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Khóa đào tạo đầu tiên dành cho các Cán 

bộ điều hành Giải đua Công thức 1 Việt 

Nam 2020 do Hiệp hội Thể thao Xe động cơ 

(VMA) đã diễn ra thành công tốt đẹp từ ngày 

31/05/2019 đến ngày 02/06/2019. Qua 3 ngày 

đào tạo cùng các chuyên gia đến từ Liên 

đoàn Xe động cơ Úc (CAMS), các cán bộ điều 

hành không chỉ được trang bị những kiến thức 

và kĩ năng cần thiết để điều hành giải đua mà 

còn chia sẻ với nhau nhiều khoảnh khắc đáng 

nhớ như một gia đình.

ĐÀO TẠO CÁN BỘ ĐIỀU HÀNH
CẤP CAO CHO CHẶNG ĐUA 
VIETNAM GRAND PRIX 2020
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CẢM NHẬN
CỦA MỘT SỐ CÁN BỘ 

ĐIỀU HÀNH THAM DỰ 

KHÓA ĐÀO TẠO

Từ lạ thành quen, từ cá nhân thành đồng đội. Những 
con người đến từ những ngành nghề lĩnh vực khác nhau 
và mang trong mình những nỗi niềm, mong đợi cũng 
không giống nhau ở ngày đầu tiên, đã cùng gặp nhau 
ở một điểm và nhìn về một hướng: giải đua F1 Grand 
Prix Hanoi 2020 phải thành công.

Khoá học được chuẩn bị bài bản, chỉn chu từ những 
khâu nhỏ nhất; sự huấn luyện chuyên môn từ các 
chuyên gia của CAMS truyền tải cho người tham dự 
không chỉ kiến thức mà còn là cái tâm của cả đội ngũ. 
Ban Tổ chức thực sự đã lan tỏa được tinh thần thể thao, 
niềm đam mê cháy bỏng cho học viên. Tôi mong rằng 
tinh thần ấy sẽ được chúng tôi truyền tải trọn vẹn, để 
tiếp tục lan toả và tiếp lửa cho hàng trăm, hàng ngàn 
người đam mê bộ môn đua xe thể thao tại Việt Nam.
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Trưởng phòng Marketing
Công ty VGPC

Tập đoàn Vingroup

Chuyên viên Truyền thông
Công ty VinID

Trong 3 ngày học vừa qua, tôi đã có thêm nhiều kiến 
thức về giải đua cũng như sự áp lực khi mang trên vai 

trách nhiệm của một CBĐH cấp cao của giải đua. Tuy 
nhiên, đó là một thứ áp lực tích cực. Khóa đào tạo ngắn 

gọn, xúc tích, rất dễ hiểu và mang lại nhiều kiến thức 
cho người học.



VMA tuyển bổ sung
Cán bộ Điều hành Cấp cao 

cho Chặng đua
Vietnam Grand Prix 2020

Từ ngày 26/06 đến ngày 11/07/2019, 
Hiệp hội Thể thao Xe động cơ Việt Nam 
(VMA) nhận đơn đăng ký tuyển chọn 
70 CÁN BỘ ĐIỀU HÀNH CẤP CAO cho 
chặng đua Vietnam Grand Prix 2020 tại 
Hà Nội. Các nhân sự này sẽ đóng vai trò 
chính trong việc ĐIỀU PHỐI 1.000 NHÂN 
VIÊN HỖ TRỢ TRÊN ĐƯỜNG ĐUA, bao 
gồm: kiểm soát tuân thủ luật đua của 
FIA; các công việc hiệu lệnh và đặc biệt 
quan trọng hỗ trợ điều phối công tác 
cứu hỏa, cứu hộ, cứu thương…
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70 cán bộ cao cấp điều hành giải đua sẽ 
được trực tiếp hướng dẫn, đào tạo bởi các 
CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI ĐẾN TỪ 
LIÊN ĐOÀN XE ĐỘNG CƠ ÚC (CAMS). 

Đặc biệt, nhóm cán bộ điều hành cao cấp 
sẽ được tham gia khóa đào tạo sẽ có cơ hội 
tham gia 4 KHÓA ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC VÀ 
2 KHÓA ĐÀO TẠO THỰC TẾ TẠI CÁC CHẶNG 
ĐUA F1 SINGAPORE VÀ ÚC trước khi chính 
thức tham gia điều hành tại chặng đua tại 
Việt Nam; 

Được tặng 1 CẶP VÉ KHÁN ĐÀI VÀ NHIỀU 
QUYỀN LỢI HẤP DẪN KHÁC trong suốt quá 
trình đào tạo & điều hành giải đua.

