
 

 

THỂ LỆ CUỘC THI “SƠ ĐỒ TƯ DUY VIỆT NAM 2022” 

GIẢI ĐỒNG ĐỘI 

Điều 1: Đối tượng dự thi 

1. Tất cả các học sinh lớp 4, lớp 5 đến từ các trường tiểu học trên toàn quốc, khuyến 

khích các học sinh vùng sâu, vùng xa, dân tộc ít người. 

2. Các học sinh có nhu cầu tham gia cuộc thi tự thành lập đội hoặc có thể đăng ký 

với nhà trường đang theo học để thành lập đội dự thi. Không giới hạn số đội của mỗi 

trường. 

Điều 2: Đăng ký dự thi 

1. Các học sinh đăng ký theo đội, mỗi đội gồm 03 thành viên, chỉ có tối đa 01 thành 

viên là học sinh lớp 5. 

2. Không giới hạn số đội của mỗi trường. 

3. Hình thức, thời hạn dự thi: 

a. Các trường/các đội có thể điền form đăng ký dự thi trực tuyến trên website:  

www.vtv7.vtv.vn hoặc www.vmindmap.vn. 

b. Thời hạn đăng ký dự thi: Từ 01/5/2022 đến 19/6/2022. 

4. Các đội đăng ký dự thi sẽ được tham gia khóa tập huấn kỹ năng Vẽ sơ đồ tư duy 

(mindmap) được tổ chức theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Lịch trình tổ chức tập 

huấn sẽ được BTC thông báo cụ thể đến các trường học có đội đăng ký tham gia cuộc thi. 

Điều 3: Thể thức thi đấu 

1. Vòng sơ loại 

- BTC phỏng vấn, kiểm tra trình độ các đội tuyển dưới hình thức trực tuyến (qua zoom) để 

chọn 48 đội vào vòng loại. 

2. Vòng loại 

- 48 đội tuyển sẽ được mời tới Hà Nội và tham gia các trận đấu để chọn ra đội vô địch. Tất 

cả các trận đấu đều được ghi hình và phát sóng trên truyền hình. 

- 48 đội sẽ bắt thăm để chia thành 16 nhóm thi đấu, mỗi nhóm có 3 đội. 

 



 

 

- Mỗi nhóm thi 1 trận duy nhất. Sau 16 trận sẽ chọn ra 9 đội có số điểm cao nhất vào vòng 

bán kết. 

3. Vòng bán kết 

- 9 đội có số điểm cao nhất bắt thăm chia thành 3 nhóm thi đấu. Sau 3 trận đấu sẽ chọn ra 

3 đội thắng cuộc vào trận chung kết. 

4. Trận chung kết 

- 3 đội sẽ thi đấu trận chung kết để chọn nhà vô địch. 

Điều 4: Diễn tiến trận đấu 

Mỗi trận đấu gồm 3 phần: 

Phần 1: NHỚ SIÊU TỐC 

- Cả 3 đội cùng chơi. Các đội có 3 câu hỏi để kiểm tra khả năng ghi nhớ nhanh về các dữ 

liệu gồm: con số, từ vựng, hình ảnh.  

- Các dữ liệu chỉ xuất hiện trong 30 giây, sau đó các đội có 1 phút để viết ra các dữ liệu. 

Đội nào nhớ được nhiều dữ liệu hơn là đội chiến thắng. Với mỗi câu hỏi, đội giành chiến 

thắng có 30 điểm. 

- Điểm tối đa cho phần thi này là 90 điểm. 

Phần 2: VẼ SIÊU NHANH 

- Từng đội lên chơi lần lượt, mỗi đội có 3 lượt chơi. 

- Mỗi đội lần lượt cử 1 thành viên lên vẽ. Thành viên này được cung cấp 1 từ khóa và chỉ 

có 1 phút để vẽ hình để biểu hiện từ khóa đó trên bảng, 2 thành viên còn lại có nhiệm vụ 

đoán đúng từ khóa.  

- Trong 30 giây đầu, hai thành viên còn lại dựa trên hình vẽ của đồng đội để đoán đúng từ 

khóa. (Nếu không thể đoán được, người vẽ có thể mô tả thêm bằng lời nói nhưng không 

được nhắc đến từ khóa đó và số điểm ghi được sẽ không phải là điểm tuyệt đối cho phần 

thi đó). 

- Mỗi đội có 3 từ để vẽ và đoán từ khóa. Mỗi từ đoán đúng được sẽ được 30 điểm. 

- Điểm tối đa cho phần thi này là 90 điểm. 

 



 

 

Phần 3: MINDMAP SIÊU ĐỈNH 

- Mỗi đội cử 1 thành viên lên bắt thăm để chọn bài học bất kỳ trong sách giáo khoa (các 

bài thuộc các môn học: Toán, Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý, Khoa học). (Đội nào có tổng số 

điểm ở vòng 1 và vòng 2 cao hơn sẽ lần lượt được ưu tiên bắt thăm đề trước). 

- Cả đội có 5 phút để đọc nội dung bài được công bố và có 10 phút để vẽ sơ đồ tư duy. Sau 

đó, đội sẽ có 2 – 3 phút để thuyết trình nội dung. 

- Ban giám khảo sẽ nhận xét, đánh giá, cho điểm về: 

 Độ chính xác của kiến thức mà các em đã trình bày; 

 Kỹ thuật vẽ sơ đồ tư duy; 

 Khả năng thuyết trình; 

 Sự sáng tạo của các em. 

- Điểm tối đa cho phần thi này là 100 điểm. 

Điều 5: Chấm điểm và công nhận chiến thắng 

- Đội cao điểm hơn là đội chiến thắng. 

- Trường hợp hai đội bằng điểm nhau: Đội hoàn thành câu hỏi với thời gian nhanh hơn sẽ 

là đội có số điểm cao hơn, hoặc Ban giám khảo có thể phân định bằng câu hỏi phụ. 

- Quyết định của Ban giám khảo là quyết định cuối cùng. 

Điều 6: Giải thưởng 

 Đội đạt giải Nhất các trận Vòng loại được nhận 5 triệu đồng/đội. 

 Đội đạt giải Nhất các trận Vòng bán kết được 10 triệu đồng/đội. 

 Đội đạt giải Nhất chung cuộc được nhận 50 triệu đồng/đội. 

Ngoài ra, các đội sẽ nhận được quà tặng, giấy chứng nhận tham gia cuộc thi và bằng khen 

do BTC cấp. 

 

 

 



 

 

Điều 7: Lịch trình tổ chức 

 24/4/2022: Khởi động cuộc thi. 

 01/5/2022 đến 19/6/2022: Các đội đăng ký dự thi. 

 11/6/2022 đến 25/6/2022: Đào tạo và Kiểm tra vòng sơ loại. 

 01/7/2022 đến 20/7/2022: Thi đấu và ghi hình tại Hà Nội. 

 07/8/2022: Bắt đầu phát sóng các trận thi đấu trên truyền hình. 

 18/12/2022: Trao giải cho 03 đội đạt giải cao nhất. 

Điều 8: Hỗ trợ tài chính 

- Các đội vượt qua Vòng sơ loại sẽ được mời tham gia thi đấu vòng chung kết tại Hà Nội. 

Những đội ở xa được hỗ trợ chi phí đi lại, 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 

Hotline: 034.8152627 

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

Email: sodotuduyvietnam@gmail.com 
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