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ruOxc BAo
V/v CuQc thi suu tf p vi tim hi6u tem Buu chinh dinh cho thi6u nhi,

hoc sinh ne* Z}Zt - Chri dd 'oTudi tr6 ViQt Nam qua con tem Buu chinh"

Thpc hi6n K6 hoach rO :t I-KH/TIDDTW ngdy 2011012"020 cta HQi d6ng

Doi Trung ugng vd vi6c t6 chirc cuQc thi su'u- tap vd tirn hieu tetn Buu chinh

ddnh cho thi6u nhi hgc sinh ndm 2021 v6i chu dO "Tu6i tr6 Vi6t Nam qua con

tem Buu chinh" do HQi d6ng DQi Trung uu-ng,.TOng c6ng ty Buu diQn-ViQt

Nam va H6i Tem Vi6t Nam phoi ho. p t6 chfc nhdm gop ph6n ph6t tri6n phong

trdo suu tflp tern tqi circ cdu lac bO, d6i, nh6u, trudng hoc trong c6 nu6c, HQi

d6ng Doi Thanh pho ban hdnh tl-r6ng b6o tham gia cuQc thi, cu th6 nhu sau:

1. Chir cI6: "Tu6i tr6 Vi6t Nam qua con tem Buu chinh" ndm202I.

2.DAitu'qng tham gia:

Thi6u nhi Vi6t Nam, co d0 tu6i tu 8 den 15 (l6p 3 d6n !o! 
g) dang sinh

lroat, hoc tap t1i citc trud'ng Ti6u hgc, Trung hoc scv so, Nhh Thi6u nhi tr6n dia

birn Thanh ph6.

3. Thd'i gian:
- CuQc thi duo-c tri6n khai tri ngey 3011012020 d6n ngay 2810212021 (Tinh

theo ddu bwu diQn).
- Han.rtii nh4,, bdi dq thi:2810212021 (Theo.dau bLru di€n).

- Thdi gian tong k6t, trao gi6i cu6c thi: Du ki6n thSng 3 ndm 2021.

4. NOi dung - Hinh thri'c ttr6 hi6n:

4.1. IV|i dung:

Thi6u nhi tham gia cu6c thi bing cdchtrd loi c6c cAu hoi th6ng qua hinh

Anh con Tern vd bdi vi6t tu lufln.

4.2. Ilinh thftc th| hiQn:

- Bdi du thi duoc vi5t tay ho{c d6nh *6y. vi tfnh, trinh bdy tren kh6 gi6y

44 s4ch s6, kh6ng nhdu ni*, tdy xaa; trb,ldi dAy dtr c6c c6u h6i, ng6n tri vdn

phong dE hi6u, trong s6ng, mqch lac, b6 .u. tip x6p hqp ly theo dfing trinh tu
.au nZi, khong su drJng bii plioto copy vd bdi ldm gi6ng nhau.

- Bdi tham du cuQc thi phAi la bai chua duoc ddng t6i tr6n c6c s6ch b6o,

tap chi ho[c tr6n b6t k] phuong ti6n thong tin dai chring ndo.
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Khuy5n khich c6c bdi du thi vi€t tay, suu tArn nhi6u tem, hinh 6nh minh
hoa (cdc hinh dnh, ta li€u phdi chinh thring vd c6 cttti th{ch 16 rdng).

- Bei dg thi phii ghi 16 ho t6n, ngdy th6ng ndm sinh, truong, l6p vd s6
di6n thoai cta b6 m9 hoac nguo'i bAo h0, c'ac bii"au thi kh6ng dAy dii th6ng ti,
cd nhAn d6u ld nhfrng bdi du it i t t Ong frnp fe

- Bdi du thi g[ri qua duong buu di6n phAi duo'c d6n tem, ngodi bi thu ghi
16: Bdi du thi suu tap vd tim hi6u tern Buu chinh ndm 2021v6i chri dA ,,Tu6i"trd
Vi4t lYunt qua con tem Buu chinh".

- Cdc em tham gia cu6c thi phAi chiu trilch nhi€rn hodn todn r,C bAr-r quy6n
va trdch nhi6m neu co tranh chdp ve ban qu1'en c0a bai clu'thi.

