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Lời nói ñầu 
 
Tai nạn giao thông ñường bộ ñường bộ là vấn ñề sức khoẻ cộng ñồng chính và 
là nguyên nhân hàng ñầu gây tử vong và thương tích trên khắp thế giới. Mỗi 
năm gần 1,2 triệu người chết và hơn hàng triệu người bị thương hay tàn tật do bị 
ñâm xe, tập trung hầu hết ở những nước có thu nhập thấp và trung bình. Cũng 
như tạo nên giá trị xã hội lớn cho cá nhân, gia ñình và cộng ñồng, tai nạn giao 
thông ñường bộ ñường bộ ñặt ra một gánh nặng về vấn ñề sức khoẻ cho dịch vụ 
sức khoẻ và kinh tế. Chi phí ñối với ñất nước, ñang phải ñương ñầu với những 
mối quan tâm phát triển khác, chiếm khoảng 1%-2% tổng sản phẩm quốc gia. 
Cùng với sự gia tăng cơ giới hoá, tai nạn giao thông ñường bộ ñã trở thành một 
vấn ñề phát triển nhanh chóng, ñặc biệt ở những nước ñang phát triển. Nếu xu 
hướng hiện tại tiếp tục không ñược kiểm soát, tai nạn giao thông ñường bộ sẽ 
tăng lên một cách ñột ngột ở hầu hết trên thế giới trong hai thập kỷ tới, với tác 
ñộng lớn vào những người dễ bị tổn thương. 
Cần phải ñưa ra khẩn cấp hành ñộng thích hợp và có mục ñích. Báo cáo toàn cầu 
về phòng chống tai nạn giao thông ñường bộ, doTổ chức Y tế thế giới và Ngân 
hàng thế giới công bố vào năm 2004, xác ñịnh những cải thiện trong quản lý an 
toàn giao thông ñường bộ cùng với những hành ñộng cụ thể làm giảm ñột ngột 
số ca tử vong tai nạn giao thông ñường bộ và thương tích ở những nước công 
nghiệp thể hiện tính tích cực trong công tác an toàn giao thông ñường bộ. Việc 
sử dụng dây an toàn, mũ bảo hiểm và ñai bảo vệ trẻ em như báo cáo ñã ñề cập, 
ñã cứu sống hàng nghìn tính mạng. Việc giới thiệu về giảm tốc ñộ, xây dựng các 
cơ sở hạ tầng an toàn hơn, tuân theo quy ñịnh về nồng ñộ cồn trong máu và cải 
tiến chất lượng xe cộ, là tất cả các can thiệp ñã ñược thử nghiệm và lặp lại cho 
ñạt kết quả. 
Cộng ñồng quốc tế giờ ñây phải ñược nhận những phần thực hành tốt hàng ñầu 
về quản lý an toàn giao thông ñường bộ và các can thiệp ở những nước khác, 
bằng cách thích hợp với sự sắp ñặt riêng biệt. Nhằm ñẩy mạnh các nỗ lực, Hội 
ñồng bảo an Liên hiệp quốc thông qua Nghị quyết ngày 14 tháng 4 năm 2004  
thúc ñẩy sự quan tâm nhiều hơn và nguồn lực ñược trực tiếp hướng tới sự khủng 
hoảng về an toàn giao thông ñường bộ toàn cầu. Nghị quyết số 58/289 về “Cải 
thiện an toàn giao thông ñường bộ toàn cầu” nhấn mạnh tầm quan trọng của sự 
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực về an toàn giao thông ñường bộ. Một nghị quyết 
khác (A58/L.60), thông qua vào Tháng 10 năm 2005, khẳng ñịnh cam kết của 
Liên hiệp quốc ñối với vấn ñề này, khuyến khích các thành viên xây dựng các 
khuyến cáo của Báo cáo toàn cầu về phòng chống tai nạn giao thông ñường bộ, 
và biểu dương các hoạt ñộng hợp tác trong lĩnh vực an toàn giao thông ñường bộ 
ñể thực hiện nghị quyết 58/289. ðặc biệt, nó khuyến khích những thành viên tập 
trung ñến những yếu tố nguy cơ và thiết lập cơ quan ñứng ñầu về an toàn giao 
thông ñường bộ, 
Nhằm góp phần xây dựng những nghị quyết này, Tổ chức Y tế thế giới, Hiệp hội 
an toàn giao thông ñường bộ toàn cầu, Quỹ FIA về xe ô tô và xã hội, và Ngân 
hàng thế giới, ñã phối hợp ñể xuất bản hàng loạt tài liệu cho các nhà hoặc ñịnh 



chính sách và những người thực thi. Cuốn tài liệu này là một trong số ñó. Mỗi 
phần của cuốn tài liệu cung cấp từng bước hướng dẫn cho những nước mong 
muốn cải thiện tổ chức an toàn giao thông ñường bộ và xây dựng can thiệp an 
toàn giao thông ñường bộ cụ thể trong Báo cáo toàn cầu về phòng chống tai nạn 
giao thông ñường bộ. Tài liệu ñưa ra những ñề xuất ñơn giản, hiệu quả và giải 
pháp hợp lý có thể cứu sống nhiều tính mạng và giảm gánh nặng của tai nạn 
giao thông ñường bộ trên thế giới. Chúng ta sẽ khuyến khích mọi người sử dụng 
tài liệu này. 
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Thông tin về một loạt các tài liệu 
 
Năm 2004, Tổ chức Y tế thế giới lấy tên ngày Sức khoẻ thế giới là an toàn giao 
thông ñường bộ. Sự kiện này ñược tổ chức trên khắp 130 ñất nước - nhằm tăng 
nhận thức về tai nạn giao thông ñường bộ, thúc ñẩy những chương trình mới về 
an toàn giao thông ñường bộ và cải thiện những vấn ñề ñang tồn tại. Cũng trong 
ngày ñó, Tổ chức Y tế thế giới phối hợp với Ngân hàng thế giới giới thiệu Báo 
cáo toàn cầu về phòng chống tai nạn giao thông ñường bộ, nhấn mạnh về sự gia 
tăng tai nạn giao thông ñường bộ. Bản báo cáo nêu chi tiết những khái niệm cơ 
bản về phòng chống tai nạn giao thông ñường bộ, tác ñộng của tai nạn giao 
thông ñường bộ, những nguyên nhân chính và những yếu tố nguy cơ của tai nạn 
giao thông ñường bộ, bằng chứng về những chiến lược can thiệp hiệu quả. Báo 
cáo ñưa ra 6 khuyến nghị quan trọng mà một nước có thể thực hiện nhằm cải 
thiện công tác ghi chép an toàn giao thông ñường bộ. 
 
Khuyến nghị của báo cáo toàn cầu về phòng chống tai nạn giao thông 
ñường bộ 

1. Xác ñịnh một cơ quan chủ chốt của chính phủ ñể thực thi nỗ lực an toàn 
giao thông ñường bộ quốc gia. 

2. ðánh giá vấn ñề, chính sách, các tổ chức và khả năng có liên quan ñến tai 
nạn giao thông ñường bộ. 

3. Chuẩn bị một chiến dịch và kế hoạch hành ñộng quốc gia về an toàn giao 
thông ñường bộ  

4. Phân bổ kinh phí và nhân lực tập trung vào vấn ñề 
5. Xây dựng hành ñộng cụ thể ñể phòng chống tai nạn giao thông ñường bộ, 

giảm thiểu thương tích và hậu quả của chúng, và ñánh giá hiệu quả của 
những hành ñộng này. 

6. Hỗ trợ nâng cao năng lực quốc gia và hợp tác quốc tế. 
 
Báo cáo nhấn mạnh vấn ñề toàn cầu ñang phát triển có thể ñược ngăn chặn bằng 
tổ chức an toàn giao thông ñường bộ ñược cải thiện và sự thực hiện can thiệp 
hiệu quả ña khu vực và toàn cầu  mà phù hợp với nền văn hoá và ñược kiểm tra 
một cách hợp lý. Ở khuyến nghị thứ 5, báo cáo ñã chỉ rõ rằng bằng việc thực 
hành tốt- sự can thiệp ñã ñược thử nghiệm và kiểm tra- có thể ñược thực hiện ở 
mức thấp nhất tại hầu hết các nước. Những chiến dịch và phương pháp bao gồm 
này ñã ñưa ra một sô yếu tố rủi ro chính cho tai nạn giao thông ñường bộ, chẳng 
hạn như:  

- luật lệ ñặt ra yêu cầu dây an toàn và dây giữ trẻ em cho tất cả người sử 
dụng xe gắn máy. 

- Yêu cầu người lái xe gắn máy phải ñội mũ bảo hiểm 
- Củng cố và bắt buộc giới hạn lượng rượu trong máu 
- ðặt ra và bắt buộc giới hạn tốc ñộ 



- quản lý cơ sở hạ tầng làm sao tăng sự an toàn 
- cải thiện sự an toàn của xe cộ. 

Một tuần sau Ngày Y tế thế giới, vào 14 tháng Tư năm 2004, cuộc họp Liên 
Hiệp Quốc ñã chấp nhận một quyết ñịnh rằng quan tâm lớn ñến nguồn lực 
hướng tới an toàn giao thông ñường bộ. Quyết ñịnh ñó nhận thức rằng hệ thống 
Liên Hiệp Quốc nên trợ giúp ñể khắc phục cơn khủng hoảng an toàn giao thong 
toàn cầu. Cùng lúc ñó, Tổ chức Y tế thế giới và Ngân hàng thế giới ñưa ra hành 
ñộng nhằm giải quyết khó khăn bằng Báo cáo thế giới về phòng chống tai nạn 
giao thong. Tổ chức Y tế thế giới ñược mời làm việc trong sự hợp tác thân thiện 
với Uỷ ban khu vực quốc gia Liên hiệp quốc, ñể hành ñộng ñiều phối vấn ñề an 
toàn ñường phố trong hệ thống Liên hiệp quốc. 
Theo sự uỷ nhiệm ñã ñược ñồng ý trong cuộc họp Liên hiệp quốc, từ khi cuối 
năm 2004, WHO ñã giúp phát triển mạng lưới Liên hiệp quốc và những tổ chức 
an toàn giao thông ñường bộ quốc tế khác- ñược xem như là "sự hợp tác an toàn 
giao thông ñường bộ Liên hiệp quốc". Thành viên của nhóm này ñã ñồng ý về 
mục ñích chung cho những cố gắng ñã ñạt ñược của họ, và tỏ ra rất quan tâm 
ñến 6 khuyến nghị của Báo cáo thế giới về phòng chống tai nạn thương tích. 
Một kết quả trực tiếp của sự hợp tác này là sự bắt ñầu tồn tại của WHO, Ngân 
hàng thế giới, Quỹ tài trợ FIA cho xã hội và an toàn giao thông ñường bộ toàn 
cầu. Những tổ chức này ñã làm việc và tạo ra tài liệu thực hành bao gồm những 
vấn ñề cốt lõi ñược ñề cập trong báo cáo thế giới về phòng chống tai nạn giao 
thông ñường bộ. Dự án ñó ñã nảy sinh nhiều yêu cầu cho WHO và Ngân hàng 
thế giới về người thực hiện an toàn giao thông ñường bộ trên thế giới ñược 
hướng dẫn thực hiện những khuyến nghị của  báo cáo. 
Quyển sách nhằm vào những tổ chức chính phủ và phi chính phủ và những 
người thực hiện an toàn giao thông ñường bộ trong xu hướng phát triển. ðược 
viết theo cách mà có thể áp dụng, họ ñã cung cấp từng bước thực hành cách ñể 
thực hiện từng khuyến nghị theo một cách giống nhau, trong khi ñó cũng làm rõ 
vai trò và trách nhiệm của tất cả những ñơn vị liên quan. Quyển sách cũng dựa 
trên một khuôn mẫu chung là ñược dùng trong một tài liệu tương tự về việc tăng 
cường sử dụng dây an toàn, ñược phát triển bởi Quỹ tài trợ FIA vào năm 2004. 
Mặc dù dự ñịnh chủ yếu dành cho những ñất nước thu nhập thấp và trung bình, 
quyển sách có thể cung cấp cho một kiểu ñất nước và có thể chấp nhận ñối với 
những mức ñộ chương trình an toàn giao thông ñường bộ khác nhau. Mỗi quyển 
sách bao gồm trường hợp nghiên cứu với ví dụ ñiển hình từ cả nước ñã phát 
triển và ñang phát triển. 
Báo cáo thế giới về phòng chống tai nạn giao thông ñường bộ ủng hộ hệ thống 
hướng tới an toàn giao thông ñường bộ- mà ñề cập ñến ñường phố, xe cộ và 
người sử dụng. ðiểm bắt ñầu là ñể khắc phục một cách hiệu quả tai nạn giao 
thông ñường bộ, cần chia sẻ một cách có trách nhiệm giữa chính phủ, công 
nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế. Hơn thế nữa, ñể thực hiện an 
toàn giao thông ñường bộ hiệu quả chắc chắn phải có sự tận tâm và hợp tác từ 
tất cả ñơn vị liên quan, bao gồm những ñơn vị về phương tiện giao thông ñường 
bộ, y tế, giáo dục và luật pháp. Quyển sách này phản ánh quan ñiểm của báo 



cáo, ñồng thời cũng ủng hộ những hệ thống theo nguyên tắc là an toàn giao 
thông ñường bộ nên theo nhiều kỷ luật- chúng nhằm tới những người thực hiện 
từ các cấp ñộ của các ñơn vị. 
Thông tin cơ sở về cuốn sách mũ bảo hiểm 
 
Tại sao sách về mũ bảo hiểm lại phát tri ển? 
Nhiều ñất nước trên thế giới ñang ñối mặt với vấn ñề là số lượng người bị 
thương hay bị chết khi lái xe hai bánh ñang tăng lên - xe máy và xe ñạp. Phần 
lớn tỷ lệ tử vong và tai nạn thương tích nghiêm trọng hậu quả là  do chấn thương 
ñầu. Mũ bảo hiểm hiệu quả cho việc giảm chấn thương ñầu cũng như tai nạn 
thương tích nghiêm trọng. Việc sử dụng mũ bảo hiểm trong 1 ñất nước tăng là 
sự an toàn giao thông ñường bộ ñang ñược cải thiện. 
Quyển sách này ñưa ra những lời khuyên thực hành cho người thực hiện an toàn 
giao thông ñường bộ, cách ñể ñạt ñược một tỉ lệ người sử dụng xe hai bánh ñội 
mũ bảo hiểm cao hơn. Nếu theo như Báo cáo thế giới về phòng chống tai nạn 
giao thông ñường bộ, ñưa ra bằng chứng là ñặt ra và làm cho có hiệu lực việc sử 
dụng mũ bảo hiểm là bắt buộc, ñó là sự can thiệp có hiệu quả cho việc giảm tai 
nạn thương tích và tử vong cho người sử dụng xe hai bánh. Như ñã ñề cập ñến, 
quyển sách này là một trong những tài liệu ñang cung cấp có thể sử dụng ñược, 
là lời khuyên thực tế cho những nước ñang từng bước cần thiết ñể cải thiện vấn 
ñề về an toàn giao thông ñường bộ. 
 
Quyển sách này dành cho ai? 
 
Quyển sách này là sử dụng cho những nước muốn cải thiện tỉ lệ người ñi xe hai 
bánh sử dụng mũ bảo hiểm, ở cấp quốc gia hay cấp ñịa phương. ðó là mục tiêu 
của chính phủ, những tổ chức phi chính phủ và những người thực hiện an toàn 
giao thông ñường bộ. Danh sách những người sử dụng có thể sẽ ña dạng bao 
gồm ñât nước ñó và thực trạng hiện nay liên quan ñến việc sử dụng mũ bảo  
hiểm, nhưng chắc chắn sẽ bao gồm: 

- những người làm chính sách vàd người ñưa ra quyết ñịnh; 
- thành viên của luật pháp 
- những nhà chính trị; 
- những cảnh sát; 
- chuyên gia về sức khoẻ cộng ñồng và an toàn giao thông ñường bộ; 
- quản lý giao thông ñường bộ; 
- nhà sản xuất xe môtô và xe ñạp; 
- nhà sản xuất mũ bảo hiểm; 
- cơ quan tư nhân và những người làm trong cộng ñồng; 
- những tổ chức phi chính phủ; 
- bảo hiểm; 
- giáo viên trung học và ñại học; 
- những nhà nghiên cứu về an toàn giao thông ñường bộ; 
- người dạy lái xe và an toàn giao thông ñường bộ. 



Quyển sách cung cấp những bước thực hành chủ yếu ñể tăng việc sử dụng mũ 
bảo hiểm của người lái xe máy, mặc dù những nghiên cứu trường hợp nổi bật 
cùng với những vấn ñề minh hoạ quanh việc xe ñạp sử dụng mũ bảo hiểm. Mặc 
dù ñặc biệt nhằm vào những ñất nước có thu nhập thấp và thu nhập trung bình 
với tỉ lệ sử dụng mũ bảo hiểm thấp, ñó sẽ là ñiều rất lợi ích cho tất cả những ñất 
nước này. 
 
Quyển sách này về vấn ñề gì và nó ñược sử dụng như thế nào? 
 
