Thông cáo báo chí

Quỹ AIP trao tặng mũ bảo hiểm vì sự an toàn cho học sinh
dọc tuyến Quốc lộ 1
Hà Nôi, ngày 29 tháng 4 năm 2009 – Trong năm học 2007 – 2008, tại tỉnh
Bình Thuận có tất cả 17 học sinh tiểu học bị tử vong do tai nạn giao thông.
Để đối phó với thực trạng này, tuần trước, Quỹ Phòng chống Thương vong
Châu Á (Quỹ AIP) đã phối hợp với Nhóm Khuyến Khích Đội Mũ Bảo Hiểm
Việt Nam trao tặng hơn 2.000 mũ bảo hiểm và triển khai chương trình giáo
dục an toàn giao thông cho 3 trường tiểu học trong tỉnh .
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Bình Thuận là một trong 09 tỉnh nằm dọc tuyến đường Quốc Lô 1 Bắc Nam
có lưu lượng xe cộ tham gia giao thông đông đúc tại Việt Nam. Bình Thuận
được chọn để triển khai sáng kiến “Mũ bảo hiểm cho trẻ em trên đường
Quốc Lộ 1”. Chương trình do Quỹ AIP phát động từ tháng 3/2009 nhằm
trao tặng miễn phí mũ bảo hiểm và triển khai giáo dục an toàn giao thông tại
các trường tiểu học nằm gần các trục đường quốc lộ lớn và có tỉ lệ tai nạn
giao thông gây chấn thương và tử vong cao.
Lễ trao tặng mũ bảo hiểm tại các trường tiểu học Tuyên Quang, Tân Lập 1
và Hàm Cường 1 tại Bình Thuận vào ngày 23 và 24/4/2009 nằm trong
khuôn khổ dự án hiện đang được triển khai đồng loạt tại các tỉnh Cà Mau,
Long An, Ninh Thuận, Đà Nẵng, Huế và Quảng Bình, Hà Nội và Tp Hồ Chí
Minh. Tổng số hơn 10.000 mũ bảo hiểm được trao tặng cho các em học
sinh từ tháng 3 đến tháng 5/2009. Các trường được nhận mũ đều nằm tại
khu vực giao thông nguy hiểm, thường xuyên xảy ra tai nạn. Cùng thời điểm
với cái chết đau thương của 17 em học sinh tại Bình Thuận, Quảng Bình
cũng đã chứng kiến 65 em học sinh bị trấn thương sọ não nghiêm trọng.
“Việt Nam vốn rất tự hào về vai trò của tuyến đường quốc lộ 1 Bắc Nam”
ông Nguyễn Văn Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận
cho biết “Với dự án Mũ bảo hiểm cho trẻ em, Quốc lộ 1 sẽ góp phần cải
thiện môi trường an toàn giao thông cho trẻ em’.
Dự án này được mở rộng dựa trên mục tiêu chung của Chiến dich đội mũ
bảo hiểm cho trẻ em. Quỹ AIP và Nhóm khuyến khích đội Mũ bảo hiểm
Việt Nam đã thành công trong việc góp phần điều chỉnh Quy định đội mũ
bảo hiểm của Việt Nam. Dự thảo luật mới mới quy định xử phạt hành chính
đối với các trường hợp chở trẻ em dưới 16 tuổi bằng xe máy mà không đội
mũ bảo hiểm. Chính phủ hiện đang triển khai lấy ý kiến các Bộ ngành liên
quan cho Dự thảo sửa đổi dự kiến sẽ thông qua vào ngày 01/07/2009. Hành
động của Chình phủ có tính chất quyết định. Tuy nhiên, việc trao tặng mũ
bảo hiểm của Quỹ AIP sẽ là việc làm thiết thực giúp cho các gia đình nghèo
tuân thủ tốt luât mới này.
Dự án Mũ bảo hiểm cho trẻ em trên tuyến Quốc Lộ 1 hướng tới mục tiêu mở
rộng an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em tới từng địa phương nơi nhu
cầu này thực sự cấp thiết.
