THỂ LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC
VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM “TỔ QUỐC BÊN BỜ SÓNG” NĂM 2022
I. Đối tượng dự thi
- Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước
ngoài đang công tác, sinh sống và học tập ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi.
- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng chuyên môn, Hội đồng
Giám khảo không được tham gia dự thi.
II. Hình thức thi
Gồm 03 vòng thi:
- Vòng thi tuần: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo hình thức trực tuyến (trên
Website hoặc App của Cuộc thi).
- Vòng bán kết: Tương tự vòng thi tuần.
- Vòng chung kết toàn quốc: Thi đối kháng trực tiếp trên sân khấu.
III. Mô tả về các vòng thi
- Vòng thi tuần gồm các câu hỏi dạng chữ. Một lượt thi gồm 30 câu hỏi, mỗi
câu có 30 giây để vừa đọc hiểu và vừa trả lời, thí sinh dự thi lựa chọn 1 đáp án đúng
nhất để trả lời, mỗi câu trả lời đúng tương đương với 10 điểm. Hoàn thành hết phần
thi thí sinh sẽ đạt được tối đa 300 điểm/ lượt thi, với mỗi câu trả lời sai thí sinh
không bị trừ điểm.
Sau khi hoàn thành 4 vòng thi tuần, BTC sẽ cấp quyền thi vòng Bán kết cho 80
thí sinh xuất sắc nhất của 4 tuần trên, gồm có 40 người từ mỗi tuần thi (mỗi tuần lấy
10 người có điểm cao nhất), và 40 người có điểm tích lũy cao nhất sau 4 tuần thi.
- Vòng Bán kết tương tự vòng thi Tuần, tuy nhiên mỗi thí sinh chỉ có duy nhất
một lượt thi. Ban Tổ chức quy định khoảng thời gian diễn ra vòng thi Bán kết, thí
sinh có thể tùy chọn thời gian phù hợp trong khoảng thời gian này để thi. Quá hạn sẽ
bị mất quyền tham gia thi.
Kết thúc vòng thi Bán kết, BTC sẽ lựa chọn 15 thí sinh có tổng số điểm cao
nhất để tham gia vòng thi Chung kết toàn quốc. Trong trường hợp có nhiều thí sinh
bằng điểm nhau, sẽ ưu tiên theo thời gian tham gia để đạt được số điểm trên; nếu
thời gian bằng nhau sẽ tiếp tục xét đến thứ hạng sau 04 vòng thi Tuần. Tám vị trí
đứng đầu bảng xếp hạng 80 thí sinh tại vòng Bán kết sẽ được giải nhất, nhì, ba và
khuyến khích.
- Vòng Chung kết: 15 thí sinh chiến thắng ở vòng Bán kết tham gia thi Chung
kết tại Hà Nội. Các thí sinh được chia thành 5 đội, mỗi đội 03 thành viên thi đối
kháng trực tiếp.
IV. Cách thức tham gia
1. Đăng ký/ đăng nhập tham gia thi
- Cách 1: Truy cập website: http://www.toquocbenbosong.vn để đăng ký/ đăng
nhập thông tin tham gia Cuộc thi.

- Cách 2: Tìm và tải ứng dụng “Tổ quốc bên bờ sóng” trên điện thoại di động
từ kho ứng dụng App Store ( đối với hệ điều hành IOS) và CH Play (đối với hệ điều
hành Android).
- Thí sinh tham gia đăng kí/ đăng nhập để vào thi. Thí sinh cần điền vào các mục
Họ Tên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ Cơ quan công tác,... để cập nhật thông tin cá
nhân sau đó sẽ chuyển sang bảng mật khẩu để bảo mật cho mỗi tài khoản tham gia.
2. Tham gia thi
- Sau khi đăng kí/ đăng nhập xong, thí sinh sẽ đọc qua bảng thể lệ cuộc thi, thí
sinh xác nhận và bắt đầu thi.
- Sau khi hoàn thành phần thi sẽ hiện ra bảng thống kê cá nhân bao gồm: Số
câu hỏi đã trả lời, số câu hỏi trả lời sai, số câu hỏi trả lời đúng, đáp án đúng của các
câu hỏi trả lời sai.
