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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

Số: 1289/PGD&ĐT-CMPT

Uông Bí, ngày 19 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH
Tham gia cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46 – năm 2017

Thực hiện công văn số 3117/SGD&ĐT-CTTT ngày 07/12/2016 của Sở
GD&ĐT Quảng Ninh về việc tham gia cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ
46 của Việt Nam, Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch tham gia cuộc thi viết
thư Quốc tế UPU lần thứ 46 – năm 2017 cho học sinh các trường trên địa bàn
Thành phố như sau:
I. CHỦ ĐỀ
“Hãy tuởng tượng bạn là cố vấn cho Tổng thư kỷ mới của Liên hợp
quốc; vấn đề toàn cầu nào bạn sẽ giúp ông ẩy xử lý trước tiên và giải quyết
vấn để đó như thế nào?”.
(Tiếng Anh: “Imagine you are an advisor to the new UN Secretary
General; Which world issue would you help him tackle first and how would
you advise him to solve it?”
II. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA
Hàng năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức cuộc
thi viết thư quốc tế dành cho trẻ em, nhằm:
- Góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy
sáng tạo của các em thiếu nhi.
- Tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ.
- Giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc
sống và phát triển xã hội.
III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Tất cả học sinh trên địa bàn Thành phố từ 10 đến 15 tuổi (từ lớp 5 đến
lớp 9, năm học 2016-2017) đều được dự thi.
IV. QUY ĐỊNH VỀ BÀI THI
- Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in
sách), dài không quá 1.000 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 vi tính
hoặc photocopy là không hợp lệ).
- Ở góc trên cùng bên trái, ghi đầy đủ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh,
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dân tộc, địa chỉ trường, lớp, huyện (thị), tỉnh (thành phố) hoặc địa chỉ gia
đình. Bài ghi không đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại.
* Bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người
gửi/địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính (112815) và gửi từng thư (thư
thường) qua đường Bưu điện. Phong bì thư cần ghi rõ: Dự thi viết thư UPU
46-2017.
V. NƠI NHẬN BÀI THI VÀ THỜI GIAN DỰ THI
1. Nơi nhận bài thi
Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội - 112815
2. Thời gian
Từ ngày 14-11-2016 đến 20-2-2017 (theo dấu Bưu điện).
VI. GIẢI THƯỞNG
1. Giải thưởng Quốc gia
- Các thí sinh đoạt giải chính thức sẽ được công nhận Học sinh giỏi
Quốc gia môn Văn tương ứng.
- Các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”.
Ban Tổ chức hỗ trợ chi phí đi lại, ăn nghỉ cho các thí sinh đoạt giải
Nhất, Nhì, Ba và kèm hai người thân (phụ huynh và nhà trường) dự Lễ tổng
kết và trao giải thưởng.
Giải cá nhân:
- 1 giải Nhất: 5.000.000đ; 3 giải Nhì, mỗi giải: 3.000.000đ; 5 giải Ba,
mỗi giải: 2.000.000đ; 30 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000đ.
- Các giải phụ: Giải dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất: 1.000.000đ; Giải
dành cho thí sinh là người dân tộc:1.000.000đ; Giải dành cho thí sinh là người
khuyết tật: 1.000.000đ.
Ban Tổ chức trao giải “Cây bút triển vọng” cho các thí sinh còn lại có
bài vào vòng chung khảo. Giá trị giải thưởng là 500.000đ.
Giải tập thể:
Các trường có học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba được nhận giải tập thể
gồm: 1.000.000đ.
2. Giải thưởng Quốc tế
Bức thư đoạt giải Nhất Việt Nam sẽ được Ban Tổ chức gửi nguyên văn
kèm theo bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để tham dự cuộc thi viết thư
Quốc tế. Nếu đoạt giải, sẽ được tặng thưởng: Giải Nhất: 30 triệu đồng; Giải
Nhì: 20 triệu đồng; Giải Ba: 15 triệu đồng; Giải Khuyến khích: 10 triệu đồng.
Ban Tổ chức sẽ đề nghị các đơn vị liên quan có hình thức khen thưởng phù
hợp.
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VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng GD&ĐT Thành phố
- Xây dựng Kế hoạch triển khai đến các trường học trực thuộc trên địa
bàn Thành phố;
- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị;
- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở GD&ĐT trước ngày
12/03/2017 qua Phòng chính trị tư tưởng theo số điện thoại: 033.3656.323 và
email: phongcntt.soquangninh@moet.edu.vn.
