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Để chuẩn bị cho việc tổ chức Giải đua F1 
VinFast Vietnam Grand Prix 2020, trong 

tháng 11, Công ty Hiệp hội Thể thao xe động 
cơ Việt Nam (VMA) tiếp tục tổ chức đào tạo 
Đợt 3 cho các Cán bộ Điều hành cấp cao 
của giải đua F1 2020.  Khóa học tiếp tục 
được dẫn dắt bởi các chuyên gia hàng đầu 
thế giới đến từ Liên đoàn Xe động cơ Úc 
(Motorsports Australia), 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. 

Các Cán bộ Điều hành Cấp cao được ôn 
tập các kiến thức đã học từ Đợt 1 và Đợt 2, 
đào tạo chuyên sâu về kỹ năng báo cáo, 
vai trò của trưởng chốt, quy trình xử lý khi có 
sự cố nghiêm trọng. Cùng với các bài tập 
nhóm để tăng sự gắn kết, thấu hiểu và phối 
hợp giữa các thành viên, các tình huống giả 
định, bài tập thực hành cũng được Đội ngũ 
chuyên gia đến từ Motorsports Australia xây 
dựng và hướng dẫn cho các học viên.

28. & 29. 11 
Năm 2019

Quét QR code để xem 
video đào tạo (đợt 3)

ĐÀO TẠO
CÁC CÁN BỘ ĐIỀU 

HÀNH CẤP CAO VMA

ĐỢT 3 |
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Sau hơn 1 tháng tuyển chọn với hơn 2500 
đơn đăng ký, VMA đã tổ chức thành 

công Khóa đào tạo cho hơn 700 Cán bộ 
Điều hành giải đua F1 VinFast Vietnam 
Grand Prix trong 02 ngày 30/11 và 1/12. Các 
Cán bộ Điều hành đã được trang bị kiến 
thức cơ bản cho vị trí và vai trò trách nhiệm 
của mình trong giải đua. 

Bên cạnh các kiến thức chuyên môn, các 
chuyên gia từ Motorsports Australia 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. Các Cán bộ điều 
hành thuộc 8 nhóm chuyên trách được 
đào tạo và huấn luyện bởi các giảng viên 
đến từ Motorsports Australia và VMA, bao 
gồm: nhóm cán bộ phụ trách Cờ hiệu, Liên 
lạc và Trực đường đua; nhóm cán bộ phụ 
trách Cứu hỏa Cứu nạn; nhóm cán bộ phụ 
trách Đường Pit, vạch xuất phát và Pad-
dock; nhóm cán bộ phụ trách Cân xe và 
nhóm cán bộ phụ trách Cứu hộ. Các Cán 
bộ Điều hành không chỉ được học riêng về 
nội dung chuyên biệt theo tên mỗi lớp mà 
còn cùng được tìm hiểu về công việc, trách 
nhiệm và quyền lợi của những cán bộ điều 
hành nói chung trên đường đua tốc độ. Sau 
khóa đào tạo, 100% học viên đã được nhận 
chứng chỉ và tất cả đều cảm thấy hào hứng 
và phấn khích khi cuộc đua chính thức sắp 
diễn ra.

Năm 2019

Quét QR code để xem 
video đào tạo

ĐÀO TẠO
CÁC CÁN BỘ

ĐIỀU HÀNH CỦA VMA

ĐỢT 1 |

30.11 & 01.12 
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119 Cán bộ Y tế từ Bệnh viện Đa khoa 
Quốc tế Vinmec và một số bệnh viện tại 
thành phố Hà Nội đã tham dự khóa đào 

tạo Chuyên môn phục vụ Giải đua F1 Việt 
Nam 2020 đợt 2. Các Cán bộ Y tế không 
chỉ được học cách đánh giá tình huống 

