Thông báo kết quả thi Trực tuyến và thể lệ Vòng chung kết
Hội thi “Sinh viên lái xe ô tô an toàn cùng Honda 2018”

Sau hơn 30 ngày (từ 1/3-6/5), vòng loại thi trắc nghiệm trực tuyến Hội thi “Sinh
viên lái xe ô tô an toàn 2018” đã kết thúc với sự hưởng ứng đông đảo của gần 30 ngàn
sinh viên tham gia dự thi trên tổng số 90 ngàn sinh viên thuộc 6 trường đại học lớn trên
địa bàn thành phố Hà Nội theo thứ tự lần lượt là trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Đại
học Thương Mại, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Ngoại Thương, ĐH Bách Khoa và ĐH
Ngoại ngữ - ĐHQG.
1. Về kết quả thi trắc nghiệm trực tuyến cá nhân
Dựa trên các tiêu chí: bài thi đạt điểm cao nhất với thời gian hoàn thành nhanh nhất,
Ban tổ chức đã chọn ra 6 đội, đại diện cho 6 trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà
Nội bước vào Vòng chung kết (Chi tiết: xem dưới bảng)

Số câu
trả lời
đúng

Thời gian
hoàn thành

Khoa Sư phạm Tiếng Anh

38

03:54

Khoa NN&VH Trung

38

05:58

Khoa NN&VH Nhật Bản

38

52:17

Khoa NN&VH Hàn Quốc

37

03:03

ĐH Bách Khoa HN

Viện Cơ khí Động lực

40

09:30

1997-05-17

ĐH Bách Khoa HN

Viện Cơ khí Động lực

40

02:25

Nguyễn Khắc Thanh

1996-07-31

ĐH Bách Khoa HN

Viện Cơ khí

39

02:21

20155486

Nguyễn Văn Hải

1997-01-13

ĐH Bách Khoa HN

Viện Cơ khí Động lực

39

02:27

9

171413402

Trần Tiến Đạt

1999-09-27

ĐH Giao thông vận tải

Khoa Điện - Điện tử

40

14:36

10

151103222

Lê Quốc Khánh

1997-09-02

ĐH Giao thông vận tải

Khoa Công trình

40

02:17

11

1405484

Nguyễn Hoài Nam

1996-05-25

ĐH Giao thông vận tải

Khoa Công trình

40

02:26

12

151101527

Đậu Văn Nghĩa

1996-03-12

ĐH Giao thông vận tải

Khoa Công trình

40

03:38

13

11140267

Đào Quốc Anh

23/1/1996

ĐH Kinh tế quốc dân

Trung tâm đào tạo tiên tiến,
chất lượng cao và POHE

40

28:03

14

11174536

Ngô Thị Minh Thư

1999-01-22

ĐH Kinh tế quốc dân

Viện Thương mại và Kinh
tế quốc tế

40

06:16

15

11142986

Dương Thị Nga

1996-10-18

ĐH Kinh tế quốc dân

Khoa Marketing

40

09:09

16

11161882

Nguyễn Hồng Hoa

1998-06-13

ĐH Kinh tế quốc dân

Trung tâm Đào tạo Tiên
tiến, Chất lượng cao và
POHE

40

22:57

17

1614420026

Lê Thị Hậu

1998-09-20

ĐH Ngoại thương

Khoa KTQT

39

04:21

18

1611140049

Thái Nguyễn Khánh
Linh

1998-03-02

ĐH Ngoại thương

Khoa KT & KDQT

39

16:18

19

1517720006

Đặng Việt Anh

1997-10-03

ĐH Ngoại thương

Khoa Tiếng Trung

39

20:29

20

1511110377

Phạm Thị Thanh
Huyền

1997-03-08

ĐH Ngoại thương

Khoa KT & KDQT

39

43:16

21

17D160387

NGUYỄN ANH
PHƯƠNG

1999-09-06

ĐH Thương mại

Khoa Kinh tế - Luật

40

11:04

22

17D250143

Lê Bình Minh

1999-09-06

ĐH Thương mại

Khoa Khách sạn Du lịch

40

03:34

23

15D150292

Bùi Thanh Kim Huệ

1997-01-15

ĐH Thương mại

