Thông cáo báo chí
Đoàn đại biểu Nicaragua thăm Nhà máy Mũ bảo hiểm Protec
Hà nội, ngày 21/06/2010 – Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Nicaragua do
Thiếu tướng Roberto Gonzalez Kraudy – Ủy viên Phụ trách Cơ quan Quá
cảnh quốc gia, Ông Alvaro Lacayo, Chủ tịch Câu lạc bộ ô tô Nicaragua và
một thành viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Micaragua đã hội
kiến với Đại diện Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) tại Hà
nội và thăm Nhà máy sản xuất mủ bảo hiểm Protec tại Khu công nghiệp Nội
Bài, Sóc sơn. Đây là chuyến công tác nhằm mục tiêu thu thập số liệu và tìm
kiếm cơ hội trao đổi thông tin của đoàn đại biểu Nicaragua, Quỹ AIP và đối
tác quốc tế của Quỹ - Sáng kiến Vắc xin Mũ bảo hiểm toàn cầu.
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Nhằm triển khai hiệu quả Sáng kiến Vắc xin Mũ bảo hiểm Nicaragua, Đại
diện Quỹ AIP và Sáng kiến Vắc xin Mũ bảo hiểm Toàn cầu đã phối hợp với
Cục cảnh sát quốc gia xây dựng bản kế hoạch an toàn giao thông chiến lược
cho Nicaragua. Sáng kiến này chủ yếu tập trung vào việc tuyên truyền và
khuyến khích người dân đội mũ bảo hiểm nhằm tránh các thương vong gây
ra khi tham gia giao thông. Việc xây dựng một nhà máy sản xuất mũ bảo
hiểm theo mô hình của nhà máy Protec tại Việt nam là trọng tâm của bản kế
hoạch phát triển nêu trên. Ngoài ra, các hỗ trợ về kỹ thuật, triển khai các dự
án học đường, các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng và nâng cao
năng lực cho lực lượng cảnh sát cũng là các cấu phần quan trọng trong cơ
chế hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt nam và Nicaragua. Quỹ AIP đã
tài trợ 15 súng radar bắn tốc độ công nghệ cao từ Cảnh sát Úc cho Cơ quan
cảnh sát quốc gia Nicaragua.
Đoàn đại biểu đã hội kiến và tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm với Ông Thân
Văn Thanh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Việt
Nam. Các bên đều thống nhất đây là cơ hội quý báu cho việc thúc đẩy hợp
tác trong lĩnh vực an toàn giao thông trên khuôn khổ Thập kỷ Hành động vì
An toàn giao thông 2011-2020 do Liên Hợp Quốc phát động.
“Đây là thời điểm Việt Nam cần những chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm
từ các đối tác quốc tế”, Ông Thân Văn Thanh, Chánh văn phòng Ủy ban An
toàn Giao thông Quốc gia Việt Nam cho biết “Chúng tôi rất vinh dự khi
được tiếp xúc với các đại biểu Chính phủ Nicaragua với mong muốn thúc
đẩy hơn nữa cơ chế trao đổi thông tin và liên lạc song phương vì lợi ích
chung của hai quốc gia.”
“Việt nam đã đạt nhiều thành tựu quan trong trên lĩnh vực an toàn giao
thông trong thập kỷ vừa qua”, Thiếu tướng Roberto Gonzalez Kraudy nhận
định. “Mô hình An toàn giao thông tại Việt nam đã trở thành hình mẫu với
nhiều kinh nghiệm quý báu cho các nước khác học tập và tôi tin rằng Chính
phủ hai nước có thể cùng phối hợp và nhận rộng các thành quả này.”
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Đồng tình với quan điểm trên, Ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ AIP kiêm
Giám đốc điều hành Sáng kiến Mũ bảo hiểm toàn cầu cho biết “Thực tế cho
thấy thông qua các hoạt động của mình tại Việt nam chúng tôi đã chứng
minh rằng mũ bảo hiểm, giáo dục an toàn giao thong và hỗ trợ kỹ thuật đã
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trở thành một “liều vắc xin” hiệu quả phòng chống chấn thương sọ não cho
người dân khi tham gia giao thong. Chúng tôi mong muốn được mở rộng
hợp tác với các đối tác tại Nicaragua với sứ mệnh bảo vệ mạng sống cho các
đối tượng tham gia giao thong dễ bị tổn thương nhất.”
Sáng kiến Vắc xin Mũ bảo hiểm Nicaragua sẽ triển khai các chương trình an
toàn giao thông thông qua sự hỗ trợ của Sáng kiến Vắc xin Mũ bảo hiểm
toàn cầu. Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt nam, đoàn đại biểu
Nicaragua và đại diện Sáng kiến Vắc xin Mũ bảo hiểm toàn cầu đã ký kết
biên bản ghi nhớ khẳng định vai trò lãnh đạo của hai cơ quan trong quá trình
triển khai dự án.
Sáng kiến Vắc xin Mũ bảo hiểm Nicaragua sẽ được khởi động vào tháng 8
năm nay tại Managua, thành phố thủ đô của Nicaragua. Sáng kiến Vắc xin
Mũ bảo hiểm toàn cầu sẽ trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm Protec được sản xuất
tại Việt nam cho lực lượng cảnh sát quốc gia Nicaragua, cũng như cho trẻ
em và các tài xế xe ôm.

Thông tin về Sáng kiến Vắc xin Mũ bảo hiểm toàn cầu
Sáng kiến Vắc xin Mũ bảo hiểm toàn cầu (GHVI) là một tổ chức quốc tế
được thành lập nhằm mục tiêu cải thiện vấn nạn sức khỏe cộng đồng do tai
nạn giao thông gây ra tại các nước đang phát triển trên phạm vi toàn cầu.
Với sứ mệnh “đội mũ bảo hiểm cho tất cả mọi người trong Thập kỷ hành
động vì An toàn giao thông”, GHVI phối hợp với các Tổ chức phi chính
phủ, các quan chức chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân tại khu vực Châu
Phi, Châu Á, Trung Đông và Mỹ La tinh để triển khai các dự án trao tặng
mũ bảo hiểm và giáo dục an toàn giao thông.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo qua trang web
http://helmetvaccine.org/.