2. Các trường TH, TH&THCS, THCS trên địa bàn Thành phố.
- Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động cuộc thi trong các
chương trình ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp; yêu cầu giáo viên phổ
biến nội dung, ý nghĩa, thể lệ cuộc thi tới toàn bộ học sinh từ khối lớp 5 đến
lớp 9 (năm học 2016-2017).
- Giáo viên dạy môn Ngữ văn phối hợp với giáo viên môn Tiếng Anh,
cán bộ Đoàn, Đội căn cứ thể lệ và gợi ý về chủ đề cuộc thi hướng dẫn học sinh
tham gia đạt kết quả cao.
- Động viên, kiểm tra, đôn đốc để học sinh tham gia dự thi đạt kết quả
cao nhất. Bài dự thi phải được dán tem, ghi rõ địa chỉ người gửi, địa chỉ nơi
nhận kèm mã bưu chính (hướng dẫn thể lệ gửi kèm). Các trường tập trung bài
dự thi và gửi qua bưu điện thành phố gần nhất. (nộp bài trước ngày
20/02/2017).
- Báo cáo kết quả theo mẫu đính kèm về Phòng GD&ĐT trước ngày
08/03/2017 theo địa chỉ email: phanhuepgdub@gmail.com.
Trên đây là Kế hoạch “Tham gia cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ
46 – năm 2017” của Phòng GD&ĐT thành phố Uông Bí, đề nghị các trường
nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, liên hệ với đ/c Phan Thị
Bích Huệ – CBCM Phòng GD&ĐT – qua số điện thoại 0943.661.668 để kịp
thời phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG PHÒNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi;
- Lưu VT, CMPT.

(Đã ký)

Trần Nam Hải
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TÊN ĐƠN VỊ……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày

tháng

năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI
CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 46 NĂM 2017
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3
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký ghi rõ họ tên)

THỂ LỆ
CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU 46 - NĂM 2017

Chủ đề : “Hãy tưởng tượng bạn là cố vấn cho Tổng thư ký mới của Liên hợp
quốc; vấn đề toàn cầu nào bạn sẽ giúp ông ấy xử lý trước tiên và giải quyêt vần đề đó
như thế nào?”.
(Tiếng Anh: “Imagine you are an advisor to the new UN Secretary General;
Which world issue would you help him tackle first and how would you advise him
to Solve it?”).
A. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền
phong.
B. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA:
Hàng năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức Cuộc thi
viết thư quốc tế dành cho trẻ em, nhằm :
- Góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng
tạo của các em thiếu nhi.
- Tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ.
- Giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát
triển xã hội.
C. THỂ LỆ:
1. Đối tượng: Tất cà học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (tính đến 31/12/2016) đều
được dự thi.
2. Quy định về bài thi:
- Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài
không quá 1.000 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 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 ghi không
đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại.
* Bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người gửi/địa chỉ
nơi nhận kèm mã bưu chính (112815) và gửi từng thư (thư thường) qua đường

Bưu điện. Phong bì thư cần ghi rõ: Dự thi viết thư UPU 46-2017.
3. Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội - 112815
4. Thời gian: Từ ngày 14-11-2016 đến 20-2-2017 (theo dấu Bưu điện).
5. Một số yêu cầu:
- Không thành lập Ban Tổ chức và chấm chọn bài tại địa phương.
- Không bắt buộc 100% học sinh tham gia.
- Bản quyền các bài thi thuộc về Ban Tổ chức.
- Số hiệu: 112815 là mã Bưu chính của Báo Thiếu niên Tiền phong.
D. GIẢI THƯỞNG:
1. Giải thưởng Quốc gia:
- Các thí sinh đoạt giải chính thức sẽ được công nhận Học sinh giỏi Quốc gia
môn Văn tương ứng.
- Các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”.
- Ban Tổ chức hỗ trợ chi phí đi lại, ăn nghỉ cho các thí sinh đoạt giải Nhất,
Nhì, Ba và kèm hai người thân (phụ huynh và nhà trường) dự Lễ tổng kết và trao
giải thưởng.
Giải cá nhân:
- 1 giải Nhất: 5.000.000đ; 3 giải Nhì, mỗi giải: 3.000.000đ; 5 giải Ba, mỗi
giải: 2.000.000đ; 30 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000đ.
