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Phan Hoàng Phương Nhi đoạt giải Nhất thi Viết thư quốc tế 

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Báo Thiếu 
niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Viết thư quốc 
tế UPU lần thứ 49 tại Việt Nam. 

 

Trao giải Nhất cho Em Phan Hoàng Phương Nhi, lớp 7/2 trường THCS Duy Tân, thành phố 
Huế. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN 

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 có đề tài “Em hãy viết thông điệp gửi một người 
lớn về thế giới chúng ta đang sống” (tiếng Anh: Write a message to an adult about the world 
we live in). Ban Tổ chức phát động, triển khai cuộc thi từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2020 và 
nhận được gần 600.000 bức thư dự thi của các em học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc.  

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết:  Số lượng bài dự thi 
năm nay giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng chất lượng bài dự thi đồng đều và 
được nâng cao. Bài dự thi không chỉ từ học sinh ở các tỉnh thành phố lớn, mà còn đến từ các 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Điều này cho thấy sức hút của cuộc thi viết thư đã 
lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. 



 

Trao giải Nhì cho các học sinh. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN 

Sau 5 vòng chấm, Ban Giám khảo quốc gia đã chọn 100 bài vào vòng chung khảo; lựa chọn 
các bài dự thi để trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 61 giải "Cây 
bút triển vọng" cùng 5 giải đặc biệt dành cho học sinh khiếm thị. 

Em Phan Hoàng Phương Nhi, học sinh lớp 7/2 Trường Trung học Cơ sở Duy Tân, thành phố 
Huế đã đoạt giải Nhất quốc gia cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (2020) tại Việt Nam. 
Em đã gửi thông điệp về môi trường và bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilong, hộp 
xốp để bảo vệ sức khỏe bản thân, những người xung quanh và môi trường. Bức thư đang được 
dịch sang tiếng Pháp và tiếng Anh để gửi đi dự thi quốc tế.  

 

Trao giải Ba cho các học sinh. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN 

Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhiều học sinh có trí tưởng tượng phong phú đã viết ra những 
áng văn đẹp với ý tưởng độc đáo. Các em đã truyền tải những dòng suy nghĩ trong sáng, cảm 
xúc chân thật của lứa tuổi về những vấn đề vĩ mô, toàn cầu. Nhiều bức thư đã lay động tâm trí 
người đọc và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Các câu chuyện được thể hiện trong thư của các em khá 
đa dạng, phong phú như các vấn đề liên quan đến đại dịch COVID – 19,  bảo vệ môi trường, 
hạn chế rác thải nhựa, suy tư về hạnh phúc, điều kỳ diệu bé nhỏ trong cuộc sống, con người 
và việc làm tử tế, nhân văn trong xã hội hiện đại. 

Các em cũng thể hiện được giá trị của tình yêu thương, mối quan hệ gia đình, bạn bè... trong 
thế giới mạng xã hội, áp lực của trẻ em, lên án nạn bạo lực gia đình và ước mơ về một thế giới 
tươi đẹp hơn. Nhiều bức thư viết gắn với những câu chuyện có thật trong cuộc sống như bức 



thư gửi cụ bà Đỗ Thị Mơ 83 tuổi đạp xe lên UBND xã để xin “thoát nghèo”; thư gửi mệ 
Sương bán xôi, gửi bác sỹ Carlo Urban người hy sinh trong đại dịch SARS (2003)... 

 

Các tác giả đoạt giải giao lưu cùng với bố con nghệ sỹ Trần Quốc Tuấn, một nhân vật trong 
bức thư của các em. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN 

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng mong muốn cuộc thi viết thư quốc tế UPU sẽ được triển 
khai rộng khắp hơn nữa để tôn vinh các giá trị nhân văn, thể hiện vai trò và trách nhiệm xã hội 
ngày càng được các em học sinh, thiếu niên cả nước nhận thức và thực hiện thông qua sáng 
tạo của riêng các em... 
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Học sinh Huế giành giải Nhất quốc gia thi viết thư quốc tế UPU 49 

Bức thư giải Nhất quốc gia của em Phan Hoàng Phương Nhi, học sinh trường THCS Duy 
Tân, thành phố Huế đang được Ban Tổ chức dịch ra tiếng Pháp và tiếng Anh gửi Liên 
minh Bưu chính thế giới tại Thụy Sĩ dự thi quốc tế. 

