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KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em 

năm 2020 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-BATGT ngày 12/5/2020 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh Lạng Sơn về triển khai Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho 

trẻ em năm 2020 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”, Ban An toàn giao thông huyện Chi 

Lăng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao ý thức của Nhân dân 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, qua đó giảm thiểu hậu quả do tai nạn giao thông gây ra đối với 

trẻ em. 

- Góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao 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 xe 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”. 

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 xã, thị trấn.  

- Mũ bảo hiểm trao tặng phải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

- 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 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 đạp điện nói chung. 

- Tổ chức truyền thông về Chương trình “Giữ trọn ước mơ” trên các phương 

tiện thông tin đại chúng tại địa phương (như Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông, loa phát thanh, xe thông tin lưu động...), gắn kết chặt chẽ với các 

hoạt động kiểm tra, đôn đốc thực hiện và công tác tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và 

xử lý vi phạm về chấp hành đội MBH cho trẻ em khi đi xe mô tô, xe máy, xe đạp 
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điện, trọng tâm là tháng cao điểm về an toàn giao thông (ATGT) cho trẻ em đến 

trường - tháng 9 năm 2020. 

- Ban An toàn giao thông huyện tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình “Giữ trọn ước mơ” năm 2020 gửi Ban An toàn giao thông tỉnh trước 

ngày 25/11/2020. 

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG MŨ BẢO 

HIỂM CHO TRẺ EM NĂM 2020 

1. Số lượng mũ bảo hiểm trao tặng 

Do Cửa hàng Honda Vũ Hoàng Lê 2 trao tặng mũ bảo hiểm phù hợp Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia trên toàn huyện. 

2. Đối tượng trao tặng 

Học sinh vào lớp Một năm học 2020 - 2021 trên phạm vi toàn huyện. 

3. Thời gian trao tặng MBH 

Tổ chức trao tặng MBH tại Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 tại tất cả các 

Trường Tiểu học trên phạm vi toàn huyện. 

4. Thông điệp truyền thông 

- Trẻ em phải được đội MBH khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. 

- Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ. 

- Đội MBH để bảo vệ tính mạng của chính mình. 

5. Vận chuyển và bàn giao, tiếp nhận MBH 

5.1. Căn cứ tổng số lượng mũ bảo hiểm mà Công ty Honda Việt Nam quyết 

định trao tặng và căn cứ tổng số lượng học sinh vào lớp Một của từng Trường 

Tiểu học trên địa bàn huyện theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:  

- Nếu số lượng học sinh theo thống kê ít hơn hoặc bằng tổng số lượng mũ 

bảo hiểm do Công ty Honda Việt Nam công bố trao tặng, sẽ trao đủ 100% mũ cho 

từng trường theo báo cáo. 

- Trong trường hợp số học sinh vào lớp Một thực tế năm 2020 - 2021 của 

huyện cao hơn số lượng mũ bảo hiểm được trao tặng thì Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện tổng hợp báo cáo UBND huyện để có phương án đề nghị cấp bổ sung, 

nếu không được cấp bổ sung thì vận động cha mẹ học sinh có điều kiện mua mũ 

bảo hiểm cho con. 

5.2. Công ty Honda Việt Nam thông báo kế hoạch vận chuyển mũ bảo hiểm 

tới từng trường; đồng thời cung cấp thông tin tới Ban An toàn giao thông huyện, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về Kế hoạch và số lượng mũ bảo hiểm tới từng 

Trường Tiểu học của huyện. Thời gian ít nhất 10 ngày trước thời điểm giao mũ. 

5.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Là đầu mối giám sát, kiểm tra quá trình bàn giao, tiếp nhận mũ bảo hiểm 

theo số lượng, kế hoạch được Công ty Honda Việt Nam phân phối cho các trường 

trên địa bàn quản lý. 



3 

 

- Đối với các trường hoặc xã, thị trấn không đủ điều kiện để Công ty Honda 

Việt Nam vận chuyển mũ bảo hiểm đến tận nơi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

quản lý trực tiếp, chịu trách nhiệm tiếp nhận và bàn giao mũ bảo hiểm cho các 

trường. 

- Phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách phối hợp cùng đơn vị vận chuyển 

của Công ty Honda Việt Nam giám sát việc bàn giao mũ bảo hiểm cho các nhà 

trường; ký xác nhận vào biên bản giao mũ bảo hiểm cho các nhà trường thuộc địa 

bàn quản lý. 

- Căn cứ vào số lượng mũ bảo hiểm được giao và số lượng học sinh lớp Một 

thực tế sau khai giảng của từng trường trên địa bàn để điều chuyển mũ bảo hiểm 

giữa các trường đảm bảo nguyên tắc trường thừa bù trường thiếu. 

5.4. Trong trường hợp có sai lệch so với Kế hoạch giao mũ bảo hiểm của 

Công ty Honda Việt Nam: 

- Nhà trường tiếp nhận, báo cáo thông tin sai lệch cho Phòng Giáo dục và 

Đào tạo trực tiếp quản lý và Công ty Honda Việt Nam qua email: 

giutronuocmo@gmail.com hoặc số điện thoại: 0913.353.020. 

