
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số:             /SGDĐT-VP
V/v tham gia tập huấn Điều lệ Giải Cờ 
vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 

2022 - Cúp TOTA

Hải Dương, ngày      tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Thông báo số 571/TB-BGDĐT ngày 30/5/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức tập huấn Điều lệ Giải Cờ vua học sinh 

phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cúp TOTA (sau đây viết tắt là Giải), để các đơn 

vị chủ động  trong việc  tổ  chức  vòng  loại  Giải  (tại  cấp  trường/huyện/thị 

xã/thành phố)  và  tham  gia  vòng chung kết toàn quốc, vòng siêu Cup của Giải, 

Sở GDĐT thông báo:

1. Đối tượng tập huấn

Các cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác Giáo dục thể chất  (GDTC)  tại 

Sở GDĐT; chuyên viên phụ trách GDTC các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành 

phố (TX,TP); các Huấn luyện viên phụ trách đội tuyển Cờ vua tham gia Giải tại 

các đơn vị (nếu có).

2. Thời gian tập huấn: Ngày 04 tháng 6 năm 2022

Chương trình, nội dung tập huấn chi tiết gửi kèm theo Thông báo số 

571/TB-BGDĐT ngày 30/5/2022 của GDĐT.

3. Danh sách và đường link tập huấn

- Tập huấn theo đường link: ttps://on.smartroom.vn/giai-co-vua. (hỗ  trợ  

kỹ  thuật  buổi  tập  huấn  trực  tuyến:  Ông  Nguyễn  Đăng  Toàn,  số điện thoại: 

0946 715 417)

- Phòng GDĐT các huyện, TX,TP nhập danh sách cán bộ, giáo viên tham 

gia tập huấn và nhận bàn giao thiết bị hỗ trợ công tác tổ chức Giải tại địa phương 

theo đường link:
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/12VLUFOdAI8wJAgcJunLpgbE0n

bVFcylT/edit?usp=sharing&ouid=114673346592002150029&rtpof=true&sd=true 

Nhận được Công văn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, 

nhập danh sách cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn trước ngày 02/6/2022. Trong 

quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở GDĐT  

(qua Văn phòng Sở) để giải quyết, ĐT: 0974226679./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hồng Quân
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