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Nguồn: Tạp chí Gia đình mới 

Ngày đăng: 24/01/2022 
Mục: Học Đường 

Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng về vấn đề khủng hoảng khí hậu 

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 51 năm 2022 không quá 800 từ gửi một người có 
tầm ảnh hưởng trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng 
hoảng khí hậu. 

Bài mẫu viết thư UPU lần 51 năm 2022 chủ đề khủng hoảng khí hậu 

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU dành cho trẻ em dưới 15 tuổi, là cuộc thi hàng năm 
được tổ chức bởi Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU). 

Năm nay, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 51 có chủ đề: "Em hãy viết thư gửi một người 
có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng 
hoảng khí hậu" (Tiếng Anh: "Write a letter to someone influential explaining why and 
how they should take action on the climate crisis"). 

 

Dưới đây là gợi ý bài mẫu viết thư UPU lần 51 năm 2022 chủ đề biến đổi khí hậu. 

..., ngày ... tháng ... năm 2022 

Kính gửi bác ... 

Cháu tên là ..., học sinh lớp ..., trường THCS ... 

Thưa bác, với trách nhiệm là một học sinh cũng như một công dân toàn cầu, cháu luôn 
mong muốn góp sức nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước phát triển cũng như giữ 
cho môi trường luôn xanh sạch đẹp. 

Những năm gần đây cháu vẫn luôn theo dõi các thông tin về khí hậu và môi trường. 
Cháu nhận thấy rằng trái đất của chúng ta đang đứng trước những nguy hiểm khó 
lường trước tình trạng biến đổi khí hậu. 

Đặc biệt Việt Nam ta là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi 
khí hậu. 

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến du lịch, thương mại, năng 
lượng và nhiều hoạt động kinh tế khác của đất nước cũng như đời sống người dân. 



Theo cháu, để làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu trên trái đất thì mỗi người dân 
hãy nâng cao ý thước trách nhiệm của mình bằng cách hạn chế sử dụng phương tiện 
đi lại cá nhân, hạn chế sử dụng hóa chất tổng hợp, ngưng sử dụng các loại túi ni lông 
trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật, tham gia trồng cây, bảo vệ rừng... 

Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát tình trạng gia tăng dân số, nạn chặt 
phá rừng, hạn chế sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ 
tầng... 

Như vậy từng bước chúng ta sẽ có thể chung tay đẩy lùi tình trạng biến đổi khí hậu và 
bảo vệ ngôi nhà xanh của chúng ta. 

Thư đến đây đã dài, cháu xin được dừng bút. Cháu cảm ơn bác đã đọc thư và mong 
bác sẽ đón nhận những tâm tư và nguyện vọng của cháu để tới đây đất nước mình sẽ 
có nhiều bước tiến mới trong công cuộc bảo vệ môi trường để trái đất mãi xanh tươi. 

Kính thư 

Những lưu ý khi viết thư UPU 2022 

- Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi về chủ đề cuộc thi (chưa đăng báo 
hoặc in sách), dài không quá 800 từ. 

- Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban 
Giám khảo chấm bản tiếng Việt. 

- Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy. Bài đánh máy vi tính hoặc 
photocopy là không hợp lệ. 

- Ở góc trên cùng bên trái, ghi đầy đủ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ 
trường, lớp, huyện (thị), tỉnh (thành phố) hoặc địa chỉ gia đình. Bài dự thi không ghi 
đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại. 

- Trong nội dung bài dự thi, tác giả không được nêu cụ thể tên, trường lớp, địa chỉ của 
mình.- Bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết. 

- Bài dự thi không đưa lên báo chí, truyền hình hoặc mạng xã hội khi Ban Tổ chức 
chưa công bố giải thưởng. 

Thời hạn nộp bài dự thi cuộc thi viết thư UPU năm 2022 

* Thời gian dự thi: Từ ngày 2/12/2021 - 2/3/2022 (theo dấu Bưu điện). 

* Địa chỉ tiếp nhận: Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Số 5, phố Hòa Mã, 
phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Mã bưu chính: 
11611). 

* Mỗi bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem bưu chính, ghi rõ địa chỉ người gửi, 
địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính (11611) và gửi qua hệ thống bưu cục của Bưu điện 
Việt Nam (Vietnam Post). 