- Các giải phụ: Giải dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất: 1.000.000đ; Giải dành
cho thí sinh là người dân tộc:1.000.000đ; Giải dành cho thí sinh là người khuyết tật:
1.000.000đ.
- Ban Tổ chức trao giải “Cây bút triển vọng” cho các thí sinh còn lại có bài
vào vòng chung khảo. Giá trị giải thưởng là 500.000đ.
Giải tập thể:
Các trường có học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba được nhận giải tập thể gồm:
1.000.000đ.
2. Giải thưởng Quốc tế:
Bức thư đoạt giải Nhất Việt Nam sẽ được Ban Tổ chức gửi nguyên văn kèm
theo bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để tham dự cuộc thi viết thư Quốc tế. Nếu
đoạt giải, sẽ được tặng thưởng: Giải Nhất: 30 triệu đồng; Giải Nhì: 20 triệu đồng; Giải
Ba: 15 triệu đồng; Giải Khuyến khích: 10 triệu đồng. Ban Tổ chức sẽ đề nghị các đơn
vị liên quan có hình thức khen thưởng phù hợp.
E. BAN TỔ CHỨC:
Trưởng ban: Ông Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông.
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Phó trưởng ban:
- Ông Nguyễn Đức Quang, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong.
- Ông Triệu Minh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và
Truyền thông.
- Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Bưu điện
Việt Nam.
- Ông Dương Văn Bá, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV- Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
Và các ủy viên.
F. BAN GIÁM KHẢO:
Trưởng ban: Nhà văn Nguyễn Trí Huân, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.
Phó Trưởng ban: Nhà thơ Nguyễn Đức Quang, Tổng Biên tập Báo Thiếu
niên Tiền phong
Các ủy viên:
Ban chung khảo: Nhà văn Nguyễn Trí Huân, nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà
biên kịch Vũ Quang Vinh, nhà thơ Nguyễn Đức Quang, nhà văn Lê Phương Liên,
nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhà văn Tạ Duy Anh, nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình,
nhà giáo Trần Thị Kim Dung, nhà thơ Hữu Việt.
Ban sơ khảo:Nhà báo Phạm Thành Long, nhà văn Lê Phương Liên, nhà thơ
Phan Thị Thanh Nhàn, nhà văn Tạ Duy Anh, nhà văn Phong Điệp, nhà báo Đỗ Thị
Thanh Bình, nhà báo Lưu Thị Hà, nhà giáo Nguyễn Thụy Anh, nhà giáo Nguyễn
Thị Hậu.
Ban Tổ chức đề nghị các cấp, các ngành địa phương phối hợp, chỉ đạo,
hướng dẫn các đơn vị, nhà trường, các em học sinh tham gia cuộc thi với chất lượng
cao nhất.
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
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MỘT VÀI GỢI Ý ĐỂ CÁC EM THAM KHẢO
VỀ CHỦ ĐỀ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU 46
I/ VỀ KỸ THUẬT VIẾT THƯ
* Các em đều biết là bức thư cần được viết dưới dạng văn xuôi. Chủ đề năm
nay mang các yếu tố của một bài văn nghị luận, mong muốn các em thể hiện sự
hiểu biết và quan tâm đến các vấn đề nổi bật trong thế giới mà chúng ta đang
sống. Các em nên đưa ra lý lẽ, quan điểm của cá nhân rồi tìm các dẫn chứng
thuyết phục để chứng minh cho các quan điểm đó của mình. Hãỵ cố gắng thể hiện
khả năng phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp giải quyết vân đề mà thế giới
hiện nay đang phải đối mặt.
* Sau khi đã lựa chọn được “vấn đề toàn cầu” nóng bỏng nhất theo quan điểm
của mình, các em hãy chọn một kết cấu cho bức thư thật độc đáo và sáng tạo để
thể hiện ý tưởng đó. Các em nên tránh cách viết thư theo kiểu trình bày tư liệu khô
khan, liệt kê hay kể lể chung chung.