6. Tổ chức Lễ trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tại Lễ khai giảng 

năm học mới 2020 - 2021 trên phạm vi toàn huyện 

6.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chương trình trao tặng mũ bảo 

hiểm tại Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 và hướng dẫn triển khai đồng bộ tại 

các Trường Tiểu học trên phạm vi toàn huyện bảo đảm ngắn gọn, hiệu quả. 

6.1. Chỉ đạo các Trường Tiểu học trên địa bàn huyện đưa nội dung công bố 

Chương trình “Giữ trọn ước mơ” và trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một 

vào chương trình Lễ khai giảng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời 

đại diện lãnh đạo của địa phương tới tham dự, chứng kiến và trao MBH. Tổ chức 

cho phụ huynh học sinh ký cam kết về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho con 

khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện. 

III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (cơ quan thường trực Ban An toàn 

giao thông huyện) 

1.1. Thông tin về Chương trình “Giữ trọn ước mơ” năm 2020 tới tất cả các 

cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện. 

1.2. Chủ trì, phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Cửa hàng Honda 

Vũ Hoàng Lê 2 (Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Công ty Honda ủy quyền tại tỉnh 

Lạng Sơn) và các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ sau: 

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo đúng yêu cầu và 

thời gian quy định. 

- Tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch truyền thông về đội MBH cho trẻ 

em nói chung và chương trình “Giữ trọn ước mơ” nói riêng. 
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- Tổ chức hoạt động khảo sát, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác triển 

khai thực hiện Kế hoạch tại các địa phương. 

- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện trên địa bàn toàn huyện, báo cáo 

UBND huyện và Ban An toàn giao thông tỉnh trước ngày 25/11/2020. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

2.1. Phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện xây dựng triển khai thực 

hiện Chương trình “Giữ trọn ước mơ” năm 2020: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị liên quan, các Trường Tiểu học 

trên phạm vi toàn huyện và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc phạm vi trách 

nhiệm, thẩm quyền của Phòng trong quá trình thực hiện Kế hoạch.  

- Phân công một đồng chí lãnh đạo Phòng tham gia chỉ đạo Kế hoạch; phân 

công cán bộ, chuyên viên chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch. 

2.2. Căn cứ vào Kế hoạch này và hướng dẫn triển khai thực hiện của Sở 

Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các Trường Tiểu học trên địa 

bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch, 

trong đó cần đảm bảo những nội dung cơ bản sau:  

- Đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, thời gian thực hiện Chương 

trình “Giữ trọn ước mơ” được xác định tại Kế hoạch này. 

- Thống kê, tổng hợp và cung cấp số liệu, thông tin phục vụ cho công tác 

phân bổ, vận chuyển và bàn giao mũ bảo hiểm của Công ty Honda Việt Nam. 

- Triển khai thực hiện các nội dung truyền thông nội bộ về Chương trình 

“Giữ trọn ước mơ” năm 2020 và các nội dung tuyên truyền quy định đội mũ bảo 

hiểm cho trẻ em (Treo băng zôn tuyên truyền “Trẻ em phải được đội Mũ bảo hiểm 

khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện”; “Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ”; 

“Đội mũ bảo hiểm để bảo vệ tính mạng của chính mình”), triển khai thống nhất từ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo và các Trường Tiểu học trên địa bàn huyện. Tổ chức 

ký và giám sát thực hiện cam kết giữa nhà trường với cha mẹ học sinh lớp Một 

được nhận mũ bảo hiểm của Chương trình và cha mẹ học sinh các Trường Tiểu 

học trên phạm vi toàn huyện về việc chấp hành đội MBH cho con khi tham gia 

giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện. 

- Hướng dẫn các Trường Tiểu học trên địa bàn huyện tổ chức phát động 

Chương trình và trao tặng mũ bảo hiểm tại Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021. 

3. Công an huyện 

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện và Công an các xã, 

thị trấn: 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 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 cao 

điểm về An toàn giao thông cho học sinh đến trường (tháng 9 năm 2020). 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, 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. 
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4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện 

Tăng cường đưa tin về nội dung và các hoạt động của Chương trình “Giữ 

trọn ước mơ”, kết quả thực hiện Chương trình; tăng cường thời lượng phát sóng, 

xây dựng các trang tin, bài viết tuyên truyền về quy định bắt buộc đội mũ bảo 

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

Tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật về trật tự ATGT, vận động, hướng dẫn 

nhân dân xây dựng và thực hiện văn hóa giao thông an toàn, đặc biệt là việc thực 

hiện quy định về bảo đảm ATGT cho trẻ em và các nội dung của Chương trình 

“Giữ trọn ước mơ” năm 2020. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Giữ 

trọn ước mơ” năm 2020 bảo đảm thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được 

xác định tại Phụ lục của Kế hoạch này. 

