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Trẻ em đội mũ bảo hiểm qua nhiếp ảnh và âm nhạc
Chương trình Ca múa nhạc trao giải Cuộc thi nhiếp ảnh toàn quốc với
tựa đề
“Bé yêu mũ bảo hiểm”
Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2009 – Hình ảnh các em bé với nụ
cười rạng rỡ đang vui đùa cùng bố mẹ, trên đầu đội những chiếc mũ bảo
hiểm xinh xắn cài dây an toàn đã tô điểm thêm sắc màu cho cuộc triển lãm
ảnh tại Sân khấu ca nhạc Lan Anh được tổ chức ngày hôm nay. Cuộc triển
lãm trưng bày 50 bức ảnh đẹp nhất trong Cuộc thi nhiếp ảnh toàn quốc vì An
toàn giao thông do Quỹ Phòng Chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) tổ
chức với sự tài trợ của Nhóm Khuyến Khích Đội Mũ Bảo Hiểm Việt Nam
(VHWC). Tiếp theo sau đó, người chiến thắng trong cuộc thi sẽ được trao
giải tại Chương trình Ca múa nhạc mang tên Bé yêu mũ bảo hiểm nhằm
đánh dấu thành công tốt đẹp của cuộc thi.
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Đại sứ thiện chí của chương trình, ca sỹ Mỹ Linh cho biết: “Tôi thấy thật
phấn khởi và tự hào khi là người nghệ sỹ có thể góp phần cống hiến vào sự
nghiệp giáo dục cho trẻ em, mà đặc biêt là giáo dục về an toàn giao thông và
đội mũ bảo hiểm”. Ca sỹ Mỹ Linh tham gia vào Chiến dịch tuyên truyền đội
mũ bảo hiểm cho trẻ em của Nhóm VHWC từ tháng 2/2009 kể từ khi cuộc
thi ảnh được phát động. Mọi công dân Việt Nam đều có thể tham dự cuộc
thi bằng cách gửi ảnh các bé đội mũ bảo hiểm trong cuộc sống thường nhật.
Trang web của cuộc thi xác nhận đã có hơn 25,193 lượt người đăng kí thành
viên và có trên 500 bức ảnh được đăng tải tham gia cuộc thi.
Thêm vào yếu tổ cạnh tranh chính là cách khuyến khích người dân tuân thủ
luật an toàn giao thông đường bộ khi tham gia giao thông hàng ngày.” Ông
Peter Lysholt Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, nhà tài trợ chính của
chiến dịch cho biết. “Cuộc thi cũng giúp mọi người trở nên quen thuộc hơn
với hình ảnh trẻ em đội mũ bảo hiểm trong sinh hoạt đời thường.
Sáu đề cử đã được trao thưởng với tổng trị giá 30 triệu đồng kèm theo mũ
bảo hiểm. Cơ cấu giải thưởng bao gồm một giải cho ảnh được bình chọn qua
mạng nhiều nhất, 5 giải cho ảnh được ban giám khảo lựa chọn và 2 giải
khuyến khích.
“Tôi thấy tự hào khi tác phẩm của mình được Ban giám khảo đánh giá cao”người dành giải nhất cho biết. “Điều đáng quý và ý nghĩa nhất chính là bức
ảnh đã cho thế hệ trẻ thấy đội mũ bảo hiểm luôn rất đẹp và hợp thời trang,
cũng như đơn giản hơn đó là một lựa chọn thông minh”.

Asia Injury Prevention Foundation

Ban giám khảo bao gồm: Ông Thân Văn Thanh, Chánh Văn phòng Ủy ban
An toàn giao thông Quốc gia, Ông Peter Lysholt Hansen – Đại sứ Đan Mạch
tại Việt Nam, ông Greig Craft – Chủ tịch Quỹ Phòng Chống Thương vong
Châu Á, ca sỹ Mỹ Linh – Đại sứ thiện chí, ông James Domingo và ông Na
Sơn – nhiếp ảnh gia quốc tế, ông Lê Quốc Vinh – Chủ tịch Tập đoàn
LeBros, và Ms. Hà Hông Hao – Giám đốc Công ty Dịch vụ thông tin Trẻ
Thơ (Trang Web Tretho).
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Chương trình ca múa nhạc trao giải cho cuộc thi có sự tham gia của các ca
sỹ: Mỹ Linh, Hồ Ngọc Hà, Lam Trường và các người mẫu nổi tiếng cùng
các em nhỏ trong Nhóm Baby Kitty trình diễn thời trang với mũ bảo hiểm.
Ngoài ra, chương trình còn có cuộc trao đổi giữa PGS, TS Trương Văn Việt
– Nguyên giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, chị Nguyễn Thị Xuân Diễm – nạn
nhân sống sót sau tai nạn giao thông, ông Peter Lysholt Hansen và ca sỹ Mỹ
Linh về việc làm cách nào và tại sao nên đội mũ bảo hiểm trẻ em.
Ông Greig Craft – Chủ tịch Quỹ AIP cho biết, “Cuộc thi là một trong những
hoạt động của Chiến dịch tuyên truyền với ba trọng tâm lớn: nhằm thay đổi
những thông tin sai lệch và thuyết phục các bậc cha mẹ rằng trẻ em đội mũ
bảo hiểm là hoàn toàn an toàn; nhằm tác động vào việc sửa đổi Luật đội mũ
bảo hiểm hiện hành bằng cách thêm điều khoản xử phạt đối với người tham
gia giao thông chở trẻ em mà không đội mũ bảo hiểm; và nhằm tăng tỉ lệ trẻ
em đội mũ bảo hiểm trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là các khu vực thành
thị.”
Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Quỹ AIP đã thu được thành quả khi
Chính phủ Việt Nam công bố Dự thảo sửa đổi, bổ sung của Luật đội mũ bảo
hiểm hiểm hiện hành với điều khoản xử phạt người tham gia giao thông chở
trẻ em dưới 16 tuổi không đôi mũ bảo hiểm.
“Quỹ AIP luôn là nòng cốt và đi tiên phong trong việc đưa ra ý kiến tư vấn
chuyên môn khi Việt Nam ngày càng trở nên chủ động hơn trong việc đảm
bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông” Ông Thân Văn Thanh –
Chủ tịch Ủy ban An Toàn Giao Thông cho biết . “Những sự kiện như thế
này sẽ giúp mọi người nhận thức được tầm quan trọng của việc đội mũ bảo
hiểm và việc trẻ em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông sẽ mang đến
một gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc và văn minh”
Các bạn có thể xem các bức ảnh tại trang www.beyeumubaohiem.com.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Cô Bùi Thị Diễm Hồng
Tel: (+84-8) 6299 1409;
Email: hong.bui@aipf-vietnam.org
or visit: www.asiainjury.org
Thông tin về Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP)
Quỹ AIP là tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ được thành lập với mục tiêu
cải thiện An toàn giao thông tại các nước đang phát triển. Quỹ 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 Quỹ
AIP đã khởi động Chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về Mũ bảo
hiểm dành cho trẻ em từ tháng 1 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), Ngân hàng Thế giới (World Bank); Tổ chức Y tế Thế
giới (WHO).