Việc tăng tỉ lệ sử dụng mũ bảo hiểm ñòi hỏi một số những bước thực hiện. 
Chính xác là cần bao nhiêu bước lại phụ thuộc vào ñất nước ñó ñã sẵn sàng bao 
nhiêu trong việc thực hiện chương trình mũ bảo hiểm. Quyển sách này giúp 
người sử dụng xác ñịnh ñược những bước liên quan ñến tình huống này, và sau 
ñó sẽ cung cấp lời khuyên thực tế cần thiết ñể thực hiện những bước này. Cũng 
như ñề cập mạnh mẽ ñến những phương pháp kĩ thuật, quyển sách cũng tả cấu 
trúc có trật tự cần thiết cho những nơi thực hiện chương trình mũ bảo hiểm một 
cách thành công. 
Khi giải thích trong Phần 1 của quyển sách này, gánh nặng của tử vong và tai 
nạn thương tích giữa những người lái xe hai bánh chủ yếu ở ñất nước thu nhập 
thấp và trung bình. Vì lý do này, quyển sách ñưa ra những kinh nghiệm từ 
những ñất nước như thế này, dự ñịnh nội dung sẽ liên quan ñến những ñất nước 
khác với một gánh nặng về tai nạn thương tích ñối với những người sử dụng xe 
hai bánh. Tuy nhiên, cấu trúc của quyển sách như vậy có thể ñược áp dụng rộng 
rãi cho những ñất nước giới hạn về kinh tế và mức ñộ sử dụng mũ bảo hiểm.  
Quyển sách về ñiều gì? 
Quyển sách chủ yếu ñề cập ñến mũ bảo hiểm xe môtô, vì nhìn một cách chung 
nhất trong toàn cầu, người sử dụng xe môtô là người bị tai nạn thương tích là 
chính và tử vong ñối với những người sử dụng xe hai bánh. Tuy nhiên, quyển 
sách cũng chú tâm ñến mũ bảo  hiểm cho xe ñạp. Mặc dù vậy, ñể làm giảm một 
nửa hậu quả từ vấn ñề ñầu tiên là cho mũ bảo hiểm xe máy sau ñó là mũ bảo 
hiểm xe ñạp, bước chính chiếm ưu thế là thảo luận những vấn ñề liên quan ñến 
mũ bảo hiểm xe máy. 
Có  một số vấn ñề gây bàn cãi liên quan ñến cả việc sử dụng mũ bảo hiểm xe 
máy và xe ñạp và quyển sách ñề cập ở ñây. Giải quyết những vấn ñề này chắc 
chắn sẽ tăng hiệu quả của chính sách nhằm vào giảm tỉ lệ tai nạn thương tich 
giữa những người ñi xe máy và xe ñạp. 
Nội dung của quyển sách này chia làm 4 phần, ñược cấu trúc như sau. 
* Phần 1 giải thích tại sao sự can thiệp là cần thiết ñể tăng việc sử dụng mũ 
bảo hiểm. Nó nói mũ bảo hiểm bảo vệ người ñeo nó như thế nào và chúng giảm 
chấn thương sọ não hiệu quả như thế nào. 
* Phần 2 hướng dẫn người sử dụng qua tiến trình ñưa ra một tình huống của 
một ñất nước về việc sử dụng mũ bảo hiểm.  Nó ñưa ra dữ liệu cần thiết ñể có 
giải pháp hiệu quả, và dữ liệu có thể ñược sử dụng ñể ñưa ra mục tiêu thực tế và 
những ưu tiên cho chương trình. 



* Phần 3 là về thiết kế và thực hiện chương trình mũ bảo hiểm, bao gồm cách 
ñể phát triển một kế hoạch hành ñộng, bao gồm ñặt mục tiêu, và quyêt ñịnh hành 
ñộng cần thiết ñể ñạt ñược những mục tiêu này, ñánh giá nguồn lực và ñặt một 
trục thời gian. Phần này bao gồm những phần về phát triển luật pháp và tiêu 
chuẩn sử dụng mũ bảo hiểm, cải thiện việc làm ñúng theo yêu cầu, và thiết lập 
tiếp thị thích hợp và chiến dịch cộng ñồng. Sự can thiệp giáo dục cũng ñược 
thảo luận ñến, cũng như cần ñược xem xét khả năng ñáp ứng một cách thích hợp 
khi tai nạn xe máy xảy ra. 
* Phần 4 là vế việc ñánh giá chương trình mũ bảo hiểm. Phần này bao gồm 
những mục tiêu ñánh giá ñược xác ñịnh, xem xét những loại khác nhau của việc 
ñánh giá và chọn ra phương pháp thích hợp nhất, và chọn ra chương trình ñích 
ñể sử dụng. Phần này cũng thảo luận nhu cầu ñể phổ biến kết quả ñánh giá và sử 
dụng chúng ñể cải thiện chương trình. 
Những nghiên cứu trường hợp ñược xuyên suốt qua quyển sách này. Những ví 
dụ này ñã ñược chọn cho tiến trình minh hoạ và kết quả ñầu ra, với những kinh 
nghiệm từ những ñất nước rộng, phản ánh tôn giáo, văn hoá và sự ña dạng kinh 
tế xã hội. Một vài chú ý chi tiết cũng bao gồm trong ñề tài ñã ñược ñịnh sẵn ñể 
minh hoạ tóm tắt hơn những ñiểm ñáng quan tâm. 
Quyển sách nên ñược sử dụng như thế nào? 
Quyển sách này không ñưa ra quy tắc, nhưng nó thích hợp với nhu cầu riêng 
biệt. 
Phần kĩ thuật chứa biểu ñồ tiến ñộ và bảng liệt kê những mục cần kiểm tra ñể 
giúp người ñọc xác ñịnh ñất nước của họ ñang ñứng ở ñâu với vấn ñề sử dụng 
mũ bảo hiểm, và ñể ñưa ra những bước, yêu cầu sự cải thiện tiềm năng lớn nhất. 
Phần cấu trúc của quyển sách là ñể giúp tiến trình sử dụng liên quan ñến những 
phần của tài liệu. 
Mặc dù nó sẽ giúp mọi người ñọc ñược cả tài liệu, nói ñúng ra là những phần 
riêng biệt sẽ phù hợp với nhu cầu của những nước khác nhau. Tuy nhiên, tất cả 
người sử dụng có lẽ sẽ thu ñược lợi ích khi ñọc phần 2, chúng ñề cập ñến tình 
huống và chọn ra những hành ñộng riêng biệt ñể ñảm nhiệm. Sự lựa chọn ở 
ñiểm này sẽ quyết ñịnh những phần nào còn lại là có ích. Chẳng hạn, một ñất 
nước nơi sử dụng nhiều loại xe hai bánh nhưng thiếu luật mũ bảo hiểm và tiêu 
chuẩn mũ bảo hiểm có lẽ sẽ vận hành một cách hữu ích qua những phần kĩ thuật. 
Mặt khác, một ñất nước với một luật mũ bảo hiểm và tiêu chuẩn mũ bảo hiểm 
ñang tồn tại, một cuộc vận ñộng nhận thức của cộng ñồng một cách hiệu quả về 
việc sử dụng mũ bảo hiểm, nhưng nếu thiếu giám sát và tiến trình ñánh giá, có 
thể ban ñầu sẽ chọn áp dụng phần 4, trong khi ñó ñọc những phần khác chỉ ñể 
tham khảo. 
Chúng tôi khuyến khích người sử dụng áp dụng quyển sách này với ñiều kiện 
ñịa phương: có nghĩa là nó có thể ñược dịch ra và những phần ñó có thể cần ñể 
thay ñổi thích hợp với môi trường ñịa phương. Trong quá trình sử dụng sách, 
chúng tôi cũng mong muốn nhận ñược phản hồi từ kinh nghiệm của những 
người sử dụng nó. 
 



ðiểm giới hạn của quyển sách này là gì? 
Quyển sách này không có nghĩa là toàn diện. Nó ñưa ra những kinh nghiệm của 
những người cộng tác trên khắp thế giới ñể xác ñịnh những bước thực tế và hiệu 
quả mà có thể ñưa ra việc sử dụng mũ bảo hiểm, và vì vậy phản ánh quan ñiểm 
của những người này liên quan ñến kết quả của nó. Những ñất nước khác có lẽ 
có những sự can thiệp thành công mà không ñược ñưa ra ở ñây. Tương tự như 
vậy, những nghiên cứu trường hợp- ñược dùng trong quá trình minh hoạ, thực 
hành tốt và sự ép buộc thực tế- không thấu ñáo nhưng chỉ là những minh hoạ 
ñơn thuần làm nên chủ ñề chính. 
Trong khi quyển sách ñề cập ñến việc sử dụng mũ bảo hiểm của người lái xe 
môtô, nó cũng ñề cập ñến người ñi xe ñạp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện 
những bước có liên quan áp dụng cho cả hai việc sử dụng mũ bảo hiểm xe ñạp 
và xe máy, họ chỉ thể hiện việc sử dụng mũ bảo hiểm với xe môtô, ñể tránh sự 
nhắc lại. 
Quyển sách này không phải là tài liệu nghiên cứu. Những tài liệu tham khảo 
chứa những thông tin chỉ ñược sử dụng trong sự phát triển, và không cố gắng 
ñưa ra một bài viết văn học một cách thấu ñáo. 
Quyển sách ñã ñược phát triển như thế nào? 
Quyển sách dựa trên một khuôn mẫu tiêu chuẩn mà ñược phát triển cùng nhau 
bởi bốn tổ chức phía bạn (Tổ chức y tế thế giới, Ngân hàng thế giới, Quỹ tài trợ 
FIA về xe ô tô và xã hội, Hiệp hội an toàn giao thông ñường bộ toàn cầu), và 
ñược xem xét qua. Khuôn mẫu ñó không hề cứng nhắc, nhưng ñể cung cấp một 
cấu trúc ñược nới lỏng, mà nơi có thể, sẽ thống nhất những quyển sách theo 
khuôn mẫu và phương pháp của họ. 
Một uỷ ban những chuyên gia tư vấn từ những tổ chức phía bạn khác nhau xem 
tổng quát tiến trình phát triển của mỗi cuốn sách, và ñể cung cấp hướng dẫn cho 
nội dung của chính cuốn sách ñó. Một uỷ ban biên tập nhỏ cho mỗi quyển sách 
sau ñó kết hợp với nội dung kĩ thuật của nó. 
Phác thảo của quyển sách này về việc sử dụng mũ bảo hiểm ñược xuất bản bởi 
WHO như là quản lý dự án, và ñược gửi ñến những nhà cố vấn và uỷ ban biên 
tập ñể nhận xét. Phần kĩ thuật của tài liệu ñã ñược thoả thuận với những tổ chức 
và cá nhân với ý kiến của các giới chuyên môn riêng biệt. Những người này 
ngoài ra phát triển phần tổng thể của từng phần, xem xét lại những văn học liên 
quan và viêt nội dung kĩ thuật, ñảm bảo phán ánh những quan ñiểm khoa học 
mới nhất ñể thực hành tốt. 
Những phần kĩ thuật ñược xem lại một cách ñộc lập bởi những nhà thực hiện an 
toàn giao thông ñường bộ, những nhà nghiên cứu và những chuyên gia khác từ 
mọi miền ñất nước. Tài liệu này sau ñó ñã ñược gửi ñi ñể biên tập. 
Sự phổ biến của quyển sách 
Quyển sách ñã ñược dịch sang một số ngôn ngữ, và những ñất nước ñược 
khuyến khích ñể dịch tài liệu sang ngôn ngữ ñịa phương. Tài liệu này sẽ ñược 
phổ biến một cách rộng rãi qua mạng lưới phân phối ñược sử dụng cho tài liệu 
Báo cáo thế giới về phòng chống tai nạn giao thông ñường bộ. Bốn tổ chức liên 



quan ñến quyển sách này sẽ lập kế hoạch hội thảo tập huấn kèm với sự kết hợp 
trong nước với quyển sách này. 
Quyển sách luôn có ở dạng PDF ñể có thể tải về miễn phí từ trang web của cả 4 
tổ chức phía bạn (xem trang 147). 
Tài liệu mũ bảo hiểm có thể tải từ 
www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/en/index.ht
ml 
 
 
 
Cách ñể nhận thêm những bản sao 
Thêm những bản sao của tài liệu có thể yêu cầu bằng cách viết thư ñến: 
Khoa phòng chống bạo lực và tai nạn thương tích, 
Tổ chức Y tế thế giới 
ðại lộ 20 Appia, CH-1211 
Geneva 27, Thuỵ Sĩ 
 
Hoặc qua email: traffic@who.int 
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Tại sao chúng ta cần ñội mũ bảo hiểm? 
 
1.1 Trên thế giới rất nhiều người bị tử vong do tai nạn xe máy 
1.1.1 Chấn thương vùng ñầu là một trong những nguyên nhân hàng ñầu của tử 

vong và tàn tật. 
 
1.2  Mũ bảo hiểm bảo vệ ñầu của bạn 
1.2.1 Cơ chế của chấn thương vùng ñầu 
1.2.2 Chức năng của mũ bảo hiểm 
1.2.3 Thiết kế mũ bảo hiểm cho người ñi xe máy 
 
1.3 Sử dụng mũ bảo hiểm là một biện pháp hiệu quả làm giảm chấn thương 

vùng ñầu 
 
1.4 Chương trình mũ bảo hiểm là biện pháp hiệu quả ñể mọi người ñội mũ 

bảo hiểm. 
 
 
Tóm tắt 
 
Tài li ệu tham khảo 
 



Tài liệu này giúp cho người ñọc nắm bắt ñược những kiến thức cơ bản về tầm 
quan trọng của mũ bảo hiểm, ñồng thời những thông tin này cũng ñóng vai trò 
quan trọng trong việc thuyết phục các nhà lãnh ñạo và cộng ñồng ủng hộ cho 
chương trình sử dụng mũ bảo hiểm. 
 
Tài liệu này bao gồm các phần sau: 
1.1 Trên thế giới rất nhiều người bị tử vong do tai nạn xe máy: nội dung bắt ñầu 

bằng việc mô tả tính chất nghiêm trọng của tai nạn xe máy và hậu quả chấn 
thương vùng ñầu gây ra do loại tai nạn này, ñồng thời ñưa ra một bức tranh 
tổng quát về sự phân bố toàn cầu của vấn ñề này. Thông tin nhấn mạnh nếu 
xu hướng hiện nay về vấn ñề này vẫn tiếp diễn, các nước thu nhập trung bình 
và thấp sẽ có nguy cơ tăng cao hơn nữa số vụ tai nạn gây ra do xe máy trong 
tương lai. Nội dung của phần này cũng mô tả chấn thương vùng ñầu gây ra 
do tai nạn xe máy như là một trong những nguyên nhân hàng ñầu dẫn ñến tử 
vong và tàn tật. 

1.2 Mũ bảo hiểm bảo vệ ñầu của bạn: Nội dung của phần này mô tả những chấn 
thương có thể xẩy ra tại vùng ñầu khi một tai nạn ñâm xe máy xẩy ra, tiếp 
theo là phần giải thích những thành phần kết cấu của chiếc mũ bảo hiểm và 
chức năng bảo vệ của chúng trong việc làm giảm hậu quả do tai nạn gây nên. 
Ngoài ra, tài liệu cũng mô tả những yêu cầu khi thiết kế mũ bảo hiểm. 

1.3 Việc sử dụng mũ bảo hiểm là một biện pháp hiệu quả làm giảm chấn thương 
vùng ñầu: Nộidung phần này ñưa ra những bằng chứng cụ thể từ các nghiên 
cứu ñánh giá hiệu quả của việc ñội mũ bảo hiểm ñể phòng chống tử vong và 
tai nạn thương tích. 

1.4 Chương trình mũ bảo hiểm là một biện pháp hiệu quả trong việc khuyến 
khích mọi người ñội mũ bảo hiểm: giới thiệu tóm tắt các hình thức luật về sử 
dụng mũ bảo hiểm và hiệu quả của nó trong việc tăng tỷ lệ sử dụng mũ và 
giảm tỷ lệ chấn thương vùng ñầu. 

Như ñã nhấn mạnh tại phần giới thiệu, tài liệu hướng dẫn này tâp trung vào nội 
dung: tăng cường việc sử dụng mũ bảo hiểm ñối với những người sử dụng xe 
gắn máy như thế nào. ðối với ñộc giả của tài liệu này thì việc tăng cường sử 
dụng xe mô tô hai bánh với tốc ñộ ưu thế hơn so với xe ñạp trong việc di chuyển 
ñồng nghĩa với sự tăng sử dụng mũ bảo hiểm, tuy nhiên người ta cho rằng 
hướng dẫn kỹ thuật và việc áp dụng ñội mũ bảo hiểm thuận lợi hơn ở những ñối 
tượng ñi xe ñạp.  
 
 
1.1 Trên thế giới nhiều người bị tử vong do tai nạn xe máy 
 
Tai nạn giao thông ñường bộ là một trong những vấn ñề lớn của y tế công cộng 
và là nguyên nhân hàng ñầu dẫn ñến tử vong và thương tích trên thế giới. Hàng 
năm có khoảng 1.2 triệu người bị chết do tai nạn giao thông ñường bộ và khoảng 
hơn 1 triệu người bị thương tích hoặc tàn tật do loại tai nạn này (I). Tại các nước 
có thu nhập thấp và trung bình, nơi mà phương tiện xe ñạp và xe gắn máy phổ 



biến cho việc ñi lại, tai nạn và tử vong trên ñường gây ra do việc sử dụng xe mo 
to 2 bánh chiếm tỷ lệ lớn trong số các loại phương tiện giao thông ñường bộ lưu 
hành. Người ñiều khiển xe ñạp và xe gắn máy có nguy cơ cao ñối với các vụ tai 
nạn ñâm xe bởi vì họ tham gia giao thông ñường bộ cùng với những phương tiện 
khác có tốc ñộ cao trên cùng tuyến ñường như ô tô, xe buýt, xe tải, và hơn nữa 
tầm nhìn của những người ñiều khiển xe ñạp xe gắn máy có tầm nhìn hạn chế 
hơn. Ngoài ra, các phương tiện bảo hộ nghèo nàn làm cho những ñối tượng này 
dễ có nguy cơ bị tai nạn và chấn thương. 
 
