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HIỆP HỘI Ô TÔ THỂ THAO VIỆT NAM 
CHÍNH THỨC RA MẮTVideo highlight

HIỆP HỘI
Ô TÔ THỂ THAO VIỆT NAM

Ngày 4/1/2020, Đại hội thành lập Hiệp 
hội Ô tô thể thao Việt Nam (Nhiệm kỳ 

2020 – 2025) diễn ra thành công tốt đẹp tại 
Khách sạn Army, Hà Nội. 

Đại hội đã thống nhất cao bầu ra Ban chấp 
hành gồm 15 ủy viên do ông Lê Khắc Hiệp, 
Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup làm Chủ 
tịch. Ngoài ông Lê Khắc Hiệp, Đại hội cũng 
bầu ra 4 Phó chủ tịch là ông Khuất Việt 
Hùng, bà Nguyễn Thị Quý Phương, ông Võ 
Kim Thanh và ông Ngô Việt Dũng. Tổng thư 
ký là bà Lê Thị Thanh Tú.

Trong những năm tới, VMA cùng với các 
tổ chức thành viên khác, dưới sự dẫn dắt, 
định hướng của Hiệp hội Ô tô thể thao Việt 
Nam sẽ tập trung tổ chức các hoạt động 
thể thao đua xe ô tô phong trào, nhằm góp 
phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của 
các môn ô tô thể thao tại Việt Nam.

NHIỆM KỲ 2020 – 2025
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Kính gửi các thành viên sáng lập Hiệp hội Ô tô Thể thao Việt Nam; các câu lạc bộ xe 
ô tô thể thao; các vận động viên ô tô thể thao chuyên nghiệp và bán chuyên; các 
cán bộ điều hành Giải đua xe Công thức 1 Formula One VinFast Vietnam Grand Prix 
2020; cùng người hâm mộ môn đua xe ô tô thể thao cả nước, 

Đua xe ô tô thể thao đã có lịch sử hơn 130 năm trên thế giới, và lịch sử hơn 10 năm 
tại Việt Nam. 

Hiệp hội Ô tô Thể thao Việt Nam được thành lập là thành quả của niềm đam mê, 
sự ngẫu hứng và cả sự bền bỉ của những tay đua đầu tiên; của những nhà tổ chức 
thế hệ tiên phong đầy bản lĩnh đã tạo tiền đề cho một tổ chức chuyên nghiệp ra 
đời. Bởi vậy, Hiệp hội Ô tô Thể thao Việt Nam mang tôn chỉ là ngôi nhà chung của 
tất cả những ai đam mê môn thể thao tốc độ, với mục tiêu đoàn kết cộng đồng ô 
tô thể thao, hướng tới sự chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế cho các hoạt động trải 
nghiệm, tập luyện, thi đấu và phát triển tài năng, khẳng định chỗ đứng của môn đua 
xe ô tô thể thao trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.

Hiệp hội cũng mang sứ mệnh của cộng đồng ô tô thể thao toàn cầu - là làm cho 
môn đua xe ô tô trở nên an toàn hơn, công bằng hơn, dễ tiếp cận, trong tầm với 
của tất cả mọi người, không phân biệt giai tầng, thu nhập, giới tính và lứa tuổi. 

Quá trình thành lập Hiệp hội có thể nói đã bắt đầu từ những năm đầu thiên niên kỷ, 
từ những cuộc đua tự phát, từ giải kỹ năng lái xe đầu tiên “Vô lăng vàng” do Diễn 
đàn Otofun tổ chức năm 2008, từ VOC - giải đua xe địa hình đầu tiên được chính 
thức cấp giấy phép là 1 giải đua xe đích thực vào năm 2010. Rồi đến tháng 11.2018, 
khi Hà Nội công bố đăng cai Giải đua danh giá nhất của môn đua xe ô tô thể thao 
- Giải đua Công thức 1, cả thế giới đã dồn sự chú ý đến Việt Nam với những câu hỏi 
về sự hiện hữu của một cộng đồng motorsport tại một đất nước vẫn được thế giới 
nhắc nhiều về chiến tranh hơn là về những thành tựu của thời đại số. Tháng 12/2018, 
cơ quan điều hành thể thao quốc gia đầu tiên và duy nhất - Công ty TNHH Hiệp hội 
Thể thao Xe động cơ Việt Nam được Bộ VH-TT-DL công nhận và giới thiệu làm thành 
viên của Liên đoàn Ô tô Quốc tế FIA. Chỉ 1 năm sau đó, 246 cơ quan điều hành quốc 
gia trên toàn thế giới đã biết đến VMA và đồng thuận 100% bầu VMA là thành viên 
chính thức của FIA vào ngày 06/12/2019. Và ngày 10/12 vừa qua, Bộ Nội Vụ ban hành 
Quyết định số 1073/QĐ-BNV cho phép thành lập Hiệp hội Ô tô Thể thao Việt Nam. 

