
UBND QUẬN HỒNG BÀNG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:      /GDĐT 

V/v tham gia giải Cờ vua học sinh 

phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hồng Bàng, ngày       tháng    năm 2022 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS  thuộc quận. 

Thực hiện Công văn số 986/SGDĐT-CTrTT ngày 5/5/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về tham gia giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 

2022 - Cup TOTA, phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường Tiểu học, 

Trung học cơ sở thuộc quận thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 986/SGDĐT-CTrTT ngày 5/5/2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

2. Nghiên cứu kĩ thể thức, nội dung thi đấu và đăng ký tham dự giải trực 

tuyến theo mẫu (Mẫu 1A và Mẫu 1B - Theo Công văn số 986/SGDĐT-CTrTT 

ngày 5/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo). Các trường Tiểu học, Trung học 

cơ sở thuộc quận gửi kết quả xác nhận 02 đội vô địch và danh sách vận động 

viên đạt các giải hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cấp quận về địa chỉ email: 

minhthao@hongbang.edu.vn trước ngày 28/6/2022. 

3. Chỉ đạo đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định trong Công văn. Các trường 

Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc quận chủ động tham gia, triển khai tổ chức Giải, 

đảm bảo quyền lợi đối với học sinh đạt thành tích tại Giải theo quy định. 

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà 

trường nghiêm túc triển khai và thực hiện. Các ý kiến, thắc mắc đề nghị liên lạc 

với đ/c Bùi Minh Thảo – Viên chức phòng Giáo dục và Đào tạo./. 

Nơi nhận:                               KT. TRƯỞNG PHÒNG           

- Như trên;                                                                                        PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- Lưu.             
         

 
 

 
                Phạm Văn Hiệu 
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