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V/v thông tin Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm 

cho trẻ em năm 2020 

  

 

 

    Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, 

thành phố. 

        

 

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-BATGT ngày 19/5/2020 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh triển khai thực hiện Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ 

em năm 2020 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”;  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 

tuyên truyền, thông tin rộng rãi về Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ 

em năm 2020 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”, cụ thể như sau:  

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, 

về bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; mục đích, ý nghĩa của 

Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2020 với chủ đề “Giữ trọn 

ước mơ” tại tỉnh Khánh Hòa, gắn với vận động người dân, cha mẹ học sinh mua 

và đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, 

xe máy điện. 

- Thông tin về số lượng, đối tượng, thời gian trao tặng mũ bảo hiểm:  

+ Số lượng mũ bảo hiểm trao tặng: 1.904.045 chiếc. 

+ Đơn vị trao tặng: Công ty Honda Việt Nam. 

+ Đối tượng trao tặng: Học sinh vào lớp 1 năm học 2020 - 2021 trên địa 

bàn tỉnh.  

+ Thời gian trao tặng: Tại Lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021 tại tất 

cả trường tiểu học trên phạm vi toàn tỉnh. 

- Đưa tin phản ánh công tác chuẩn bị, kết quả thực hiện của Chương trình 

trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2020; công tác tuần tra, kiểm soát, nhắc 

nhở và xử lý vi phạm về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham 

gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tại địa phương và trên địa 

bàn tỉnh. 

- Thông điệp truyền thông của Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho 

trẻ em năm 2020: 
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+ 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 mình. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện. 

(Kèm theo Kế hoạch số 75/KH-BATGT ngày 19/5/2020 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh)./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban ATGT tỉnh (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

 

 

 

 

 

 Phạm Duy Lộc 
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