- Bảng xếp hạng cá nhân của tất cả những người tham gia thi tuần sẽ xuất hiện
sau khi cá nhân đóng bảng thống kê của mình.
V. Giải thưởng
1. Mỗi tuần có 18 giải thưởng với số lượng và giá trị như sau:
- 1 giải nhất: 2.000.000 đ
- 1 giải nhì: 1.500.000 đ
- 1 giải ba: 1.000.000 đ
- 15 giải khuyến kích: 200.000 đ
2. Bán kết gồm 08 giải với số lượng và giá trị như sau:
- 1 giải nhất: 3.000.000 đ
- 1 giải nhì: 2.000.000 đ
- 1 giải ba: 1.500.000 đ
- 5 giải khuyến khích: 500.000 đ
3. Chung kết gồm:
- Giải cá nhân: Một giải đặc biệt gồm giấy chứng nhận, cup kèm tiền thưởng
dành cho thí sinh có tổng điểm số qua 3 vòng thi cao nhất toàn quốc (cộng dồn
tổng điểm từ vòng thi trực tuyến, vòng thi Bán kết, vòng thi Chung kết toàn quốc lấy điểm của tập thể đội tuyển).
- Giải đội tuyển:
+ 1 giải nhất, gồm giấy chứng nhận, cúp kèm tiền thưởng.
+ 1 giải nhì, gồm giấy chứng nhận, cúp kèm tiền thưởng.
+ 1 giải ba, gồm giấy chứng nhận, cúp kèm tiền thưởng.
+ 2 giải khuyến khích, gồm giấy chứng nhận, cúp kèm tiền thưởng trị giá.
Số lượng giải thưởng sẽ do BCĐ Cuộc thi quyết định điều chỉnh trong quá
trình thực tế tổ chức cuộc thi.
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VI. Thông báo kết quả và trao thưởng
Kết quả vòng thi tuần và bán kết được cập nhật hằng tuần trên ứng dụng thi và
các trang báo điện tử của các cơ quan phối hợp tổ chức. BTC sẽ trao giải thưởng cho
những người đoạt giải trong phần thi tuần (người đoạt giải không có điều kiện tham
gia nhận giải sẽ được gửi tiền thưởng qua đường bưu điện hoặc tài khoản cá nhân)
VII. Những vấn đề lưu ý
- Thí sinh cần cung cấp trung thực, đầy đủ các thông tin bắt buộc bao gồm Họ và
tên; ngày tháng năm sinh; nơi ở, nơi học tập hoặc công tác; số điện thoại; địa chỉ
email. Số CMTND, CCCD sẽ được yêu cầu cung cấp đối với thi sinh tham gia thi từ
vòng Bán kết.
- Nghiêm cấm việc sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi,
nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi.
- Thí sinh có thể tham gia thi vào bất kỳ thời gian nào trong khung thời gian mà
Ban Tổ chức thông báo.
- Trong quá trình thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối
do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi.
- Mỗi thí sinh được tham gia thi tối đa 03 lượt thi trong 1 ngày. Nếu các ngày
sau đó thí sinh không tham gia thi sẽ không được cộng dồn số lượt thi theo ngày cho
lần thi tiếp theo.
- Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký một tài khoản thi với các thông tin cung
cấp bắt buộc như nêu trên.
- Bảng xếp hạng tuần được tính dựa trên thành tích tốt nhất của các thí sinh của
một lượt thi/ các lượt thi. Thứ tự ưu tiên đối với trường hợp các thí sinh có số điểm
bằng nhau là thời gian thi để đạt được số điểm đó; số lượt thi trước đó; lượt tham gia
thi sớm nhất.
- Bảng xếp hạng tổng 4 tuần được được tính trên tổng số điểm thí sinh có được
sau các lượt thi trong 4 tuần. Thứ tự ưu tiên đối với trường hợp các thí sinh có số
điểm bằng nhau là thời gian thi để đạt được số điểm đó; số lượt thi ít hơn; lượt tham
gia thi sớm nhất.
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