và kiểm soát hiện trường, cách phối hợp 
cứu nạn và cấp cứu, mà còn thực hành 

các phương án giải cứu bệnh nhân và áp 
dụng các kỹ thuật giải cứu trên đường đua 
như: tự giải cứu, giải cứu có hỗ trợ, giải cứu 
khẩn cấp, giải cứu theo chương trình. Đặc 
biệt, các chuyên gia đào tạo còn tổ chức 

diễn tập các tình huống giải cứu bệnh 
nhân từ xe đua F1 thông qua các bài tập 

đòi hỏi thông tin liên tục và phối hợp hành 
động giữa toàn bộ các nhóm ý tế trên 

hiện trường: nhóm cứu nạn, nhóm cấp cứu, 
nhóm nhân viên y tế trên đường đua, nhóm 

trực ở các trạm y tế trên đường đua v.v.

ĐÀO TẠO
CÁC CÁN BỘ Y TẾ

| ĐỢT 2

Năm 2019

30.11 & 01.12 
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Sáng 13/12, Giám đốc Giải đua 
F1, Michael Masi và đại diện 

Ủy ban đường đua của FIA, Tim 
Schenken đã khảo sát tiến độ thi 
công đường đua F1 tại Mỹ Đình.

Michael Masi đánh giá cao những 
nỗ lực của các đơn vị điều hành 
giải đua, hài lòng với tiến độ thi 
công và tự tin chặng đua F1 Việt 
Nam sẽ khởi tranh theo đúng kế 
hoạch vào ngày 05/04/2020.

ác hoạt động khácc
GIÁM ĐỐC GIẢI ĐUA F1 VÀ 
ĐẠI DIỆN ỦY BAN ĐƯỜNG 

ĐUA CỦA FIA TỚI KHẢO SÁT 
TIẾN ĐỘ THI CÔNG VÀ CÔNG 
TÁC CHUẨN BỊ CHO GIẢI ĐUA 

F1 VIỆT NAM
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Ngày 14/12, vòng loại miền Nam của giải 
đua Vietnam Auto Gymkhana Champion-
ship (VAGC) khởi tranh tại trường đua Đại 
Nam (Bình Dương) với sự tham gia của 19 
tay đua, trong đó có 3 tay đua nữ. Với hai 
đường thi được thiết kế riêng, các tay đua 
đã vượt qua những thử thách như chạy 
slalom, đi hình số 8, quay xe 180 độ, 360 độ... 
Chung cuộc, 11 tay đua xuất sắc nhất qua 
bốn hạng thi sẽ cùng nhau tranh tài tại Hồ 
Hoàn Kiếm vào ngày 8-9/2/2020.

Giải đua Vietnam Auto
Gymkhana Championship

Công ty Hiệp hội Thể thao xe động cơ 
Việt Nam (VMA) phối hợp cùng Diễn 

đàn Otofun.net tổ chức giải đua xe ôtô 
onroad chính thức đầu tiên tại Việt Nam, 
Việt Nam Auto Gymkhana Champion-
ship (VAGC). VAGC 2019 sẽ bao gồm ba 
chặng, với hai chặng vòng loại diễn ra tại 
hai miền để chọn ra các tay đua xuất sắc 
tham gia vòng chung kết diễn ra vào ngày 
8-9/2/2020.

Ngày 07/12, vòng loại miền Bắc của giải 
đua Vietnam Auto Gymkhana Championship 
(VAGC) diễn ra tại Làng Văn hóa Du lịch các 
dân tộc Việt Nam chứng kiến màn thi đấu 
hấp dẫn của gần 30 tay đua từ Hà Nội, Bắc 
Giang, Hải Phòng, Thanh Hóa, v.v.. Với hai 
đường thi được thiết kế riêng và năm hạng 
thi đấu, các tay đua đã cống hiến những 
màn thi đấu mãn nhãn dành cho khán giả 
và giới mộ điệu. Sau những màn tranh đấu 
gay cấn, 19 tay đua xuất sắc vượt qua vòng 
loại miền Bắc sẽ được lựa chọn tranh tài tại 
vòng chung kết. 