Ở hầu hết các nước có thu nhập cao, tỷ lệ tử vong do tai nạn xe máy chiếm 
khoảng 5% ñến 18% trong số các loại tử vong gây ra do các phương tiện tham 
gia giao thông ñường bộ (2,3). Số liệu này cho thấy tỷ lệ sử dụng xe mô tô thấp 
tại các nước phát triển, tuy nhiên nguy cơ tử vong do loại phương tiện này gây 
ra tương ñối cao – cao hơn so với các phương tiện giao thông ñường bộ khác. 
 
Tại các nước có thu nhập thấp và trung bình, tỷ lệ sở hữu và sử dụng xe ô tô 
nhìn chung thấp hơn so với các nước có thu nhập cao, nhưng việc sử dụng 
phương tiện xe gắn máy 2 bánh cao hơn. Ví dụ, tại Ấn ñộ 69% phương tiện 
tham gia giao thông ñường bộ là xe mô tô 2 bánh, cao hơn các nước có thu nhập 
cao (3). Sự khác biệt này dẫn ñến hậu quả là tỷ lệ tử vong trong số những người 
ñiều khiển xe môtô ở các nước thu nhập thấp và trung bình cao hơn ở các nước 
có thu nhập cao (biểu ñồ 1.1). Ví dụ, 27% tử vong trên ñường tại Ấn ñộ gặp ở 
những người ñiển khiển môtô, trong khi ñó tỷ lệ này là 70-90% ở Thái Lan và 
60% ở Malaysia (3,5,6). Tại Trung Quốc, tỷ lệ sở hữu xe môtô tăng từ 23% lên 
63% từ năm 1987 ñến năm 2001, và tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông ñường 
bộ trên những ñối tượng ñiều khiển xe gắn máy tăng từ 7.5% ñến 19% trong 
cùng thời kỳ (7). Tuy nhiên, tại các nước có thu nhập thấp và trung bình, do hạn 
chế về chất lượng ñường giao thông ñường bộ và an toàn giao thông ñường bộ 
nên mức ñộ tử vong thực tế gây ra do các tác nhân cụ thể vẫn còn chưa ñược 
biết ñến ñầy ñủ. 
 
1.1.1 Chấn thương ñầu là một trong những nguyên nhân hàng ñầu gây ra tử 

vong và tàn tật. 
Chấn thương vùng ñầu, cổ là nguyên nhân chính dẫn ñến tử vong, thương tích 
trầm trọng và tàn tật gây ra do tai nạn giao thông ñường bộ trong số những 
người ñiều khiển xe môtô và xe ñạp. Tại các quốc gia Châu âu, chấn thương 
vùng ñầu chiếm khoảng 75% các ca tử vong trong số nạn nhân là người ñiều 
khiển xe mô tô hai bánh, và ở một số các nước thu nhập thấp và trung bình chấn 
thương vùng ñầu chiếm khoảng 88% trong số các ca tử vong tương tự (6,8). Chi 
phí xã hội cho những bệnh nhân bị chấn thương vùng ñầu là gánh nặng cho gia 
ñình và cộng ñồng, do những bệnh nhân này cần có sự chăm sóc ñặc biệt và lâu 
dài. Chi phí về y tế ñối với loại thương tích này cũng thường cao hơn các chăm 
sóc y tế khác (9) vì ñiều trị cho những bệnh nhân này ñòi hỏi dụng cụ và kỹ 
thuật cao. 



 
Trên thế giới, nhu cầu sử dụng xe môtô và xe ñạp vào mục ñích di chuyển và thể 
thao có xu hướng gia tăng. Thực tế cho thấy hầu hết sự gia tăng của phương tiện 
tham gia giao thông ñường bộ trên thế giới là xe mô tô 2 bánh, ñặc biệt tại các 
quốc gia Châu á. Sự tăng gia số lượng của xe môtô 2 bánh tham gia giao thông 
ñường bộ tại các nước có thu nhập thấp và trung bình sẽ dẫn ñến sự tăng cao tỷ 
lệ chấn thương vùng ñầu và tử vong nếu như không có biện pháp kiểm soát và 
phòng chống hữu hiệu. 
 
Biểu ñồ 1. Tỷ lệ các loại phương tiện tham gia giao thông ñường bộ trong số các 
ca tư vong do tai nạn giao thông ñường bộ. 
 
 
Hộp 1.1: Câu chuyện ñằng sau việc sử dụng mũ bảo hiểm 
 
Satien Luangpitak, 28 tuổi là một người lái xe ôm tại một vùng ở phía Bắc 
Bangkok. Tại các vùng nông thôn của Thái lan, phương tiện xe ôm là phương 
tiện vận chuyển khách phổ biến. Mặc dù Chính phủ ñã ban hành luật phải ñội 
mũ bảo hiểm ñối với người ñiều khiển xe và khách ñi xe, tuy nhiên việc tuân thủ 
không nghiêm ngặt – chúng ta thấy nhân viên chạy xe ôm và hành khách không 
ñội mũ khá phổ biến trên ñường phố. 
 
Tháng 5, năm 2004, Satien ñã bị ñâm xe khi ñang ñiều khiển xe máy trên ñường 
phố vào thời ñiểm ñông ñúc. Anh ta ñã ñâm vào một xe ôm khác ñang ñi phía 
trước khi cố gắng vượt qua 1 chiếc ô tô. Lúc ñó, Satien ñang chạy với vận tốc 
80km/h, khi bị ñâm anh ta bị quăng người ra phía trước và bị ñập ñầu và vai 
xuống mặt ñường. Satien ñã bị ngất ñi trong khoảng ½ giờ. Một người lái xe ôm 
khác ñã dừng lại và giúp ñỡ Satien, thay vì gọi xe cấp cứu người xe ôm này ñã 
nhấc Satien dậy và di chuyển bệnh nhân ra khỏi chỗ bị nạn và chuyển ñến bệnh 
viện. ðây là một hành ñộng rất tốt bụng, tuy nhiên sau nay người xe ôm ñó ñược 
biết rằng lúc ñó anh ta ñã có thể làm trầm trọng thêm thương tích cột sống của 
Satien. 
 
Satien ñã ñược ñiều trị chấn thương ñầu và cổ tại bệnh viện, và 6 giờ sau ñó 
ñược ra viện với cái nẹp cố ñịnh ở cổ và một phần của cơ thể. Satien ñược theo 
dõi và ñiều trị ngoại trú tiếp tục và có thể quay lại làm việc một tháng sau ñó. 
Bên cạnh tác ñộng chấn thương ban ñầu gây ngất, trong vòng 2 năm sau khi bị 
tai nạn, Satien không hề có biểu hiện gì với chấn thương vùng ñầu, tuy nhiên 
chấn thương ở vùng vai của anh ta không thể phục hồi 100%. Thỉnh thoảng 
Satien vẫn bị ñau ñầu và cổ mỗi khi nâng vác vật nặng bằng tay trái. 
 
Khi ñược phỏng vấn, Satien nói rằng không có ai, kể cả những nhân viên y tế 
giúp ñỡ nạn nhân bị tai nạn xe máy, khuyên anh thay thế chiếc mũ bảo hiểm anh 



ñã ñội khi gặp tai nạn, mặc dù mũ bảo hiểm sau khi bị ảnh hưởng của tai nạn ñã 
mất khả năng hoặc còn rất ít khả năng bảo vệ. 
 
Rất may mắn cho Satien, toàn bộ chi phí cho việc chữa bệnh ñược bảo hiểm chi 
trả, tuy nhiên anh phải chi trả một khoản tiền ñể chữa xe máy khoảng 390 ñô la 
Mỹ và khoản tiền anh bị mất do phải nghỉ làm là 260 USD. 
 
Tai nạn ñâm xe ñã ñể lại cho Satien những dấu ấn về tâm lý: sợ se bị tai nạn lần 
nữa gây ra những hậu quả về sức khoẻ, sợ lái xe với tốc ñộ cao, và rất kho chấp 
nhận chạy xe khi hành khách không chịu ñội mũ bảo hiểm. Sự kiện ñâm xe cũng 
làm cho Satien thay ñổi rõ rệt về thái ñộ hành vi ñối với việc sử dụng mũ bảo 
hiểm: trước kia, Satien chi ñội mũ bảo hiểm ở những nơi có công an kiểm soát, 
nay anh ta ñã ñội mũ bảo hiểm trong suốt quá trình ñiều khiển xe gắn máy. 
Satien cũng giải thích rằng sau vụ tai nạn, anh ta ñã nhận ra sự quan trọng của 
bảo hiểm.  
 
 
1.2 Mũ bảo hiểm bảo vệ ñầu của bạn 
Yếu tố chuyên môn kỹ thuật của việc thiết kế mũ bảo hiểm có chất lượng cao 
ñược dựa trên sự hiểu biết về cơ chế tác ñộng chấn thương vùng ñầu khi xẩy ra 
tai nạn xe máy. Nội dung của phần này sẽ mô tả những tác ñộng xẩy ra ñối với 
vùng ñầu khi tai nạn xe máy xẩy ra và mũ bảo hiểm làm giảm các hậu quả gây 
ra do các tác ñộng này như thế nào. 
 
1.2.1 Cơ chế chấn thương vùng ñầu 
Kiến thức thường thức về giải phẫu vùng ñầu sẽ rất quan trọng trong việc giúp 
chúng ta hiểu ñược cơ chế chấn thương ñầu và sọ não (Biểu ñồ 1.2). Sau ñây là 
những thông tin cơ bản về giải phẫu vùng ñầu: 

 Não ñược bao bọc xung quanh bằng một hộp sọ cứng 
 Não bộ nằm trên phần xương tạo ra nền sọ 
 Ống tuỷ sống chạy qua lỗ ở phía cạnh dưới của não bộ 
 Phía dưới của hộp sọ, dính vào với xương sọ là phần màng cứng bao bọc 
xung quanh não. 

 Giữa não và màng cứng là khoảng trống chứa dịch não tuỷ, giúp bảo vệ 
não khi có va ñập cơ học. 

 Não nằm nổi trong dịch não tuỷ nhưng chỉ có khả năng di chuyển khoảng 
1mm theo các hướng. 

 Hộp sọ ñược che phủ bởi da ñầu, cũng có tác dụng hỗ trợ bảo vệ. 
 
Khi tai nạn ñâm xe máy hoặc xe ñạp xẩy ra, có 2 cơ chế cơ bản gây ra thương 
tổn với não bộ: tác ñộng trực tiếp và tác ñộng thông qua sự tăng-giảm tốc. Mỗi 
cơ chế gây ra loại hình thương tổn khác nhau. 
 



Khi xe máy hoặc xe ñạp bị ñâm, người ñiều khiển thường bị văng ra khỏi xe. 
Nếu ñầu của nạn nhân bị ñập vào vật cản, sự di ñộng của ñầu bị dừng lại ñột 
ngột do vật cản, tuy nhiên thành phần não bộ bên trong hộp sọ tiếp tục di chuyển 
cho ñến khi va ñập bên trong hộp sọ, sau ñó có sự tác ñộng phản hồi trở lại từ 
phái ñối diện với phia bị va ñập của hộp sọ. Loại tổn thương này có thể dẫn tới 
hậu quả từ nhẹ nhất như choáng váng do chấn ñộng ñến tử vong.  
 
Chấn thương vùng ñầu gây ra do sự va ñập hay tăng-giảm gia tốc ñược chia ra 
thành 2 loại: Chấn thương kín và hở. Hầu hết các chấn thương sọ não ñều là 
chấn thương sọ não kín, không có vết thương hở thông thấu tới não. Sơ ñồ 1.3 
mô tả hai loại chấn thương chính ở vùng ñầu và ñưa ra các ví dụ của thương tổn 
thường gặp của mỗi loại - từ nhẹ nhất so ñến nặng nhất. 
 
Biểu ñồ 1.3 Loại hình chấn thương vùng ñầu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chấn thương ñầu 

Chấn thương hở 
Có vỡ hoặc thủng 
hộp sọ. Có thể dẫn 
tới chấn thương 
não bộ 

Chấn thương kín 
Không gây vỡ thủng xương sọ, 
nhưng gây chấn ñộng não nằm bên 
trong hộp sọ. Sự di chuyển do chấn 
ñộng của não bộ bên trong hộp so 
có thể dẫn tới dập não, phù nề, 
chẩy chất não, vỡ mạch não, tổn 
thương tế bào thần kinh. 

Ví dụ 
- Choáng váng (không có chẩy 

máu não, có thế bị bất tỉnh) 
- Dập não (phá huỷ dây thần 

kinh và mạch máu) 
- Chẩy máu trong ở vị trí khác 

của vị trí chấn thương. 

Ví dụ 
- Các dạng vỡ 

xương sọ. 
- Vết thương 

thủng 



 
 
 
Người ñiều khiển xe máy không ñội mũ bảo hiểm có nguy cơ cao ñối với các 
chấn thương vùng ñầu và sọ não, hoặc vết thương phối hợp. Mũ bảo hiểm tạo ra 
lớp bảo vệ, giúp cho người ñội tránh ñược các tổn thương trầm trọng của chấn 
thương sọ não. 
 
1.2.2 Mũ bảo hiểm có cơ chế bảo vệ như thế nào 
Mũ bảo hiểm giúp cho người bị nạn giảm ñược nguy cơ chấn thương nặng vùng 
ñầu và sọ não bằng cơ chế giảm sự tác ñộng mạnh hoặc sự va ñạp của ñầu. 
 
Có 3 cơ chế chính: 

- Giám tác ñộng bằng cách làm giảm sự giảm tốc ñột ngột của ñầu, dẫn ñến 
giảm sự di chuyển mạnh của não bộ. Phần mềm lót bên trong mũ bảo 
hiểm giúp cho ñầu va ñạp chậm và nhẹ hơn, kết quả não bộ bên trong 
không va ñập mạnh vào hộp sọ. 

- Sự phân bố lực va ñập trên toàn bộ phần cứng của mũ bảo hiểm làm giảm 
lực tập trung tại một ñiểm nhất ñịnh của hộp sọ. 

- Ngăn chặn sự va ñập trực tiếp của hộp sọ vào vật cản do ñóng vai trò như 
là 1 vật ngăn giữa ñầu và vậnt cản. 

Ba chức năng trên ñây ñược tạo ra từ cấu trúc cơ bản của 4 thành phần chính của 
mũ bảo hiểm, ñược mô tả như sau: 
 
Vỏ mũ bảo hiểm 
ðây là phần cứng bao bọc bên ngoài của mũ bảo hiểm, giúp cho việc phân bố 
lực va ñập ñều trên diện tích của mũ, qua ñó làm giảm lực tác ñộng tới phần ñầu. 
Mặc dù là phần cứng, nhưng vỏ ñược thiết kế chịu ñược ñộ nén khi va ñập vào 
các vật cứng khác. Phần cứng của mũ có tác dụng bảo vệ sự ñâm thủng của các 
vật nhỏ, sắc và vật di chuyển tốc ñộ cao, ñồng thời cũng bảo vệ phần ñệm bên 
trong khỏi rách, xước khi rơi hoặc va ñập trong sử dụng hàng ngày. Chức năng 
trên ñây yêu cầu phần cứng phải ñủ ñộ cứng và trơn tru ở bề mặt bên ngoài. 
 
Phần tiếp nạp tác ñộng  
Phần này ñược tạo ra từ vật liệu mềm và có thể ép ñược, thường ñược làm băng 
polystyrene - gọi là “styrofoam”. Phần này ñóng vai trò như một cái nệm có tác 
dụng tiếp nạp lực va ñập và giúp cho ñầu tiếp tục di chuyển khi mũ bị va ñập. 
 
Phần hỗ trợ giúp cho ñội mũ ñược thoải mái 
Phần này ñược làm từ bọt biển hoạc vải ôm sát vào ñầu, có chức năng giúp cho 
người ñội thấy thoải mái và vừa vặn. 
 
Phần giữ mũ và dây ñai qua cằm 



Phần này có chức năng giữ cho mũ vẫn nguyên ở trên ñầu khi có tai nạn xẩy ra. 
Dây ñai qua cằm nối 2 bên của phần vỏ mũ với nhau. Dây ñai qua cằm và cổ cần 
ñược sử dụng ñúng cách ñể giữ cho mũ khỏi bị tuột khi có tác ñộng va ñập ( 
xem hình vẽ dưới ñây). 
 
Ghi chú: Sử dụng mũ bảo hiểm ñúng qui cách 
Một nghiên cứu tại Malaysia ñiều tra việc tuân thủ sử dụng mũ bảo hiểm tại khu 
vực thành thị. Trong số 5000 người ñiều khiển xe máy, chỉ có 54% sử dụng 
ñúng qui cách, 21% sử dụng sai qui cách và 24% còn lại không ñội mũ bảo hiểm 
thường xuyên. Những nam giới trẻ không ñược hướng dẫn sử dụng mũ bảo hiểm 
thường sử dụng sai qui cách (10). 
 
Ghi chú: Mũ bảo hiểm không có vai trò gì 
Mũ bảo hiểm ñược thiết kế ñể làm giảm nguy cơ chấn thương ñầu, sọ não và 
mặt, nhưng không ñược thiết kế ñể bảo vệ các phần khác của cơ thể. ðể bảo vệ 
các phần khác của cơ thể khi gặp tai nạn, nên tuân theo một số hướng dẫn sau: 

- Mặc quần áo hợp lý sẽ giúp chúng ta giảm ñược các hình thức chấn 
thương khác (ví dụ: áo khoác và quần dài với chất liệu ñặc biệt che phủ 
hoàn toàn tay và chân, dầy cứng hoặc bốt, găng tay có những ñường viền 
phù hợp ñể bảo vệ tay khi có tai nạn xẩy ra).  