- Triển khai Tháng cao điểm về ATGT cho học sinh đến trường (tháng 9 

năm 2020); tập trung tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự ATGT;  

giới thiệu về ý nghĩa của Chương trình “Giữ trọn ước mơ” gắn với vận động người 

dân, cha mẹ học sinh mua, đội MBH cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe 

mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tăng cường tuyên truyền về quy định đội MBH 

cho trẻ em. 

- Thực hiện giám sát, kiểm tra quá trình triển khai, đánh giá kết quả thực 

hiện trên địa bàn xã, thị trấn; Báo cáo Ban ATGT huyện kết quả triển khai thực 

hiện Kế hoạch trước ngày 20/11/2020, nội dung báo cáo tổng kết bao gồm: (1) số 

lượng học sinh lớp Một được nhận mũ bảo hiểm; (2) số lượng phụ huynh học sinh 

ký cam kết đội MBH cho con; (3) số học sinh được hướng dẫn đội MBH an toàn, 

đúng cách; (4) số trường hợp vi phạm đội MBH cho trẻ em, số vụ TNGT và số 

thương vong do TNGT liên quan đến đối tượng trẻ em từng tháng trong năm 2020; 

(5) những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm. 

Các văn bản, mẫu biểu, thông tin liên quan được đăng trên website: 

www.antoangiaothong.gov.vn hoặc www.honda.com.vn 

Ban An toàn giao thông huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, 

thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, gửi báo cáo kết quả bằng 

đường văn bản và đồng thời gửi file mềm về Ban An toàn giao thông huyện (qua 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện theo địa chỉ: toan.utc89@gmail.com) trước ngày 

20/11/2020 để tổng hợp theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn (BC); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan đơn vị có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT (10b)NVT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 

http://www.antoangiaothong.gov.vn/
http://www.honda.com.vn/
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PHỤ LỤC: NHIỆM VỤ TỔNG QUÁT 
(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-BATGT ngày      /5/2020  của Ban ATGT huyện) 

 

 

 

 

Stt Nội dung Cơ quan thực hiện Thời 

gian 

1 
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương 

trình 
Ban ATGT huyện 

Tháng 

5/2020 

2 
Triển khai các hoạt động truyền thông 

trên địa bàn huyện 

Ban ATGT huyện; Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện; UBND 

các xã, thị trấn; các cơ quan 

liên quan 

Từ tháng 

5-tháng 

11/2020 

3 

Thống kê, tổng hợp số liệu theo những 

tiêu chí sau: 

- Tên, địa chỉ của trường Tiểu học; 

tên, thông tin số điện thoại, số CMND 

(số thẻ căn cước công dân) của Hiệu 

trưởng nhà trường. 

- Chỉ tiêu tuyển sinh lớp Một được 

phê duyệt của từng trường. 

- Thông tin liên hệ của đồng chí 

Trưởng phòng GD&ĐT huyện 

Ghi chú: 

- Lập danh sách theo Mẫu của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

- Thời hạn gửi thống kê số liệu về Ban 

ATGT huyện (qua phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện) trước ngày 12/6/2020 

để tổng hợp gửi Ban ATGT tỉnh. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện 

Tháng 

6/2020 

4 
Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển 

khai Kế hoạch tại các xã, thị trấn 

Ban ATGT huyện; Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, Cửa 

hàng Honda Vũ Hoàng Lê 2 

và các cơ quan liên quan 

Tháng 5- 

tháng 

9/2020 

5 

Vận chuyển và bàn giao, tiếp nhận 

MBH 

 

 Công ty HVN, Cửa hàng 

Honda Vũ Hoàng Lê 2; Ban 

ATGT huyện; Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện và các 

trường Tiểu học trên địa bàn 

huyện 

Tháng 7-

tháng 

8/2020 
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Stt Nội dung Cơ quan thực hiện Thời 

gian 

6 

Tổ chức Lễ trao tặng MBH cho học 

sinh. Thống nhất tại Lễ khai giảng 

năm học mới 2020 - 2021 trên phạm 

vi toàn huyện. 

Ban ATGT huyện, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, chính 

quyền cấp xã, thị trấn và 

Cửa hàng Honda Vũ Hoàng 

Lê 2 

Ngày 

05/9/2020 

7 

Triển khai kế hoạch cao điểm tuần tra, 

nhắc nhở, xử lý vi phạm TTATGT 

liên quan đến đối tượng trẻ em trong 

“Tháng ATGT cho trẻ em tới trường”, 

trong đó chú trọng việc chấp hành về 

đội MBH cho trẻ em khi tham gia giao 

thông bằng mô tô, xe máy và xe đạp 

điện. 

Lực lượng cảnh sát giao 

thông Công an huyện và 

Công an các xã, thị trấn 

Tháng 

9/2020 

8 

Các hoạt động tổng kết, đánh giá kết 

quả triển khai thực hiện, xây dựng kế 

hoạch triển khai năm cho năm học 

2021 - 2022. 

Ban ATGT huyện chủ trì 

phối hợp với Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện và các 

cơ quan, đơn vị liên quan. 

Tháng 

12/2020 
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