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BÁO CÁO  

Kết quả triển khai bảo đảm an toàn cho học sinh sử dụng dịch vụ đưa đón 

bằng xe ô tô và triển khai Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em 

năm 2020 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBATGTQG ngày 27/04/2020 của Ủy 

ban An toàn giao thông Quốc gia về Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ 

em năm 2020 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”; chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao 

thông Quốc gia về triển khai bảo đảm an toàn cho học sinh sử dụng dịch vụ đưa 

đón bằng xe ô tô, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo kết quả triển khai 

hai nhiệm vụ trên, nội dung cụ thể như sau: 

I. Kết quả triển khai 

1. Công tác chỉ đạo 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn yêu cầu Giám đốc các Sở 

Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, các cơ sở giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn học sinh khi 

sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô1. 

- Tiếp tục ban hành Công văn chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc 

nhắc lần 1 báo cáo kết quả triển khai về tăng cường các giải pháp bảo đảm an 

toàn học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô2. 

- Ban hành Công văn chỉ đạo 10 Sở Giáo dục và Đào tạo (Bắc Ninh, Hải 

Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Long An, Bình Dương, Tiền Giang, 

Bến Tre, Tây Ninh) phối hợp triển khai thực hiện trao tặng mũ bảo hiểm cho học 

sinh năm học 2020-2021 (đợt 1)3. 

- Ban hành Công văn chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp triển 

khai thực hiện trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2020, với chủ đề “Giữ 

trọn ước mơ”4. 

2. Kết quả triển khai xây dựng báo cáo thực trạng hoạt động xe đưa 

đón học sinh, bảo đảm an toàn cho học sinh sử dụng dịch vụ đưa đón bằng 

xe ô tô 

Qua báo cáo của 63 Sở Giáo dục và Đào tạo trong toàn quốc về triển khai 

bảo đảm an toàn cho học sinh sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo xin báo cáo, nội dung cụ thể như sau (số liệu thống kê chi tiết 

gửi kèm Phụ lục 1): 

                                           
1 Công văn 3523/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 16 tháng 8 năm 2019. 
2 Công văn 5513/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 6 tháng 12 năm 2019. 
3 Công văn số 624/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 02/03/2020. 
4 Công văn số 1619/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 11/05/2020. 
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Tổng số phương tiện: 8.511 xe, trong đó: 

- Xe đủ tiêu chuẩn: 7990 xe chiếm 93,88%. 

- Xe không đủ tiêu chuẩn: 521 xe chiếm 6,12%. 

- Xe do nhà trường hợp đồng: 3.745 xe chiếm 44%. 

- Xe do chủ thể khác thuê: 4.766 xe chiếm 56%. 

3. Triển khai Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 

2020 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” 

Qua báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo về thống kê số lượng học 

sinh lớp một năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin báo cáo, nội dung 

cụ thể như sau (số liệu thống kê chi tiết gửi kèm Phụ lục 2): 

- Tổng số học sinh lớp 1 năm học 2020-2021: 1.914.393 em. 

- Số mũ bảo hiểm trao đợt 1 cho 10 tỉnh5 là: 244.277 mũ. 

- Số mũ đợt 2 trao bổ sung cho 10 tỉnh6 là: 47.588 mũ. 

Trên đây là kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn cho học sinh sử 

dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô và triển khai Chương trình trao tặng mũ bảo 

hiểm cho trẻ em năm 2020 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo kính gửi Quý cơ quan để tổng hợp. 

Trân trọng ! 

 
Nơi nhận: 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Ủy ban ATGTQG (để b/c); 

- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ 

(để biết); 

- Các Sở GDĐT (để th/h); 

- Ban ATGT các tỉnh (để biết); 

- Sở GD, KH và CN tỉnh Bạc Liêu (để th/h); 

- Honda Việt Nam (để th/h); 

- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hữu Độ 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
5 Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Long An, Bình Dương, Tiền Giang, Bến Tre, Tây 

Ninh. 
6 Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Long An, Bình Dương, Tiền Giang, Bến Tre, Tây 

Ninh. 
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