- Ban Gi6tn ldrao co qu1'en qr1,6t dinh cu6i cung d6i r.d'i nhfrng bai du.thi
dat gi6i.

- Ban T6 chirc cu6c thi 46ng chiu tr6cli nhiCrn v6i nhfrng bai du thi bi
th6t.lac trong qu6 trinh vAn chuy6, ia kh6"; trc iai bei da rharn gia cu6c thi, co
quy^en so hiru, st dung todn bQ b6n quydn cta tdc phArn phpc vu cho c6ng t6c
tuyen truyen sau cu6c thi.

5. Cdch thri'c nQi bii:
- Thi sinh nop bai du thi trp'c tiOp vA Ban T6 chirc: Trung tArr H6 tro- r,d

ph6t tri6n Thi6u nhi Vi6t Narn (tdng 7,-s6 64 Ba Tri6u, guan Uoan Ki6m, lfra"f,,
pnO Ua Ngi), sO diet thoai: (04) 2241203t, (04) 22412032.

- Ngodi bi thu ghi r5: Bdi du thi suu t6p vd tirn hi6u tem Buu cirinh ndrr
2021 voi chfi d6 "Tu6i trd viat lyom quo con tenr Bult chfnh',.

6. Nhe Thi6u nhi Thdnh ph6 tri6n khai cu6c thi vd theo d6i, d6n d6c tinli
11* ,hry gia cua d6i vi6n, hoc sinh.dang tham gia sinh hopt, hgc t6p tai Nhd
Thi6u nhi Thdnh ph6 vd c6c Nhd Thi6u nhi qu6n, huy6n; h5 tro, hu6ng dfin, doi
vi6n, hgc sinh tham gia t6t cu6c thi.

, 7. DC nghi HQi d6ng D6i qu6n, huydn phOi hqp v6'i Nhd Thi6u nhi tai don
vi dAy -ath tri6n khai d6n cdc-em d.6i vicn, ho. si,rh; t6 chri'c c6,cho4td0ng
tuy6n truydn sAu r6ng, hu6ng d6n thi6u nhi tham gia cu6c thi c6 

"t 
6t t,r'o. ng;E

f '^ , -;.hieu qud, dong tho'i c6 hinh thirc dQng vi6n khen thuong aOl vO{ cdc cd, nhAn,
t6p th6 tham gia t6t cu6c thi.

HQi d6ng Dqi Thdnh pno ao nghi HQi d6ng DQi quan, huy6n tri6n kirai
c6c n6i dung n6u tr6n.

I DONG DOI THAi\H PHO
Noi nh{n:
- Thudrg truc FIEDTW;
- Nlid Thi€u nhi Thdnh ph6;
- HQid6ng Doi24 qudn, huydn;
- Lu'u: VT-LT.

TM. H
CHU TICH



CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU DÀNH CHO THIẾU NHI HỌC SINH NĂM 2021 

Chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam qua con tem Bưu chính” 

 

Câu 1: Các mẫu tem sau giới thiệu về một số anh hùng liệt sỹ tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam, trong hai 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Em hãy cho biết vài nét về cuộc đời và chiến 

công của các anh hùng liệt sỹ đó. (Mỗi mẫu tem không quá 100 dòng) 

 

                           
 

Câu 2: Em hãy cho biết những mẫu tem sau đây được phát hành nhân dịp kỷ niệm sự kiện gì? Em hãy sắp 

xếp các mẫu tem theo trình tự sự kiện và nêu vài nét về sự kiện đó? 

 

                                      
 

Câu 3:  Vào các dịp Đại hội Đảng, Bưu Điện Việt Nam đều phát hành tem chào mừng sự kiện trọng đại này. 

Em hãy sắp xếp các mẫu tem sau theo trình tự  kỷ niệm sự kiện. 

          

         

 Câu 4: Dưới sư lãnh đạo của Đảng CSVN quang vinh, nhiều chiến công oanh liệt trong chiến đấu, xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc gắn liền với tuổi trẻ Việt Nam đã được ghi lại trên tem Bưu chính. Em hãy nêu một vài nét 

giới thiệu về những chiến công, công trình đó. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 Câu 5: Em hãy viết bài cảm nhận về một gương thanh, thiếu nhi tiêu biểu mà em biết (bài viết không quá 

1000 từ).  2 3 4 1 
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