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THÔNG BÁO 
Kế hoạch tổ chức hội thi “Lái xe buýt giỏi, an toàn”  

hưởng ứng Năm trật tự và văn minh đô thị 2014  
 

 I. Mục đích hội thi 
 - Tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ, bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông, nâng cao kỹ năng của đội ngũ lái xe buýt Thủ đô, góp phần hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông. 
 - Nâng cao trách nhiệm và xây dựng điển hình về những người lái xe buýt giỏi, an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 
 - Tạo phong trào học tập tác phong người lái xe buýt văn minh lịch sự trong giao tiếp. Nâng cao chất lượng dịch vụ VTHKCC 
bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

II. Nội dung kế hoạch hội thi 
 1. Phạm vi, quy mô hội thi 
 - Các doanh nghiệp tham gia VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hà Nội: 09 doanh nghiệp: 

+ Tổng Công ty vận tải Hà Nội (có 9 Công ty - Xí nghiệp)  + Công ty cổ phần xe khách Hà Nội 
+ Chi nhánh công ty TNHH Bắc Hà     + Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây 
+ Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến     + Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây. 
+ Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại và Du lịch Đông Anh   + Công ty Cổ phần dịch vụ và vận tải Bảo Châu 
+ Chi nhánh công ty Liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân 

    - Tổng số thí sinh tham gia dự thi: 60 thí sinh  
 2. Đối tượng dự thi 
 - Là những công nhân lái xe hiện đang làm việc tại các Doanh nghiệp VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 
 - Không vi phạm những quy định tại hợp đồng cung ứng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt đã được ký giữa Trung tâm và các 
đơn vị trong 1 năm trở lại đây (từ ngày 01/09/2013 đến ngày 12/09/2014). 
 - Có giấy phép lái xe hạng E (Giấy phép lái xe phải còn hạn cho đến ngày 12/09/2014). 
 - Không thuộc đối tượng truy cứu trách nhiệm hình sự. 
 - Từ ngày 31/8/2011 đến ngày dự thi không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. 
 - Có trong danh sách thí sinh dự thi của đơn vị gửi Ban tổ chức. 
 3. Thời gian, địa điểm 
 - Thời gian tổ chức hội thi diễn ra trong 02 ngày 18,19/11/2014. 
 - Địa điểm tổ chức hội thi: Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Nội, ngõ 670 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. 
 4. Phương tiện 
 Phương tiện do Ban tổ chức hội thi chuẩn bị. 
 - Là xe buýt hiện đang hoạt động trên tuyến. 
 - Phương tiện yêu cầu đảm bảo các tiêu chí xe buýt hiện hành. 
 - Phương tiện tham dự hội thi sử dụng là xe buýt sức chứa 60 chỗ. 
 5. Nội dung thi 
 Nội dung của Hội thi gồm 03 phần: Phần thi lý thuyết, phần thi thực hành lái xe trong hình và phần thi ứng xử. 
 5.1. Phần thi lý thuyết 
 - Thi Luật giao thông đường bộ bằng phương pháp trắc nghiệm trên máy tính, sử dụng bộ 450 câu hỏi Luật Giao thông đường 
bộ dùng cho đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô. Thời gian làm bài thi: 15 phút. 
 5.2. Thi thực hành lái xe trong hình 
 Thực hành lái xe buýt qua 07 bài thi liên hoàn trên sa hình. Trình tự các bài thi như sau: 
 - Bài thi số 1: Xuất phát.          - Bài thi số 5: Lái xe trong đường vuông góc. 
 - Bài thi số 2: Lái xe tiến, lùi trong hình chữ chi   - Bài thi số 6: Lái xe vào vị trí đón trả khách. 
 - Bài thi số 3: Đường hầm.      - Bài thi số 7: Kết thúc. 
 - Bài thi số 4: Qua vệt bánh xe . 
 5.3. Thi ứng xử 
 - Câu hỏi và đáp án phần thi ứng xử do ban tổ chức soạn thảo. Thí sinh bốc thăm câu hỏi ứng xử và trả lời trực tiếp tại hội 
trường, theo lệnh gọi của giám khảo. 
 - Nội dung câu hỏi ứng xử thể hiện: 
 + Văn hoá của người lái xe buýt khi tham gia giao thông. 
 + Giao tiếp ứng xử của người lái xe buýt đối với hành khách và các lực lượng chức năng. 
 + Phong cách người lái xe buýt hiện nay. 
 6. Giải thưởng 
 Thí sinh đạt thành tích cao nhất là thí sinh có tổng số thời gian phạt thấp nhất. 
 6.1. Giải cá nhân       6.2. Giải tập thể 
 - Giải nhất    : 3 giải.     - Giải nhất     : 01 giải. 
 - Giải nhì    : 5 giải.       - Giải nhì      : 02 giải. 
 - Giải ba       : 10 giải.     - Giải ba       : 03 giải 
 - Giải khuyến khích    : 15 giải.     - Giải khuyến khích    : 03 giải 
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