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Gn 900 CBCS c trng dng cho Tun l cp cao APEC 2017 ti à Nng c Cc CSGT tp hun chuyên sâu nhng k nng
iu khin mô tô, ô tô, ch huy giao thông...
Gn 900 CBCS tham gia Tp hun chuyên sâu phc v Tun l cp cao APEC 2017
nâng cao kin thc và k nng m bo tuyt i an toàn cho công tác dn oàn, ch huy iu khin giao thông phc v Tun
l cp cao APEC 2017 ti Tp à Nng t ngày 16 n ngày 20/10, Cc CSGT t chc tp hun chuyên sâu cho gn 900
CBCS c trng dng làm nhim v dn oàn, ch huy iu khin giao thông và xp xe phc v Tun l Cp cao APEC 2017.
Tùy vào chc nng nhim v c giao, CBCS c tp hun, thc hành chuyên sâu các k nng lái xe mô tô phân khi ln,
lái xe ô tô an toàn, mt s ng tác ch huy iu khin giao thông và xp xe.
CBCS làm nhim v dn oàn s c tp hun, thc hành chuyên sâu các k nng lái xe mô tô, ô tô an toàn nh: kim tra
xe trc khi hot ng, cách lên xung xe an toàn, t th lái xe úng, im mù khi lái xe, phanh gp trong tình hung
khn cp, phanh trên ng trn trt, phanh phn x, thao tác chân ga, phanh, thc hành lái xe trên hình tng hp,
cách x lý nhng tình hung nguy him, bt ng bo m tuyt i an toàn trong khi thc thi nhim v.
Gn 200 CBCS dn oàn bng xe ô tô s c thc hành chuyên sâu các bài tp tng hp vi tiêu chun 3S (tiêu chun
quc t v lái xe mô tô phân khi ln an toàn).
Hình nh CBCS thc hành lái xe ô tô an toàn:
Chun b thc hin bài thc hành chuyên sâu k nng lái xe ô tô an toàn
K nng lái xe theo hình zích zc
Thc hành chuyên sâu các bài tp tng hp vi tiêu chun 3S
Vi s h tr hng dn ca Công ty Honda Vit Nam hn 200 CBCS thc hin nhim v dn oàn bng xe mô tô c tp hun,
thc hành chuyên sâu k nng lái xe mô tô phân kh ln an toàn, gm các bài: tng hp, bài cua vòng, phanh khn
cp và thng bng trên ván hp.
Hình nh CBCS thc hành k nng lái xe mô tô an toàn:
Hn 100 CBCS tin hành luyn tp các ng tác ch huy iu khin giao thông và k nng xp xe. ây là lc lng thc hin
nhim v ti các khách sn, trung tâm hi ngh, ni ón tip nguyên th các nn kinh t tham d Tun l cp cao APEC
2017.
Thc hành mt s ng tác ch huy iu khin giao thông
Thc hành k nng xp xe ca Lãnh o ng, Nhà nc và Nguyên th Quc gia tham d Tun l cp cao APEC 2017

