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Viện nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) 
- United Way Việt Nam 

Vì sao chúng tôi thực hiện 
dự án này?

 Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao 
thông Quốc gia trong năm 2021 toàn quốc 
xảy ra 11.495 vụ tai nạn giao thông, làm 
chết 5.799 người, bị thương 8.018 người. 
Phân tích trên 3.323 vụ, ghi nhận 10,63% 
có liên quan đến người dưới 18 tuổi.

 Theo thống kê của Cục Quản lý Môi trường y tế, 
Bộ Y tế thì năm 2019 có 1.789 trẻ em và vị thành 
niên từ 0-19 tuổi tử vong do tai nạn giao thông. 

 Năm 2017, theo kết quả điều tra của Quỹ Nhi 
đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNICEF), 
trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 
trên 7.000 trẻ em bị chết đuối (chiếm tỷ 
lệ 22,6% tai nạn thương tích), đứng sau tỷ 
lệ tử vong do tai nạn giao thông là 26,7%.

“Trẻ em là một trong những đối tượng tham gia 
giao thông dễ bị tổn thương nhất, cần và xứng 

đáng nhận được sự bảo vệ đặc biệt”.

“Đến trường an toàn
 Học ngàn tri thức”
Dựa theo số liệu từ Báo cáo của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia năm 2022 và 
Cổng thông tin Vụ Pháp chế, Bộ Y Tế, tin đăng 27/07/2022:  https://vuphapche.moh.
gov.vn/pages/news/17590/Hoi-thao-ve-bao-dam-an-toan-cho-tre-em-tren-phuong-
tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo.html

Lời cảm ơn
Dự án “Trường học An toàn” tại thành phố Hà Nội 
được triển khai thực hiện bởi Viện Nghiên cứu 
Quản lý phát triển bền vững (MSD) với sự tài trợ 
của Công ty 3M và sự hỗ trợ từ Ban An toàn giao 
thông thành phố Hà Nội cùng Sở Giao thông Vận 
tải thành phố Hà Nội.



Mục tiêu

Giải pháp

Giúp nâng cao sự an toàn 
của trẻ bằng cách cải thiện 
tầm nhìn trong khu vực 
trường học và thúc đẩy thực 
hành của trẻ em và cha mẹ 
trong an toàn giao thông.

Truy cập và theo dõi Fanpage Lan toả yêu 
thương để không bỏ lỡ các thông tin, kiến thức 
hữu ích. 
 
Trò chuyện với trẻ hàng ngày, hướng dẫn trẻ 
ghi nhớ những cách thức để phòng tránh tai 
nạn giao thông và tai nạn thương tích tại 
trường.

Tham gia Ngày hội Trường học An toàn và các 
thử thách, cuộc thi của dự án. 
 
Chia sẻ thông tin tới nhiều người khác để mọi 
trẻ em đều được đến trường an toàn.

Cải thiện cơ sở hạ tầng và 
tầm nhìn của khu vực trường 
học tại 2 trường học trên địa 
bàn thành phố Hà Nội.
 
Giáo dục và truyền thông: 
Nâng cao nhận thức và thực 
hành của trẻ em và cha mẹ/ 
người chăm sóc trẻ về các 
quy định giao thông và an 
toàn đường bộ.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH ĐỒNG HÀNH CÙNG 
TRƯỜNG HỌC AN TOÀN

Tháng 7-8/2022  
Xây dựng các tài liệu, ấn phẩm giáo 

dục, truyền thông.

Tháng 10-11/2022  
Triển khai giải pháp kỹ thuật cải thiện 

hạ tầng và tầm nhìn trong khu vực 2 

trường học được chọn tại Hà Nội.

Tháng 12/2022  
Hội thảo – Đối thoại tuyên truyền cho 

mô hình dự án.

Tháng 11-12/2022  
Ngày hội truyền thông Trường học an 

toàn tại các trường học, chiến dịch 

truyền thông mạng xã hội, Thử thách 

Đến trường an toàn.