* Phong bì thư cần ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 
2022). 

  



Nguồn: Báo Chính phủ 

Ngày đăng: 24/01/2022 
Mục: Xã hội 

Tăng cường chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt 

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi BHXH Thành phố, Bưu điện Thành phố và 
UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức cùng các đơn vị có liên quan về việc tăng cường 
chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không 
dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố. 

Theo đó, nhằm đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, trong đó 
có việc chi trả các chương trình an sinh xã hội; cũng như tiếp tục thực hiện những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia, UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy mạnh chi trả 
lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng 
tiền mặt năm 2021. Trong đó, đề ra chỉ tiêu thanh toán không dùng tiền mặt năm 2021 
đối với người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng là 72%. 

Hiện nay, BHXH TPHCM đang thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng 
tháng cho 242.267 người, trong đó có 145.706 người nhận qua tài khoản ngân hàng 
(đạt tỷ lệ 60%) và 96.561 người tiền mặt. Đặc biệt, trong thời gian TPHCM thực hiện 
giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, mặc dù BHXH Thành phố và Bưu 
điện Thành phố đã tích cực triển khai các giải pháp chi trả, nhưng vẫn còn một số 
trường hợp người hưởng không được nhận kịp thời do bị phong tỏa, cách ly, hạn chế 
đi lại, tiếp xúc, về quê tránh dịch... nên đã ảnh hưởng đến đời sống của người hưởng 
chính sách. 

Bên cạnh đó, để tăng cường chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua 
phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, UBND Thành phố yêu cầu BHXH Thành 
phố chủ trì phối hợp với Bưu điện xây dựng phương án, tăng cường truyền thông, vận 
động người hưởng chính sách hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về chi trả an sinh 
xã hội qua hệ thống ngân hàng. Đặc biệt, phối hợp với các ngân hàng mở tài khoản và 
cấp thẻ ATM cho 96.561 người hưởng đang lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH hàng 
tháng bằng tiền mặt, hoàn thành trong tháng 10 này. 

 

 Tiếp tục tổ chức vận động người hưởng chuyển đổi hình thức 
nhận bằng tiền mặt sang hình thức nhận bằng tài khoản 



Mặt khác, tiếp tục tổ chức vận động người hưởng chuyển đổi hình thức nhận bằng tiền 
mặt sang hình thức nhận bằng tài khoản, hoàn thiện thủ tục đăng ký và phát thẻ ATM 
cho người hưởng trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 11 tới. Trường hợp 
người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng không đồng ý chuyển đổi, 
không thể mở được tài khoản do mất năng lực hành vi dân sự, mất giấy CMND/CCCD 
hoặc hết hạn… thì tiếp tục chi trả bằng hình thức tiền mặt. 

Cũng theo UBND Thành phố, từ ngày 25 đến ngày 30/11, BHXH Thành phố lập danh 
sách chi lương hưu qua hình thức không dùng tiền mặt trong kỳ chi trả tháng 12/2021 
đối với người hưởng hoàn tất thủ tục mở thẻ ATM và chuyển đổi hình thức nhận lương 
hưu; để thực hiện chi trả qua tài khoản ngân hàng từ tháng 12/2021. 

Ngoài ra, UBND Thành phố còn yêu cầu Bưu điện Thành phố, UBND TP. Thủ Đức và 
UBND các quận, huyện cùng các đơn vị có liên quan lên kế hoạch chuẩn bị dịch vụ, 
nhân lực, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến từng người hưởng, hướng dẫn người 
hưởng thực hiện thủ tục chuyển đổi từ hình thức nhận lương hưu và trợ cấp BHXH 
hàng tháng bằng tiền mặt sang hình thức không dùng tiền mặt. 

BT 

  



Nguồn: Báo Lâm Đồng 

Ngày đăng: 23/01/2022 
Mục: Xã hội 

Tăng cường vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình 

Thực hiện các chính sách của Trung ương, trong năm 2022, Lâm Đồng sẽ có trên 
118.000 người dân ra khỏi danh sách hộ khó khăn và không được ngân sách hỗ 
trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) như trước đây. Do đó, cần có giải pháp tăng 
cường vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình để đảm bảo quyền lợi của 
người dân và đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT góp phần an sinh xã hội của tỉnh. 

