
 

 

 

THỂ LỆ CUỘC THI  SƠ ĐỒ TƯ DUY VIỆT NAM 2022 

GIẢI CÁ NHÂN 

Điều 1: Đối tượng dự thi: 

1. Tất cả các học sinh l từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc, khuyến khích các học 

sinh vùng sâu, vùng xa, dân tộc ít người. 

2. Các tuyển thủ sẽ được chia thành 12 nhóm tuổi theo 12 khối lớp phổ thông  

- Nhóm 1: 6 tuổi 

- Nhóm 2: 7 tuổi 

- Nhóm 3: 8 tuổi 

- Nhóm 4: 9 tuổi 

- Nhóm 5: 10 tuổi 

- Nhóm 6:  11 tuổi 

- Nhóm 7: 12 tuổi 

- Nhóm 8: 13  tuổi 

- Nhóm 9: 14 tuổi 

- Nhóm 10: 15 tuổi 

- Nhóm 11: 16 tuổi 

- Nhóm 12: 17 tuổi 

Điều 2: Nội dung thi  



 

 

Nội dung, cách thức tổ chức cuộc thi được thực hiện theo Luật chơi chung của 

Giải vô địch lập Sơ đồ Tư duy thế giới và được thực hiện dưới sự bảo trợ thông tin 

của Ban tổ chức giải Sơ đồ Tư duy  thế giới.  

Thí sinh sẽ vẽ sơ đồ tư duy kiến thức bài học trong chương trình phổ thông 

hoặc 1 chủ đề.  

Điều 3:  Luật thi và quy định  

1. Luật chung 

Thí sinh phải tham gia thi vòng loại để được xét vào bán kết. Những thí sinh 

xuất sắc vòng bán kết sẽ được tham gia vòng chung kết.  

Thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm thi sẽ được công bố trên website 

vmindmap.vn 

Đối với việc đăng ký, đào tạo và thi đấu trong các tổ chức chưa được ủy quyền 

chính thức bởi Ban Tổ chức cuộc thi Sơ đồ Tư duy quốc gia, Ban Tổ chức cuộc thi 

sẽ không chịu trách nhiệm và kết quả sẽ cũng không được công nhận. 

Các luật thi này là một tập hợp con của Luật thi chung của Giải vô địch trí 

nhớ thế giới và được thực hiện dưới sự bảo trợ thông tin của Hội đồng thể thao trí 

nhớ thế giới. 

Sơ đồ Tư duy phải được vẽ trên giấy A3 do Ban tổ chức cung cấp. 

Thí sinh phải tự mang dụng cụ vẽ (màu vẽ, bút mực,…). Không sử dụng bút 

hoặc băng xóa trong quá trình thi. Tên thí sinh và số báo danh phải được viết trên 

mặt sau của giấy A3. 



 

 

Tác phẩm Sơ đồ Tư duy yêu được thí sinh phoàn thành tại hiện trường thi một 

cách độc lập, sau đó do trọng tài thu, chấm, và lưu giữ. 

Sơ đồ Tư duy bắt buộc phải được vẽ trong phòng thi đấu và không được mang 

đi trước khi được chấm. Không được phép làm ồn khi vẽ Sơ đồ Tư duy. 

Tất cả Sơ đồ Tư duy sẽ được vẽ ra bằng tay, không sử dụng phần mềm. 

Các thí sinh không được tham khảo internet trong suốt cuộc thi để tìm nguồn 

hình ảnh hoặc thông tin bổ sung  

2 Quy định cụ thể cho từng vòng thi: 

2.1. Vòng loại: 

- Quay video chia sẻ kiến thức đã tổng hợp trên sơ đồ tư duy, thời lượng tối 

đa 5 phút. 

- Thí sinh thực hiện đăng bài trên trang cá nhân Facebook và nộp bài về 

website vmindmap.vn 

- Thứ 6 mỗi tuần công bố đề trên website vmindmap.vn và thứ 5 tuần sau nộp 

bài.  

*Hình thức thi có thể thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế và theo hướng 

có lợi nhất cho thí sinh.   

 

2.2. Vòng Bán kết 

Bài 1: Thí sinh vẽ sơ đồ tư duy kiến thức bài học trong chương trình phổ 

thông. 

Bài 2: Thí sinh vẽ sơ đồ tư duy một chủ đề.  



 

 

Thời gian thi cho mỗi bài là 2 tiếng. Sau 1 tiếng 30 phút, thí sinh có thể nộp 

bài.  

2.3. Vòng Chung kết 

Bài 1: Thí sinh vẽ sơ đồ tư duy kiến thức bài học trong chương trình phổ 

thông. 

Bài 2: Thí sinh vẽ sơ đồ tư duy một chủ đề.  

Thời gian thi cho mỗi bài là 2 tiếng. Sau 1 tiếng 30 phút, thí sinh có thể nộp 

bài.  

2.4 Tiêu chí chấm điểm 

Hệ thống chấm điểm chính thức của Tony Buzan được sử dụng để chỉ định 

điểm cho mỗi sơ đồ tư duy. 