GIẢI ĐUA
VIỆT NAM AUTO GYMKHANA CHAMPIONSHIP 2019 

Quét QR code để xem video
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Ngày 10/12/2019, tại quảng trường 
Tây Bắc thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 
La, Ủy ban An toàn giao thông quốc 
gia (UBATGTQG) và Ủy ban nhân dân 
(UBND) tỉnh Sơn La đã phối hợp với VMA 
tổ chức chương trình “Ngày hội An toàn 
giao thông khu vực miền núi phía Bắc 
2019”. 

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức 
chấp hành quy định pháp luật về 

trật tự an toàn giao thông, các hành 
vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao 
thông cho đồng bào các dân tộc khu 
vực miền núi phía Bắc, chương trình với 
sự tham gia của 2000 người dân địa 
phương, đã triển khai chuỗi các hoạt 
động thiết thực như thi kĩ năng lái xe an 
toàn, diễu hành để phổ biến 12 nguyên 

tắc vàng khi tham gia giao thông như: 
không sử dụng rượu bia, không sử dụng 
điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm 
đúng cách v.v. Sự kiện nằm trong khuôn 
khổ chiến dịch An toàn giao thông toàn 
cầu #3500 Sinh mạng do Văn phòng 
UBATGTQG và VMA phối hợp triển khai 
tại Việt Nam từ tháng 3 năm 2019.

Đặc biệt, sự kiện đã tổ chức trao tặng 
5000 mũ bảo hiểm cho phụ nữ dân tộc 
Thái trên địa bàn tỉnh Sơn La. Những 
chiếc mũ thiết kế đặc biệt cho phụ nữ 
Thái đã lập gia đình với những búi tóc 
(tằng cẩu) trên đỉnh đầu vừa góp phần 
gìn giữ nét đẹp truyền thống văn hóa 
của người Thái, vừa góp phần đảm 
bảo an toàn cho họ khi tham gia giao 
thông đường bộ.

CHIẾN DỊCH #3500 SINH MẠNG

NGÀY HỘI AN TOÀN GIAO 
THÔNG KHU VỰC MIỀN 
NÚI PHÍA BẮC 2019

Quét QR code để xem video
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VMA tham gia hội nghị
Đại hội đồng của Liên đoàn Ô tô quốc tế FIA tại Paris, Pháp

nhận Công ty TNHH Thể thao Xe động cơ 
Việt Nam là đơn vị duy nhất của Việt Nam 
chịu trách nhiệm tổ chức các giải đua xe ô 
tô thể thao tại Việt Nam, bao gồm cả Giải 
đua xe Công thức 1 do FIA uỷ quyền điều 
hành.

Từ ngày 02/12 – 06/12/2019, đoàn Lãnh 
đạo và cán bộ VMA đã có chuyến công 

tác tại Paris, Pháp, tham dự các phiên họp 
khu vực Châu Á Thái Bình Dương, các forum 
thảo luận về chiến lược xây dựng và phát 
triển môn đua xe thể thao, trao đổi và chia 
sẻ các kinh nghiệm với các cơ quan quản lý 
thể thao (ASN) trên toàn thế giới.

Ngày 06/12/2019, trong phiên bầu cử của 
Đại Hội đồng FIA diễn ra tại Paris, VMA chính 
thức được công nhận là thành viên của Liên 
đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) với 100% sự đồng 
thuận từ 246 cơ quan điều hành quốc gia 
trên toàn thế giới.

Trước đó, ngày 17/12/2018, Bộ Văn hóa – Thể 
thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 
5668/BVHTTDL-TCTDTT, chính thức công

HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG 
LIÊN ĐOÀN Ô TÔ QUỐC TẾ FIA 

FIA AGA Newsletter #2
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Festival Ô tô Quốc tế (Viet-
nam International Motor-
sport Festival)

Đại hội thành lập Hiệp hội 
Ô tô thể thao Việt Nam

Đào tạo bổ sung các Cán 
bộ điều hành của VMA

UPCOMING
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http://vietnammotorsports.vn