Sau khóa đào tạo, các cán bộ điều hành 
sẽ nhận Giấy chứng nhận hoàn thành khóa 
đào tạo trở thành cán bộ điều hành cấp 
cao cho Giải đua Công thức 1 được cấp bởi 
Liên đoàn Thể thao Xe động cơ Úc (CAMS). 
Giấy chứng nhận không chỉ có giá trị ở Việt 
Nam, mà đó còn là tấm vé thông hành đưa 
những người Việt Nam tiên phong đến với 
các tất cả các chặng đua Công thức 1 trên 
toàn thế giới trong vai trò tình nguyện viên.

Các công dân Việt Nam trên 18 tuổi, có khả 
năng giao tiếp lưu loát và đọc hiểu các tài 
liệu bằng tiếng Anh; có đủ sức khỏe để tham 
gia các hoạt động điều hành trước và trong 
giải đua đều có thể nộp hồ sơ đăng ký tham 
gia dự tuyển.

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
https://www.surveymonkey.com/r/VMA02



Vòng đua Indonesia quy tụ hơn 40 tay 
đua đến từ nhiều nước châu Á - Châu Đại 
Dương. Định dạng Gymkhana Time Attack là 
dạng đua xe trên đường rất hẹp và các tay 
đua phải thể hiện các kỹ năng chạy xe đặc 
biệt, kết quả được phân định theo thời gian.
 
Anh Nguyễn Hồng Vinh, đội trưởng đội đua 
đã có những chia sẻ: “Loại hình đua xe 
Gymkhana Time Attack rất thích hợp với 
hạ tầng Việt Nam. Chúng tôi hy vọng với 
sự tham gia lần này, Việt Nam sẽ có kinh 
nghiệm để tổ chức những cuộc đua dạng 
này trong tương lai gần. Motorsport là 1 khái 
niệm mới với người Việt Nam, nhưng với sự 
kiện F1 sắp tới, Việt Nam sẽ phát triển mot-
orsport rất nhanh và chúng ta nên chuẩn bị 
thật tốt”.

VMA TÀI TRỢ 
ĐỘI ĐUA VIỆT NAM
THAM GIA THI ĐẤU
TẠI ASIA AUTO GYMKHANA 
CHAMPIONSHIP 2019

Sáng ngày 11/07, ba tay đua đã được 
Hiệp hội xe thể thao động cơ (VMA) tài 

trợ thi đấu cọ xát tại Asia Auto Gymkhana 
Championship 2019. Đây là giải đua cấp khu 
vực đầu tiên có sự tham gia chính danh của 
1 đội đua Việt Nam, các thành viên đến từ 
đội đua Redline Racing: Nguyễn Hồng Vinh, 
Trương Nam Thành và Nguyễn Đức Duy.
 
Asia Auto Gymkhana Championship (AAGC) 
2019 là series giải đấu do Liên đoàn ô tô 
quốc tế FIA khởi xướng với mục đích phát 
triển motosport trên toàn châu Á. Giải đấu 
với nhiều vòng đua được tổ chức tại rất 
nhiều quốc gia như Ấn Độ, Đài Loan, Indo-
nesia, Thái Lan… Trong đó, vòng đấu đầu 
tiên của Asia Auto Gymkhana Champion-
ship 2019 diễn ra tại Yogyakarta, Indonesia 
từ ngày 12/07 đến 14/07/2019.



VMA
chuyển trụ sở chính

VMA chính thức chuyển trụ sở chính về

Tầng 4, Tòa nhà Sun Ancora, 

Số 3 Lương Yên, Hà Nội.

Thiết kế văn phòng được lấy cảm hứng

từ những chiếc xe Công thức 1

Không gian mới sẽ tạo động lực cho

tập thể cán bộ nhân viên VMA

không ngừng SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN, 

HƯỚNG TỚI NHỮNG THÀNH CÔNG MỚI.
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Đào tạo bổ sung các 
Cán bộ điều hành cấp 
cao của VMA

Đào tạo các Cán bộ 
điều hành cấp cao 
đợt 2

Đón và làm việc với Ủy 
ban Y tế của Liên đoàn 
ô tô quốc tế FIA

Các Cán bộ điều hành 
cấp cao đào tạo thực 
tế tại Singapore

Đào tạo các Cán bộ 
đào tạo của VMA 
(Train the trainers)
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