
  

Hà Nội, 20/08/2019 

Kính gửi Qúy trường,  
 

V/v: Thư mời tham dự Cuộc thi Lái xe sinh thái, Tiết kiệm nhiên liệu Honda 2020 

Khởi đầu từ mong muốn của ông Soichiro Honda - Người sáng lập của Công ty Honda: "Tôi muốn các bạn 
trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước hãy suy nghĩ và hành động về việc làm thế nào để sử dụng 
hiệu quả các nguồn tài nguyên, và về lâu dài làm thế nào để tạo ra động cơ mà không hề gây hại gì đối với 
môi trường", hàng năm Công ty Honda Việt Nam đã tổ chức Cuộc thi Lái xe sinh thái, Tiết kiệm nhiên liệu 
Honda dành cho các bạn sinh viên như một nỗ lực để bảo vệ môi trường. 

Được khởi nguồn từ Honda Nhật Bản vào năm 1981, cuộc thi Lái xe sinh thái - Tiết kiệm nhiên liệu Honda 
là sân chơi cạnh tranh lành mạnh nơi các bạn sinh viên kết hợp sự sáng tạo, trí tưởng tượng và những hiểu 
biết về công nghệ để thiết kế ra những chiếc xe có khả năng cạnh tranh về hiệu suất tiêu hao nhiên liệu. 
Với thách thức "Bạn có thể đi được bao nhiêu km chỉ với 1 lít xăng ?", các đội tham gia sẽ chế tạo ra 
phương tiện sử dụng động cơ 4 kỳ của Honda đi được quãng đường xa nhất chỉ với 1 lít xăng. Qua đó, thí 
sinh có thể nhận thức được tầm quan trọng của nguồn năng lượng hữu hạn, tìm thấy được niềm vui trong 
việc chế tạo động cơ bằng chính khả năng của mình, nâng cao tinh thần đoàn kết và hợp tác. 

Trong sự kiện thi đấu lần thứ 10 tại Việt Nam năm 2019, Cuộc thi đã chào đón sự tham gia của 136 đội học 
sinh, sinh viên trong tổng số 158 đội thi đấu ở hạng mục Xe tự chế. Với ý chí kiên cường và sức sáng tạo 
của các đội thi, kỉ lục cao nhất của cuộc thi cho tới nay là 4.029,070 km/l, được lập vào cuộc thi lần thứ 7 
năm 2016.  

Năm nay, cuộc thi Lái xe sinh thái – Tiết kiệm nhiên liệu Honda sẽ được triển khai lần thứ 11 tại Việt Nam, 
tiếp tục hướng tới đối tượng các bạn trẻ với những giá trị bền vững về ý thức bảo vệ môi trường. Qua việc 
thử sức so tài trong một cuộc thi đấu chuyên nghiệp mang tầm quốc gia, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội gieo 
mầm những ý tưởng sáng tạo độc đáo, tích lũy nhiều trải nghiệm quý báu và mang lại niềm tự hào cho 
trường và gia đình. Tham gia cuộc thi để cùng Honda đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội thông 
thông qua việc chế tạo nên những phương tiện thân thiện hơn với môi trường. 

Thời gian và địa điểm tổ chức dự kiến như sau: 

- Thời gian đăng ký: 20/08/2018 tới 30/09/2018 

- Ngày chạy thử (Dự kiến): 21/03/2019 (Thứ bảy) 

- Ngày thi đấu chính thức (Dự kiến): 22/03/2019 (Chủ nhật) 

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội 

Đặc biệt, để khuyến khích cho sự nỗ lực sáng tạo không ngừng của các bạn sinh viên đến từ các trường, 
Honda Việt Nam tiếp tục chính sách hỗ trợ cho các đội thí sinh trong quá trình chế tạo phương tiện. Ngoài 
ra, các trường có đội sinh viên chiến thắng sẽ được trao tặng những giải thưởng có giá trị hấp dẫn, được 
quảng bá hình ảnh rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng và có cơ hội tham gia Cuộc thi Lái 
xe sinh thái, Tiết kiệm nhiên liệu Honda 2020 tại Nhật Bản. 

Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự tham gia từ Quý Trường. 

Để có thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng truy cập đường dẫn video sau: 
https://youtu.be/rM5PUg5A1F8 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Công ty Honda Việt Nam 

 
 
 
Kaisei Yamashita 
 
Trưởng khối Kế hoạch Kinh doanh 

https://youtu.be/rM5PUg5A1F8