* Các em hãy viết bức thư của mình bằng những câu văn rõ ràng, mạch lạc và
có cảm xúc. Nếu trong bức thư có nhiều hình ảnh sinh động, hoặc cách so sánh
hợp lý thì càng lôi cuốn, hấp dẫn và thuyết phục người đọc. Nếu chọn lối đối thoại
trực tiếp với ông Tổng Thư ký mới để trình bày sự tư vấn của mình về một vấn đề
toàn cầu mà mình lựa chọn đầu tiên và trình bày cách giải quyết nó, chắc chắn bức
thư sẽ rất thuyết phục và ấn tượng. Những bức thư đoạt giải cao thường là những
bức thư làm lay động trái tim người đọc không chỉ bởi ý tưởng, kết cấu bức thư
mà còn bởi những cảm xúc chân thành mà người viết thể hiện.
* Các em chú ý không viết bức thư dài quá 1000 từ.
II/ VỀ CHỦ ĐỀ CUỘC THI VIẾT THƯ UPU 46
Chủ đê cuộc thi Viêt thư Quốc tế UPU năm nay vẫn là dạng đề mở với các nội
dung rộng lớn để các em dễ dàng lựa chọn. Tuy nhiên, các em lưu ý nhé, chủ đề
đưa ra những giới hạn rất cụ thể: Em phải viết thư với vai trò là cố vấn cho Tổng
Thư ký mới của Liên hợp quốc; em phải chọn được một vấn đề nào đó mà em cho
là Tổng thư ký mới phải xử lý trước tiên khi ông bắt đầu nhiệm kỳ của mình, một
vấn đề mang tầm cỡ toàn cầu; em phải đưa ra được các giải pháp cụ thể đề giải
quyết được vấn đề mà em đã lựa chọn.
Trước hết, em cần biết được bối cảnh ra đời và tính thời sự cùa chủ đề năm
nay. Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ngài Antonio Guterres, sẽ kế nhiệm Tồng Thư
ký Liên hợp quốc hiện tại là ông Ban Ki-moon (nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Hàn Quốc). Ổng Tổng Thư ký mới sẽ nhận nhiệm vụ mới vào tháng 1/2017. Ông
nguyên là Thủ tướng Bồ Đào Nha, đồng thời lãnh đạo tổ chức Cao ủy về người Tị
nạn của Liên hợp quốc trong nhiều năm. Chủ đề cuộc thi Viết thư quốc tế UPU
năm nay muốn tạo cho các em cơ hội được tham gia thảo luận, đề xuất ý kiến và
suy nghĩ cùa mình về những vấn đề toàn cầu nóng bỏng cần được ưu tiên xử lý
trong thế giới hiện đại.
Sau đó, em nên tìm hiểu kỹ về những vấn đề nóng bỏng toàn cầu hiện nay là gì?
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“Địa chỉ” thông tin đầu tiên các em cần tìm hiểu là “Các mục tiêu Phát triển bền
vững của Liên hợp quốc” (UN Sustainable Development Goals, SDGs) nhé. Có 17
mục tiêu mà Liên hợp quốc hướng tới hiện nay: Xóa nghèo; xóa đói; sức khỏe tốt
và cuộc sống hạnh phúc; giáo dục có chất lượng; bình đẳng giới; nước sạch và
vệ sinh; năng lượng sạch và giá hợp lý; tăng trưởng kinh tế và việc làm bền
vững; công nghiệp, sáng tạo và hạ tầng; giảm bất bình đẳng; thành phố và cộng
đồng bền vững; tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm; hành động bảo vệ khí hậu;
cuộc sống dưới nước; cuộc sống trên mặt đất; xã hộỉ hòa bình; quan hệ đổi tác
toàn cầu. Mỗi mục tiêu đều chứa đựng bên trong đó những nội dung vô cùng ý
nghĩa và nhân văn, hướng tới một mục tiêu chung là chấm dứt đói nghèo, bất bình
đẳng, đem lại hòa bình, hạnh phúc, sự thịnh vượng cho con người và bảo vệ hành
tinh một cách bền vững của chúng ta.
Ngoài ra, em cũng nên tham khảo thêm các nguồn tư liệu đáng tin cậy khác từ
các trang web chính thống, sách, báo... để có thêm những thông tin mới, những
quan điểm mới, giúp các em có một cái nhìn đầy đủ, chính xác hơn về thế giới
đương đại của chúng ta.
Sau khi các em đã hình dung được một bức tranh toàn cảnh về những vấn đề
toàn cầu, các em hãy lựa chọn một vấn đề mà em cho là quan trọng và cấp bách
nhất. Hãy lý giải thật rõ ràng, sáng tỏ vì sao em chọn vấn đề đó; vấn đề đó đang
có tác động như thế nào tới con người và có sức ảnh hưởng như thế nào trong thế
giới chủng ta đang sống.