Khoa Kế toán - Kiểm toán

40

11:28

24

15D130142

Nguyễn Ngọc Anh

1997-03-25

ĐH Thương mại

Khoa Kinh tế và Kinh
doanh quốc tế

40

17:20

STT

Mã SV

Tên

Ngày sinh

1

16040428

Lê Thị Quỳnh Trang

1998-06-11

2

14041165

Đặng Thị Linh Chi

1996-04-11

3

15044867

Kiều Thị Thu Huyền

1997-12-19

4

16041791

Nguyễn Mạnh Hào

1998-06-21

5

20130438

Lâm Thanh Chương

1995-04-07

6

20152086

Mai Thanh Kiều

7

20143983

8

Trường
Đại học Ngoại ngữ - ĐH
QGHN
Đại học Ngoại ngữ - ĐH
QGHN
Đại học Ngoại ngữ - ĐH
QGHN
Đại học Ngoại ngữ - ĐH
QGHN

Khoa

2. Về giải thưởng tập thể cho các trường có sinh viên tham gia thi
- Đến hết ngày 6/5/2018, căn cứ vào tỷ lệ thí sinh tham dự của mỗi trường trên
tổng số thí sinh tham dự toàn cuộc thi, Ban tổ chức quyết định trao 600 thẻ
voucher thuộc hệ thống Esteem Gift (mua sắm, ăn uống) trị giá 100 ngàn
đồng/thẻ được trao theo như file đính kèm.

STT

Số lượng sinh
Số lượng
SL Sinh viên Tỷ lệ SV
Giải thưởng
Tên Trường viên chính quy
SV nhận
dự thi
dự thi
tập thể (VNĐ)
của trường
thẻ cào

1 NEU

20,000

6,760

25%

148

5,000,000

2 TMU

15,000

6,084

22%

133

3,000,000

3 UCT

10,000

5,028

18%

110

2,000,000

4 FTU

10,000

4,677

17%

102

1,000,000

5 HUST

30,000

2,995

11%

65

1,000,000

6 ULIST

5,000

1,904

7%

42

1,000,000

- Giải tập thể dành cho trường có tỷ lệ thí sinh tham dự cao nhất: (tính tỷ lệ sinh
viên tham dự cuộc thi/ tổng số sinh viên tham dự thi), sẽ được trao cho các
trường trong lễ trao giải và Vòng chung kết Hội thi Sinh viên lái xe ô tô an toàn
năm 2018 bao gồm như sau:

3. Thông tin về Vòng chung kết
- Thời gian thi dự tính: Từ 8:00 đến 11:30 ngày 15 tháng 6 năm 2017 (thứ Sáu).
Thời gian sẽ thông báo lại đến các trường và thí sinh nếu có thay đổi
- Địa điểm dự tính: Khách sạn Fortuna, 6BLáng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà
Nội. Địa điểm sẽ thông báo lại đến các trường và thí sinh nếu có thay đổi
- Nội dung thi và thang điểm: Ở Vòng chung kết, thí sinh sẽ trải qua 4 phần thi có
tên gọi lần lượt là "Đoán ý đồng đội", "Nhanh tay nhanh trí", "Bứt phá thành
công", "Nắm lấy vinh quang".
Các đội thi sẽ tham gia vào các phần thi tương ứng với nội dung và tỷ lệ điểm số như sau:
STT Phần thi

Tỷ lệ điểm

Nội dung

số
1

Đoán
đồng đội

ý

20%

4 thí sinh của mỗi đội sẽ được phát mỗi người một tấm
bảng, trên mỗi tấm bảng sẽ có 2 mặt: một mặt có chữ
X, một mặt có chữ O (X tượng trưng cho đáp án SAI,
O tượng trưng cho đáp án ĐÚNG). Nếu cả 4 thành
viên cùng giơ bảng là X hoặc O và là đáp án chính xác
của câu hỏi thì sẽ giành được điểm. Nếu có thành viên
nào giơ bảng khác với các thành viên còn lại thì sẽ
không giành được điểm. Nếu cả 4 thành viên cùng giơ
bảng là X hoặc O nhưng đáp án sai với đáp án của
chương trình cũng không được điểm.

