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                Đức Thọ, ngày  21  tháng  5  năm 2020 

 

Kính gửi:             

                - Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

                - Công an huyện; 

                - UBND các xã, thị trấn. 
                                

 Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-BATGT ngày 14/5/2020 của Ban an toàn 

giao thông tỉnh về việc tiếp nhận và tổ chức trao tặng Mũ bảo hiểm cho học sinh 

lớp một năm học 2020-2021 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” trên địa bàn tỉnh. 

Ban ATGT huyện yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung 

sau: 

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:  

 - Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, tổng hợp số lượng 

học sinh vào lớp một tại các trường để đăng ký số lượng mũ bảo hiểm cũng như 

xây dựng phương án bổ sung, điều chuyển hợp lý giữa các trường; Lựa chọn 01 

đơn vị để tổ chức buổi Lễ trao tặng mũ bão hiểm cho học sinh lớp Một trên địa 

bàn huyện. 

 - Là đầu mối kiểm tra, giám sát quá trình bàn giao, tiếp nhận MBH theo 

số lượng, theo kế hoạch phân phối cho các trường trên địa bàn; Phân công lãnh 

đạo, cán bộ có thẩm quyền ký xác nhận vào biên bản bàn giao mũ cho các 

trường. 

 - Thông báo, quán triệt đến các trường tiểu học trên địa bàn phối hợp với 

các đơn vị liên quan trong việc thông báo, tuyên truyền kế hoạch tặng mũ bảo 

hiểm đến với phụ huynh học sinh; chuẩn bị phương án tiếp nhận, bảo quản và 

trao tặng mũ bảo hiểm cho các em vào lớp một. 

 - Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện (có hình ảnh hoặc video) gửi về 

Ban ATGT huyện, Ban ATGT tỉnh. 

 2. Công an huyện: Tăng cường công tác tuyên truyền “Đội mũ bảo hiểm 

cho trẻ em” gắn với việc tuần tra, kiểm soát, xử phạt vi phạm đối với hành vi 

không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe 

đạp điện. 

 3. UBND các xã thị trấn: Đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ việc tiếp nhận và trao 

tăng mũ bảo hiểm tại các trường trên địa bàn; phân công lãnh đạo tham dự, trao 

tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh vào lớp một.  

 



Nhận được Công văn này yêu cầu Phòng GD-ĐT, Công an huyện, UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VP ban.  

 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Đặng Giang Trung 
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