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KẾ HOẠCH  

Triển khai chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 

với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBATGTQG ngày 22 tháng 4 năm 2019 của 

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Chƣơng trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho 

trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”; 

Căn cứ Công văn số 1595/VPUB-KT ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch 

số 162/KH-UBATGTQG ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban An toàn giao 

thông Quốc gia về Chƣơng trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với 

chủ đề “Giữ trọn ước mơ”; 

Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ xây dựng Kế hoạch triển khai 

Chƣơng trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn 

ước mơ”, cụ thể nhƣ sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

- Nâng cao ý thức của nhân dân thành phố về việc chấp hành quy định bắt 

buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho trẻ em khi đi mô tô, xe 

gắn máy, xe đạp điện. 

- 100% học sinh lớp Một năm học 2019 – 2020 trên phạm vi thành phố đƣợc 

nhận Mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật của Ban tổ chức Chƣơng trình. 

2. Yêu cầu: 

- Chƣơng trình đƣợc triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng đối 

tƣợng, phát huy đƣợc vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trƣờng, thầy cô và cha 

mẹ học sinh trong việc giáo dục, hƣớng dẫn và thực hiện quy định bắt buộc đội mũ 

bảo hiểm cho học sinh tiểu học nói riêng và toàn thể trẻ em khi đi mô tô, xe gắn 

máy, xe đạp điện. 

- Mũ bảo hiểm trao tặng phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho 

ngƣời đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. 

- Các hoạt động và báo cáo, thống kê phải khách quan, chính xác, đúng thời 

hạn của Kế hoạch này. Đảm bảo hoàn thành các nội dung chƣơng trình để tổng kết, 

đánh giá và báo cáo kết quả về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trước ngày 

20/11/2019. 

- Phát động, tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm về việc 

chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp 

điện. 

II. THỜI GIAN, NỘI DUNG THỰC HIỆN 
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1. Thời gian trao tặng Mũ bảo hiểm: 

Tổ chức trao tặng Mũ bảo hiểm trong Lễ khai giảng năm học mới 2019 – 

2020 tại tất cả các trƣờng tiểu học trên địa bàn thành phố Cần Thơ.  

2. Số lượng mũ trao tặng: 

- Số lƣợng mũ bảo hiểm tổ chức trao tặng dựa trên cơ sở số liệu tổng hợp của 

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đối với số lƣợng học sinh vào lớp Một 

của từng trƣờng tiểu học.  

- Trong trƣờng hợp số lƣợng mũ bảo hiểm đƣợc Ủy ban An toàn giao thông 

Quốc gia phân bổ cao hơn số lƣợng học sinh lớp Một thực tế của trƣờng sẽ tiến 

hành cấp 100% theo số lƣợng học sinh thực tế, phần còn lại sẽ hoàn trả để phân bổ 

cho các trƣờng khác có số lƣợng mũ thấp hơn số lƣợng học sinh. 

- Trƣờng hợp nếu số lƣợng mũ bảo hiểm phân bổ thấp hơn số lƣợng học sinh 

lớp Một đã đƣợc tổng hợp thì tiến hành trao 100% số lƣợng mũ bảo hiểm đang có, 

gửi danh sách những học sinh chƣa nhận đƣợc mũ bảo hiểm về Ủy ban An toàn 

giao thông Quốc gia để xem xét bổ sung. 

3. Nguyên tắt trao tặng mũ 

3.1. Ưu tiên theo thứ tự địa bàn: 

Ƣu tiên trƣớc cho các trƣờng tại khu vực thuộc địa bàn nông thôn theo thứ tự 

ƣu tiên là huyện Vĩnh Thạnh - Cờ Đỏ - Thới Lai - Phong Điền; quận Thốt Nốt - Ô 

Môn - Bình Thủy - Cái Răng - Ninh Kiều. 

3.2. Ưu tiên theo thứ tự hoàn cảnh học sinh: 

Các trƣờng căn cứ điều kiện kinh tế gia đình học sinh để lập danh sách ƣu 

tiên phát trƣớc trong Lễ khai giảng đầu năm học, ƣu tiên các trƣờng hợp các em học 

sinh có nhà cách xa trƣờng, thƣờng xuyên đƣợc ngƣời thân đƣa đến trƣờng bằng các 

phƣơng tiện mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. 

4. Thông điệp truyền thông: 

- “Trẻ em phải đƣợc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện”. 

- “Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ”. 

- “Đội mũ bảo hiểm để bảo vệ chính mình”. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị các Sở, Ban, ngành thành phố, các cơ quan truyền thông, báo chí 

Trung ƣơng và địa phƣơng, Ban An toàn giao thông các quận, huyện: 

Phối hợp tuyên truyền nội dung của Chƣơng trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho 

trẻ em năm 2019 rộng rãi đến ngƣời dân trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền, giáo 

dục ý thức của mọi ngƣời dân trong việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn để bảo vệ sức 

khỏe và tính mạng của trẻ em nói riêng và mọi ngƣời dân nói chung khi tham gia 

giao thông bằng phƣơng tiện mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. 