 

Ngành Bưu điện tỉnh sát cánh cùng BHXH Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền, vận 
động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình 

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lâm Đồng có 65 xã không còn nằm 
trong danh sách xã thuộc khu vực II (xã khó khăn), khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) 
và 78 thôn không còn nằm trong danh sách thôn đặc biệt khó khăn. Vì vậy, từ năm 
2022, người dân tại khu vực này sẽ không được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ 
BHYT. Do đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố phối hợp với Bảo 
hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh kịp thời thông tin cho người dân tại khu vực ra khỏi vùng 
khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ -TTg của Thủ tướng 
Chính phủ sẽ không còn trong diện được cấp thẻ BHYT miễn phí. Đồng thời, khuyến 
khích, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình nhằm đảm bảo an sinh xã hội 
tại địa phương và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT 
năm 2022.  

Theo BHXH Lâm Đồng, thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ và Quyết định số 612/QĐ -UBDT của Ủy ban Dân tộc thì trên địa bàn tỉnh Lâm 
Đồng có tổng số 65 xã không còn nằm trong danh sách xã thuộc khu vực II (xã khó 
khăn), khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) và 78 thôn không còn nằm trong danh sách 
thôn đặc biệt khó khăn, với tổng số trên 118.000 người không được ngân sách nhà 
nước hỗ trợ mua thẻ BHYT. Trong năm 2021, số người thuộc diện nêu trên đã được 



UBND tỉnh đồng ý hỗ trợ tham gia BHYT bằng nguồn ngân sách đến hết ngày 
31/12/2021.  

Đến ngày 15/11, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh là 1.170.515 người, 
đạt 88,6% dân số. Trong đó, có trên 118.000 người, bao gồm: 113.000 người tham gia 
BHYT hộ gia đình và 5.600 người tham gia BHYT hộ nông nghiệp, lâm nghiệp có 
mức sống trung bình được ngân sách tỉnh hỗ trợ mua thẻ BHYT, chiếm 10% tỷ lệ bao 
phủ BHYT.  

Theo BHXH tỉnh nhận định, bước sang năm 2022, các đối tượng này sẽ không còn 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT dẫn đến người dân sẽ không được khám, 
chữa bệnh BHYT và ảnh hưởng rất lớn đến chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh, 
giảm khoảng 10% độ bao phủ BHYT. Đặc biệt là tác động rất lớn đến đời sống của 
nhiều đồng bào DTTS và nhiệm vụ thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, toàn 
tỉnh đạt trên 95% người dân tham gia BHYT.  

Để đảm bảo thời gian tham gia BHYT liên tục và quyền lợi khám, chữa bệnh của 
người dân không bị gián đoạn, góp phần hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2022 
và những năm về sau, BHXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo UBND 
các huyện, thành phố giao UBND các xã kịp thời thông tin đến người dân tại 65 xã và 
78 thôn nằm trong danh sách các xã, thôn theo các Quyết định số 582/QĐ-TTg, số 
861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT không còn 
trong diện được cấp thẻ BHYT do ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% (miễn phí). Đồng 
thời, chỉ đạo các hội, đoàn thể, thôn trưởng, tổ trưởng dân phố tích cực phối hợp chặt 
chẽ với cơ quan BHXH và Bưu điện tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham 
gia BHYT hộ gia đình nhằm đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.  

Trước thực tế này, ngày 25/11, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, 
thành phố triển khai vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình, khuyến khích, 
vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình nhằm đảm bảo an sinh xã hội tại địa 
phương và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 
2022.  

AN NHIÊN 

  



Nguồn: Báo Quân đội nhân dân 

Ngày đăng: 24/01/2022 
Mục: Thể thao 

Trận đấu đặc biệt 

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại cuối 
cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 1-2 (tức mồng 1 Tết Nguyên 
đán). 

Hiện tại, công tác tổ chức đang được các bên tích cực phối hợp chuẩn bị, đồng thời ban tổ 
chức cũng hy vọng đông đảo người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ cho thầy trò huấn luyện 
viên Park Hang-seo. 

