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KẾ HOẠCH
Tổ chức Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan tổ chức Giải
Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 – Cup TOTA, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn Cờ vua trong trường học.
- Vận dụng công nghệ số trong công tác tổ chức các hoạt động thi đấu thể
thao cho học sinh trong điều kiện mới.
- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh trên cả nước được giao lưu,
học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tập và thi đấu môn thể thao Cờ vua trí tuệ.
2. Yêu cầu
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao.
- Ban Tổ chức Giải chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công
tác tổ chức Giải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hình thức.
- Công tác tổ chức thi đấu, trọng tài theo đúng qui định của Luật, Điều lệ;
đánh giá, xác định thành tích thi đấu của các vận động viên chính xác, trung thực.
II. QUY MÔ, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐƠN VỊ, ĐỐI TƯỢNG
DỰ THI
1. Quy mô, hình thức, thời gian: Giải đấu được tổ chức 5 giai đoạn, cụ
thể như sau:
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2. Đơn vị dự thi
- Vòng sơ loại cấp trường; cấp huyện/ quận; cấp tỉnh/ thành phố: Mỗi trường
Tiểu học và Trung học Cơ sở là một đơn vị tham dự Giải.
- Vòng chung kết toàn quốc, Vòng siêu cúp: Mỗi Sở GDĐT là một đơn vị
tham dự Giải.
3. Đối tượng dự thi và quy định về độ tuổi
3.1. Đối tượng dự thi: Học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang học tại các
loại hình trường phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên và bổ túc văn
hóa, trong năm học 2021-2022 (theo quy định tại Điều lệ).
3.2. Quy định độ tuổi:
- Đối với cấp Tiểu học: Từ 6 tuổi đến 11 tuổi (sinh từ 2011 đến 2016).
- Đối với cấp Trung học cơ sở: Từ 12 tuổi đến 15 tuổi (sinh từ 2007 đến
2010).
4. Nội dung thi đấu và hướng dẫn tổ chức thi đấu 5 giai đoạn: (theo
quy định tại Điều lệ)
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Thời gian: Từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2022.
2. Địa điểm: Vòng siêu cup tổ chức thi đấu trực tiếp, dự kiến tại Thành phố
Hà Nội.
IV. KINH PHÍ
1. Kinh phí tổ chức giải: Từ nguồn xã hội hoá hợp pháp.
2. Các đội tham dự: Đảm nhiệm kinh phí tham dự theo quy định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo
1.1. Vụ Giáo dục Thể chất:
- Chủ trì xây dựng kế hoạch, điều lệ và các văn bản liên quan triển khai
Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 – Cup TOTA.
- Tham mưu Lãnh đạo Bộ về việc khen thưởng, cấp giấy chứng nhận
thành tích cho các học sinh đạt giải.
1.2. Cục Công nghệ thông tin: Tham gia Ban tổ chức Giải; phối hợp giám
sát trong công tác chuyên môn, kỹ thuật, đảm bảo công tác tổ chức thi đấu trực
tuyến trên nền tảng công nghệ chất lượng cao; quản lý thông tin, đảm bảo an
toàn thông tin.
1.3. Giao Hội thể thao học sinh Việt Nam làm đầu mối phối hợp với Công
ty quản lý Ducapital Holding, Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hoá, Thể thao
và Du lịch, Liên đoàn Cờ vua Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai tổ
chức lễ khai mạc, thi đấu, trao thưởng, bế mạc.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
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- Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục phối hợp với Hội
Thể thao học sinh Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai tổ chức Giải.
- Tạo điều kiện thuận lợi và cử cán bộ, vận động viên học sinh tham dự
Vòng Chung kết toàn quốc và Vòng Siêu cup của Giải.
- Tổ chức khen thưởng, công nhận thành tích, đảm bảo quyền lợi đối với
học sinh đạt thành tích tại Giải theo quy định.
3. Công ty quản lý Ducapital Holding
- Chịu trách nhiệm đảm bảo kinh phí tổ chức.
- Phối hợp tổ chức lễ công bố, lễ khai mạc và lễ bế mạc vòng chung kết.
- Phối hợp nhận và tổng hợp đăng ký dự thi của các đơn vị theo 5 giai
đoạn trên phần mềm do Bộ GDĐT quy định.
- Đảm bảo công tác tổ chức thi đấu trực tuyến trên nền tảng công nghệ
chất lượng cao; quản lý thông tin, đảm bảo an toàn thông tin, lưu và bàn giao
toàn bộ dữ liệu liên quan đến quá trình tổ chức, kết quả Giải về Văn phòng Hội
Thể thao học sinh Việt Nam sau khi kết thúc Giải.
4. Các cơ sở giáo dục
- Cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn Điều lệ Giải trước khi tiến hành
tổ chức vòng sơ loại cấp trường; cấp huyện/quận; cấp tỉnh/thành.
- Tổ chức vòng sơ loại cấp trường; cấp huyện/quận.
- Thành lập đội tuyển tham gia vòng chung kết, vòng siêu Cup.
- Tổ chức khen thưởng, công nhận thành tích, đảm bảo quyền lợi đối với
học sinh đạt thành tích tại Giải theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm
2022 – Cup TOTA, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị chủ động xây
dựng kế hoạch và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để ph/h chỉ đạo);
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung
ương (để ph/h);
- Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL (để ph/h);
- Liên đoàn Cờ vua Việt Nam (để ph/h);
- Cục CNTT (để ph/h);
- Các Sở GDĐT; Sở GDKHCN Bạc Liêu (để t/h);
- Các Sở VHTTDL, VHTT (để ph/h);
- Công ty quản lý Ducapital Holding (để t/h);
- Hội thể thao học sinh Việt Nam (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ GDTC.
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