2. Công an thành phố: 

- Chỉ đạo cảnh sát giao thông, công an các quận, huyện, lực lƣợng công an 

phƣờng thƣờng xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm 

cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên phạm 

vi thành phố. 
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- Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền phổ biến và xử lý vi phạm quy định 

pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trong tháng 9 năm 2019. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố: 

- Lập danh sách tổng hợp chi tiết các trƣờng tiểu học, địa chỉ trƣờng, thông 

tin hiệu trƣởng nhà trƣờng (họ và tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân), số 

lƣợng học sinh lớp Một theo chỉ tiêu tuyển sinh hoặc số lƣợng tuyển sinh thực tế 

của từng trƣờng năm học 2019-2020; Đối với những trƣờng có nhiều điểm trƣờng, 

chỉ lấy thông tin địa chỉ của điểm trƣờng chính.  

Thời hạn gửi thông tin tổng hợp của các trƣờng gửi về Văn phòng Ban An 

toàn giao thông thành phố Cần Thơ trước ngày 20/6/2019 để tổng hợp báo cáo về 

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 

- Chỉ đạo Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện hƣớng dẫn các trƣờng trên 

địa bàn tiếp nhận, ký nhận Mũ bảo hiểm, có phƣơng án bảo quản mũ và chỉ đạo tổ 

chức phát mũ bảo hiểm đảm bảo đầy đủ số lƣợng, đúng đối tƣợng cho học sinh lớp 

Một của trƣờng năm học 2019 – 2020 tại Lễ khai giảng; tổ chức vận động phụ 

huynh học sinh ký cam kết với nhà trƣờng về việc thực hiện đội mũ bảo hiểm cho 

con. 

- Lựa chọn 01 trƣờng tiểu học, tổ chức hoạt động phát động Chƣơng trình 

trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” trên địa 

bàn thành phố (Danh sách tên trường gửi về Văn phòng Ban An toàn giao thông 

trước ngày 20/8/2019). 

4. Ban An toàn giao thông các quận, huyện: 

Có trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch này đến các phòng, ban thành 

viên Ban An toàn giao thông quận (huyện) quan tâm chỉ đạo Công an quận (huyện), 

Trung tâm văn hóa, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn giao thông phƣờng, 

xã, thị trấn, Ban giám hiệu các trƣờng Tiểu học trên địa bàn quận (huyện) thực hiện 

tốt các nội dung của Kế hoạch. 

5. Đề nghị công ty TNHH Hồng Đức (Đơn vị được Công ty Honda Việt Nam 

ủy thác vận chuyển và phối hợp trao tặng mũ bảo hiểm): 

Phân công nhân sự phối hợp hỗ trợ Văn phòng Ban An toàn giao thông thành 

phố Cần Thơ, Ban An toàn giao thông các quận, huyện phân bổ và tổ chức trao tặng 

mũ bảo hiểm cho các điểm trƣờng đảm bảo kịp thời và đủ số lƣợng. 

Chỉ đạo các đại lý Head trên địa bàn phối hợp với Ban An toàn giao thông 

quận, huyện thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

1. Kinh phí sản xuất, vận chuyển mũ bảo hiểm do Ban tổ chức Chƣơng trình 

chịu trách nhiệm. 

2. Kinh phí tổ chức phát động chƣơng trình tại 01 trƣờng tiểu học của thành 

phố đề nghị Công ty TNHH Hồng Đức hỗ trợ và Ban An toàn giao thông thành phố 

Cần Thơ cân đối từ nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông của thành 

phố (nếu có). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chƣơng trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ 

em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ƣớc mơ” của Ban An toàn giao thông thành phố 
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Cần Thơ, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vƣớn mắc kịp thời báo cáo về 

thƣờng trực Ban An toàn giao thông thành phố thông qua Văn phòng Ban An toàn 

giao thông./. 

(Đính kèm Kế hoạch số 162/KH-UBATGTQG ngày 22 tháng 4 năm 2019 của 

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Công văn số 1595/VPUB-KT ngày 04 tháng 5 

năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) 

 

Nơi nhận: 
- UB ATGT Quốc gia; 

- Trƣởng ban, Phó Ban ATGT TP; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT TP; 

- UBMTTQ thành phố; 

- Các tổ chức đoàn thể thành phố; 

- Các Sở, Ban, ngành thành phố; 

- Ban ATGT quận - huyện; 

- Công ty TNHH Hồng Đức; 

- Lƣu: VT. 
 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Lê Tiến Dũng 
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