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“Khi biết về những con số thương tâm, chúng ta phải nhanh chóng hành
động”, bà Mirjam Sidik, Giám đốc Điều hành của Quỹ AIP cho biết, “Hầu
hết các ca chấn thương và tử vong đều có thể được ngăn chặn bằng việc đội
mũ bảo hiểm. Thông qua việc trao tặng mũ bảo hiểm và thực hiện chương
trình giáo dục về an toàn giao thông cho trẻ em và giáo viên tại trường tiểu
học trước kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, chúng tôi hi vong sẽ đảm bảo an toàn cho trẻ
trong những ngày này khi tham gia giao thông cùng bố mẹ.”
Nhằm tạo sự thích thú cho trẻ em và tầng lớp thanh thiếu niên, gần đây Quỹ
AIP đã giới thiệu và bổ nhiệm nhân vật hoạt hình Bim, hay còn gọi là Cảnh
sát trưởng tí hon làm đại sứ thiện chí cho Chiến dich. Các áp phích và truyện
tranh về Bim và những người bạn đội mũ bảo hiểm cũng đã được phân phát
cho các trường tiểu học tại 9 tỉnh và thành phố trong khuôn khổ dự án.
Thông tin về Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (AIP Foundation)
Quỹ AIP là tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ được thành lập với mục tiêu
cải thiện vấn đề An toàn giao thông tại các nước đang phát triển. Quỹ Phòng
Chống Thương Vong Châu Á đã trao tặng hơn 400,000 mũ bảo hiểm thông
qua dự án Mũ bảo hiểm cho trẻ em từ năm 1999 tại Việt Nam, Thái Lan và
Campuchia. Quỹ AIP đã thành lập Công ty mũ bảo hiểm Protec từ năm
2002, đây là công ty sản xuất mũ bảo hiểm phi lợi nhuận đầu tiên trên thế
giới sản xuất mũ bảo hiểm kiểu “nhiệt đới” với giá thành thấp tại Việt Nam.
Quỹ AIP cũng xây dựng giáo án giáo dục về an toàn giao thông quốc gia
năm 2004 được Bộ Giáo dục Đào tạo áp dụng tại tất cả các trường tiểu học
Việt Nam.
Thông tin về Nhóm Khuyến Khích Đội Mũ Bảo Hiểm Việt Nam (VHWC)
Nhóm Khuyến Khích Đội Mũ Bảo Hiểm Việt Nam là mô hình kết hợp giữa
các tổ chức và doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng
của mũ bảo hiểm cho xe mô tô, gắn máy tại Việt Nam. Khởi nguồn là thành
công xuất sắc của Chiến dịch khuyến khích đội Mũ bảo hiểm toàn quốc
(2007–2008) đã góp phần tác động tới Chính phủ trong việc thông qua luật
đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, gắn máy. Tuy
nhiên tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em vẫn còn rất thấp, chính vì vậy Nhóm
đang triển khai khởi động Chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về Mũ
bảo hiểm dành cho trẻ em từ tháng 2 năm 2009. Các thành viên tích cực ủng
hộ Chiến dịch của Nhóm Khuyến Khích Đội Mũ Bảo Hiểm Việt Nam bao
gồm: Quỹ AIP; Tổ chức hỗ trợ phát triển Úc (AusAID); Đại sứ quán Đan
Mạch, Quỹ Liên đoàn Mô tô Quốc tế (FIA Foundation); Ủy Ban An Toàn
Giao Thông Quốc Gia (NTSC),Tổ chức An toàn giao thông cho Trẻ em
Toàn cầu (Safe Kids Worldwide); Công ty Talisman Việt Nam; Quỹ Nhi
đồng Liên hợp quốc (UNICEF),Đại sứ quán Mỹ, Ngân hàng Thế giới
(World Bank); Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Các công ty, tổ chức quan
tâm đến việc hỗ trợ cho Chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức về mũ
bảo hiểm cho trẻ em xin hãy liên hệ ngay với Quỹ Phòng Chống Thương
Vong Châu Á.