- Tuân thủ ñúng luật giao thông ñường bộ, bao gồm các hành vi tuân theo 
tốc ñộ qui ñịnh và không lái xe trong lúc say rượu sẽ làm giảm tai nạn và 
các loại thương tích. 

 
1.2.3 Thiết kế mũ bảo hiểm cho xe máy 
ðể ñạt ñược những chức năng như ñã nêu trên và ñạt chuẩn trong thiết kế mũ 
bảo hiểm, người sản xuất cần cân nhắc cho phù hợp với tình hình thời tiết và 
ñiều kiện giao thông ñường bộ tại ñịa phương. Một số cân nhắc cần lưu ý ñối 
với những người thiết kế mũ bảo hiểm: 

- Chất liệu cấu thành mũ bảo hiểm bền vững với thời gian và không bị ảnh 
hưởng của thời tiết, ñồng thời không gây ra các phản ứng dị ứng. Hiện 
nay các chất liệu thường ñược sử dụng ñể sản xuất mũ bảo hiểm bao gồm 
EPS, ABS, PC, PP. Trong khi chất liệu ñể làm phần vỏ thường có chứa 
PC, PVC, ABS hoặc sợi thuỷ tinh, chất liệu co dãn ñược ñể làm phần bên 
trong của vỏ thường ñược sản xuất bằng EPS vì chất liệu anỳ tương ñối 
rẻ. Tuy nhiên, mũ bảo hiểm có phần EPS bên trong nên ñược bỏ ñi sau 
khi bị tai nạn hoặc sau 3-5 năm sử dụng. 

- Tiêu chuẩn của mũ bảo hiểm tạo ra sự che phủ thiết yếu (xem phần 3). 
Mũ bảo hiểm nửa ñầu che phủ ở mức ñộ tối thiểu, và mũ bảo hiểm toàn 
phần phải ñảm bảo cho người ñội không bị che khuất tầm nhìn và hạn chế 
nghe. 

- ðể ñảm bảo cho lực va ñập ñược tiếp nạp tối ña, phần mềm bên trong 
phải ñảm bảo dầy từ 1.5 ñến 3 cm. 

 



 
Ghi chú: Mầu sắc của mũ bảo hiểm có phải là một vấn ñề ñáng quan tâm 
Nghiên cứu ở Newzealand tiến hành khảo sát xem mầu sắc của mũ bảo hiểm có 
ảnh hưởng ñến nguy cơ bị tai nạn không. Nhóm nghiên cứu tiến hành ñiều tra về 
mầu mũ bảo hiểm của các ñối tượng tham gia nghiên cứu và so sánh giữa hai 
nhóm ñối tượng: nhóm bệnh là những người ñiều khiển xe gắn máy ñã bị tai nạn 
phải vào bệnh viện ñiều trị, và nhóm chứng là những người không bị tai nạn. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy trong số những người ñã bị tai nạn, tỷ lệ ñội mũ 
bảo hiểm màu ñen cao hơn màu trắng. So sánh với nhóm ñội mũ bảo hiểm mầu 
ñen, nhóm ñội mũ bảo hiểm mầu trắng có thể giảm nguy cơ tai nạn khoảng 24%. 
Tương tự như vậy, kết quả so sánh cho thấy nhóm ñội mũ bảo hiểm có mầu sáng 
có thể giảm nguy cơ tai nạn khoảng 19%. Các nghiên cứu viên kết luận rằng 
khoảng 18% số vụ tai nạn có thể loại trừ ñược nếu người ñiều khiển phương tiện 
không ñội mũ bảo hiểm có mầu khác với màu trắng, và khoảng 11% có thể loại 
trừ nếu người lái xe mô tô không ñội mũ có mầu tối. 
Mặc dù kết quả nghiên cứu này không áp dụng ñược với hoàn cảnh của nhiều 
nước khác, nó vẫn gợi ý cho chúng ta thấy sự ưu việt của mũ bảo hiểm trắng so 
với mũ màu ñen và giữa mũ sáng mầu so với mũ tối mầu. Kết quả nghiên cứu 
cũng gợi ý rằng chính sách nên khuyến khích việc sản xuất và sử dụng mũ bảo 
hiểm sáng mầu trong phòng chống tai nạn xe máy. 
 
ðối với vấn ñề thiết kế mũ bảo hiểm cho xe máy, các loại mũ bảo hiểm khác 
nhau cũng có những chức năng bảo vệ khác nhau. Có 4 loại mũ bảo hiểm thông 
thường sau: 
 
Mũ bảo hiểm có phần bảo vệ  toàn bộ phần mặt 
Loại mũ bảo hiểm này có thêm phần bảo vệ mặt. ðặc ñiểm của mũ này có che 
phủ và bảo vệ từ phần cằm ñến các phần xung quanh, bao gồm cả xương hàm. 
Phía trên của phần quai hàm, có phần thị trường giúp cho người ñội không bị 
cản trở tầm mắt khi nhìn thẳng hoặc bao quát xung quanh. 
 
Mũ bảo hiểm không có phần bảo vệ mặt 
Loại mũ bảo hiểm này cung cấp bảo vệ chuẩn ñối với sự tác ñộng khi gặp tai 
nạn bằng chức năng của phần vỏ cứng bên ngoài và phần mềm co dãn ở bên 
trong. So sánh với loại mũ có bảo vệ toàn phần vùng mặt, loại mũ này chỉ chức 
năng bảo vệ rất tối thiểu ñối với vùng cằm và quai hàm. Loại mũ này có thể có 
hoặc không loại kính lưỡi trai cơ ñộng bảo vệ vùng mắt. 
 
Mũ bảo hiểm nửa vùng ñầu 
Loại mũ bảo hiểm này cung cấp bảo vệ ñối với vùng ñầu khi có sự tác ñộng khi 
gặp tai nạn bằng chức năng của phần vỏ cứng bên ngoài và phần mềm co dãn ở 
bên trong. Loại này không có phần bảo vệ cho cằm, quai hàm và mắt. Loại mũ 
này có thể có hoặc không vạt mềm che tai trong hệ thống cố ñịnh của mũ. 
 



Loại mũ bảo hiểm dùng ở khu vực nhiệt ñới 
Loại mũ bảo hiểm này ñược thiết kế ñể sử dụng ở những khu vực nóng và có ñội 
ẩm cao như các nước vùng Nam á và ðông Nam á. Thực tế ñây là loại mũ bảo 
hiểm nửa vùng ñầu, có các lỗ thông gió ñể làm giảm nhiệt tối ña. Loại mũ bảo 
hiểm này cực nhẹ do sản xuất bằng vật liệu PVC rỗng.  
 
Ghi chú: Mũ bảo hiểm ở trẻ em, loại nào? 
Một số ít các nước có những loại mũ bảo hiểm ñược thiết kế riêng cho trẻ em, 
do ñó ở nhiều nơi trẻ em không có mũ bảo hiểm hoặc bị ép buộc phải ñội mũ 
bảo hiểm của người lớn. Ví dụ như Việt nam và Thái lan, tuy nhiên hiện nay tại 
các nước này mũ bảo hiểm cho trẻ em ñã bắt ñầu ñược thiết kế và sản xuất. 
 
1.3. Sử dụng mũ bảo hiểm là biện pháp hiệu quả giảm chấn thương ở ñầu 
 
ðội mũ bảo hiểm là biện pháp hiệu quả duy nhất nhằm giảm chấn thương ở ñầu 
và tử vong do va chạm xe máy và xe ñạp. Người ñiều khiển xe máy không ñội 
mũ bảo hiểm có nhiều nguy cơ bị chấn thương ñầu và chết vì những chấn 
thương ñó. Ngoài ra, những người ñiều khiển xe máy và xe ñạp không ñội mũ 
bảo hiểm khi bị tai nạn bệnh viện thường phải chi thêm những chi phí khác (xin 
xem bảng ví dụ nêu dưới ñây), và những tổn thương từ những chấn thương ở 
ñầu này còn tạo ra phí tổn cho cá nhân, gia ñình (hoặc người chăm sóc) và xã 
hội. 
 
Một cuộc nghiên cứu ñã ñược tiến hành về tác dụng của việc ñội mũ bảo hiểm 
ñối với rủi ro bị chấn thương ở ñầu do va chạm. Các kết quả cho thấy những tác 
dụng khác nhau, tùy vào loại hình nghiên cứu, dân số, hoàn cảnh..v.v.. Từ ñó 
cho thấy cần phải xem xét những nghiên cứu này một cách tổng thể, theo một 
cách ñược biết ñến như là xem xét  có hệ thống ñối với những chủ ñề ñang ñược 
quan tâm. Xem xét có hệ thống các nghiên cứu là xem xét một cách tích cực 
những bằng chứng về một vấn ñề ñặc biệt nào ñó (trong trường hợp này, là việc 
sử dụng mũ bảo hiểm ñể ngăn chặn các chấn thương ở ñầu) và kết hợp các kết 
quả với nhau ñể giảm thiểu các ñịnh kiến sai lệnh. Các nhà nghiên cứu tiến hành 
những cuộc nghiên cứu sẽ xem xét một cách rộng rãi tất cả các bản nghiên cứu 
về chủ ñề bao này bao gồm những bản nghiên cứu có phương pháp luận cao. 
Khi số liệu từ tất cả các bản nghiên cứu ñã ñược tập hợp, kết quả sẽ giúp tính 
toán chính xác hơn về tác dụng của vấn ñề hơn là từ những bản nghiên cứu riêng 
lẻ. 
 
Lưu ý: Chi phí bệnh viện sẽ giảm nhờ việc sử dụng mũ bảo hiểm 
 
Các nhà nghiên cứu ở Michigan, Mỹ ñã nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng 
mũ bảo hiểm xe máy ñối với các bệnh nhân và chi phí bệnh viện. Mặc dù ñã có 
luật của Michigan về việc ñội mũ bảo hiểm, 19% trong tổng số 216 bệnh nhân 
nằm trong diện nghiên cứu không ñội mũ bảo hiểm khi họ bị ñụng xe, ñiều này 



ñã cho phép các nhà nghiên cứu so sánh chi phí giữa những người ñiều khiển 
phương tiện có ñội mũ và không ñội mũ bảo hiểm. 
 
Trung bình, sử dụng mũ bảo hiểm thì chi phí bệnh viện trung bình bằng khoảng 
20%, tương ñương 6,000USD, của chi phí ñối với người không ñội mũ bảo 
hiểm. ðối với những bệnh nhân nội trú phục hồi sau hôn mê, chi phí trung bình 
của người ñiều khiển phương tiện không ñội mũ bảo hiểm cao gấp hai lần chi 
phí dành cho người có ñội mũ bảo hiểm, một trong những lý do là trên thực tế 
họ phải nằm viện lâu hơn. Các kết quả cũng khẳng ñịnh những phát hiện trước 
ñây là người ñiều khiển phương tiện không ñội mũ bảo hiểm thường trẻ tuổi 
hơn, chịu nhiều chấn thương vùng ñầu và cổ hơn, và có tình trạng chấn thương 
nói chung là nặng hơn. 
 
Việc không ñội mũ bảo hiểm cũng làm tăng gánh nặng tài chính do các tổn 
thương liên quan ñến xe máy gây ra. Các tác giả kết luận rằng những cá nhân 
không ñội mũ bảo hiểm do ñó cần phải trả mức phí bảo hiểm cao hơn. 
 
Các bản xem xét một cách có hệ thống ñã ñược xuất bản nhằm nghiên cứu về 
tác dụng của mũ bảo hiểm dành cho người ñi xe mô tô và mũ bảo hiểm dành cho 
người ñi xe ñạp (13,14). Bản xem xét về mũ bảo hiểm mô tô này bao gồm 53 bài 
nghiên cứu, và tập hợp những bằng chứng hiện có về mũ bảo hiểm và ảnh 
hưởng ñối với các ca tử vong, cũng như các thương tật vùng ñầu, cổ và mặt từ 
những tai nạn mô tô. Bảng 1.1 ñưa ra tóm tắt kết quả chính của bản xem xét. 
 
Bảng 1.1. Tóm tắt bản xem xét một cách có hệ thống về tác dụng của mũ 
bảo hiểm mô tô. 
 
Không ñội mũ bảo hiểm   Có ñội mũ bảo hiểm 
tăng ñộ rủi ro bị chấn thương ñầu; giảm khoảng 72% ñộ rủi ro và ñộ nặng 

của các vết thương; 
 
tăng ñộ nặng của vết thương vùng  giảm khả năng tử vong lên tới 39%, phụ 
ñầu; thuộc vào tốc ñộ xe máy; 
 
tăng thời gian nằm viện; giảm chi phí chăm sóc sức khỏe liên quan 

ñến tai nạn. 
tăng khả năng tử vong vì vết thương 
vùng ñầu. 
 
 
Dưới ñây là những kết luận chính của bản nghiên cứu: 
 -  Mũ bảo hiểm xe máy giúp giảm rủi ro tử vong và chấn thương ñầu ñối 
với những người ñiều khiển phương tiện khi gặp tai nạn, mặc dù vấn ñề tử vong 
còn phụ thuộc vào những yếu tố khác liên quan ñến tai nạn ví dụ như tốc ñộ của 



xe máy khi xảy ra tai nạn. Tai nạn xảy ra khi ñang ở tốc ñộ cao có thể gây ra ña 
chấn thương dẫn ñến tử vong, bất kể việc ñầu ñược bảo vệ cẩn thận như thế nào. 
 -  Không có ñủ bằng chứng ñể chứng minh tác dụng của mũ bảo hiểm xe 
máy ñối với các vết thương vùng mặt và cổ, mặc dù một số nghiên cứu nói rằng 
mũ bảo hiểm không có tác dụng ñối với nguy cơ bị thương vùng cổ, nhưng có 
tác dụng bảo vệ ñối với các vết thương vùng mặt. 
 -  Không có ñủ bằng chứng ñể kết luận liệu những loại mũ bảo hiểm khác 
nhau (loại trùm kín mặt và loại hở mặt) có tác dụng khác nhau ñối với việc giảm 
thương tật hay không. Cần phải tiến hành các nghiên cứu tiếp theo ñể xác ñịnh 
tính hiệu quả (và hiệu quả về chi phí) của những loại mũ bảo hiểm khác nhau 
ñối với các ca tử vong và bị thương vùng ñầu, cổ và mặt - ñặc biệt ñối với những 
loại mũ ñược sử dụng ở các quốc gia có thu nhập thấp và thu nhập trung bình. 
 -  Việc tăng cường sử dụng mũ bảo hiểm ở các quốc gia nơi mà việc sử 
dụng mũ bảo hiểm còn ít chắc chắn sẽ giảm trong thấy các ca tử vong và chấn 
thương ñầu. Các nhà hoạch ñịnh chính sách cần xem xét các biện pháp tăng 
cường việc sử dụng mũ bảo hiểm, ví dụ như các ñiều luật bắt buộc phải sử dụng 
mũ bảo hiểm và biện pháp áp dụng, cùng với chiến dịch giáo dục trong cộng 
ñồng. 
 
Xem xét có hệ thống cũng ñược tiến hành ñối với mũ bảo hiểm dành cho người 
ñi xe ñạp. Nghiên cứu về tính hiệu quả của việc sử dụng mũ bảo hiểm xe ñạp 
trong việc giảm chấn thương ñầu và mặt cũng cho thấy rất hiệu quả trong việc 
giảm chấn thương ñầu và sọ não ñối với người ñi xe ñạp thuộc tất cả mọi lứa 
tuổi (Xin xem Bảng 1.2). Tuy nhiên vẫn có tranh cãi về việc liệu sử dụng mũ 
bảo hiểm có phải là biện pháp tốt nhất cải thiện an toàn cho người ñi xe ñạp hay 
không, và Bảng 1.3 minh họa cho cách tiếp cận vấn ñề từ hướng khác, ñã ñược 
áp dụng ở Hà Lan. 
 
Hai nghiên cứu khác cũng ñang ñược tiến hành gần ñây nhằm nghiên cứu ảnh 
hưởng của các ñiều luật về ñội mũ bao hiểm khi ñi xe máy, và ảnh hưởng của dự 
luật về ñội mũ bảo hiểm khi ñi xe ñạp nhằm giảm các ca tử vong và chấn thương 
vùng ñầu (14, 15). Kết quả cuối cùng của các nghiên cứu này sẽ ñược công bố 
vào cuối năm 2006. 
 
Hộp 1.2: Mũ bảo hiểm xe ñạp giảm rủi ro bị chấn thương vùng ñầu và não 
 
Xe ñạp là một phương tiên giao thông ñường bộ quan trọng ở nhiều nơi trên thế 
giới. ðây là phương tiện có thể ñến bất kỳ chỗ nào, kinh tế và không gây ô 
nhiễm. Hiện nay ở nhiều quốc gia, người ta ñã ý thức ñược vấn ñề béo phì và 
thiếu các hoạt ñộng thể chất, do ñó ñi xe ñạp là một biện pháp giải trí và hoạt 
ñộng thể chất rất ñược ưa chuộng. Việc sử dụng xe ñạp ñược khuyến khích một 
cách rộng rãi. 
 



