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V/v triển khai Chương trình trao tặng
mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2020 với
chủ đề “Giữ trọn ước mơ”

Kính gửi:
- Trường Tiểu học;
- Trường PTDTBT Tiểu học;
- Trường TH & THCS;
- Trường PTDTBT TH & THCS.
Thực hiện Công văn số 916/SDĐT-CTTT ngày 23/5/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc triển khai Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ
em năm 2020 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”. Phòng Giáo dục và Đào tạo triển
khai Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2020 với chủ đề “Giữ
trọn ước mơ” như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1. Mục đích
- Nâng cao ý thức của Nhân dân về việc chấp hành quy định bắt buộc đội
mũ bảo hiểm đạt chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho trẻ em khi đi mô tô, xe gắn máy, xe
đạp điện, qua đó giảm thiểu hậu quả do tai nạn giao thông gây ra đối với trẻ em;
- Góp phần thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn
kỹ thuật Quốc gia đối với trẻ em là 80% vào năm 2020 theo yêu cầu của Thủ
tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018;
- 100% số lượng học sinh nhận mũ bảo hiểm của Chương trình “Giữ trọn
ước mơ” đội mũ khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện;
- 100% chính quyền cấp xã, thầy cô giáo, học sinh, cha mẹ học sinh các
trường Tiểu học trên phạm vi toàn huyện biết về chủ đề và những mục tiêu quan
trọng của Chương trình “Giữ trọn ước mơ”.
1.2. Yêu cầu

- Chương trình “Giữ trọn ước mơ” được triển khai thống nhất, đồng bộ,
hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng đối tượng tại tất cả các địa phương trong tỉnh;
Mũ bảo hiểm trao tặng phải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về mũ
bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, thầy cô giáo và
cha mẹ học sinh trong việc giáo dục, hướng dẫn và thực hiện các 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 máy, xe máy điện.
- Tổ chức truyền thông về Chương trình “Giữ trọn ước mơ” trên các
phương tiện thông tin của nhà trường nhằm nâng cao nhận thức của học sinh khi
tham gia giao thông.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TRAO TẶNG
2.1. Đối tượng
Học sinh vào lớp 1 năm học 2020 - 2021 trên phạm vi toàn huyện.
2.2. Thời gian
Tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm tại Lễ Khai giảng năm học mới 2020 2021 tại tất cả các trường Tiểu học, trường phổ thông có lớp Tiểu học trên phạm
vi toàn huyện. Trong trường hợp xảy ra lũ lụt, thiên tai hoặc yếu tố bất khả kháng
làm ảnh hưởng đến thời gian và quá trình vận chuyển, mũ bảo hiểm sẽ được giao
tặng đến các trường Tiểu học khi điều kiện vận chuyển an toàn, ổn định.
III. MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG
- Thống kê chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp Một năm học 2020 - 2021 của đơn
vị (theo Phụ lục đính kèm), gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận chuyên
môn) trước ngày 01/6/2020, bản dự thảo thống kê gửi về địa chỉ gmail:
dotien19852015@gmail.com
- Thực hiện tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một năm học
2020-2021 vào Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 đảm bảo ngắn gọn, trang
trọng và hiệu quả; tổ chức cho phụ huynh học sinh kí nhận mũ bảo hiểm cho con
em mình và cam kết chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm cho con em khi
tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục ý thức đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiển
đúng cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và ý
thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông tới toàn thể cán bộ quản lý, nhà
giáo, học sinh với thông điệp:
+ Trẻ em phải được đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe máy
điện;
+ Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ;
+ Đội mũ bảo hiểm để bảo vệ tính mạng của chính mình.
- Báo kết quả thực hiện Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em
năm 2020 về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 11/9/2020 (theo Đề cương
báo cáo đính kèm).
Căn cứ nội dung công văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Phòng;
- Lưu: VT.
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Vương Đào Tiên

PHỤ LỤC
(Kèm theo Công văn số /PGD&ĐT-CM ngày
/5/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)
THỐNG KÊ
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp Một của đơn vị năm học 2020 - 2021
Bảng thống kê số lượng học sinh lớp Một năm học 2020 - 2021
Hiệu trưởng
TT

Đơn vị

Địa chỉ
Họ và tên

1

Số điện thoại

Trường ……
NGƯỜI LẬP

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu)

Chỉ tiêu tuyển
sinh lớp Một
Số lớp Số học
Một
sinh

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Báo kết quả thực hiện Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em
năm 2020
(Kèm theo Công văn số
/PGD&ĐT-CM ngày
/5/2020
của Phòng Giáo dục và Đào tạo)
1. Số lượng học sinh lớp Một được nhận mũ bảo hiểm: …….
2. Số lượng phụ huynh học sinh ký cam kết đội mũ bảo hiểm cho con: …
3. Số học sinh được hướng dẫn đội mũ bảo hiểm an toàn, đúng cách: …
4. Số trường hợp vi phạm đội mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2020:
TT
Tháng
Số trường hợp vi phạm đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
1
01
2
02
3
03
…
…
5. Số vụ tai nạn giao thông và số thương vong do tai nạn giao thông
liên quan đến đối tượng là trẻ em năm 2020
Số vụ tai nạn giao thông và số thương vong do tai nạn giao
TT Tháng
thông liên quan đến đối tượng là trẻ em
1
01
2
02
3
03
…
…
6. Số lượng các phóng sự và bài báo truyền thông về dự án “Giữ trọn
ước mơ”:
7. Những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm.
7.1 Thuận lợi:
7.2 Khó khăn:
7.3 Bài học kinh nghiệm.

