
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SGDĐT-GDTX-CN&ĐH Hải Phòng,  ngày        tháng      năm 2022  
V/v phối hợp tổ chức “Sân chơi sơ đồ 

tư duy năm 2022” 

 

 

   Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân quận, huyện; 

- Phòng Giáo dục và đào tạo quận, huyện; 

- Thủ trưởng các đơn vị giáo dục. 
     

 Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Viện Kỷ lục 

Việt Nam đang triển khai “Sân chơi sơ đồ tư duy Việt Nam năm 2002 – Vietnam 

Mindmap Championship 2022” nhằm khuyến khích khả năng tự học của học sinh 

thông qua việc sử dụng hình ảnh và sơ đồ tóm tắt một cách sinh động (gửi kèm 

Công văn 424/KG-CTGD ngày 20/5/2022 của Ban Khoa giáo - Đài truyền hình 

Việt Nam). 

 Từ lý luận, thực tiễn và kết quả Hội thảo được tổ chức vào ngày 24/5/2022 

tại Hải Phòng, cho thấy tác dụng của việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và 

học, đặc biệt đối với việc tự học của học sinh. Vì vậy, Sở GD&ĐT khuyến khích 

các trường sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học và hướng dẫn học sinh học 

tập. 

 Sở GD&ĐT yêu cầu các trường tích cực phối hợp cùng Ban Khoa giáo - 

Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Kỷ lục Việt Nam tuyên truyền, phổ biến và 

hướng dẫn, vận động học sinh tham gia sân chơi nói trên trên tinh thần tự nguyện, 

đặc biệt vì mục tiêu học tập của học sinh. 

 Trong quá trình triển khai thường xuyên báo cáo về Sở GD&ĐT để được 

chỉ đạo kịp thời, kết quả tham gia báo cáo về Sở GD&ĐT (qua Phòng GDTX-

CN&ĐT, ĐT 0912.282.494). 

 Trân trọng ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trưởng các đơn vị thuộc Sở; 

- Truyền hình VTV7; 

- Lưu: VT, GDTX-CN&ĐH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Đỗ Thị Hòa 
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