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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /SGDĐT-GDTrHQLCL 

V/v tuyên truyền vận động toàn dân 
đội mũ bảo hiểm cho trẻ em 

          Đắk Nông, ngày 

 

 

   Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trung tâm GDTX-GDNN các huyện; 

- Trường THCS-THPT Trương Vĩnh Ký. 

 

Căn cứ Công văn số 211/CV-BATGT ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ban 

An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông về việc phối hợp tuyên truyền vận động toàn 

dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng 

Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non; 

các đơn vị trực thuộc; trung tâm GDTX-GDNN các huyện; trường THCS-THPT 

Trương Vĩnh Ký triển khai thực hiện các nội dung sau: 

- Phối hợp với công an huyện, thành phố tổ chức các buổi tuyên truyền, 

hướng dẫn cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh về quy định đội mũ bảo 

hiểm đúng cách và quy định về xử phạt với trường hợp không đội mũ bảo hiểm 

khi ngồi trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện;  

- Cần thường xuyên thực hiện các hình thức tuyên truyền về văn hóa giao 

thông, nhất là đối tượng học sinh trong nhà trường để các em nhận thức được sự 

cần thiết của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và tự giác thực hiện; 

- Tuyên truyền trong các cuộc họp cha mẹ học sinh để phụ huynh ý thức 

được tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông 

và phải luôn làm gương cho con trong việc tự giác chấp hành nghiêm pháp luật 

về an toàn giao thông. 

- Các đơn vị thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, nhắc nhở, đánh giá việc 

thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh tại các trường học; nhắc nhở, 

phê bình đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường và học sinh vi phạm 

quy định về đội mũ bảo hiểm. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động trực quan và trực tiếp trong nhà trường 

bằng các hình thức: 

+ Treo băng rôn, áp phích và khẩu hiệu tuyên truyên như: “Trẻ em phải đội 

mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện”, “Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ”, 

“Nhớ lời thầy, cô dặn: Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện”.  

+ Tuyên truyền trong buổi phát thanh măng non, các buổi sinh hoạt chi sao, 

chi đội, sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt Đội, Chi đoàn, các buổi 

họp Hội đồng sư phạm nhà trường, họp cha mẹ học sinh; 
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+ Trong các giờ giảng dạy trên lớp, các hoạt động ngoại khóa, các hội thi; 

đặc biệt chú trọng tuyên truyền đối tượng là cha mẹ học sinh; 

+ Tài liệu giáo dục ATGT trong nhà trường: tham khảo tài liệu hướng dẫn 

thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh khi đi mô tô, 

xe máy, xe đạp điện do các cơ quan quản lý ban hành. 

 Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển 

khai thực hiện. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên (để thực hiện); 
- GĐ, PGĐ Phan Thanh Hải (để báo cáo); 

- Lưu: VT, GDTrH-QLCL. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 Phan Thanh Hải 
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