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Số: 2223 /SGDĐT-CTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày

27

tháng 8 năm 2020

V/v phối hợp tổ chức Chương trình
trao tặng Mũ bảo hiểm cho học sinh
lớp 1 năm học 2020 - 2021
Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBATGTQG ngày 27/04/2020 của Ủy ban An toàn
giao thông Quốc gia về việc thực hiện kế hoạch Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ
em năm 2020 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”; Công văn số 1619/BGDĐT-GDCTHSSV ngày
11/5/2020 của Bộ 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”; Công văn 2060/VPUBND-KTN
ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai Kế hoạch Chương trình trao
tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2020 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”; Kế hoạch số 05/KHATGT ngày 09/6/2020 của Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang về việc Kế hoạch Triển
khai Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2020 với chủ đề “Giữ trọn ước
mơ” trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1234 /HD-SGDĐT ngày 19/8/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo An Giang về việc Chuẩn bị tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai các hoạt động dạy
và học năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và
Đào tạo huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung như sau:
1. Chỉ đạo các trường Tiểu học trên địa bàn có phương án tiếp nhận và bảo quản tốt
mũ bảo hiểm do Ban ATGT quốc gia cấp phát và xây dựng Kế hoạch triển khai Chương
trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trong buổi Lễ khai giảng năm học mới 2020 2021 của nhà trường, tổ chức cho PHHS ký nhận Mũ bảo hiểm và cam kết đội mũ cho con
em khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. (Mẫu đính kèm 01)
2. Theo dõi, kiểm tra tình hình tiếp nhận mũ bảo hiểm của các trường trên địa bàn và
có phương án điều tiết số lượng mũ bảo hiểm từ nơi thừa sang nơi thiếu…nhằm đảm bảo đủ
số lượng mũ bảo hiểm cho các trường cấp phát cho học sinh trong Lễ khai giảng năm học
mới; Tổng hợp kết quả trao tặng mũ bảo hiểm của toàn huyện, thị xã, thành phố (Mẫu đính
kèm 02) và báo cáo (gửi bằng bản giấy và Email) về phòng Chính trị, tư tưởng, Sở Giáo dục
và Đào tạo hạn cuối vào ngày 12/9/ 2020 (Gửi báo cáo mẫu 02)
3. Tùy theo điều kiện thực tế ở từng địa phương các đơn vị lòng ghép Chương trình
trao tặng Mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 vào trong Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021
đúng theo Công văn số 1234 /HD-SGDĐT ngày 19/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Lưu ý: trong quá trình tổ chức Lễ khai giảng và Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho
học sinh lớp 1 các đơn vị thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy
định hiện hành.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Long Xuyên phối hợp với trường Phổ thông
Thực hành Sư phạm An Giang xây dựng Chương trình, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất tổ chức
làm điểm sự kiện “Lễ khai giảng năm học mới và trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước
vào lớp 1, năm học 2020 – 2021” có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, Ban ATGT tỉnh, cơ quan
truyền thông và đại biểu các sở, ngành liên quan.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ, vui lòng liên hệ về
phòng Chính trị, tư tưởng, qua số điện thoại SĐT 0296 3958979; DĐ 0919. 333018 đ/c Trần
Công Danh để được tư vấn thêm.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT; (vụ GDCTHSSV)
- VP UBND tỉnh An Giang;
- Ban ATGT tỉnh;
- Phòng PC08 (Công an tỉnh);
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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Đơn vị:…………………..

Mẫu sơ kết 01 - MBH 2020

DANH SÁCH
PHHS NHẬN MŨ BẢO HIỂM CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG
MŨ BẢO HIỂM CHO TRẺ EM NĂM 2020 VỚI CHỦ ĐỀ “GIỮ TRỌN ƯỚC MƠ”
VÀ CAM KẾT ĐỘI MŨ CHO CON EM KHI THAM GIA GIAO THÔNG
(Mẫu dành cho Nhà trường)

1. Thông tin về trường học
Tên trường:...........................................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................
Huyện, Thị xã, Thành phố:...................................................................................
Tỉnh:.....................................................................................................................
2. Thông tin về Hiệu trưởng nhà trường:
Họ và tên:..............................................................................................................
Số điện thoại liên hệ:.............................................................................................

Stt

Họ và tên
Học sinh

Họ và tên
Phụ huynh

Địa chỉ

PHHS
Ký tên

Ghi
chú

....
....
....
Tổng
cộng
Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

..................................

* Lưu ý:
- Các đơn vị thực hiện đầy đủ các thông tin, Hiệu trưởng ký tên đóng dấu
- Gửi báo cáo bằng văn bản và file mềm về Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp.
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Mẫu sơ kết 02 - MBH 2020
BÁO CÁO SƠ KẾT
CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG MŨ BẢO HIỂM CHO TRẺ EM
NĂM 2020 VỚI CHỦ ĐỀ “GIỮ TRỌN ƯỚC MƠ”
(Mẫu dành cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo)
Quận/ Huyện/Thị xã/Thành phố:………………………………………

Stt

Tên trường

01

Ví dụ (Trường TH
A)

…

........

…

..........

20

Tổng cộng

Địa chỉ

.......

Thông tin
Hiệu trưởng
(Họ và tên,
Điện thoại di
động)
......

Số Mũ
bảo
hiểm
đã
nhận
100

2.450

Số mũ
bảo
hiểm đã
cấp cho
học sinh
95

2.440

Thừa
(+),
thiếu (-)

Ghi chú

+5

HS
không
vào học

+ 10

HS
không
vào học

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

* Lưu ý:
- Các đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện đầy đủ thông tin ở cột tổng cộng
- Gửi báo cáo về Phòng Chính trị, tư tưởng chậm nhất vào ngày 12/9/2020 (Báo cáo
mẫu số 02 bằng bản Scan qua đường email)
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