Một phần vô cùng quan trọng của bức thư là các em đưa ra được những giải
pháp cụ thể và đầy sức thuyết phục để giải quyết vấn đề mà em đã lựa chọn. Đó có
thể là những giải pháp khả thi, áp dụng được vào cuộc sống hiện thực; nhưng cũng
có thể là những giải pháp lâu dài, cần một ý chí, cần một sự phấn đấu bền lâu hay
sự chung tay gánh vác cùa toàn thể cộng đồng, của toàn nhân loại. Nói tóm lại là
phải có ý tưởng về một giải pháp để thực hiện vấn đề mà em lựa chọn tư vấn cho
Tông Thư ký mới.
Em nên theo dõi chuyên mục “Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU đồng hành cùng
bạn” trên báo Thiếu niên Tiền phong và trên trang web: www.thicunien.vn. ở
chuyên mục này có nhiều thông tin bổ ích và bí quyết thú vị, giúp các em viết
được những bức thư hay như: các bạn đoạt giải cao trong các cuộc thi Viết thư
quốc tế UPU sẽ tiết lộ những “điều bí mật” khi viết thư; các cô giáo dạy văn có
nhiều học trò đoạt giải chia sẻ kinh nghiệm; các thành viên Ban Giám khảo trao
đổi, gợi ý hoặc trả lời các thắc mắc của các em; cung cấp thêm các thông tin mới
về chủ đề cuộc thi năm nay cho các em...
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi hy vọng sẽ nhận được những bức thư hay
và ý nghĩa của các em, góp thêm tiếng nói của thiếu nhi Việt Nam trong việc giải
quyết các vấn đề toàn cầu một cách bền vững, hướng đến một cuộc sống hòa bình,
hạnh phúc, bình đẳng và thịnh vượng.
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT THƯ ƯP
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THAM KHẢO BÀI VIẾT
BỨC THƯ ĐẠT GIẢI NHẤT UPU LẦN THÚ 44 – 2015
Chủ nhân bức thư đoạt giải nhất cuộc thi UPU lần thứ 44: Trương Hải Nam học sinh
lớp 8B, trường THCS Lê Hữu Lập, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa)
Chủ đề “Hãy viết một bức thư viết về thế giới bạn muốn được lớn lên trong đó”
Xứ sở Tình Thương, ngày 15 tháng 02 năm 2015.
Nhà văn Andersen kính mến!
Ông còn nhớ cháu chứ? Cháu là “Cô bé bán diêm” trong truyện ngắn cùng tên
của ông đây ạ, cô bé nghèo khổ phải dò dẫm lê bước trên tuyết giữa mùa đông lạnh
giá và từ giã cuộc sống trong một đêm Giáng Sinh - đêm mà ai cũng đều cầu chúc
những điều tốt lành.
Nếu được gặp ông trước đêm ông đặt bút viết nên câu chuyện kể về cháu, cháu
đã xin ông đừng tạo nên một nhân vật đáng thương đến vậy. Cháu muốn được lớn lên
trong một thế giới đẹp đẽ hơn, sống một cuộc sống yên bình, hạnh phúc nhưng ngặt
nỗi số phận và chính ông đã chẳng cho cháu có quyền được lựa chọn.
Cháu đã phải sống trong cảnh mồ côi mẹ, không lâu sau đó người bà thân
thương nhất cũng qua đời; gia sản tiêu tán bởi người cha nghiện ngập, suốt ngày đánh
đập, hành hạ con gái, nhất là khi cả ngày cháu chẳng bán được bao diêm nào.
Không chỉ nuôi ước mơ về một gia đình hạnh phúc, cháu còn muốn được đi
học, được vui chơi như biết bao bạn bè cùng trang lứa, không phải mang bên mình
chiếc túi đầy những bao diêm và canh cánh nỗi lo rằng sẽ không bán hết, bị mắng, bị
chửi, bị đánh đập…
Cháu buồn và tủi thân lắm ông ạ! Giá như năm ấy, ông tặng cho cháu một mái
ấm trọn vẹn, một cuộc sống đầy đủ để cháu được học, được đến trường cùng bạn bè
thì hay biết mấy!