Đó chính là chặng đường hơn mười năm để đi đến ngày 4/1/2020, 112 đại biểu là 
các thành viên sáng lập Hiệp hội đã có mặt tại trung tâm Thủ đô Hà Nội để đóng 
góp trí tuệ, quyết tâm, cho ra đời một tổ chức - một ngôi nhà chung cho ô tô thể 
thao Việt Nam. 112 đại biểu đại diện cho hàng ngàn, hàng ngàn người Việt Nam đam 
mê môn thể thao tốc độ, từ ba miền Bắc, Trung, Nam hội tụ, để bắt đầu một hành 
trình dài và đầy cảm hứng cho tương lai của ô tô thể thao tại Việt Nam. 

THƯ ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HIỆP HỘI
Ô TÔ THỂ THAO VIỆT NAM
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Chúng ta có gì cho hành trình này? 

Câu trả lời là chúng ta có 1 cộng đồng không thể tuyệt vời hơn - với những anh tài 
Redline, Racing AKA, TrippleX Karting, BlackArts và rất nhiều đội đua, câu lạc bộ 
đã, đang và sẽ thành hình, với những giải đua đầy máu lửa đam mê VOC, King of 
Pickup (KOP), LAAN Challenge the Mountain, Knock out the King (KOK)... Chúng ta có 
Giải đua Formula One VinFast Vietnam Grand Prix chính thức khởi tranh vào tháng 
4/2020, để Việt Nam trở thành nơi hội tụ của những tay đua, đội đua xuất sắc nhất 
thế giới - nơi hội tụ của tinh hoa ô tô thể thao toàn cầu ở đẳng cấp cao nhất - mở 
ra cơ hội chạm tới đỉnh cao, truyền cảm hứng cho những khát vọng lớn lao trong 
cộng đồng ô tô thể thao Việt Nam.

Trước cơ hội và thách thức, Hiệp hội Ô tô Thể thao định vị và vươn lên với tầm nhìn 
hướng tới tương lai phát triển mạnh mẽ và bền vững của các bộ môn đua xe thể 
thao trên toàn lãnh thổ. Từ off-road đến on-road, từ nền tảng các môn dễ tiếp cận 
mang lại trải nghiệm và hứng thú cho tất cả mọi người gồm Motorkhana mà chúng 
ta thường gọi là Gymkhana, Drift, đua xe địa hình hay E-sport; đến các môn đua xe 
định hướng lên chuyên nghiệp, bắt đầu đòi hỏi sự đầu tư như Karting, Crosscar và 
dần dần tự tin hội nhập với thế giới trong các bộ môn chuyên nghiệp cao là Rally và 
các môn công thức Formula 1,2,3,4. 

Để hiện thực hoá tầm nhìn đó, chiến lược của Hiệp hội trong nhiệm kì đầu tiên được 
xây dựng trên 5 trụ cột: CON NGƯỜI - ĐIỀU LỆ - BẰNG ĐUA XE CHUYÊN NGHIỆP - 
GIẢI ĐUA và HẠ TẦNG. Đây là một lộ trình bài bản và được triển khai đồng bộ trên 5 
phương diện:

• Về nhân sự, Hiệp hội chú trọng bồi dưỡng đội ngũ chuyên môn cũng như quản 
lý chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn FIA, với các chức danh: trọng tài FIA, quản lý 
trường đua, giám đốc giải đua... 

• Về hệ thống điều lệ và quy chuẩn, Hiệp hội sẽ xây dựng và áp dụng bộ điều lệ, 
thể thức và quy chuẩn cho tất cả các môn đua xe thể thao trong hệ thống giải 
đua của FIA. 



6 | Newsletter T1 - 2020

• Tập trung phát triển đội ngũ vận động viên chuyên nghiệp và tiệm cận trình độ 
khu vực, thế giới với hệ thống bằng đua xe FIA do VMA đánh giá và cấp bằng. 

• Song song với đó là lộ trình nâng cấp các giải đua trong nước, kiến tạo các giải 
vô địch quốc gia các cấp và đăng cai các giải đua khu vực và quốc tế. 