ði xe ñạp, mặc dù vậy, cũng có những nguy hiểm tiềm ẩn. Khoảng 2/3 những 
chấn thương nghiêm trọng ñối với người ñi xe ñạp khiến họ phải nhập viện và 
3/4 số ca tử vong là do chấn thương vùng ñầu. Những chấn thương này có thể 
xảy ra do ngã vì mất thăng bằng, ñâm vào hố trên ñường hoặc ñâm vào xe ñạp 
hoặc mô tô khác. Chấn thương vùng ñầu là nguyên nhân chủ yếu dẫn ñến tình 
trạng tàn tật ở mọi nơi, và gây ra những gánh nặng to lớn cho gia ñình nạn nhân 
và xã hội. Ngăn ngừa chấn thương vùng ñầu do ñó là một mục tiêu cực kỳ quan 
trọng. 
 
Các nghiên cứu trong vòng 15 năm qua tại Châu Âu, Mỹ, úc và Niu Dilan cho 
thấy mũ bảo hiểm có vai trò rất hiệu quả trong việc làm giảm rủi ro bị chấn 
thương ñầu và não. Người ta ñã tiến hành năm nghiêm cứu dựa trên ñối tượng 
cụ thể về tính hiệu quả của mũ bảo hiểm trong ñó người ta so sánh những người 
bị thương ở ñầu và não do tai nạn xe ñạp với những người không bị thương ở 
vùng ñầu. Khi xem xét tất cả các nghiên cứu cùng với nhau, người ta phát hiện 
ra rằng ñội mũ bảo hiểm giúp giảm tới 69% nguy cơ bị chấn thương vùng ñầu. 
Chấn thương vùng ñầu mang nghĩa rộng, bao gồm chấn thương da ñầu, xương 
sọ và não. Nếu chỉ tính chấn thương não (ñây là loại chấn thương nghiêm trọng 
nhất) thì mũ bảo hiểm cũng giúp làm giảm tới 69% nguy cơ bị chấn thương não, 
và tới 79% ñối với nguy cơ bị tổn thương não nghiêm trọng. Mũ bảo hiểm có tác 
dụng giống nhau ñối với mọi nhóm tuổi, từ trẻ nhỏ cho tới những người già (14). 
 
Một vấn ñề ñáng quan tâm ñược nêu ra là mũ bảo hiểm có thể không có tác dụng 
ñối với những người bị mô tô ñâm phải khi ñang ñi xe ñạp. Các nghiên cứu, tuy 
nhiên, chỉ ra rằng mũ bảo hiểm có tác dụng tương ñương ñối với các tai nạn liên 
quan ñến mô tô cũng như các tai nạn không liên quan ñến mô tô. 
 
Mũ bảo hiểm cũng rất có tác dụng trong việc ngăn ngừa thương tổn cho các 
vùng giữa và phía trên của mặt - phần từ môi trên trở lên. Mũ bảo hiểm giúp làm 
giảm 2/3 rủi ro bị thương ở vùng này của mặt, có thể do phần chìa ra của mũ. 
 
Sự thật về mũ bảo hiểm có tác dụng ngăn chặn chấn thương tiềm ẩn cần ñược 
thông báo rộng rãi. Những loại hình chương trình khác nhau cho thấy rất hiệu 
quả trong thúc ñẩy việc sử dụng mũ bảo hiểm, ñặc biệt ñối với các em nhỏ. Các 
chương trình này bao gồm chương trình giáo dục, chương trình làm giảm giá 
thành mũ bảo hiểm và các dự luật quy ñịnh việc sử dụng mũ bảo hiểm. Những 
chương trình như vậy nên mang một thông ñiệp ngắn gọn, rõ ràng - Hãy ñội mũ 
bảo hiểm - và cần phải ñược phổ biến rộng rãi ñến người dân thuộc các thành 
phần. Mũ bảo hiểm thường có thể ñược cung cấp với giá rẻ thông qua việc 
mua/bán với số lượng lớn hoặc thông qua thu xếp với các tổ chức phi chính phủ, 
nhà sản xuất hoặc các ñại lý bán lẻ. Các quy ñịnh pháp luật cho thấy rất hiệu quả 
trong việc tăng cường sử dụng mũ bảo hiểm tại một vài nước trên thế giới như 
Mỹ, úc. 
 



Tất cả các thương tổn ñều có thể phòng ngừa ñược. Rõ ràng là như vậy trong 
trường hợp bị tổn thương vùng ñầu liên quan ñến xe ñạp. 
 
Hộp 1.3. Bắt buộc phải sử dụng mũ bảo hiểm: Cách làm của Hà Lan ñối với 
an toàn cho người ñi xe ñạp 
 
ở Hà Lan, cứ 5 người dân thì 4 người sở hữu xe ñạp và ñi xe ñạp - một truyền 
thống có từ hơn 80 năm nay - ñiều này ñược coi như một hoạt ñộng an toàn hàng 
ngày. ðể cho thấy rằng người ñi xe ñạp ñược coi như là một thành phần tham 
gia giao thông ñường bộ quan trọng, hệ thống ñường xá có những nét ñặc trưng 
riêng như lối ñi dành cho người ñi xe ñạp, làn ñường dành cho người ñi xe ñạp, 
chỗ dành cho xe ñạp sang ñường - và dành cho cả người ñi bộ - và ñèn báo hiệu 
giao thông ñường bộ dành cho xe ñạp. 
 
Những nghiên cứu ñược tiến hành trong những năm 1980 về ảnh hưởng tương 
ứng của những thiết bị phụ trợ giao thông ñường bộ khác nhau cho thấy lối ñi xe 
ñạp dọc theo những con ñường ñi xuyên qua các khu ñô thị an toàn hơn cho 
người ñi xe ñạp so với những làn ñường dành cho xe ñạp, và làn ñường dành 
cho xe ñạp cũng nguy hiểm không kém tại những nơi không có thiết bị phân 
tách làn xe ñạp với những làn ñường khác. Người ta còn thấy rằng tại những nút 
giao cắt, các làn ñường riêng rẽ nguy hiểm tương ñương với những làn bình 
thường hoặc không có thiết bị phụ trợ nào cả. ðiều ñó dẫn tới việc phải xem xét 
bỏ toàn bộ những làn ñường dành cho xe ñạp gần những nút giao cắt. 
 
Trong những năm 80, Delft, một thị trấn cỡ trung nơi có tỷ lệ người sử dụng xe 
ñạp cao hơn những trị trấn cùng loại khác ở Hà Lan, là một trong những thành 
phố ñầu tiên trên thế giới giới thiệu một hệ thống ñường chuyên dụng dành cho 
xe ñạp với chi phí 13 triệu Guilder Hà Lan. Với hệ thống này, những người ñi xe 
ñạp ở Delft có nhiều lựa chọn về tuyến ñường và có thể chọn những ñường 
không phải ñi vòng vèo nữa. Khoảng cách ñi xe ñạp trung bình hàng năm tăng 
từ 420km lên tới 620km, trong khi số lượng các vụ tai nạn tính theo xe ñạp-km 
lại giảm xuống. Tuy nhiên, ñánh giá về hệ thống ñường này lại cho thấy số 
lượng tai nạn không ñược cải thiện theo như hệ thống tính toán. 
 
Mặc dù có các phương tiện phụ trợ nhằm nâng cao tính an toàn cho người ñi xe 
ñạp, các số liệu về tai nạn và thương vong của Hà Lan cho thấy rằng ñi xe ñạp ở 
Hà Lan không phải là không nguy hiểm. ðặc biệt là trong trường hợp của trẻ 
em, lứa tuổi mà các kỹ năng ñi xe cơ bản vẫn còn ñang phát triển. Nhóm trẻ em 
từ 4-8 tuổi thường bị tai nạn xe ñạp nhiều hơn và cũng thường bị các thương tích 
ở ñầu cần phải nhập viện. 
 
Từ giữa những năm 90, tỉ lệ trẻ em Hà Lan ñội mũ bảo hiểm ñã tăng ñáng kể. 
Có một số lý do liên quan như: 



 -  Cha mẹ ñã nhận thức rõ hơn về tác dụng bảo vệ của mũ bảo hiểm xe 
ñạp ñối với trẻ em. 
 -  Các ñại lý bán hàng tăng cường cung cấp mũ bảo hiểm xe ñạp khi bán 
xe ñạp dành cho trẻ em. 
 -  Các chiến dịch trong nhà trường và trên các phương tiện thông tin ñại 
chúng phát ñộng bởi Hiệp hội An toàn giao thông ñường bộ Hà Lan ñẩy mạnh 
việc sử dụng mũ  bảo hiểm trong trẻ em. 
 -  Mũ bảo hiểm càng ngày càng trở lên phổ biến trong môn trượt băng và 
xe ñạp leo núi, và ñiều này có tác dụng phụ lên việc sử dụng mũ bảo hiểm trong 
giao thông ñường bộ ñường bộ. 
 
Nghiên cứu cho thấy trẻ em Hà Lan cho ñến ñộ tuổi lên 7 thường dễ dàng chấp 
nhận việc ñội mũ bảo hiểm xe ñạp, nhưng khi quá ñộ tuổi ñó, nhận thức về ñội 
mũ bảo hiểm như là một cái gì ñó "hay hay" hoặc theo mốt không còn nữa. Thay 
vào ñó trẻ em ở ñộ tuổi từ 8 trở lên thường không không sử dụng mũ bảo hiểm. 
 
Về việc sử dụng mũ bảo hiểm ñối với người trưởng thành, chính phủ Hà Lan, 
các tổ chức an toàn tư nhân và các nhóm người ñi xe ñạp có xu hướng ñồng ý 
với những ý kiến sau: 
 -  Việc thúc ñẩy sử dụng mũ bảo hiểm ñi ngược lại những chính sách gần 
ñây của chính phủ hướng tới việc ngăn ngừa tai nạn ban ñầu (ngược với việc 
ngăn chặn thứ cấp) và hướng tới quy ñịnh việc sử dụng xe ñạp như là một 
phương pháp rèn luyện sức khỏa chung. 
 -  Các nỗ lực thúc ñẩy việc sử dụng mũ bảo hiểm xe ñạp không nên có 
ảnh hưởng tiêu cực tới việc kết nối một cách không chính xác việc ñi xe ñạp với 
nguy hiểm. Thúc ñẩy dùng mũ bảo hiểm cũng không nên làm cho việc ñi xe ñạp 
bị giảm ñi. 
 
Bởi vì những suy nghĩ nêu trên, ñiều luật bắt buộc sử dụng mũ bảo hiểm xe ñạp 
bị coi là không thể chấp nhận ñược cũng như không phải là biện áp an toàn phù 
hợp ở Hà Lan. 
 
1.4. Các chương trình về mũ bảo hiểm có tác dụng giúp người sử dụng 
phương tiện ñộ mũ bảo hiểm trên ñầu. 
 
ðiều luật bắt buộc sử dụng mũ bảo hiểm là rất quan trọng nhằm tăng cường việc 
ñộ mũ bảo hiểm, ñặc biệt tại những quốc gia có thu nhập thấp hoặc trung bình, 
nơi mà tỷ lệ ñội mũ bảo hiểm thấp trong khi số lượng người sử dụng mô tô 2 
bánh lại cao.  
 
ðã có rất nhiều các nghiên cứu ñánh giá tác ñộng của luật về ñội mũ bảo hiểm 
xe máy ñối với tỷ lệ ñội mũ bảo hiểm, bị thương ở vùng ñầu và tử vong (xem 
Bảng 1.4). Khi mà luật bắt buộc ñội mũ bảo hiểm ñược ban hành, tỉ lệ ñổi mũ 



bảo hiểm tăng cao lên ñên 90% hoặc cao hơn (17-19), khi mà luật này không 
ñược áp dụng, tỉ lệ ñội mũ bảo hiểm giảm xuống thấp hơn 60% (20-22). 
 
ðiều này cũng tương tự khi tính tới tác ñộng của luật ñối với chấn thương ở 
vùng ñầu. Một số các nghiên cứu cho thấy việc giới thiệu luật về ñội mũ bảo 
hiểm giúp giảm số lượng các ca tử vong hoặc bị chấn thương vùng ñầu, và nhiều 
nghiên cứu khác cho thấy một số lượng tăng các ca tử vong hoặc chấn thương 
vùng ñầu khi mà luật về ñội mũ bảo hiểm không ñược áp dụng (xem Bảng 1.5). 
Ví dụ, một số nghiên cứu ở Texas, Mỹ cho thấy rằng việc áp dụng dự luật ñội 
mũ bảo hiểm một cách toàn diện có liên quan ñến việc giảm các ca thương tật và 
tử vong. Một trong những nghiên cứu ñó còn cho thấy tỷ lệ giảm thương tật là từ 
9 - 11% (23) và một nghiên cứu khác còn cho thấy tỷ lệ giảm ñáng giật mình 
hơn, từ 52 - 59% (24). Ngược lại, việc không áp dụng luật ñội mũ bảo hiểm ơ 
Florida dẫn tới việc tăng số lượng ca bị thương và tỷ lệ thương tật lên 17.2 - 
20.5% (25, 26). 
 
Rõ ràng là áp dụng ñầu ñủ bộ luật (nghĩa là áp dụng ñối với tất cả người dân) 
liên quan mật thiết ñến việc giảm một cách ñáng kể tử vong và tổn thương vùng 
ñầu. Cần phải yêu cầu các nhà hoạch ñịnh chính sách quy ñịnh và cho áp dụng 
ñội mũ bảo hiểm ñối với tất cả người dân. Việc không áp dụng triệt ñể hay ñồng 
bộ bộ luật trong việc chỉ bắt buộc phải ñội mũ bảo hiểm ñối với những người 
dưới 21 tuổi, những người không có bảo hiểm y tế hoặc chỉ ñối với những cung 
ñường nhất ñịnh không thể bảo vệ người dân một cách hiệu quả chống lại rủi ro. 
Cần phải ñược áp dụng ñối bộ luật một cách toàn diện. 
 
Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng, hầu hết các nghiên cứu về ảnh hưởng của 
bộ luật về ñội mũ bảo hiểm là ñược tiến hành ở những nước có thu nhập cao và 
là những nước một khi bộ luật ñược ban hành, nó thường ñược thi hành một 
cách triệt ñể, và ở ñây, chất lượng mũ bảo hiểm cũng tốt hơn. Mặc dù việc áp 
dụng luật bắt buộc ñội mũ bảo hiểm xe máy ở những nước có thu nhập thấp và 
trung bình sẽ làm giảm tỉ lệ thương vong ñối với người ñiểu khiển xe máy trong 
mọi tầng lớp người dân thì vẫn còn có những yếu tố chưa ñược biết khác. Mũ 
bảo hiểm có chất lượng cao không phổ biến ở những nước này, và tác dụng của 
những mũ bảo hiểm có bán trong nước thì cũng chưa biết ñược. Việc thi hành 
luật lệ cũng là một yếu tố cần phải quan tâm. ở những nước có thu nhập thấp và 
trung bình, lực lượng cảnh sát thường hạn chế và thái ñộ của cộng ñồng ñối với 
việc ñội mũ bảo hiểm cũng không tích cực, do vậy việc thực thi luật cần phải 
ñược chính phủ ủng hộ mạnh mẽ. 
 
Luật dường như chỉ ñược thực thi ñối với những mũ bảo hiểm chất lượng cao 
mà có thể sử dụng ñược và có ñủ ñiều kiện, khi có sự ép buộc hoàn toàn và ñược 
giáo dục cộng ñồng rộng rãi về lợi ích khi sử dụng mũ bảo hiểm. 
 



Chính vì lý do nêu trên, một ñiều quan trọng cần lưu ý: luật ñội mũ bảo hiểm 
ñược ban hành tại các nước có thu nhập thấp và trung bình cần phải ñồng hành 
với sự thực thi pháp luật một cách bắt buộc và có hiệu quả, sự sẵn có của các sản 
phẩm mũ bảo hiểm ñạt tiêu chuẩn quốc tế hoặc quốc gia, và sự giáo dục rộng rãi 
trong cộng ñộng cũng như ñối với cảnh sát thực thi nhiệm vụ. Cần thiết phải có 
kế hoạch ñánh giá hiệu quả của luật trước khi ban hành, do ñó chương trình 
ñánh giá hiệu quả của biện pháp can thiệp bằng ñội mũ bảo hiểm nên ñược tiến 
hành. 
 
 
 
Hộp 1.4 Luật ñội mũ bảo hiểm xe máy ở Ý và vấn ñề chấn thương sọ não 
Trước năm 2000, luật ñội mũ bảo hiểm chỉ áp dụng cho những ñối tượng ñi xe 
máy, nhưng ñối với những ñối tượng trên 18 tuổi sử dụng xe máy có phân khối 
thấp thì ñược miễn ñội mũ bảo hiểm. ðến năm 2000, trong nỗ lực làm giảm số 
vụ tai nạn xe máy, chính phủ ñã ban hành luật mới, trong ñó tất cả các ñối tượng 
phải ñội mũ bảo hiểm kể cả với xe máy có phân khối thấp, khách ñi xe và không 
giới hạn tuổi của người ñiều khiển phương tiện.  
Một nghiên cứu ñược tiến hành ñể ñánh giá ảnh hưởng của luật mới với các kết 
quả ño lường ñầu ra bao gồm: sự thay ñổi tỷ lệ ñội mũ bảo hiểm, sự thay ñổi số 
người nhập viện do chấn thương sọ não, và loại chấn thương so não nhập viện 
do hậu quả của tai nạn xe máy. Kết quả nghiên cứu cho thấy: 

 Tỷ lệ ñội mũ bảo hiểm tăng lên trên toàn quốc, có một số nơi ñạt tới 95%. 
 Tỷ lệ ñội mũ bảo hiểm tăng cao nhất ở những nơi luật ñược ban hành, 
kèm theo các chương trình vận ñộng của các phương tiện thông tin ñại 
chúng và sự nghiêm khắc của cảnh sát trong việc hành pháp. 

