
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 

 
Số:           /UBND-CN1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày         tháng  6  năm 2020 

V/v Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Nguyễn Văn Khước đối với các 

đơn vị của tỉnh sau buổi làm việc với 

Đoàn công tác của UBATGTQG. 

 

  

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Ngày 19 tháng 6 năm 2020, tại Trụ sở làm việc UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 

Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có buổi làm việc với 

Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc trong Chương trình trao tặng mũ bảo 

hiểm cho trẻ em năm 2020. Dự buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban An 

toàn giao thông Quốc gia có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh – Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở ngành, 

Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố và Hiệu trưởng một số Trường tiểu 

học trên địa bàn tỉnh. 

Sau khi nghe Ban An toàn giao thông tỉnh báo cáo Công tác triển khai và 

kết quả của Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một với chủ đề 

“Giữ chọn ước mơ” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2019; những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; Ủy ban An toàn giao thông 

Quốc gia thông báo kết quả khảo sát tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của học sinh các cấp 

tại địa phương; giải pháp khắc phục năm 2020; Công bố phương pháp và các chỉ 

tiêu thực hiện năm 2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhằm thực hiện 

hiệu quả Kế hoạch số 149/KH-UBATGTQG ngày 27/4/2020 của Ủy ban An toàn 

giao thông Quốc gia về Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 

2020; phát biểu tham luận của các đại biểu dự buổi làm việc; Phó chủ tịch UBND 

tỉnh - Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Nguyễn Văn Khước có ý kiến và 

chỉ đạo các sở ngành, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh như sau: 

Trong những năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của Ủy ban An toàn giao 

thông Quốc gia, của Công ty Honda Việt Nam trong công tác bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông, trong đó có việc trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học 

trên địa bàn tỉnh, qua đó đã góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành đội 

mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, giảm thiệt hại về người do chấn thương 

đầu khi bị tai nạn giao thông. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, thời gian gần đây 

tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ lệ 

thấp nhất so với cả nước, thực trạng này cho thấy có nhiều nguyên nhân khách 
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quan và chủ quan, nhưng chủ yếu vẫn do ý thức của các bậc phụ huynh chưa 

thường xuyên quan tâm đến việc đội mũ bảo hiểm cho con em mình, ngoài ra do 

các thầy giáo, cô giáo chưa thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền cho các em học 

sinh thấy được tác dụng của việc đội mũ bảo hiểm khi tham giai giao thông, chưa 

có chế tài nghiêm khắc đối với các em học sinh không chấp hành đội mũ bảo 

hiểm; mặt khác lực lượng cảnh sát giao thông không thường xuyên tuần tra, nhắc 

nhở, xử phạt đối với các trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham 

gia giao thông,… 

Để khắc phục tình trạng trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng ban 

An toàn giao thông tỉnh yêu cầu sở ngành, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:  

Xây dựng Kế hoạch cụ thể chỉ đạo các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh thực 

hiện nghiêm túc việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi tham gia giao 

thông bằng xe mô tô, xe máy, xe đạp điện; yêu cầu các lớp học lập danh sách, 

phân loại đối với các em học sinh đến trường bằng phương tiện gì để theo dõi 

hàng ngày việc đội mũ bảo hiểm của các học sinh; các lớp học trên địa bàn toàn 

tỉnh phải làm giá hoặc móc để treo mũ bảo hiểm; gắn trách nhiệm của Ban giám 

hiệu nhà trường nếu để tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn 

giao thông nói chung và việc không đội mũ bảo hiểm nói riêng; thực hiện công 

tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, báo cáo kết quả hàng tháng, hàng quý về Sở 

Giáo dục và Đào tạo và Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp theo dõi và báo 

cáo UBND tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 

Chỉ đạo các nhà trường thực hiện ký cam kết giữa cha mẹ học sinh và học 

sinh với Hội phụ huynh và Nhà trường về việc chấp hành quy định về bảo đảm 

trật tự àn toàn giao thông và đội mũ bảo hiểm, lấy đó làm tiêu chí đánh giá hạnh 

kiểm của học sinh. Đưa tiêu chí chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham 

gia giao thông của học sinh để đánh giá chỉ tiêu thi đua giữa các lớp, toàn trường 

và các trường. 

2. Công an tỉnh:  

Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các huyện, thành phố, đặc 

biệt là công an xã tăng cường tuần tra, hoặc lập chốt tại khu vực cổng trường học 

để tuyên truyền, xử lý nghiêm đối với các trường hợp học sinh không đội mũ bảo 

hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện.  

3. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo 

dục và Đào tạo và Công an tỉnh tham mưu Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh 

thành lập Tổ công tác giám sát việc chấp hành đội mũ bảo hiểm đối với các em 

học sinh trong các nhà trường; tham mưu các giải pháp để cùng ngành giáo dục, 

nhà trường tăng cường chấp hành đội mũ bảo hiểm của học sinh, tăng tỷ lệ chấp 
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hành đội mũ bảo hiểm trong học sinh tối thiểu từ 80% trở lên trong thời gian tới. 

4. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin 

giao tiếp điện tử tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền phấp luật về trật tự, an 

toàn giao thông nói chung, việc chấp hành đội mũ bảo hiểm nói riêng đối với học 

sinh trên địa bàn toàn toàn tỉnh. 

5. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh có trách nhiệm, theo dõi, đôn 

đốc các đơn vị trong việc thực hiện, tổng hợp đánh giá báo cáo Ủy ban An toàn 

giao thông Quốc gia và UBND tỉnh.  

Trên đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng ban An 

toàn giao thông tỉnh Nguyễn Văn Khước tại buổi làm việc với Đoàn công tác của 

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, yêu cầu các sở ngành, đơn vị, Ban An toàn 

giao thông các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban ATGT Quốc gia (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thanh 
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