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Để chuẩn bị cho việc tổ chức Giải đua 
Công thức 1 Việt Nam 2020, trong tháng 

8, Hiệp hội Ôtô Thể thao Việt Nam (VMA) đã 
tổ chức 02 khóa đào tạo cho hơn 140 Cán 
bộ điều hành cấp cao của giải đua F1 2020. 
Khóa học được dẫn dắt bởi các chuyên gia 
hàng đầu thế giới đến từ Liên đoàn Xe động 
cơ Úc (CAMS), đơn vị đã có nhiều năm kinh 
nghiệm trong việc đào tạo và hỗ trợ tổ chức 
thành công nhiều chặng đua Công thức 
1 trên thế giới. Thông qua các bài tập giả 
định liên quan tới quy trình giải quyết các tai 
nạn có thể xảy ra trên đường đua, các cán 
bộ điều hành cấp cao được cung cấp các 
kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với từng vị 
trí điều phối các khu vực chuyên trách trên 
đường đua như cứu hỏa, cứu hộ, cứu thương, 
cờ hiệu…. 

Bên cạnh các kiến thức chuyên môn, các 
chuyên gia từ CAMS đã tận dụng các tình 
huống thực tế, các phiên thảo luận để đào 
tạo về các kỹ năng mềm như kỹ năng lãnh 
đạo, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề; 
đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc tuân thủ tính kỷ luật, các quy tắc an 
toàn trong suốt quá trình điều hành giải đua.

Thông qua các khóa đào tạo Cán bộ điều 
hành cấp cao, CAMS đã chọn ra 14 Cán 

bộ đào tạo là những Cán bộ điều hành cấp 
cao xuất sắc nhất. Những cá nhân này sẽ 
được CAMS trau dồi những kỹ năng cần thiết 
để hỗ trợ các giảng viên nước ngoài trong 
khóa đào tạo hơn 1000 cán bộ điều hành 
giải đua F1 Việt Nam diễn ra vào ngày 30/11 
và 1/12 sắp tới.

100 Cán bộ Y tế từ Bệnh viện Đa khoa 
Quốc tế Vinmec và Bệnh viện Trung ương 

Quân đội 108 đã tham dự khóa đào tạo 
Chuyên môn bởi Bác sỹ Brent May, Giám 
đốc Y tế của Giải đua F1 Việt Nam 2020. 

Với những kinh nghiệm điều hành tại các 
giải đua F1 tại Úc và Singapore, bác sỹ 

Brent May chia sẻ những trải nghiệm thực 
tế của bản thân, đồng thời hướng dẫn đội 
ngũ y tế vận dụng những kiến thức chuyên 

môn áp dụng vào giải đua F1 Việt Nam.
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Đào tạo thực tế cho Các cán bộ điều 
hành cấp cao tại Giải đua F1 Nhật Bản 

(10/10 – 14/10)

15 Cán bộ điều hành cấp cao giữ các vị trí 
chủ chốt trong Giải đua F1 Việt Nam 2020 
đã được cử đi đào tạo thực tế tại Giải đua 
F1 tại Suzuka, Nhật Bản. 

Đây là một trải nghiệm hiếm có đối với 
các cán bộ tham gia, bởi trong thời gian 
diễn ra giải đua, do tác động của cơn bão 
Hagibis – một trong những trận bão lịch 
sử trong vòng 58 năm, FIA và Ban tổ chức 
giải đua đã phải đưa ra quyết định hủy đua 
ngày thứ Bảy (12/10). Qua đó, các cán bộ từ 
VMA không chỉ được đào tạo về những kiến 
thức chuyên môn mà còn học hỏi từ người 
Nhật về sự chuyên nghiệp, tính kỷ luật và 
trách nhiệm khi xử lý các tình huống bất khả 
kháng.

ĐÀO tạo thực tế
tại nước ngoài

Đào tạo thực tế Chuyên môn Y tế tại Giải 
đua F1 Singapore (18 -23/9/2019)

Dưới sự hướng dẫn của Cán bộ phụ trách 
y tế của Liên đoàn ô tô quốc tế FIA - Alain 
Chantegret và Giám đốc Y tế của Giải đua 
F1 Việt Nam 2020 - Brent May, đại diện đội 
ngũ cán bộ y tế đã được đào tạo thực tế tại 
Giải đua F1 Singapore. 

Trong 03 ngày đua, đơn vị tổ chức giải đua 
F1 tại Singapore đã tạo mọi điều kiện để các 
cán bộ VMA được học hỏi và theo sát các 
chuỗi hoạt động y tế xuyên suốt giải đua.

Ngày 7/10, Hiệp hội Thể thao Xe động 
cơ Việt Nam (VMA) đã hoàn thành việc 
nhận đơn đăng ký tuyển Cán bộ Điều 
hành cho Chặng đua Vietnam Grand 
Prix 2020

VMA đã nhận được hơn 2500 đơn đăng 
ký và tiến hành lựa chọn 1000 Tình 
nguyện viên để phân vào các nhóm 
chuyên trách.

Từ ngày 18/10 - 10/11, VMA mở đơn 
đăng ký cho các Tình nguyện viên quốc 
tế có mong muốn tham gia điều hành 
chặng đua F1 Vietnam Grand Prix 2020 
tại Hà Nội

Chủ tịch Ủy ban Y tế FIA, Giáo sư Gerard 
Saillant và Cán bộ phụ trách y tế FIA, bác 
sỹ Alain Chantegret đã thăm và làm việc 
với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec, Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108 và Bệnh viện Việt – Pháp. Đây là các 
bệnh viện được ban tổ chức giải đua F1 
tại Việt Nam lựa chọn để phục vụ công 
tác y tế cho Giải đua.

Trong chuyến công tác tại Việt Nam, đại 
diện Ủy ban Y tế FIA đã khảo sát cung 
đường di chuyển thực tế bằng xe cứu 
thương và xe dẫn đường từ đường đua 
đến hai bệnh viện (Vinmec và 108). Thời 
gian di chuyển trên hai cung đường đều 
dưới 20 phút, đạt tiêu chuẩn của FIA.
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Đào tạo các Cán bộ 
điều hành cấp cao đợt 3

Lãnh đạo VMA tham gia 
cuộc họp Đại hội đồng 
của Liên đoàn Ô tô quốc 
tế FIA tại Paris

Giám đốc giải đua F1 và đại 
diện Ủy ban đường đua tới 
khảo sát tiến độ thi công và 
công tác chuẩn bị cho giải 
đua F1 Việt Nam
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U
P
C
O
M
IN
G