 Số lượng xe gắn máy 2 bánh tham gia giao thông ñường bộ không suy 
giảm. 

 Số lượng bệnh nhân nhập viện do chấn thương sọ não gây ra do tai nạn xe 
máy giảm 66%. 

 Số ca chấn thương sọ não phải nhập viện vào khoa phẫu thuật thần kinh 
giảm 31%. 

 Số ca bị thương tích nhẹ ở vùng ñầu (tụ máu phần mềm) ở những người 
ñiều khiển xe phân khối nhỏ giảm gần xuống 0. 

Kết quả nghiên cứu ñã chứng minh rõ ảnh hưởng của sự thây ñổi luật ñội mũ 
bảo hiểm ñối với tất cả những ñối tượng ñiều khiển xe gắn máy, cũng như hiệu 
quả của việc ñội mũ bảo hiểm trong phòng chống chấn thương sọ não do tai nạn 
xe máy. 
 
 
Ghi chú: Sự hỗ trợ quốc tế ñối với việc ñội mũ bảo hiểm 
Cộng ñồng quốc tế hỗ trợ rất tích cực cho các nước có ban hành luật pháp về bắt 
buộc ñội mũ bảo hiểm ñối với người dân khi ñi xe máy. Tại một số quốc gia, 
chính sách hỗ trợ quốc tế và luật pháp quốc tế ñược sử dụng như công cụ ñể thúc 



ñẩy việc phát triển chính sách cũng như ban hành luật pháp ñối với vấn ñề sử 
dụng mũ bảo hiểm. Các cộng ñồng xã hội có thể sử dụng sự ủng hộ của cộng 
ñồng quốc tế ñể vận ñộng việc thay ñổi luật pháp ñối với việc ñội mũ bảo hiểm 
tại chính quốc gia của họ. 
Báo cáo quốc tế về phòng chống tai nạn giao thông ñường bộ ñưa ra khuyến 
nghị rằng tất cả các quốc gia, không phân biệt mức ñộ thu nhập, nên thực hiện 
các biện pháp phòng chống, bao gồm cả việc ban hành pháp luật bắt buộc ñội 
mũ bảo hiểm ñối với nhứng người ñiều khiển xe gắn máy. (1) 
Năm 2004, hội ñồng y tế thế giới ñã ra nghi quyết WHA 57.10, trong ñó khuyến 
nghị các thành viên “ ñặc biệt các nước ñang phát triển, cần thiết phải ban hành 
luật pháp bắt buộc ñội mũ bảo hiểm ñối với người ñiều khiển và ngồi sau xe 
máy” (27). Nghị quyết này có thế ñược sử dụng như một thoả thuận quốc tế ñể 
gây ảnh hưởng ñối với chính sách ñội mũ bảo hiểm và sự ủng hộ chính trị ñối 
với vấn ñề này tại các quốc gia trên thế giới. ðặc biệt nghị quyết này rất phù hợp 
với các bộ y tế tại các quốc gia, do nghị quyết WHA ñược xây dựng trên cơ sở 
và nguyên tắc về chiến lược y tế. 
ðại hội ñồng liên hiệp quốc ra nghị quyết A60/5 (2005) “ kêu gọi sự tham gia 
của tất cả các thành viên vào báo cáo quốc tế về phòng chống tai nạn giao thông 
ñường bộ, liên quan ñến năm yếu tố nguy cơ chính, cụ thể là: không sử dụng dây 
an toàn và ghế giữ trẻ em, không sử dụng mũ bảo hiểm, uống rượu bia trong lúc 
lái xe, vượt quá tốc ñộ, và sự không ñồng bộ về cơ sở hạ tầng”. 
 
Hộp 1.5: hậu quả của sự bãi bỏ luật ñội mũ bảo hiểm 
 
Tại Hoa kỳ, luật ñội mũ bảo hiểm ñược ban hành do luật pháp qui ñịnh của từng 
bang, và ñây cũng là vấn ñề tranh cãi về sự cân bằng giữa sự tự do cá nhân và 
lợi ích của y tế công cộng. Những ý kiến không ủng hộ luật ñội mũ bảo hiểm 
cho rằng việc làm này xâm phạm ñến cuộc sống riêng tư của con người. Ngược 
lại, những người ủng hộ cho luật ñội mũ bảo hiểm cho rằng cần phải ban hành 
luật vì xã hội phải chịu ñựng gánh nặng kinh tế quá lớn gây ra do tai nạn xe 
máy. Trong nhiều năm, các bang của Hoa kỳ ñã ban hành, bãi bỏ rồi lại ban 
hành luật ñội mũ bảo hiểm ñối với những người ñiều khiển xe gắn máy. 
Năm 1996, do chính sách của chính phủ yêu cầu các bang ban hành luật ñội mũ 
bảo hiểm như là yêu cầu cho việc cung cấp ngân sách từ liên bang, 47 bang ñã 
ban hành luật ñội mũ bảo hiểm. Năm tiếp sau ñó, khi chính sách này bị huỷ bỏ, 
rất nhiều bang ñã bãi bỏ hoặc sử ñổi lại luật ñội mũ bảo hiểm, trong ñó chỉ yêu 
cầu ñội mũ bảo hiểm ñối với những người ñiều khiển phương tiện trẻ tuổi.  
Hậu quả của việc bãi bỏ luật ñội mũ bảo hiểm ñược trình bầy như sau: 

 Số lượng người tuân thủ ñội mũ bảo hiểm tại các bang bãi bỏ luật giảm 
xuống gần 50%. 

 Tại một số bang, số lượng các vụ tai nạn xe máy gây ra do những người 
không ñội mũ bảo hiểm tăng ñột biến. 



 Tử vong ở các ñối tượng dưới 21 tuổi ñiều khiển xe máy tăng lên, mặc dù 
luật qui ñịnh ñội mũ bảo hiểm vẫn áp dụng cho các ñối tượng này. Tại 
bang Florida, tỷ lệ này tăng lên 188%. 

 Tăng số lượng các chấn thương vùng ñầu và tử vong trong số những 
người ñi xe máy. Ví dụ, tỷ lệ này tăng lên 37% và 75% ở bang Kentucky 
và Lousiana sau khi luật ñược bãi bỏ. 

 Liên quan ñến sự tăng số lượng các tai nạn vùng ñầu, kinh phí cho ñiều trị 
loại chấn thương này cũng tăng lên ñáng kể. Ví dụ, tại bang Florida, chi 
phí cho chăm sóc tức thì những chấn thương vùng ñầu tăng lên gấp ñôi, từ 
21 triệu ñô la tăng lên 41 triệu ñô la, phép tính toán con số này ñã ñược 
qui chuẩn cho sự lạm phát. Chi phí trung bình cho 1 ca bệnh tăng từ 
34518 USD lên 39877 USD trong vòng 30 tháng sau khi luật thay ñổi. 

Mô hình bằng chứng trên tại các bang có thay ñổi luật cho thấy luật ñội mũ 
bảo hiểm rõ ràng làm giảm mức ñộ trầm trọng của thương tích gây ra do tai 
nạn xe máy, việc bãi bỏ luật ñội mũ bảo hiểm làm giảm số lượng sử dụng mũ 
bảo hiểm, và bãi bỏ luật này làm tăng tử vong do tai nạn xe máy gây ra. 
 
Biểu ñồ 
 

 
TÓM TẮT 
 

 Nguy cơ bị chấn thương và tử vong do tai nạn xe máy cao hơn so với tai 
nạn xẩy ra với xe 4 bánh. 

 Tai nạn xe máy chiếm một tỷ lệ lớn trong số các chấn thương và tử vong 
do tai nạn giao thông ñường bộ, ñặc biệt tại các nước có thu nhập thấp và 
trung bình – nơi mà phương tiện xe máy phổ biến. 

 Chấn thương ở vùng ñầu và cổ là nguyên nhân chính dẫn ñến tử vong, 
thương tích trầm trọng và tàn tật trong số những người ñiều khiển xe máy 
và xe ñạp. Tại một số quốc gia, chấn thương vùng ñầu chiếm tỷ lệ tới 88% 
trong số các tửvong tương tự. 

 Sử dụng mũ bảo hiểm có vai trò làm giảm mức trầm trọng của chấn 
thương ñầu và sọ não, do muc bảo hiểm có chức năng làm giảm lực hoặc 
sự va ñập ñối với vùng ñầu. 

 Việc sử dụng mũ bảo hiểm ñúng qui cách có thể làm giảm nguy cơ và ñộ 
trầm trọng của chấn thương vùng ñầu. 

 Các chương trình ban hành luật ñội mũ bảo hiểm là một biện pháp hiệu 
quả trong việc tăng số lượng người ñội mũ bảo hiểm và giảm số lượng 
chấn thương vùng ñầu và tử vong. 

 Cộng ñồng quốc tế rất tích cực trong việc hỗ trợ cho chương trình ñội mũ 
bảo hiểm. 

 
 
Tài liệu tham khảo 



 
 

 
 



 

 

 

 

2 
Làm thế nào ñể ñánh giá 
thực trạng tại ñất nước 

của bạn 



 
Làm thế nào ñể ñánh giá thực trạng tại ñất nước của 

bạn 

2.1 Tại sao lại cần thiết phải ñánh giá thực trạng 

 2.1.1 Chất lượng của dữ liệu 

2.2 Quy mô của vấn ñề không ñội mũ bảo hiểm. 

 2.2.1 Tầm quan trọng của vấn ñề tai nạn thương tích do xe gắn máy. 

 2.2.2 Bao nhiêu phần trăm người ñội mũ bảo hiểm ñược xem xét tại vùng 

nghiên cứu? 

 2.2.3 Tại sao mọi người không ñội mũ bảo hiểm. 

2.3 ðánh giá các dự án ñã có sẵn tại vùng dự án. 

 2.3.1 Ai là người chịu trách nhiệm về an toàn ñường bộ và nguồn tài trợ 

cho việc này 

 2.3.2 Các bên liên quan ñược hưởng lợi 

 2.3.3 ðã có luật sử dụng mũ bảo hiểm tại vùng dự án chưa 

 2.3.4 ðã có tiêu chuẩn về mũ bảo hiểm tại vùng dự án chưa 

2.3.5 Từ trư ớc ñến nay ñã có một chương trình về mũ bảo hiểm chưa 

2.3.6 Sö dông c¸c ®¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng cho c¸c ho¹t ®éng chÝnh. Sử 

dụng các ñánh giá thực trạng cho các hoạt ñộng ưu tiên 

Tổng kết 

Tài li ệu tham khảo 



Module I giải thích tại sao mũ bảo hiểm lại cần thiết trong việc làm giảm những 

rủi ro nguy hiểm ñến tính mạng và thương tích trong các vụ tai nạn mô tô và xe 

máy. Tuy nhiên, trước khi thiết kế và thực hiện một chương trình an toàn mũ 

bảo hiểm rộng khắp tại ñất nước hay vùng của bạn, việc ñánh giá thực trạng là 

rất quan trọng. Rất nhiều bước mà bạn cần ñể thực hiện quá trình này cũng sẽ 

cần thiết khi tiến hành giám sát chương trình mũ bảo hiểm nếu chương trình này 

ñược thực hiện tại nơi nghiên cứu. Các phần trong Module ñược cấu trúc như 

sau: 

2.1 Tại sao bạn cần ñánh giá thực trạng 

Chương trình mũ bảo hiểm hiệu quả sẽ dựa trên sự hiểu biết về quy mô của vấn 

ñề tại ñất nước hay vùng ñó. Thông tin này cũng có thể ñược sử dụng ñề hỗ trợ 

xây dựng chương trình 

2.2 Quy mô rộng lớn của vấn ñề không sử dụng mũ bảo hiểm 

Phần này mô tả làm thế nào ñể ñánh giá quy mô việc người ñiều khiển xe máy 

không ñội mũ bảo hiểm tại vùng dự án. Phần này bắt ñầu với những hướng dẫn 

ñánh giá quy mô của vấn ñề bị thương ở ñầu do tai nạn xe máy. Sau ñó, nó cung 

cấp những giải thích chi tiết về việc làm thế nào ñể thực hiện một nghiên cứu 

xác ñịnh tỷ lệ ñội mũ bảo hiểm ở vùng dự án. Cuối cùng, nó ñưa ra những lời 

khuyên trong việc thẩm ñịnh tại sao mọi người không ñội mũ bảo hiểm. 

2.3 Làm thế nào ñể ñánh giá các chương trình ñã có tại vùng dự án: 

Phần này mô tả những câu hỏi cần thiết ñể thu thập thong tin về các chương 

trình quốc gia về sử dụng mũ bảo hiểm ñang thực hiện tại ñất nước hay vùng 

này. ðể làm ñược ñiều ñó, bạn cần phải tìm ra ai là người chịu trách nhiệm về 

an toàn ñường bộ và xem xét tất cả những người có thể có quan tâm ñến chương 

trình mũ bảo hiểm. Module này hướng dẫn bạn làm thế nào ñể thu thập các 

thong tin toàn diện về khung pháp luật và hệ thống cơ quan ñã có tại vùng dự án 

mà có thể ảnh hưởng tới chương trình của bạn, cũng như nhu cầu ñể tìm ra bất 

kỳ chương trình mũ bảo hiểm hiện tại hay ñã từng thực hiện tại vùng dự án 



nhằm thu ñược kinh nghiệm và xác ñịnh nguồn cung cấp tiềm năng(tài chính, 

nhân lực và hệ thống chính quyền) cho các chương trình mũ bảo hiểm trong 

tương lai. 

2.1. Tại sao bạn cần phải ñánh giá thực trạng. 

Những người lập kế hoạch chương trình mũ bảo hiểm có thể ñã có sự hiểu biết 

nhất ñịnh về một số thong tin và vấn ñề xung quanh việc sử dụng mũ bảo hiểm 

tại ñất nước hay vùng của họ, vì vậy họ có thể cảm thấy không cần thực hiện 

việc ñánh giá thực trạng. Tuy nhiên, việc ñánh giá chi tiết thực trạng và xây 

dựng một kế hoạch tốt là ñặc biệt cần thiết. Việc này nên thực hiện trước khi bắt 

ñầu bất kỳ một chương trình sử dụng mũ bảo hiểm nào. ðiều này không nhất 

thiết hàm ý về một quá trình phức tạp và kéo dài, mà nó chỉ có ý nghĩa ñơn giản 

là cần thời gian ñể tìm hiểu và thống kê tất cả các thong tin liên quan hiện có. 

Có ba lý do chính ñể ñánh giá thực trạng trước khi bắt ñầu một chương trình về 

mũ bảo hiểm: 

- Nhằm xác ñịnh vấn ñề người ñi xe máy không sử dụng mũ bảo hiểm và 

mô tả thang ñiểm ñánh giá. Thông tin thu ñược sẽ minh hoạ cho tầm quan trọng 

của các thương tích ở ñầu của người sử dụng xe máy tại vùng dự án; nơi nào có 

nhu cầu lớn nhất về mũ bảo hiểm; chi phí của những người ñi xe máy không ñội 

mũ bảo hiểm. ðiều này sẽ giúp sắp xếp các hoạt ñộng cần thực hiện theo thứ tự 

ưu tiên. Các thong tin tương tự sẽ ñược yêu cầu nếu bạn ñang dự tính thực hiện 

một chương trình mũ bảo hiểm xe ñạp tại nơi bạn muốn. 

- Cung cÊp c¸c b»ng chøng cho viÖc tranh luËn t¹i sao l¹i cÇn thiÕt ph¶i sö 

dông mò b¶o hiÓm vµ t¹i sao ch−¬ng tr×nh nµy cÇn ®−îc hç trî. Mét ch−¬ng 

tr×nh mò b¶o hiÓm, ®Ó ®¹t ®−îc thµnh c«ng, cÇn sù gióp ®ì cña c¶ ng−êi ho¹ch 

®Þnh chÝnh s¸ch vµ céng ®ång. C¸c d÷ liÖu chÝnh x¸c - vÒ c¸c yÕu tè nh− tû lÖ sö 

dông mò b¶o hiÓm, c¸c th−¬ng tÝch ë vïng ®Èu cña ng−êi ®iÒu khiÓn xe m¸y ë 

vïng dù ¸n - sÏ gióp chóng ta thÊy ®−îc kÕt qu¶ thu ®−îc khi thùc hiÖn ch−¬ng 

tr×nh, vµ ®−a ra nh÷ng cuéc tranh luËn nh»m thuyÕt phôc c¶ c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh 

chÝnh s¸ch vµ ng−êi d©n nãi chung vÒ nhu cÇu cÇn mét ch−¬ng tr×nh sö dông mò 



b¶o hiÓm toµn diÖn.  D÷ liÖu c¬ së vÒ b»ng chøng cho sù hiÖu qu¶ sö dông mò 

b¶o hiÓm trong viÖc lµm gi¶m c¸c th−¬ng tÝch ë vïng ®Çu trong Module I còng 

cã thÓ ®−îc sö dông trong viÖc hç trî x©y dùng mét ch−¬ng tr×nh t¹i ®Þa ph−¬ng. 

- Cung cÊp c¸c chØ sè c¬ b¶n sö dông ®Ó gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ mét ch−¬ng 

tr×nh. ViÖc cung cÊp nµy cã thÓ bao gåm c¶ c¸c th«ng tin ®Þnh l−îng nh− tû lÖ 

®éi mò b¶o hiÓm, còng nh− c¸c th«ng tin ®Þnh tÝnh vÝ dô quan ®iÓm cña ng−êi 

d©n vÒ sö dông mò b¶o hiÓm hay th«ng tin vÒ viÖc tu©n thñ luËt. 