Ngoài các Luật của Sơ đồ Tư duy, tính chính xác của thông tin trên sơ đồ tư 

duy cũng được tính đến. 

Mỗi sơ đồ tư duy phải được chấm bởi hai trọng tài. 

Trong cuộc thi quốc gia, 5 bản đồ tư duy cao điểm nhất được Tổng trọng tài 

cấp cao đánh giá để xác định các vị trí vàng, bạc và đồng. 

• Trường hợp có điểm hòa nhau ở vị trí 1, 2, 3, Trọng tài trưởng của thế giới sẽ 

chấm thêm điểm. 

• Điểm này được chấm dựa trên yếu tố “WOW” của sơ đồ, để tách điểm hòa 

nhau. 

• Điểm quyết định là điểm cuối và không thể tranh cãi. 



 

 

2.5 . Khiếu nại: 

Trong tình huống có sự khiếu nại về điểm số, thí sinh phải điền thông tin vào 

mẫu giấy và nộp đến Trưởng ban Trọng tài. 

Trưởng ban trọng tài sẽ điều tra lại khiếu nại và xem lại làm bài của thí sinh. 

Điểm số sẽ được kiểm tra lại 3 lần (triple checked) và kết quả sẽ được phản hồi ngay 

cho thí sinh. 

Thí sinh sẽ không được phép cầm lại bài làm của mình trong suốt thời gian 

xem xét lại của trọng tài. Mọi giấy làm bài sẽ được huỷ sau cuộc thi và không trả về 

cho thí sinh.  

Điều 4:  Vật dụng cần chuẩn bị (dành cho tuyển thủ) 

- Bút vẽ các loại 

- Giấy vẽ (dành cho vòng loại). Vòng bán kết và chung kết dùng giấy vẽ do 

BTC cung cấp. 

Điều 5: Trọng tài 

Trách nhiệm của trọng tài là quyết định kết quả thi và đảm bảo sự công bằng 

cho thí sinh, hỗ trợ ban tổ chức trong công tác tổ chức giải đấu được diễn ra thành 

công.   

Trọng tài phải tuân thủ nghiêm túc các quy định và luật chơi tại giải đấu. Cá 

nhân nào vi phạm sẽ chịu mọi hình thức phạt của ban tổ chức. Nếu trọng tài phạm 

lỗi trong quá trình đánh giá thí sinh, anh/chị ấy sẽ phải đệ trình vấn đề với trọng tài 

trưởng và giải thích sự việc. Trọng tài trưởng sẽ cân nhắc việc có cho trọng tài phạm 

lỗi tiếp tục công tác tại giải đấu hay đình chỉ nhiệm vụ.   

Các trọng tài được đào tạo các nội dung như sau:  

- Các kĩ thuật vẽ sơ đồ tư duy 



 

 

- Các luật vẽ sơ đồ tư duy 

- Lịch thi đấu 

- Hình thức thi và cách chấm điểm 

 

Điều 6:  Danh hiệu, giải thưởng  

1. Vòng loại:  

- Cá nhân (hàng tuần): Mỗi khối lớp có 1 giải xuất sắc (1 giải x 12 khối). Mỗi 

giải trị giá 1 triệu đồng và giấy khen của Ban Tổ Chức. Thí sinh xuất sắc được tham 

gia vòng bán kết. 

- Tập thể trường (hàng tháng): Giải kỷ lục học đường 

+ Mỗi tháng có xác lập Kỷ Lục Học Đường với nội dung: Trường ứng dụng 

Phương pháp Sơ đồ Tư duy trong học tập có số lượng học sinh tham gia cao nhất 

trong tháng.  

+ Mỗi bậc học (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) chọn 1 

trường cao nhất. Phần thưởng dự kiến: Bằng xác lập kỷ lục, 01 Flip Chart Samsung 

và 100 cuốn sách 5 phút thuộc bài. 

2. Chung kết: 

Mỗi khối lớp sẽ được trao giải nhất, nhì, ba. 

- Giải nhất: 10 triệu đồng (12 giải) 

- Giải nhì: 8 triệu đồng (12 giải) 

- Giải ba: 5 triệu đồng (12 giải) 

*Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi lên đến gần 3 tỉ đồng.  



 

 

Điều 7: Lịch trình tổ chức 

- Ngày khởi động: 24/4/2022 

- Thời gian đăng kí, lấy số báo danh: từ 1/5/2022 – 20/10/2022 

- Lịch thi vòng loại sơ tuyển: Từ ngày 06/5/2022 đến 03/11/2022  

- Thời gian thi bán kết: Tháng 11/2022 

- Thời gian thi chung kết: Tháng 12/2022 

Điều 8: Hỗ trợ tài chính 

Khi tham dự vòng chung kết, các thí sinh ở xa được hỗ trợ kinh phí đi lại và ăn nghỉ 

theo quy định của BTC. Thông tin chi tiết về mức hỗ trợ có trên website của chương 

trình. 

Điều 9: Thông tin liên hệ về cuộc thi 

Website: www.vtv7.vtv.vn  và  www.vmindmap.vn 

Email: sodotuduyvietnam@gmail.com 

 


