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Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã 

Thực hiện Kế hoạch số 304/KH-BGDĐT ngày 23/3/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Tổ chức Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 

2022 (sau đây viết tắt là Giải); Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-BGDĐT ngày 

27/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Giải Cờ vua 

học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cúp TOTA (gửi đính kèm Điều lệ); 

Thông báo số 571/TB-BGDĐT ngày 30/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc tổ chức tập huấn Điều lệ Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 

2022 - Cúp TOTA;   

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo và đề nghị các phòng Giáo dục và Đào 

tạo quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường triển khai tới học 

sinh, phụ huynh học sinh các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn 

về Điều lệ Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức (chi tiết trong Điều lệ đính kèm). 

 I. QUY TRÌNH TỔ CHỨC GIẢI  

1. Đối tượng dự thi 

Học sinh phổ thông, trong năm học 2021 - 2022 đang học tập tại các 

trường Tiểu học và Trung học cơ sở: Bao gồm các trường công lập, tư thục, 

trường phổ thông năng khiếu TDTT và các loại hình trường khác trên địa bàn 

Thành phố được xếp loại học lực từ trung bình, hạnh kiểm khá trở lên và có đủ 

sức khỏe tham gia thi đấu thể thao (chi tiết trong Điều lệ đính kèm). 

 2. Thời gian, địa điểm, thể thức thi đấu 

- Giải đấu tổ chức 04 giai đoạn: Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2022; 

 - Thể thức, Nội dung thi đấu, Xếp hạng, Luật thi đấu, Khen thưởng và kỷ 

luật, Đăng ký, Hướng dẫn thi đấu, Khiếu nại (theo quy định tại Điều lệ được ban 

hành tại Quyết định số 1170/QĐ-BGDĐT). 

2.1. Vòng sơ loại cấp trường: Hoàn thành trước ngày 05/7/2022. 

 2.2. Vòng loại cấp quận, huyện, thị xã: Hoàn thành trước ngày 15/7/2022 

 2.3. Vòng loại cấp Thành phố: Hoàn thành trước ngày 02/8/2022. 

2.4. Cấp toàn quốc: Do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 

2.4.1. Vòng chung kết: Thời gian tổ chức dự kiến tổ chức trong tháng 

8/2022.  



2.4.2. Vòng siêu cúp: Thời gian tổ chức dự kiến tổ chức trong tháng 8, 

9/2022; 

- Hình thức tổ chức: Thi đấu trực tiếp hoặc trực tuyến căn cứ vào tình 

hình dịch bệnh COVID-19; 

 - Địa điểm: Dự kiến tổ chức tại thành phố Hà Nội. 

 * Lưu ý: Đối với các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc Sở nếu 

có học sinh tham gia vòng loại thì thực hiện theo địa bàn quận nơi trường đóng 

trụ sở.  

II. THAM DỰ THI ĐẤU GIẢI TOÀN QUỐC 

Trên cơ sở kết quả của vòng loại cấp Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo 

thông báo cho các học sinh cấp Tiểu học và Trung học cơ sở đạt thành tích cao 

tham dự Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA do 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.  

 Trong quá trình tổ chức triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã liên hệ Phòng Chính trị, tư tưởng 

- Khoa học công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (Đ/c Kiều Cao Trinh - 

Phó Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ, điện thoại: 

0912123898; Đ/c Phạm Sỹ Huy - Chuyên viên Phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa 

học công nghệ, điện thoại: 0983660095) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy 

định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ GDTC, Bộ GDĐT; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa; 

- Các phòng chuyên môn Sở; 

- Lưu: VT, CTTT-KHCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Lưu Hoa 
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