Cơ hội giành chuyến du lịch vi vu Nhật Bản cho sinh viên với Cuộc thi kiến thức an
toàn giao thông cùng Honda
-

Chắc tay lái, vui hành trình -

Cuộc thi “Sinh viên lái xe ô tô an toàn cùng Honda” do công ty Honda Việt Nam phối
hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Vụ Công tác học sinh sinh viên - Bộ Giáo
dục tổ chức đã quay trở lại với những hấp dẫn và bất ngờ đến từ nội dung và giải thưởng
của chương trình.

Năm nay, cuộc thi sẽ chứng kiến sự tranh tài của các bạn sinh viên thuộc 6 trường Đại
học lớn trên địa bàn Hà Nội: đại học Giao thông vận tải, đại học Bách khoa, đại học
Thương mại, đại học Ngoại thương, đại học Kinh tế quốc dân, đại học Ngoại ngữ thuộc
Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chỉ cần là sinh viên của 1 trong 6 trường Đại học trên, bạn hoàn toàn có thể đăng ký
tham gia cuộc thi và có cơ hội nhận được những giải thưởng hấp dẫn nhất của chương
trình.

Vòng chung kết cuộc thi “Sinh viên lái xe ô tô an toàn 2017” tổ chức tại Hà Nội
Cuộc thi trải qua hai vòng thi gay cấn là Vòng Thi trực tuyến và Vòng chung kết
Để tham gia Vòng thi trực tuyến, các bạn sinh viên truy cập vào Website:
http://sinhvienlaixeantoan.com để dự thi trắc nghiệm online các bộ câu hỏi liên quan đến
kiến thức an toàn giao thông và lái xe ô tô an toàn. Vòng thi này sẽ kéo dài từ ngày
30/3/2018 đến ngày 30/4/2018
Kết thúc Vòng thi trực tuyến, 4 bạn sinh viên xuất sắc nhất của mỗi trường (sinh viên có
bài thi đạt điểm cao nhất và có thời gian hoàn thành nhanh nhất) sẽ được lựa chọn để lập
thành 1 đội đại diện cho trường đó để thi đấu tại Vòng chung kết.
Tại Vòng chung kết, 6 đội thi đến từ 6 trường sẽ thi đấu đối kháng và vượt qua các thử
thách của chương trình thông qua 4 phần thi về kiến thức, kỹ năng liên quan đến an toàn
giao thông và lái xe ô tô an toàn với tên gọi: Đoán ý đồng đội, Nhanh tay nhanh trí, Bứt
phá thành công và Nắm lấy vinh quang

Phần thi “Đoán ý đồng đội” đòi hỏi các thành viên đội thi vừa phải nắm vững kiến thức,
kỹ năng liên quan đến an toàn giao thông vừa phải hiểu được ý đồng đội của mình

Với màn trình diễn ấn tượng, đội thi đại diện cho Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Thái Nguyên đã là đội giành chiến thắng chung cuộc
Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi năm nay vô cùng hấp dẫn:

Giải thưởng vòng chung kết

Giải

Số lượng

Nhất

04

Nhì

04

Giải thưởng

Giá trị

Suất du lịch Nhật Bản dành cho 4 thành

50.000.000 VNĐ/1

viên/đội

suất

Xe máy Honda Wave RSX 110cc dành cho

20 triệu đồng/suất

4 thành viên/đội
Ba

04

Máy tính bảng Samsung Tab A hoặc tương

8 triệu đồng/suất

đương dành cho 4 thành viên/đội
Khuyến

12

5 triệu đồng/suất

viên/đội

khích
Khích

Đồng hồ G-shock dành cho 12 thành

12

lệ

học bổng “Học và thi lấy GPLX ôtô” do

10 triệu đồng/suất

Công ty Honda Việt Nam tổ chức dành cho
các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba

Bốc

600

Thẻ Gift Voucher dành cho sinh viên có kết 100 ngàn đồng/giải

thăm

quả thi trên 50 điểm ở vòng loại được ban tổ

may

chức lựa chọn ngẫu nhiên (mua sắm, ăn

mắn

uống trong hệ thống của Esteem Gift), mỗi
phiếu trị giá 100 nghìn đồng.

Bên cạnh đó là các giải cho tập thể được trao tặng tại cuộc thi. Năm đầu tiên tổ chức
(2017) tại Thái Nguyên, cuộc thi thu hút gần 10.000 bài dự thi trực tuyến (chiếm 60%)
tổng số sinh viên của các trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chứng tỏ được
sức hút của chương trình.

Tham khảo thông tin về kết quả chương trình năm 2017 tại đây:
http://sinhvienlaixeantoan.com/ & https://www.youtube.com/watch?v=xPi8cFJk7i0
Bước sang năm thứ hai, Hội thi “Sinh viên lái xe ôtô an toàn cùng Honda 2018” hứa
hẹn tiếp tục mang đến nhiều điều thú vị, bất ngờ đến từ tài năng cũng như sự sáng tạo của
các bạn sinh viên. Chương trình sẽ là sân chơi tuyệt vời dành cho các bạn trẻ thỏa sức thể
hiện bản thân, đem tuổi trẻ, tài năng của mình lan tỏa thông điệp tham gia giao thông an
toàn tới cộng đồng, góp phần xây dựng nên xã hội giao thông văn minh.

Các bạn sinh viên đạt giải Nhất trong chuyến du lịch Nhật Bản ngay sau chương trình
Mọi thông tin chi tiết về chương trình cũng như cách thức đăng ký vòng thi trực tuyến
mời các bạn sinh viên truy cập vào website: http://sinhvienlaixeantoan.com và Hotline
chương trình: 0916 551 388
THÔNG TIN VỀ LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI:
Lễ phát động cuộc thi “Sinh viên lái xe ô tô an toàn cùng Honda 2018” được tổ chức
tại Hội trường lớn trường đại học Kinh tế Quốc dân vào ngày 29/3/2018 với sự có mặt
của gần 1 ngàn đại diện thầy cô và sinh viên 6 trường đại học trên địa bàn Hà Nội bao
gồm Đại học Giao thông vận tải, Đại học Bách Khoa, Đại học Thương Mại, Đại học

Ngoại Thương, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc
gia Hà Nội.
Lễ phát đông với sự tham gia của đại diện Ban tổ chức cuộc thi, các thầy cô giáo và các
bạn sinh viên đại diện cho 6 trường Đại học tại Hà Nội.
Tại Lễ phát động, Ban tổ chức sẽ chính thức giới thiệu đến các bạn sinh viên Thể lệ của
cuộc thi, những thông tin chung về cuộc thi và dành cho các bạn sinh viên cơ hội trải
nghiệm thi thử trên Website trực tuyến http://sinhvienlaixeantoan.com.
Ban tổ chức rất hy vọng và chào đón sự có mặt của các bạn sinh viên tại Lễ phát đông
cuộc thi “Sinh viên Lái xe ô tô an toàn cùng Honda 2018”

