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Lá thư mang thông điệp môi trường đoạt giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU 

Em Phan Hoàng Phương Nhi, 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 
với bức thư truyền tải thông điệp về vấn đề môi trường. 

 

Thứ trưởng TT-TT Nguyễn Thành Hưng trao giải Nhất cho em Phan Hoàng Phương Nhi, lớp 
7/2 trường Trung học cơ sở Duy Tân, Thành phố Huế. 

Ngày 26-6, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần 
thứ 49. 

Đây là cuộc thi lần thứ 32 được tổ chức ở Việt Nam do các cơ quan: Bộ Thông tin và Truyền 
thông (TT-TT), Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương 
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp 
tổ chức. 

Đây là lần thứ hai thành phố Huế có học sinh giành giải Quán quân sau 26 năm chờ đợi (Quán 
quân đầu tiên của Huế là vào năm 1994). 

Chủ nhân của bức thư đoạt giải Nhất gửi đến thông điệp về vấn đề môi trường và bảo vệ môi 
trường - là vấn đề thời sự, mang tính quốc gia và toàn cầu. Dù không phải chủ đề mới, đã 
từng được thể hiện trong các bức thư của các cuộc thi trước, nhưng cách chuyển tải thông 
điệp môi trường của em Phan Hoàng Phương Nhi khá thú vị, sáng tạo và độc đáo trong cách 
đặt vấn đề và giải quyết vấn đề, cách trình bày lô-gich, hợp lý. 

Bức thư của em Phan Hoàng Phương Nhi đang được Ban Tổ chức dịch ra tiếng Pháp và tiếng 
Anh gửi Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tại Thụy Sĩ dự thi quốc tế. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng TT-TT Nguyễn Thành Hưng cho biết, 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 đến, các em học 
sinh, thầy 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. 



Trong thời gian qua, cuộc thi viết thư UPU trên 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. 

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 49 (năm 2020) 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 trên khắp mọi miền Tổ quốc tham gia. 34 tỉnh, thành phố có bài dự 
thi lọt vào vòng chung khảo quốc gia. 

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, với chủ đề mở, mang tính bao trùm, nội dung thông điệp, các câu 
chuyện của các bức thư dự thi năm nay được thể hiện 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 nêu lên là các 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, 
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 
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; 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. 

Sau năm vòng chấm, Ban Giám khảo quốc gia đã chọn 100 bài vào vòng chung khảo. Kết 
quả: một giải Nhất, ba giải Nhì, ba giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 61 giải Cây bút Triển vọng 
cùng năm giải đặc biệt dành cho học sinh khiếm thị. 

Ban Tổ chức đã đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao Bằng khen 
cho các trường có học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba. Các em đoạt giải Nhất, Nhì được Trung 
ương Đoàn trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo. 

PHẠM TRUNG 
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Điểm tin Kỷ lục: Bưu điện dưới đáy biển đầu tiên thế giới 

Công việc của Vira Timbaci tương tự nhiều nhân viên bưu điện trên thế giới ngoại trừ 
nhiệm vụ quản lý một hộp thư độc đáo nằm dưới nước.  

Là đảo quốc cách phía đông bắc Australia hơn 1.600 km, Vanuatu sở hữu bưu điện dưới đáy 
biển nổi tiếng thế giới. Bưu điện này nằm cách bờ biển Vanuatu khoảng 49 m. Hộp thư chìm 
hơn 3 m dưới bề mặt vịnh Mele, một vùng nước chảy vào Nam Thái Bình Dương. 

 

Người phát minh ra bưu điện độc đáo này là chủ sở hữu của một khu nghỉ mát. Công trình mở 
cửa vào năm 2003 với tư cách là bưu điện dưới nước đầu tiên trên thế giới. Tới đây, khách du 
lịch có thể gửi bưu thiếp về nhà từ dưới biển. 

Vira Timbaci, nhân viên bưu điên chia sẻ: "Mỗi tuần, hàng trăm bưu thiếp được gửi tại bưu 
điện dưới nước. Số lượng thư tăng lên mỗi khi tàu du lịch cập cảng". Bưu điện không phải lúc 
nào cũng có nhân viên làm việc. Một hộp thư nhỏ được đặt cạnh đó cho du khách bỏ thư trong 
trường hợp vắng nhân viên. 

 



 

Công việc của Timbaci là đảm bảo các bưu thiếp nhựa không thấm nước và dập nổi thư bằng 
một con tem đặc biệt. Các bức thư sẽ được chuyển đi vào lúc 3 giờ chiều hàng ngày. Bưu điện 
đã phát triển một thiết bị kim loại đặc biệt nhằm đánh dấu mỗi bưu thiếp bởi việc sử dụng 
mực sẽ khiến chữ bị nhòe khi tiếp xúc với nước. 

Timbaci thường tự mình lặn xuống bưu điện. Các thợ lặn ở khu nghỉ mát và bảo tồn biển gần 
đó cũng thi thoảng giúp đỡ công việc tại bưu điện. Việc đào tạo bổ sung cho nhân viên làm 
dịch vụ bưu chính tại địa phương trở nên khó khăn. Do đó, thợ lặn địa phương cũng tham gia 
và giúp đỡ vào công việc của bưu điện. 

 

Bưu điện là điểm lặn tuyệt vời để khách du lịch có thể khám phá cuộc sống dưới đáy biển. 
Mặc dù sau này một số hộp thư dưới nước khác đã được xây dựng ở Nhật Bản, Na Uy,
Malaysia... nơi sâu nhất nằm dưới nước gần 40 m, Vanuatu đi vào lịch sử và thu hút du khách 
hơn cả bởi là bưu điện dưới biển đầu tiên trên thế giới. 

Ngoài gửi bưu thiếp tới người thân từ dưới biển, bạn còn có thể check-in tại đây và dạo quanh 
khám phá hệ sinh thái tuyệt đẹp dưới đại dương. Bưu điện dưới nước Vanuatu mở cửa cho thợ 
lặn và bất cứ ai có thể nín thở đủ lâu để thực hiện trải nghiệm. 

 