2.1.1 ChÊt l−îng cña d÷ liÖu. 

D÷ liÖu tèt lµ rÊt quan träng trong ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng. C¸c d÷ liÖu tèt lµ c¸c d÷ 

liÖu phï hîp, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ tin cËy. Trong thu thËp sè liÖu, còng cã thÓ 

x¸c ®Þnh ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò trôc trÆc ngay trong b¶n th©n hÖ thèng d÷ liÖu. VÝ 

dô, khi thu thËp d÷ liÖu vÒ sö dông mò b¶o hiÓm ë vïng cña b¹n, sÏ thÊy rÊt râ lµ 

d÷ liÖu vÒ tû lÖ ®éi mò b¶o hiÓm kh«ng ®Çy ®ñ. Sù am hiÓu vÒ nh÷ng ®iÓm cßn 

khiÕm khuyÕt trong d÷ liÖu cã thÓ gióp b¹n ®−a ra c¸c môc tiªu thùc tÕ nh− mét 

phÇn ch−¬ng tr×nh cña b¹n. 

Tuy nhiªn, ë nhiÒu n−íc hÖ thèng b¸o c¸o kh«ng ®−îc tæ chøc hay phèi hîp tèt, 

mét sè d÷ liÖu cÇn thiÕt sÏ kh«ng cã s½n. Ng−êi ta kh«ng thÓ ®æ lçi viÖc  tr× trÖ 

hay lê ®i c¸c vÊn ®Ò quèc gia vÒ c¸c th−¬ng tÝch ë ®Çu do tai n¹n xe m¸y lµ do 

thiÕu d÷ liÖu. Mét sè d÷ liÖu cÊp ®é quèc gia lu«n lu«n cã s½n, kh«ng quan träng 

lµ nh÷ng d÷ liÖu ban ®Çu nh− thÕ nµo, c¸c d÷ liÖu nµy cã thÓ sö dông nh− mét 

®iÓm b¾t ®Çu ®Ó x©y dùng mét chiÕn l−îc t¨ng c−êng sö dông mò b¶o hiÓm. 

C¸c ph−¬ng ph¸p thu thËp d÷ liÖu sÏ thay ®æi vµ d÷ liÖu thu ®−îc còng cã thÓ 

phô thuéc vµo nguån cung cÊp. VÝ dô d÷ liÖu bÖnh viÖn vÒ c¸c vô tai n¹n vµ 

th−¬ng tÝch gÆp ph¶i cã thÓ kh«ng ph¶n ¸nh ®−îc hÕt v× chóng chØ kª khai nh÷ng 

tr−êng hîp ®−îc ®−a ®Õn bÖnh viÖn. T−¬ng tù nh− vËy, d÷ liÖu cña c¶nh s¸t vÒ 

c¸c vô ®©m xe sÏ chØ ghi l¹i nh÷ng tr−êng hîp mµ c¶nh s¸t ®iÒu tra. Tuy nhiªn, 

bÊt kú nguån nµo trong hai nguån nµy ®Òu lµ ®iÓm tèt ®Ó b¾t ®Çu. 

Lý t−ëng nhÊt lµ viÖc thu thËp sè liÖu ®−îc mét ng−êi cã kinh nghiÖm vÒ dÞch tÔ 

häc chØ ®¹o. Module 3 th¶o luËn vÒ viÖc thµnh lËp mét nhãm lµm viÖc ®Ó x©y 



dùng ch−¬ng tr×nh mò b¶o hiÓm. Chuyªn gia y tÕ c«ng céng trong nhãm lµm 

viÖc cã thÓ lµ ng−êi thÝch hîp nhÊt ®Ó g¸nh v¸c vÒ nhiÖm vô nµy. 

2.2 Quy m« cña vÊn ®Ò kh«ng ®éi mò b¶o hiÓm? 

Hai phÇn tiÕp theo sÏ h−íng dÉn ng−êi sö dông lµm thÕ nµo ®Ó thu thËp ®−îc 

th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng. Thu thËp nh÷ng d÷ liÖu chi tiÕt vÒ c¸c 

vÊn ®Ò nµy sÏ lµ phÇn chñ yÕu cña bÊt kú biÖn ph¸p can thiÖp sö dông mò b¶o 

hiÓm nµo. C¶ hai phÇn nµy ®Òu lµ mét thµnh phÇn cña b¶n th©n ch−¬ng tr×nh mò 

b¶o hiÓm, vµ ®−îc sö dông cho môc tiªu gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸. 

2.1.1 Møc ®é quan träng cña vÊn ®Ò tai n¹n xe m¸y? 

Qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ nµy liªn quan ®Õn viÖc kiÓm tra d÷ liÖu vÒ c¸c vô tai n¹n giao 

th«ng ®−êng bé - nh»m ®¸nh gi¸ quy m« cña vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ng−êi ®iÒu 

khiÓn xe m¸y vµ thu thËp th«ng tin vÒ c¸c th−¬ng tÝch ë vïng ®Çu ë nh÷ng ng−êi 

®iÒu khiÓn xe m¸y. 

Thu thËp sè liÖu vÒ c¸c vô tai n¹n giao th«ng ®−êng bé 

§Ó x©y dùng c¸c ph−¬ng ph¸p thÝch hîp nh»m ®−a ra vÊn ®Ò an toµn ®−êng bé 

yªu cÇu d÷ liÖu chÝnh x¸c vÒ quy m« cña vÊn ®Ò tai n¹n giao th«ng ®−êng bé, mµ 

cô thÓ lµ tai n¹n xe m¸y vµ th−¬ng tÝch ë ®Çu. D÷ liÖu nµy sÏ ®−a ra nh÷ng nguy 

hiÓm mµ ng−êi sö dông xe m¸y ph¶i ®èi mÆt vµ nhÊn m¹nh yªu cÇu cÇn mét 

ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng. 

C¸c th«ng tin cÇn thu thËp vÒ ph¹m vi ¶nh h−ëng, møc ®é nghiªm träng vµ d¹ng 

tai n¹n, trong ®ã sù hiÓu biÕt thÊu ®¸o vÒ c¸c nguyªn nh©n g©y tai n¹n còng rÊt 

quan träng. D÷ liÖu nµy sÏ ®−a ra c¸c th«ng tin vÒ c¸c vÞ trÝ ®Þa lý cã nhiÒu nguy 

c¬ ®èi víi ng−êi sö dông xe m¸y còng nh− ng−êi ®i xe ®¹p. Nh÷ng th«ng tin nh− 

vËy sÏ cã gi¸ trÞ cho viÖc ®−a ra môc tiªu cña ch−¬ng tr×nh. VÝ dô, cã thÓ thÊy 

r»ng nh÷ng ®−êng giao th«ng ë ®« thÞ ®«ng ®óc lµ n¬i cã nguy c¬ cao hay ®−êng 

giao th«ng ë n«ng th«n; nh÷ng cËu thanh niªn hay nh÷ng ng−êi lµm viÖc b»ng xe 

®¹p cã thÓ thuéc nhãm ®Æc biÖt nguy c¬. 

§Ó thu thËp nh÷ng d÷ liÖu nµy, cÇn tiÕn hµnh hái nh÷ng c©u sau: 



- Tai n¹n giao th«ng ®−êng bé g©y ra bao nhiªu tai n¹n th−¬ng tÝch vµ tö 

vong ë vïng dù ¸n? Chó ý r»ng ®iÒu nµy rÊt quan träng cho nhãm lµm viÖc ®Ó 

x¸c ®Þnh tr−íc c¸c ®¬n vÞ cÇn ®¸nh gi¸ (xem Module 3). VÝ dô, cã thÓ lµ trªn 

ph¹m vi toµn quèc hay chØ lµ mét tØnh/ bang cô thÓ, hoÆc mét thÞ trÊn hay céng 

®ång. 

- Thang ®iÓm ®¸nh gi¸ vÊn ®Ò tai n¹n xe m¸y lµ g× - vÒ mÆt sè l−îng vô tai 

n¹n vµ c¸c th−¬ng tÝch nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng?  Tû lÖ cña c¸c vô tai n¹n giao 

th«ng ®−êng bé nãi chung lµ bao nhiªu? 

- VÊn ®Ò nµy so s¸nh nh− thÕ nµo víi c¸c vÊn ®Ò vÒ y tÕ c«ng céng t¹i c¬ 

së vÒ thang ®iÓm ®¸nh gi¸ vµ g¸nh nÆng cña xl héi   

- Nh÷ng ai lµ ng−êi liªn quan nhÊt tíi c¸c vô tai n¹n xe m¸y? 

 C¸c chØ sè ®−îc sö dông ë ®©y bao gåm: 

- Sè l−îng c¸c xe m¸y ®−îc ®¨ng ký vµ tû lÖ so víi tæng sè xe m¸y. 

- Tû lÖ c¸c vô tai n¹n xe m¸y (tÝnh trªn 10 000 ph−¬ng tiÖn hay trªn 10 000 

ng−êi). 

- Tû lÖ x¶y ra c¸c vô tai n¹n xe m¸y trªn c¸c lo¹i ®−êng bé kh¸c nhau. 

- Tuæi vµ giíi ng−êi ®iÒu khiÓn xe ®¹p vµ hµnh kh¸ch liªn quan ®Õn c¸c tai n¹n 

nµy. 

Nh÷ng ai cã nhu cÇu thu thËp th«ng tin nµy? 

C¶nh s¸t giao th«ng lµ nguån cung cÊp d÷ liÖu thÝch hîp nhÊt vÒ c¸c tr−êng hîp 

tai n¹n giao th«ng. Nh÷ng d÷ liÖu nµy còng sÏ cã thÓ ®−îc thu thËp bëi tæ chøc 

an toµn giao th«ng quèc gia hay Bé giao th«ng vËn t¶i v× vËy c¸c th«ng tin nµy 

còng cã thÓ ®−îc coi lµ "d÷ liÖu chÝnh thøc". 

Trong thùc tÕ, th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ nh÷ng yÕu tè nµy hiÕm khi cã s½n, v× d÷ liÖu 

cã thÓ kh«ng hoµn thiÖn. ViÖc b¸o c¸o cña c¶nh s¸t kh«ng ®Çy ®ñ vÉn tån t¹i 

thËm trÝ ë c¶ nh÷ng n−íc cã hÖ thèng b¸o c¸o an toµn ®−êng bé tèt. 

C¸c nguån d÷ liÖu kh¸c vÒ tai n¹n giao th«ng cã thÓ thu thËp tõ c¸c tæ chøc phi 

chÝnh phñ, tr−êng ®¹i häc, tæ chøc nghiªn cøu, hay c¸c c«ng ty b¶o hiÓm. 



Chó ý: MÆc dï kh«ng cã hai ®Êt n−íc hay vïng nµo, ®ang thiÕu d÷ liÖu ë cÊp ®é 

quèc gia, gièng hÖt nhau vÒ hoµn c¶nh vµ t×nh tr¹ng tai n¹n xe m¸y vµ c¸c 

th−¬ng tÝch ë vïng ®Çu, th× c¸c th«ng tin nµy cã thÓ gióp Ých cho viÖc kiÓm tra 

xem cã d÷ liÖu nµo t−¬ng tù nh− vËy ë c¸c n−íc l¸ng giÒng kh«ng. Nh÷ng d÷ 

liÖu t−¬ng tù cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó hç trî cho mét ch−¬ng tr×nh mò b¶o hiÓm ë 

®Êt n−íc cã nhu cÇu thiÕt lËp ch−¬ng tr×nh nµy víi ®iÒu kiÖn hai ®Êt n−íc nµy cã 

mét sè yÕu tè nhÊt ®Þnh t−¬ng tù nhau. 

BOX 2.1: Phßng chèng tö vong do xe m¸y t¹i Cali, Colombia 

C¸c tr−êng hîp tö vong do ®iÒu khiÓn xe g¾n m¸y ®l vµ ®ang lµ mét vÊn ®Ò søc 

khoÎ céng ®ång quan träng ë Cali trong nhiÒu n¨m qua. C¸c th−¬ng tÝch liªn 

quan ®Õn ph−¬ng tiÖn ®i l¹i lµ nguyªn nh©n thø 5 dÉn ®Õn tö vong ë thµnh phè 

Colombia, trong ®ã nh÷ng ng−êi sö dông ®−êng bé thuéc nhãm dÔ bÞ tæn th−¬ng 

- kh¸ch bé hµnh vµ ng−êi sö dông xe g¾n m¸y - bÞ ¶nh h−ëng nhÊt. N¨m 1993-

94, ng−êi ®iÒu khiÓn xe m¸y chiÕm 30% (1393 tr−êng hîp) tÊt c¶ c¸c tr−êng hîp 

tö vong liªn quan ®Õn xe g¾n m¸y ë Cali. Trong ®ã, 80% lµ nam giíi, tuy vËy 

nh÷ng hµnh kh¸ch bÞ th−¬ng trong nh÷ng vô ®©m xe m¸y phÇn lín lµ phô n÷. 

Uèng r−îu lµ mét yÕu tè gãp phÇn g©y ra phÇn lín th−¬ng tÝch. H¬n 40% tr−êng 

hîp tai n¹n x¶y ra vµo cuèi tuÇn, ®©y còng lµ thêi ®iÓm cã rÊt Ýt ®éi tuÇn tra ë 

trªn ®−êng. 

N¨m 1993, Mét hÖ thèng gi¸m s¸t c¸c th−¬ng tÝch g©y nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng 

®−îc thµnh lËp th«ng qua uû ban nh©n d©n. HÖ thèng nµy kh«ng chØ gióp ®ì 

nh÷ng nç lùc gi¸m s¸t mµ cßn trong viÖc x¸c ®Þnh c¸c chiÕn l−îc phßng chèng 

vµ ®¸nh gi¸ nh÷ng t¸c ®éng cña chóng. 

Ngay sau ®ã, rÊt nhiÒu b−íc kh¸c nhau ®l ®−îc thùc hiÖn. N¨m 1996, luËt b¾t 

buéc ng−êi sö dông xe g¾n m¸y ph¶i ®éi mò b¶o hiÓm ®−îc ban hµnh, ®l thu 

®−îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan: c¸c tr−êng hîp tö vong do sö dông xe g¾n m¸y ®l 

gi¶m ®¸ng kÓ. Mét n¨m sau ®ã, luËt nµy ®−îc më réng ¸p dông cho c¸c hµnh 

kh¸ch trªn xe. 

N¨m 2001, ba chiÕn l−îc ®−îc ban hµnh nh»m gi¶m c¸c vô tai n¹n xe m¸y bao 

gåm: quy ®Þnh yªu cÇu mÆc ¸o kho¸c ph¶n quang, b¾t buéc tham dù mét tr−êng 



häc l¸i xe khi vi ph¹m giao th«ng, cÊm l¸i xe g¾n m¸y vµo cuèi tuÇn. Vµ kÕt qu¶ 

lµ sè l−îng c¸c th−¬ng tÝch nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng liªn quan ®Õn xe g¾n m¸y 

®l gi¶m ®¸ng kÓ. Mét n¨m sau, quy ®Þnh mÆc ¸o kho¸c ph¶n quang ®l bÞ thu håi 

mµ kh«ng cã lý do râ rµng, nh−ng vµo n¨m kÕ tiÕp quy ®Þnh nµy ®l ®−îc phôc 

håi cïng víi ml ®−êng bé quèc gia míi. 

Mét ph©n tÝch vÒ xu h−íng  trong c¸c th−¬ng tÝch nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng liªn 

quan ®Õn xe m¸y tõ n¨m 1996 ®l cho thÊy r»ng tû lÖ tö vong do xe m¸y ®l gi¶m 

tõ 9.7 ®Õn 5.2 tÝnh trªn 100 000 ng−êi, gi¶m 46%. D÷ liÖu nµy cho thÊy viÖc tu©n 

thñ nghiªm tóc luËt sö dông mò b¶o hiÓm lµ mét yÕu tè quan träng gãp phÇn lµm 

gi¶m tû lÖ nµy. 

Thu thËp d÷ liÖu vÒ c¸c th−¬ng tÝch ë ®Çu 

D÷ liÖu vÒ c¸c th−¬ng tÝch ë ®Çu do tai n¹n xe m¸y cã thÓ sö dông ®Ó m« t¶ c¸c 

t¸c ®éng vÒ y tÕ vµ kinh tÕ xl héi cña c¸c th−¬ng tÝch nµy ®èi víi xl héi vµ v× 

vËy chóng cã thÓ h÷u Ých khi t¹o ra mét cuéc tranh luËn mang tÝnh chÊt thuyÕt 

phôc viÖc hç trî mét ch−¬ng tr×nh sö dông mò b¶o hiÓm. C¸c d÷ liÖu nµy còng 

cã thÓ sö dông nh− lµ c¸c chØ sè khi gi¸m s¸t ch−¬ng tr×nh. Tuy nhiªn, cÇn ®Æc 

biÖt chó ý r»ng cã thÓ cã mét sè c¸c yÕu tè kh¸c n»m ngoµi sù ¶nh h−ëng cña 

ch−¬ng tr×nh mò b¶o hiÓm cã ¶nh h−ëng tíi c¸c th−¬ng tÝch ë ®Çu liªn quan ®Õn 

xe g¾n m¸y. VÝ dô, viÖc t¨ng ®ét biÕn sè l−îng xe hai b¸nh trªn ®−êng bé cã thÓ 

dÉn ®Õn viÖc t¨ng sè l−îng th−¬ng tÝch ë ®Çu nãi chung, do ®ã vai trß cña c¸c d÷ 

liÖu nh− lµ chØ sè ®Ó dÉn ®Õn thµnh c«ng cña dù ¸n cã thÓ bÞ h¹n chÕ. 

