bài thi sau ngày 25/3/2021.
2.Đăng tải lên trang thông tin điện tử của các đơn vị về việc lùi thời điểm nhận bài
tham dự Cuộc thi của Bộ TTTT.
3. Tổng hợp số liệu bài dự thi và báo cáo kết quả triển khai về Sở GDĐT (qua phòng
GDTrH, địa chỉ email: giaoductrunghocgialai@gmail.com) trước ngày 01/4/2021 (05 ngày sau
khi kết thúcCuộc thi).
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
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- Như trên;
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- Lưu VT, GDTrH.
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