Hơn 30 năm đồng hành cùng các thệ hệ học sinh Việt Nam 

Ngày 26/6, Bộ TT&TT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã tổ chức lễ tổng kết và trao 
giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 (UPU 49) tại Việt Nam. 

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 49 do Liên minh Bưu chính thế giới tổ chức với đề tài: “Em 
hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống”. 

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết 
thư quốc tế UPU 49 (Ảnh: Q.Bảo) 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, cuộc thi viết 
thư quốc tế UPU đã đồng hành với biết bao thế hệ học sinh Việt Nam hơn 30 năm qua, có 
nhiều em giờ đã trưởng thành, thành công trong xã hội. Mỗi một mùa thi viết thư UPU đến, 
các em học sinh, thày cô giáo và những người làm công tác tổ chức cuộc thi, Ban Giám khảo 
lại mong đợi và háo hức với đề tài, chờ đợi những thành quả sáng tạo mới từ những bức thư. 

Chính vì vậy, trong thời gian qua, phong trào viết thư UPU trong toàn quốc ngày càng thu hút 
đông đảo các em học sinh tham gia và Việt Nam đã có nhiều bức thư đạt giải cao quốc tế. Đây 
là thành tích rất đáng tự hào khi các em thiếu nhi của Việt Nam dự thi cùng thiếu nhi 191 
quốc gia thành viên của UPU, giúp Việt Nam trở thành một trong số những quốc gia có thành 
tích cao nhất tại cuộc thi này. 



 

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng trao giải Nhất quốc gia cuộc thi viết thư UPU 49 cho em 
Phan Hoàng Phương Nhi. 

Thứ trưởng cũng nhận định, các vấn đề thời đại thông qua các chủ đề của cuộc thi viết thư 
UPU hàng năm cũng là những vấn đề mang tính giáo dục rất lớn đã và đang được các em học 
sinh bày tỏ qua những bức thư của mình, cũng là những vấn đề mà người lớn chúng ta phải 
suy ngẫm. Đó là tình cảm cao đẹp của con người, là trách nhiệm xã hội, là ý thức cộng đồng, 
là sự sẻ chia, là sự gắn bó tình cảm gia đình và làng xóm… 

“Tôi mong rằng thời gian tới, cuộc thi viết thư UPU sẽ được triển khai rộng khắp hơn nữa để 
mục tiêu tôn vinh các giá trị nhân văn, thể hiện vai trò và trách nhiệm xã hội ngày càng được 
các em học sinh, thiếu niên cả nước nhận thức và thực hiện thông qua các bức thư sáng tạo 
của các em”, Thứ trưởng chia sẻ. 

Ba mươi tư địa phương có học sinh đạt giải thi viết thư UPU 49 

Trong lần thứ 32 được tổ chức tại Việt Nam, cuộc thi viết thư quốc tế UPU 49 đã được phát 
động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2020. Ban Tổ chức 
đã nhận được gần 600 nghìn bức thư dự thi của các em học sinh đến từ hơn 1.500 trường học 
trên khắp mọi miền đất nước. 

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số lượng bài dự thi viết thư UPU 49 tại Việt Nam chỉ 
đạt hơn 50% so với các năm trước, tuy nhiên theo đánh giá của Ban tổ chức, chất lượng vẫn 
khá đồng đều và đảm bảo. Nhiều nhà trường, địa phương đã đầu tư nghiêm túc cho cuộc thi. 
Ba mươi tư tỉnh, thành phố có bài dự thi lọt vào vòng chung khảo quốc gia. 

Đại diện Ban Tổ chức cũng cho hay, cuộc thi viết thư UPU 49 có chủ đề mở, mang tính bao 
trùm. Vì vậy, nội dung thông điệp, các câu chuyện được thể hiện trong các bức thư của các 
em khá đa dạng, phong phú, đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau trong thế giới chúng ta đang 
sống. 