Thực lòng, thế giới cháu luôn mơ về trong những đêm say giấc không hẳn là
một thế giới hiện đại, văn minh bậc nhất, cháu chỉ cần một cuộc sống mà ở đó con
người chẳng bao giờ phải đối mặt với chiến tranh, hận thù, bệnh tật, đói nghèo, tệ nạn
xã hội…
Chính người bà mà cháu yêu quý đã rời xa cháu vĩnh viễn chỉ vì bệnh tật và
nghèo khổ đấy ông ạ! Những cánh chim bồ câu trắng khẽ bay lượn trên bầu trời trong
lành, thoáng đãng, chẳng chút bụi bặm, ô nhiễm, bên dưới là mái nhà có dây thường
xuân bao quanh, có tiếng mẹ, tiếng cha ấm áp, dịu dàng… Đó mới là một cuộc sống
mà cháu hằng mong ước, ông có biết?
Điều mà cháu tiếc nhất ở câu chuyện của ông đó là giữa những con người còn
có một khoảng cách vô hình tồn tại, ngăn cản sự chan hòa của tình thương. Ông cũng
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biết đấy, trông thấy một bé gái nhỏ lạnh co vì rét giữa đêm giao thừa giá buốt chào
diêm mà chẳng ai dừng lại mua giúp lấy một bao. Để rồi khi cô bé ấy “nắm tay bà bay
lên”, bay về một thế giới khác, người ta cũng chẳng buồn quan tâm, họa chăng chỉ là
đôi lời bàn tán để thỏa mãn cho sự hiếu kỳ của họ.
Ông ơi! trước khi chết vì cái đói, cái rét, cô bé kia đã chết vì chính sự lạnh lùng
vô cảm, tàn nhẫn và ích kỷ của người đời. Càng ngẫm nghĩ, cháu lại càng thấm thía
câu nói, tuy đơn giản ngắn gọn nhưng lại vô cùng ý nghĩa của Loilla Cather: “Nơi
nào có tình thương yêu thì nơi đó luôn có những điều kỳ diệu”.
Giá như con người biết quan tâm đến nhau nhiều hơn thì có lẽ điều kỳ diệu đã
xảy ra và cháu đã chẳng về với Thượng đế. Tình thương, sự sẻ chia, giúp đỡ đồng loại,
chỉ mơ ước nhỏ bé ấy thôi mà chẳng ai giúp cháu, giúp những em bé có hoàn cảnh
như cháu thực hiện được ông nhỉ?
Ông ơi! Chắc hẳn ông ngạc nhiên lắm! Cô bé của ông ngoan ngoãn ngày nào
nay lại viết thư để phiền trách ông với lý do ông chưa cho nó được một cuộc sống như
nó vẫn mơ ước. Không đâu ông, cháu hiểu vì nỗi lòng trăn trở, lo lắng cho những số
phận trẻ em bất hạnh trên khắp thế giới nên ông mới viết nên một câu chuyện buồn
như thế. Ông viết nó bằng cả tâm huyết của mình với hi vọng có thể thức tỉnh được
trái tim vô cảm của một số con người, để chúng cháu có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Phải rồi ông ơi, từ ngày “Cô bé bán diêm” được xuất bản và phát hành ở nhiều
nước trên thế giới, có rất nhiều fan hâm mộ viết thư cho cháu. Bức thư gần nhất mà
cháu nhận được là những dòng tâm sự đầy cảm xúc của một cậu bé giấu tên đến từ
Việt Nam. Trong thư, cậu có nhắc đến một cuộc thi với chủ đề rất hay: “Hãy viết một
bức thư nói về thế giới bạn muốn được lớn lên trong đó”.
Vậy là cháu quyết định viết và gửi thư cho ông với mong muốn qua nhưng
chuyến xe bưu chính UPU, lá thư này sẽ đến được tay ông, giúp ông hiểu được nhiều
hơn những ước mơ, hoài bão của cháu cũng như bao trái tim bé bỏng khác về một thế
giới mà mọi đứa trẻ đều muốn lớn lên và phát triển ở đó.
Ông ơi! Hi vọng ông sẽ nhớ về cháu, về truyện ngắn mang tên đứa bé này hơn
166 năm về trước. Luôn ấp ủ một niềm tin là ông vẫn khỏe mạnh, luôn ấp ủ một tình
yêu đối với Andersen của cháu! Chúc ông một buổi tối thật nhiều niềm vui!
Cô bé bán diêm.