Ban tổ chức đã phát hành 20.000 vé cho trận đấu trên. Trong số này, Liên đoàn Bóng đá Việt 
Nam (VFF) giữ lại khoảng 6.000 vé để phân phối cho đội khách, trả quyền lợi cho nhà tài trợ 
đội tuyển, đối tác của VFF. Ngày 18-1, khoảng 14.000 vé trận Việt Nam-Trung Quốc được 
VFF bán online trên ứng dụng VinID. Vé vào sân có 4 mệnh giá: 500.000 đồng, 700.000 
đồng, 900.000 đồng và 1,2 triệu đồng. VFF thông báo sẽ bán đến 24 giờ ngày 20-1. Tuy 
nhiên, đến thời điểm trên, cả 4 mệnh giá vé vẫn còn nên VFF tiếp tục mở bán online đến 24 
giờ ngày 23-1. Thời gian trả vé cho người hâm mộ mua từ ngày 21-1 sẽ được tiến hành từ 
ngày 27-1, qua hệ thống chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam. 

 

Trung vệ Quế Ngọc Hải (số 3) trong trận Việt Nam thua Trung Quốc 2-3.Ảnh: Getty 
Images. 

Liên quan tới công tác tổ chức trận Việt Nam-Trung Quốc, trong tuần này, từ VFF cho tới 
Công an TP Hà Nội, các sở liên quan... sẽ tích cực triển khai công việc được giao. Ông Đỗ 
Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội khẳng định: “Trận đấu Việt Nam-
Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt vì diễn ra đúng ngày mồng Một Tết Nhâm Dần. Vì vậy, các 
đơn vị tổ chức chủ động tập trung tối đa, bảo đảm cho trận đấu diễn ra an toàn và thành công 
trên mọi phương diện”. 

Công an TP Hà Nội cho biết, vấn đề an ninh tiếp tục được chú trọng, trên cơ sở rút kinh 
nghiệm các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Mỹ Đình trong thời gian gần đây. 
Công an TP Hà Nội đã xây dựng các phương án cụ thể và tiếp tục phối hợp cùng VFF để triển 
khai thực hiện tốt nhiệm vụ. 



Ông Đỗ Đình Hồng đề nghị VFF cùng các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai thực 
hiện tốt nhiệm vụ tổ chức trận đấu, đặc biệt là vấn đề an ninh, an toàn; tiếp tục tuyên truyền 
để khán giả tới sân nắm rõ các quy định phòng, chống dịch, bảo đảm thực hiện nghiêm các 
yêu cầu của ban tổ chức và thông điệp 5K của Bộ Y tế trong toàn bộ thời gian có mặt tại sân 
vận động quốc gia Mỹ Đình. 

Trong trận lượt đi giữa hai đội Trung Quốc-Việt Nam trên sân trung lập tại Các tiểu vương 
quốc Arab thống nhất (UAE), Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh ghi bàn giúp đội nhà gỡ hòa 
2-2 sau khi bị dẫn trước 0-2. Tiếc là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lại để thủng lưới 
ở những giây cuối cùng, chấp nhận thua trận 2-3. 

Trước trận đấu lượt về Việt Nam-Trung Quốc, tuyển thủ Quế Ngọc Hải chia sẻ: “Mồng Một 
Tết là dịp rất đặc biệt đối với mỗi gia đình, tuy vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn mong và hy vọng 
mọi người sẽ đến sân thật đông, mang đến bầu không khí cuồng nhiệt để cổ vũ tinh thần cho 
đội nhà. Đây là “liều thuốc tinh thần” giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua nhiều trận đấu khó 
khăn với những đối thủ rất mạnh”. 

Để thuận lợi cho khán giả tới sân vận động quốc gia Mỹ Đình theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển 
Việt Nam gặp đội tuyển Trung Quốc, VFF đã thống nhất với Bệnh viện MEDLATEC và 
Bệnh viện Thể thao Việt Nam về việc hỗ trợ tổ chức thực hiện test nhanh Covid-19 cho khán 
giả. Theo đó, giá xét nghiệm nhanh Covid-19 phục vụ khán giả xem trận đấu khoảng 100.000 
đồng/mẫu/người, đã bao gồm thuế, phí. 

HÀ THÀNH 

 


