UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 45 /GDĐT

TP. Bắc Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tập trung đội tuyển Cờ vua tập luyện tham
dự Giải Cờ vua online học sinh phổ thông
tỉnh Bắc Giang năm học 2021-2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS thành phố.
Thực hiện Quyết định số 762/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2021 của Giám đốc Sở
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành Điều lệ giải thể thao học sinh phổ
thông tỉnh Bắc Giang năm học 2021-2022;
Căn cứ kế hoạch của Sở GD&ĐT về việc tổ chức Giải Cờ vua online học sinh
phổ thông tỉnh Bắc Giang năm học 2021-2022;
Căn cứ kết quả Giải Cờ vua thể thao học sinh phổ thông thành phố Bắc Giang
năm học 2021-2022; Phòng GD&ĐT triệu tập học sinh các trường TH, THCS tham gia
Giải cờ vua online học sinh phổ thông tỉnh Bắc Giang năm học 2021-2022 và giáo viên
phụ trách huấn luyện đội tuyển, cụ thể như sau:
1. Tập trung đội tuyển
Đội tuyển tập trung vào 14 giờ ngày 20/01/2022 (có danh sách giáo viên huấn
luyện và học sinh đội tuyển gửi kèm) theo hình thức trực tuyến theo ID, mật khẩu trên
join zoom meeting cụ thể:
Meeting ID: 429 627 7923
Passcode:123456 hoặc theo đường link trực tiếp
https://zoom.us/j/4296277923?pwd=eXNpYjcxRnpaRXMvY3I4bUo1Q1RHdz09
Giáo viên được giao phụ trách đội huấn luyện sẽ hướng dẫn học sinh việc tổ
chức tập luyện, thi đấu online trên phần mềm, thống nhất lịch tập luyện sau buổi tập
trung đội tuyển.
2. Thời gian, địa điểm thi đấu
- Thi đấu thử nghiệm trên phần mềm: từ 7 giờ 30 phút ngày 20/02/2022.
- Thi đấu chính thức trên phần mềm: từ 7 giờ 30 phút ngày 27/02/2022.
- Địa điểm thi đấu: tại Trường Tiểu học Đông Thành (phân hiệu 2).
3. Yêu cầu
- Trường có học sinh tham gia đội tuyển:
+ Hướng dẫn học sinh vào đường link trên join zoom meeting buổi họp lúc 14
giờ ngày 20/01/2022 (thứ Năm) đúng thời gian để nghe giáo viên huấn luyện đội hướng
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dẫn thi đấu Cờ vua trên phần mềm online. Chuẩn bị máy tính có cammera cho học
sinh trong thời gian tập luyện và tham gia thi đấu thử nghiệm, chính thức.
+ Báo cáo rõ lý do bằng văn bản gửi về Phòng GD&ĐT nếu học sinh được triệu
tập không tham gia tập luyện, thi đấu mà không có lý do chính đáng, các trường hợp
trên sẽ xem xét thi đua cuối năm của trường.
+ Phối hợp với với giáo viên được giao huấn luyện hoàn tất hồ sơ thi đấu theo
đúng quy định và thời gian của Ban tổ chức.
- Giáo viên huấn luyện:
+ Hướng dẫn học sinh tập luyện trên phần mềm thi đấu. Gửi lịch tập luyện về
Phòng GD&ĐT cho đồng chí Nguyễn Quốc Minh. Huấn luyện 03 buổi/tuần.
+ Phối hợp với trường có học sinh được lựa chọn tham gia thi đấu kiểm tra điều
kiện thi đấu của học sinh theo quy định, hoàn thiện hồ sơ nộp về Phòng GD&ĐT cho
đồng chí Nguyễn Quốc Minh trước ngày 08/01/20221 để nộp Sở GD&ĐT đúng thời
gian quy định và dự họp đoàn khi có thông báo họp đoàn của Sở GD&ĐT.
- Trường TH Đông Thành: Chuẩn bị 01 phòng cho ngày thi đấu thể nghiệm và
chính thức có đủ chỗ ngồi cho học sinh thi đấu đảm bảo công tác phòng chống dịch
Covid-19, có hệ thống internet kết nối trực tiếp được với các máy tính cho học sinh thi
đấu, camera quay lại toàn bộ quá trình thi đấu của học sinh và kết nối được với hệ
thống giám sát của Sở GD&ĐT.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- LĐ, CV Phòng GD&ĐT (để c/đ);
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Phái
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DANH SÁCH

Giáo viên huấn luyện, học sinh tham gia Giải Cờ vua online
học sinh phổ thông tỉnh Bắc Giang năm học 2021-2022
(Kèm Công văn số 45 /GDĐT ngày18 /01/2022 của Phòng GD&ĐT thành phố)

I. Giáo viên huấn luyện
Bùi Thị Như Mỹ - Giáo viên - Trường THCS Trần Nguyên Hãn;
Nguyễn Đức Dĩnh - Giáo viên - Trường THCS Trần Nguyên Hãn.
II. Học sinh tham gia Giải Cờ vua
STT

Họ và tên VĐV

Lớp

Trường

1

Nguyễn Khánh Linh

2A4

TH Đông Thành

2

Nguyễn Hữu Khánh

3A4

TH Dĩnh Kế

3

Phạm Nguyễn Hưng Phát

4A4

TH Võ Thị Sáu

4

Phạm Thị Linh Chi

5A2

TH Trần Phú

5

Hoàng Minh Châu

6A5

THCS Lê Quý Đôn

6

Nguyễn Trường Bách

6A1

THCS Ngô Sĩ Liên

7

Nguyễn Hồng Nhung

8A3

THCS Lê Quý Đôn

8

Nguyễn Bàn Anh Tuấn

9A6

THCS Dĩnh Kế

(Danh sách này gồm có 08 học sinh và 02 giáo viên)

Ghi chú