Các vấn đề nổi bật được các em học sinh nêu lên là những vấn đề liên quan đến đại dịch 
Covid – 19 (ca ngợi các y bác sĩ trên mặt trận chống dịch, suy nghĩ, trăn trở về sự ảnh hưởng 
của đại dịch tới đời sống con người…); Bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa; Những suy 
tư về hạnh phúc, sự trân trọng biết ơn những điều kỳ diệu bé nhỏ trong cuộc sống; 

Con người và việc làm tử tế, nhân văn trong xã hội hiện đại; Giá trị của tình yêu thương; mối 
quan hệ gia đình, bạn bè… trong thế giới mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo; Nỗi cô đơn và áp 
lực của trẻ em; Lên án nạn bạo lực gia đình; Ước mơ về một thế giới tươi đẹp hơn… 



Nhiều bức thư có trí tưởng tượng bay bổng, những áng văn đẹp, những ý tưởng độc đáo, được 
các em viết bằng những cảm xúc chân thật, cảm động. Nhiều bức thư viết gắn với những câu 
chuyện có thật trong cuộc sống, những nhân vật có thật ngoài đời: viết thư cho cụ bà Đỗ Thị 
Mơ 83 tuổi đạp xe lên UBND xã để xin “thoát nghèo”, mệ Lương bán xôi, bác sĩ Carlo 
Urbani hy sinh trong đại dịch SARS, cậu bé Bum và nghị lực vượt qua tật nguyền của hai cha 
con, hay một vị Chủ tịch thành phố với những chính sách đem lại lòng tin cho người dân… 

“Những bài đoạt giải là những bức thư có thông điệp rõ ràng, cách hành văn trong sáng, lôi 
cuốn, trình bày công phu, nét chữ đẹp”, đại diện Ban Tổ chức cho biết. 

Sau 5 vòng chấm, Ban Giám khảo quốc gia cuộc thi viết thư UPU 49 đã chọn 100 bài dự thi 
xuất sắc vào vòng chung khảo. 

Tại sự kiện ngày 26/6, Ban tổ chức đã trao giải Nhất quốc gia cuộc thi viết thư UPU 49 cho 
em Phan Hoàng Phương Nhi, học sinh lớp 7/2 trường THCS Duy Tân, thành phố Huế. Đây là 
lần thứ hai Huế có học sinh giành giải Quán quân sau 26 năm chờ đợi. 

 

Bức thư đoạt giải Nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU 49.

Theo nhận xét của Ban Giám khảo, chủ nhân của bức thư đoạt giải Nhất cuộc thi viết thư 
UPU năm nay đã đưa ra thông điệp bảo vệ môi trường, về sự thay đổi từ nhận thức đến hành 
động của một người phụ nữ giản dị làm một công việc giản dị. Thông qua bức thư, những 
việc tử tế được tôn vinh. Hơn thế nữa, hình ảnh con người với những nét văn hóa đậm đà bản 
sắc Việt Nam cũng được giới thiệu tới bạn bè thế giới. Bức thư của em Phan Hoàng Phương 
Nhi có cách thể hiện độc đáo, gần gũi như câu chuyện kể của một cô học trò hồn nhiên, chân 
thành và sâu sức.   

Chia sẻ tại lễ trao giải, em Phan Hoàng Phương Nhi cho biết: “Em không nghĩ mình sẽ có giải 
thưởng mà chỉ mong mình viết bằng ước mơ thì sẽ chạm đến ước mơ. Em ước mơ về một thế 
giới không còn rác thải nhựa để bảo vệ chính mình và mọi người. Em cũng ước mơ bức thư 



của mình sẽ thực sự tác động đến suy nghĩ của mọi người, nhân rộng khắp nơi để tác động 
đến hành động của mọi người”. 

Ba giải Nhì của cuộc thi đã được trao cho các học sinh: Nguyễn Ánh Dương, lớp 10D3 trường 
THPT Chu Văn An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Vũ Thị Huế, lớp 10F, trường THPT 
Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Thị Minh Khuê, lớp 9A5, trường 
THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. 

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã trao 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 61 giải “Cây bút 
Triển vọng”, 5 giải đặc biệt dành cho học sinh khiếm thị và 9 giải tập thể. 

Các trường có học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi viết thư UPU 49 được Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen. Các em học sinh đoạt giải Nhất, Nhì được 
Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo. 

Vân Anh 

 