2

Nhanh

20%

Có các câu hỏi lựa chọn liên quan đến kiến thức về kỹ

tay nhanh

năng lái xe ô tô an toàn. Các đội cùng bấm chuông để

trí

trả lời, đội trả lời đúng và nhanh nhất được tối đa số
điểm. Nếu sai, chỉ 1 đội khác có thể bấm chuông để
giành quyền trả lời

3

Bứt

phá

20%

Các đội sẽ được xem các tình huống về lái xe ô tô

thành

được trích trong phim Tôi Yêu Việt Nam. Nhiệm vụ

công

của các đội là tìm ra các lỗi sai trong tình huống giao
thông đó và đưa ra giải pháp đúng cho tình huống lỗi
đó

4

Nắm lấy

40%

Các đội trình bày tiểu phẩm đã chuẩn bị trước trên sâu

vinh

khấu. Chủ đề của tiểu phẩm “Sinh viên cần làm gì để

quang

góp phần giảm thiểu tai nạn ô tô và xây dựng môi
trường giao thông ô tô an toàn ở Việt Nam?” Thời
gian trình diễn: Tối đa 10 phút/đội. Trừ 1
điểm/1phút/đội nếu quá thời gian tiêu chuẩn. Ngoài 5
sinh viên tham gia dự thi, các trường có thể cử thêm
sinh viên tham gia (số lượng giới hạn: không quá 5
sinh viên) làm diễn viên quần chúng để tiết mục tiểu
phẩm thêm phần hấp dẫn

- Tiêu chí đánh giá phần thi “Nắm lấy vinh quang”: Ban tổ chức đánh giá dựa
trên các tiêu chí sau đây:
Đầu tư
Có sự đầu tư về trang phục, trang điểm, nhân sự
Trang phục phù hợp với tiết mục thi
Nội dung
Nội dung hấp dẫn, phù hợp với chủ đề, phù hợp với sinh viên
Đề xuất ý kiến xây dựng môi trường giao thông an toàn ở Việt Nam
Khuyên khích mọi người xung quanh tuân thủ Luật GTĐB & áp dụng kiến
3
thức LXAT vào thực tế
Khuyến khích mọi người xung quanh tuyên truyền kiến thức LXAT cho người
4
thân và bạn bè
III Thời gian (điểm trừ)
1 Trừ 1 điểm/1phút quá thời gian tiêu chuẩn
I
1
2
II
1
2

 Tiêu chí xếp loại: Xếp loại theo tổng điểm 4 vòng thi của mỗi đội
- Di chuyển: Ban tổ chức sẽ sắp xếp và đài thọ miễn phí theo số lượng thực tế
bao gồm thí sinh, ban Giám hiệu và đội cổ vũ
- Yêu cầu chung:
 Các thí sinh trong đội tuyển thi đấu chính thức phải mang theo chứng minh
nhân dân và thẻ sinh viên để Ban tổ chức thẩm định trước khi thi. Trang phục
lịch sự, gọn gàng khi tham gia Hội thi. Khuyến khích các đội tuyển sử dụng
đồng phục trong quá trình tham gia Hội thi.
 Ban tổ chức có quyền sử dụng hình ảnh, tên tuổi của thí sinh tham gia dự thi
dưới bất kỳ hình thức nào nhằm mục đích tuyên truyền, quảng cáo cho
chương trình.

Với nội dung đa dạng về luật an toàn giao thông đường bộ, kỹ năng xử lý tình huống
khi tham gia giao thông và đặc biệt là kiến thức về tính năng an toàn trên xe ôtô
Honda cùng với sức trẻ và sự sáng tạo của các bạn sinh viên, Vòng chung kết hứa hẹn
sẽ diễn ra sôi động và ấn tượng, đem đến cho khán giả những phần trình diễn xuất sắc
và đầy bất ngờ.
Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội thi, vui lòng truy cập Website:
sinhvienlaixeantoan.com
Trân trọng thông báo!