• Đặc biệt, hệ thống hạ tầng cần được đầu tư xây dựng cả về quy mô và chất 
lượng sao cho tương xứng với tiềm năng cũng kỳ vọng của cộng đồng ô tô thể 
thao cả nước. 

Xuyên suốt mọi hoạt động, chúng ta sẽ luôn nêu cao giá trị cốt lõi của cộng đồng 
ô tô thể thao Việt Nam là VĂN MINH và CỐNG HIẾN: văn minh, tiến bộ và luôn cống 
hiến những giải đua, những màn trình diễn hấp dẫn, đẳng cấp cho người hâm mộ; 
nêu gương ý thức thượng tôn pháp luật, tuân thủ quy tắc ATGT “giao thông an toàn, 
cứu ngàn sinh mạng”. 

Những mục tiêu lớn lao đó có thể trở thành hiện thực trong bao lâu nữa? 

Chúng ta hãy cùng tin tưởng rằng Hiệp hội của chúng ta sẽ đạt được những mục 
tiêu đó trong tương lai không xa. Bởi ngày 3/4/2020, hàng trăm triệu người hâm mộ 
ở Việt Nam và trên toàn thế giới sẽ có thể nghe tiếng động cơ xe F1, nhìn những màn 
so tài kiệt xuất trên đường đua Mỹ Đình. Và bởi tất cả chúng ta đã CÙNG NHAU lập 
nên Hiệp hội Ô tô Thể thao Việt Nam, CÙNG NHAU đặt mục tiêu, hoạch định chiến 
lược để CÙNG NHAU thành công, như thông điệp của ông Jean Todt – Chủ tịch Liên 
đoàn Ô tô Quốc tế FIA gửi tới 246 thành viên của Đại gia đình FIA đến từ 145 quốc 
gia trên toàn thế giới trong Hội nghị Toàn cầu FIA 2019: 

“Coming together is a beginning 
Keeping together is the progress
Working together is the success”.

Nhân dịp xuân mới Canh Tý 2020, Ban Chấp hành Hiệp hội Ô tô Thể thao Việt Nam 
xin kính chúc các thành viên sáng lập; các câu lạc bộ xe ô tô thể thao; các vận 
động viên ô tô thể thao chuyên nghiệp và bán chuyên; các cán bộ điều hành Giải 
đua xe Công thức 1 Formula One VinFast Vietnam Grand Prix 2020; cùng người hâm 
mộ môn đua xe ô tô thể thao cả nước sức khỏe, bình an, hạnh phúc và luôn tràn 
đầy năng lượng, để đến với nhau, để đồng hành và nỗ lực cùng nhau tạo nên những 
thành tựu đáng tự hào, để Hiệp hội lớn mạnh và trình độ của ô tô thể thao Việt Nam 
vươn tầm thế giới.

Trân trọng,

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI Ô TÔ THỂ THAO VIỆT NAM
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Vì một số lý do khách quan, sự 
kiện sẽ không thể diễn ra như 

dự kiến và sẽ dời lại sang quý 3 năm 
2020.

Mặc dù Vòng chung kết sẽ không 
diễn ra vào tháng 2, đối với Giải đua 
Vietnam Auto Gymkhana Champi-
onship, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục triển 
khai việc cấp bằng và thành lập 
đoàn Vận động viên tham dự giải 
Asia Auto Gymkhana Championship 
2020 như đã cam kết.

Mọi thông tin chi tiết về thời gian và 
địa điểm tổ chức Festival Ô tô thể 
thao quốc tế sẽ được đăng tải trên 
website chính thức của VMA trong 
thời gian tới.

hông báoT
THÔNG BÁO

DỜI NGÀY TỔ CHỨC
FESTIVAL Ô TÔ THỂ THAO 
QUỐC TẾ THÁNG 2/2020

TẠI HỒ HOÀN KIẾM, HÀ NỘI
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THÁNG 2 | 2020

THÁNG 1 | 2020

THÁNG 3 | 2020

Đào tạo bổ sung các Cán bộ điều hành của VMA

Giám đốc Giải đua F1 khảo sát tiến độ thi 
công và công tác chuẩn bị cho Giải đua F1 
Việt Nam lần 2

68 Cán bộ điều hành cấp cao tham gia khoá đào tạo 
thực tế tại Giải đua Formula 1 Australian Grand Prix 2020
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http://vietnammotorsports.vn