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BỨC THƯ ĐẠT GIẢI NHẤT UPU LẦN THÚ 45 – 2016
(Nguyễn Thị Thu Trang học sinh lớp 9B, trường THCS Nguyễn Trãi huyện Nam Sách,
Hải Dương đã xuất sắc vượt qua hàng trăm bức thư của các thí sinh đến từ nhiều quốc
gia trên thế giới để giành giải Nhất quốc tế cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 45.)
Chủ đề: “Hãy viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi”
“Thiên đàng, ngày 1/1/2016.
Xin gửi lời chào tới anh bạn tương lai của tôi!
Vậy là đã gần bốn tháng kể từ ngày tôi rời xa dương thế. Có lẽ sự từ giã trần thế
quá sớm khiến tôi trưởng thành hơn để hôm nay tôi viết bức thư này cho anh. Tôi – bé
Aylan Kurdi 3 tuổi người Syria – được cả thế giới biết đến với giấc ngủ vĩnh hằng trên bờ
biển Bodrum Thổ Nhĩ Kỳ, viết cho anh – là tôi của tuổi 45 còn sống nơi trần thế.
Nghe có vẻ vô lý anh nhỉ? Tôi đã chết thì làm gì có anh! Nhưng tại sao lại
không thể khi mọi thứ đều trong một giấc mơ – cả tôi và anh. Những thiên thần sẽ giúp
tôi gửi bức thư này đến anh.
Anh bạn thân yêu! Giờ đây tôi đang ở trên thiên đàng – một thế giới kì diệu
lung linh biết mấy. Nơi này chẳng có ngày hay đêm. Mặt trời, vầng trăng và cả những
vì sao lấp lánh cùng nhau tỏa sáng, không gian lúc nào cũng trong veo như pha lê. Mẹ
và anh trai tôi đang mỉm cười cùng những linh hồn khác. Chúng tôi không có quốc
gia, không phải di cư, không phân biệt tôn giáo, không có khủng bố hay bạo lực… Tất
cả đều như nhau – những linh hồn bay nhẹ nhõm, thanh thản và bình yên.
Giờ đang là giao thừa. Từ trên đây, chúng tôi có thể ngắm nhìn cả trái đất.
Ngắm nhìn những chùm pháo hoa lộng lẫy bung nở trong màn đêm và lắng nghe tiếng
chuông ngân vang. Dưới đó là những mảng màu tương phản. Có những nơi rực rỡ
trong ánh sáng, lại có những mảng tối im lìm đâu đó. Tiếng chuông lẫn trong tiếng
súng, hạnh phúc ở cùng với bất hạnh, thù hận đi liền với tình yêu… Chao ôi, cuộc
sống nơi trần thế! Giờ thì tất cả đã quá xa vời.
Anh bạn tuổi 45 ơi, anh còn nhớ chứ! Chúng ta theo cha mẹ chạy trốn khỏi
chiến tranh và bạo lực đẫm máu nơi quê nhà Kobani với giấc mơ về “miền đất hứa” ở
trời Âu. Vậy mà, giấc mơ ấy chấm dứt chỉ 20 phút sau khi chiếc thuyền khởi hành.
Biển dậy sóng, thuyền lật úp, bàn tay bé nhỏ của tôi buông rời tay mẹ. Tôi đã hét lên:
“Bố ơi, xin đừng chết!”. Tôi đã vật lộn với những con sóng, đã cố bấu víu lấy sự sống
mong manh, đã vẫy vùng trong tuyệt vọng. Nhưng đứa bé ba tuổi thì có thể làm gì
được giữa biển cả mênh mông trong đêm tối mịt mù? Và rồi... biển cả rộng mở đón tôi
vào lòng. Biển cả cũng rất khoan dung khi thay vì nhấn chìm tôi đã đưa tôi vào bờ,
nằm yên trên nền cát. Hẳn anh còn nhớ hình ảnh của tôi khi ấy. Bé bỏng. Áo màu đỏ
và quần xanh lam. Chân đi giày. Hai tay xuôi theo chiều chân. Tôi nằm yên trên bãi
biển. Mặt úp xuống bờ cát hiền hòa như đang say ngủ. Xung quanh, những con sóng
vỗ về. Một giấc ngủ dài. Vĩnh viễn.
Hình ảnh tôi được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội và các phương
tiện truyền thông. Họ đã nói những gì? “Thảm họa nhân đạo mang tính toàn cầu”, “Biểu
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tượng của nỗi đau mà người dân Syria phải hứng chịu cũng như nỗ lực tuyệt vọng để
thoát khỏi nỗi đau ấy” rồi “khiến thế giới câm lặng” hay “thức tỉnh lương tri”.
Và người ta còn vẽ lên bức hình tôi đôi cánh của thiên thần. Đây, dĩ nhiên
không phải là cách người ta “cường điệu hóa” hay “thi vị hóa” một cái chết. Đây là
sức lay động từ một cái chết và là cách người ta làm dịu lại nỗi đau. Nhưng dù thế nào
đi nữa thì một sự thật vẫn luôn hiện hữu. Một cuộc đời đã chấm dứt. Đứa trẻ mãi mãi
tuổi lên ba. Tôi và gia đình đã sống sót qua mưa bom bão đạn ở Syria bất ổn, nhưng
lại bỏ mạng khi đang trên đường tìm một nơi bình yên khác để sống. Cái chết quá sức
đau đớn và quá sức vô lý.
Chao ôi, 3 năm – một cuộc đời! Giá không có chiến tranh và bạo lực; giá tôi
được đi trên chiếc thuyền chắc chắn hơn; giá bố mua được cho tôi chiếc áo phao; giá các
nước châu Âu mở rộng đường biên giới; giá như... thì có lẽ tôi đã không phải chết!
Giờ thì thân xác tôi đã được trở về nơi quê nhà. Một hành trình trở về đất mẹ
gian truân, nhọc nhằn. Nhưng là trở về sau khi đã chết. Trở về cái nơi tôi đã tháo
chạy. Trở về chỉ đề nằm dưới lòng đất. Đúng là một kiếp người dạt trôi, một phận
người bèo bọt!
Nhưng anh ạ, dù sao thì tôi cũng được nhiều người biết đến, được an ủi. Còn
hàng nghìn, thậm chí hàng triệu cái chết khác thì sao? Hàng nghìn người di cư đã bỏ
mạng khi vượt Địa Trung Hải, hàng nghìn đứa trẻ đã chết vì đói, vì rét, vì bệnh tật,
hàng trăm người đã chết vì khủng bố. Có những người biết là sẽ chết khi phải vượt
biển di cư nhưng không làm khác được. Một người đồng hương Syria của tôi đã viết
thế này trước khi chết chìm anh ạ “Cảm ơn biển cả đã chào đón chúng tôi mà không
đòi hỏi visa... mà không hỏi tôn giáo của tôi là gì...”. Thế đấy, có những cái chết được
người ta xoa dịu. Có những cái chết được người ta tưởng nhớ. Nhưng cũng có cái chết
bị bỏ rơi, quên lãng. Chao ôi, chỉ có chết mới hết bất công sao? Hay đến chết cũng
chưa hết bất công?
Và từ nơi đây, từ trong đau đớn, tột cùng của một đứa trẻ đã chết, từ trong yên
bình, nhẹ nhõm nơi thiên đàng, tôi viết thư cho anh – là tôi, 45 tuổi còn sống nơi trần
thế. Anh sẽ hỏi sao không phải một độ tuổi nào khác? Anh bạn, tôi chọn anh – tuổi 45
– là bởi khi ấy ta đã định vị được bản thân trong cuộc đời. Khi tôi 45 tuổi, còn sống –
là anh – ta sẽ thế nào nhỉ? Một ông bố? Một công chức bình dân? Hay một nhân vật
có khả năng thay đổi thế giới?
Anh biết đấy, Steve Jobs của Apple cũng là con một người di cư. Và ta sẽ sống ở
đâu? Trở về quê hương Syria hay ở miền đất hứa trời Âu? Thế giới khi ấy sẽ ra sao? Có
như thiên đàng tôi đang sống không? Tuổi 45 ngỡ sẽ đến như một lẽ tự nhiên ư? Không!
Có những tuổi 45 mãi mãi chỉ là ước mơ không thành hiện thực. Ai sẽ cho tôi và những
đứa trẻ như tôi tuổi 45? Ai sẽ cho chúng tôi cuộc đời? Làm sao để tất cả mọi người đều
có tuổi 45, tuổi 55 và hơn thế nữa? Câu hỏi ấy ai sẽ trả lời cho tôi – thưa anh!
Thân ái!
Tôi – là anh từ trên thiên đàng”.
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