§Ó thu thËp c¸c d÷ liÖu nµy, cÇn hái theo nh÷ng c©u hái sau: 

- Tû lÖ tai n¹n xe m¸y liªn quan ®Õn th−¬ng tÝch ë ®Çu lµ bao nhiªu? Nh÷ng d÷ 

liÖu cã s½n vÒ sè th−¬ng tÝch vµ sè tö vong do th−¬ng tÝch cã thÓ sö dông ®−îc 

kh«ng? 

- Nh÷ng t¸c ®éng nµo vÒ xl héi vµ kinh tÕ cña c¸c vô tai n¹n vµ th−¬ng tÝch nµy 

®èi víi c¸c nguån dù tr÷ cña ®Êt n−íc? 

- Tû lÖ c¸c th−¬ng tÝch ë ®Çu do xe m¸y ®−îc ph©n bè theo ®Þa lý nh− thÕ nµo? 



- Cã c¸c nhãm d©n sè cô thÓ trong vïng n»m trong diÖn nguy c¬ cao ®èi víi c¸c 

lo¹i th−¬ng tÝch nµy kh«ng - vÝ dô ®µn «ng, phô n÷, ng−êi trÎ tuæi, hay d©n téc 

thiÓu sè, hay mét nghÒ nghiÖp cô thÓ? 

- Nh÷ng th«ng tin nµo kh¸c vÒ n¹n nh©n bÞ th−¬ng ë vïng ®Çu do tai n¹n xe m¸y 

®−îc thu thËp? vÝ dô, cã ph¶i lµ nh÷ng ngõ¬i ®i xe ®¹p hay hµnh kh¸ch ®i c¸c 

ph−¬ng tiÖn hai b¸nh kh«ng vµ cã ph¶i hä th−êng lµ ng−êi së h÷u ph−¬ng tiÖn 

®ã? 

- Cã th«ng tin vÒ viÖc sö dông mò b¶o hiÓm cñanh÷ng n¹n nh©n tai n¹n xe m¸y 

kh«ng? NÕu cã, th«ng tin nµy cã cho phÐp so s¸nh c¸c kÕt qu¶ gi÷a c¸c tai n¹n 

xe m¸y cã vµ kh«ng cã mò b¶o hiÓm kh«ng? 

Chó ý: B¶n th©n viÖc thu thËp sè liÖu cã thÓ trë thµnh mét phÇn cña dù ¸n mò 

b¶o hiÓm. NÕu r¬i vµo tr−êng hîp nµy, th× phÇn tiÕp theo sÏ lµ nh÷ng vÝ dô vÒ 

c©u hái mµ b¹n sÏ cÇn ®Ó kÕt hîp chÆt chÏ víi hÖ thèng gi¸m s¸t c¸c tai n¹n nguy 

h¹i ®Õn søc khoÎ cña b¹n, vµ nhê cã c¸c c©u hái nµy b¹n sÏ lÊy ®−îc nhiÒu th«ng 

tin chi tiÕt h¬n vÒ th−¬ng tÝch ®èi víi nh÷ng ng−êi sö dông xe g¾n m¸y. 

 

 

Ph©n lo¹i: Lo¹i ph−¬ng tiÖn ®i l¹i 

§Þnh nghÜa: Ng−êi bÞ th−¬ng ®ang di chuyÓn nh− thÕ nµo t¹i thêi ®iÓm x¶y ra tai 

n¹n? 

C¸c m lùa chän: 

1. ®i bé 

2. Ph−¬ng tiÖn th« s¬ (nh− xe bß, xe ®¹p) 

3. Xe g¾n m¸y 

4. « t« 

5. §i nhê, xe t¶i, xe jeep, xe buýt nhá (nghÜa lµ lo¹i xe buýt chØ chë 

®−îc d−íi 10 ng−êi) 



6. Xe t¶i cì lín 

7. Xe buýt (chë tõ 10 trë lªn) 

8. tµu ho¶ 

89. C¸c lo¹i ph−¬ng tiÖn kh¸c bao gåm c¶ thuyÒn vµ m¸y bay 

99. Kh«ng biÕt 

Ph©n lo¹i: Ng−êi sö dông ®−êng bé 

§Þnh nghÜa: Vai trß cña ng−êi bÞ n¹n trong tai n¹n? 

C¸c m lùa chän: 

1. Kh¸ch bé hµnh 

2. L¸i xe hay ng−êi vËn hµnh ph−¬ng tiÖn, bao gåm c¶ ng−êi ®i xe 

®¹p vµ ®i xe m¸y 

3. Hµnh kh¸ch bao gåm c¶ hµnh kh¸ch ®i xe m¸y 

8. Lo¹i kh¸c 

9. Kh«ng biÕt 

Nguån nµo cung cÊp c¸c d÷ liÖu nµy? 

ViÖc thu thËp nh÷ng d÷ liÖu nµy yªu cÇu kiÓm tra bÊt kú hÖ thèng d÷ liÖu vÒ tai 

n¹n vµ th−¬ng tÝch hiÖn cã bao gåm: 

- C¸c hÖ thèng thu thËp d÷ liÖu quèc gia, chÊt l−îng cao vÒ c¸c tr−êng hîp tö 

vong giao th«ng ®−êng bé, th−¬ng tÝch vµ tµn tËt. 

C¸c hÖ thèng nµy cã thÓ bao gåm: 

+ D÷ liÖu tõ giÊy chøng tö (th−êng do Bé Y tÕ thu thËp). 

+ D÷ liÖu vÒ tö vong liªn quan ®Õn giao th«ng (th«ng qua c¶nh s¸t giao th«ng). 

- C¸c b¸o c¸o th−¬ng tÝch nguy h¹i ®Õn tÝnh m¹ng (cã s½n tõ c¶nh s¸t giao th«ng 

hoÆc nh÷ng ng−êi cã thÈm quyÒn vÒ t− ph¸p). 



- C¸c b¸o c¸o vÒ th−¬ng tÝch nghiªm träng (th−êng cã s½n tõ c¸c bÖnh viÖn ®Þa 

ph−¬ng vµ c¸c chuyªn gia vÒ y tÕ). Cã thÓ cã nh÷ng b¸o c¸o vÒ th−¬ng tÝch cña 

bÖnh nh©n vµ nh÷ng tr−êng hîp ®−îc ®iÒu trÞ. SÏ rÊt h÷u Ých nÕu thiÕt lËp c¸c 

nghiªn cøu th−êng kú vÒ nh÷ng d÷ liÖu nµy, hoÆc lµ tõ mét bÖnh viÖn hoÆc lµ 

mét nhãm bÖnh viÖn trong mét vïng. B»ng phÐp ngo¹i suy mét mÉu d÷ liÖu, cã 

thÓ ®¹t ®−îc yªu cÇu ®¸nh gi¸ víi quy m« lín cña thang ®iÓm ®¸nh gi¸ vÊn ®Ò t¹i 

cÊp ®é tØnh thµnh hay quèc gia. Nh÷ng nghiªn cøu nµy sÏ lÊy ra c¸c th«ng tin vÒ: 

+ D¹ng tai n¹n th−¬ng tÝch - vÝ dô, th−¬ng tÝch ë ®Çu hay ë phÇn kh¸c cña c¬ thÓ 

+ B¶n chÊt cña vô tai n¹n  

+ Lo¹i th−¬ng tÝch hay dÉn ®Õn tö vong nhÊt 

+ Th«ng tin vÒ nh÷ng ng−êi liªn quan ®Õn tai n¹n - nh− tuæi, giíi tÝnh, nghÒ 

nghiÖp 

C¶nh s¸t giao th«ng còng cã thÓ thu thËp mét sè th«ng tin d¹ng nµy, nh−ng nh×n 

chung nh÷ng d÷ liÖu nµy thu thËp ®−îc tõ sù hîp t¸c gi÷a c¶nh s¸t, së giao th«ng 

vµ së y tÕ 

MÆc dï c¸c hÖ thèng d÷ liÖu tai n¹n giao th«ng th−êng thiÕu nhiÒu chi tiÕt vÒ 

th−¬ng tÝch, viÖc hái c¸c c©u hái trªn cã thÓ gióp t×m n¬i nµo th«ng tin s½n cã 

hoÆc Ýt nhÊt lµ nh÷ng d÷ liÖu cô thÓ nµo ®ang bÞ thiÕu 

B¶ng sau ®−a ra mét sè trong rÊt nhiÒu nguån d÷ liÖu th−¬ng tÝch th−êng hay 

®−îc sö dông: 

B¶ng 2.1 C¸c nguån d÷ liÖu th−¬ng tÝch cã thÓ theo møc ®é nghiªm träng cña 

th−¬ng tÝch 

 Kh«ng 
bÞ 
th−¬ng 

Th−¬ng 
nhÑ 

Trung 
b×nh 

NÆng Nguy hiÓm 
®Õn tÝnh 
m¹ng 

C¸c nghiªn cøu hé gia ®×nh (céng 
®ång) 

     

C¸c b¸o c¸o t¹i c¬ së y tÕ      

C¸c b¸o c¸o tõ b¸c sÜ gia ®×nh      

C¸c b¸o c¸o tõ phßng cÊp cøu      



C¸c b¸o c¸o theo khu vùc      

C¸c b¸o c¸o tõ c¸c ®¬n vÞ ch¨m 
sãc chuyªn khoa 

     

GiÊy chøng tö      

 

C¸c nguån d÷ liÖu tiÒm n¨ng vÒ c¸c tai n¹n th−¬ng tÝch nÆng vµ nguy h¹i ®Õn 

tÝnh m¹ng ®−îc liÖt kª d−íi ®©y 

• §èi víi c¸c th−¬ng tÝch nguy h¹i ®Õn tÝnh m¹ng 

- C¸c b¸o c¸o kh¸m nghiÖm tö thi/ nghiªn cøu bÖnh lý häc 

- B¸o c¸o cña c¶nh s¸t 

• §èi víi c¸c th−¬ng tÝch nÆng nh−ng kh«ng nguy h¹i ®Õn tÝnh m¹ng 

- B¸o c¸o vÒ bÖnh nh©n néi tró ë bÖnh viÖn 

- C¸c khai b¸o chÊn th−¬ng 

- B¸o c¸o cña nh©n viªn kü thuËt y tÕ trong cÊp cøu hay lµm viÖc trªn xe cÊp cøu  

C¸c nguån d÷ liÖu bæ sung vÒ c¸c d¹ng th−¬ng tÝch cô thÓ bao gåm: 

• §èi víi th−¬ng tÝch do tai n¹n xe m¸y 

- C¸c b¸o c¸o tõ c«ng ty b¶o hiÓm vÒ « t« 

- C¸c b¸o c¸o vÒ "tai n¹n" cña c¶nh s¸t giao th«ng 

- C¸c b¸o c¸o tõ së giao th«ng c«ng chÝnh 

• §èi víi c¸c tai n¹n nghÒ nghiÖp (do c«ng viÖc) 

- B¸o c¸o t¹i n¬i lµm viÖc 

- Thanh tra lao ®éng hay c¸c b¸o c¸o an toµn quèc gia 

- HÖ thèng b¶o hiÓm quèc gia/ Côc ®Òn bï cho ng−êi lao ®éng 

- C¸c trung t©m phôc håi chøc n¨ng 

Chó ý: Mét c¸ch lÊy th«ng tin nhanh chãng lµ yªu cÇu c¸c bÖnh viÖn cung cÊp 

d÷ liÖu vÒ mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh.VÝ dô, n¨m 2001, Bé Y tÕ c«ng céng ë 

Th¸i Lan ®l yªu cÇu tÊt c¶ c¸c bÖnh viÖn trªn toµn quèc ph¶i ®Ö tr×nh d÷ liÖu vÒ 



bÖnh nh©n bÞ tai n¹n giao th«ng ®−êng bé nhËp viÖn hµng ngµy trong suèt chÝn 

ngµy lÔ ®ãn n¨m míi t¹i Th¸i Lan (Box 2.2). NhiÖm vô nµy cã thÓ ®−îc thùc 

hiÖn bëi c¸c bÖnh viÖn mµ hä kh«ng cÇn ph¶i sö dông  qu¸ nhiÒu nguån cung 

cÊp, v× ®©y chØ lµ sè liÖu trong mét thêi gian ng¾n. D÷ liÖu thu thËp ®−îc sö dông 

trong c¸c chiÕn dÞch c¶nh b¸o ng−êi d©n vÒ vÊn ®Ò kh«ng sö dông mò b¶o hiÓm 

vµ nh÷ng hËu qu¶ th−¬ng tÝch ®èi víi ng−êi sö dông ph−¬ng tiÖn hai b¸nh 

 

 

 

BOX 2.2: ThiÕt lËp luËt ®éi mò b¶o hiÓm xe m¸y ë Th¸i Lan 

Gièng nh− c¸c n−íc l¸ng giÒng kh¸c, Th¸i Lan cã mét l−îng d©n sè ®«ng vµ 

®ang ph¸t triÓn sö dông xe m¸y, trong 80% trong sè ®−îc ®¨ng ký th× 20 triÖu 

ph−¬ng tiÖn g¾n m¸y lµ xe m¸y 

N¨m 1992,  khi viÖc sö dông mò b¶o hiÓm kh«ng b¾t buéc, 90% tr−êng hîp tö 

vong ®èi víi ng−êi sö dông hay hµnh kh¸ch lµ do tai n¹n giao th«ng ë Th¸i lan. 

HÇu hÕt tÊt c¶ c¸c tr−êng hîp nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng lµ do c¸c th−¬ng tÝch ë 

vïng ®Çu vµ rÊt Ýt n¹n nh©n ®éi mò b¶o hiÓm. N¨m ®ã, d÷ liÖu thu thËp vÒ viÖc 

kh«ng sö dông mò b¶o hiÓm vµ c¸c th−¬ng tÝch nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng t¹i 

BÖnh viÖn vïng tØnh ®«ng b¾c cña Khon Kaen ®−îc sö dông ®Ó hç trî mét chiÕn 

dÞch míi vÒ sö dông mò b¶o hiÓm. Ban ®Çu, chiÕn dÞch - tËp trung vµo mét vïng 

giíi h¹n xung quanh bÖnh viÖn - t×m hiÓu kho¶ng 1000 nh©n viªn bÖnh viÖn lµ 

nh÷ng ng−êi sö dông xe m¸y hµng ngµy. Nh÷ng n¨m tiÕp theo, Dù ¸n thÝ ®iÓm 

thµnh c«ng ®l më réng dù ¸n tíi tÊt c¶ c¸c së y tÕ kh¸c vµ vµo n¨m 1994 lµ tÊt c¶ 

c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn t¹i tØnh Khon Kaen 

N¨m 1995, Nh÷ng ng−êi thùc hiÖn chiÕn dÞch t¹i Khon Kaen ®l cã rÊt nhiÒu 

buæi th¶o luËn víi Bé Y tÕ c«ng céng vµ ®l ®−a vÊn ®Ò nµy vµo ch−¬ng tr×nh 

nghÞ sù cña chÝnh phñ. Nh÷ng n¨m tiÕp theo, chÝnh phñ ®l th«ng qua luËt b¾t 

buéc ph¶i ®éi mò b¶o hiÓm. 



Uû ban an toµn tØnh Khon Kaen sau khi ®¹t ®−îc c¸c kÕt qu¶ chñ yÕu vÒ luËt 

quèc gia ®l b¾t tay vµo thùc hiÖn phÇn thø hai cña ch−¬ng tr×nh. Bên cạnh việc 

thực hiện một chương trình giáo dục chuyên sâu về sử dụng mũ bảo hiểm và 

hướng dẫn luật mới, uỷ ban cũng xây dựng một  hệ thống giám sát thương tích, 

cung cấp thông tin cho người dân và chính phủ về các vụ tai nạn xe máy và các 

thương tích ở vùng ñầu. Trong năm ñầu tiên thực hiện luật mới, tỷ lệ sử dụng 

mũ bảo hiểm ñã tăng lên trên 90%. Và tỷ lệ bị thương vào ñầu giảm 40% ñối với 

người sử dụng xe máy và 24% các trường hợp tử vong 

Năm 2001, Bộ Y tế công cộng ñã thu thập dữ liệu chi tiết từ tất cả các bệnh viện 

trong toàn quốc về các vụ tai nạn giao thông ñường bộ ñường bộ xảy ra trong 

dịp năm mới và khoảng thời gian các lễ hội quốc gia của Thái Lan. Theo cách 

này, có thể thấy phần lớn các tai nạn xe máy trong thời gian lễ hội thường xảy ra 

ñối với người không ñội mũ bảo hiểm. Các thông ñiệp quan trọng của vấn ñề 

này ñã ñược công khai trên các phương tiện truyền thông, một chiến lược nhằm 

làm tăng ñáng kể sự quan tâm của công chúng ñối với vấn ñề ñội mũ bảo hiểm 

Năm 2003,Chính phủ ñã tuyên bố an toàn ñường bộ là một mục chính trong 

chương trình nghị sự quốc gia. Một trung tâm quốc gia về an toàn ñường bộ 

ñược xây dựng, có bộ, mục tiêu chủ yếu của kế hoạch là tăng cường việc sử 

dụng mũ trách nhiệm thiết lập và thực hiện một kế hoạch tổng thể quốc gia về an 

toàn ñường bảo hiểm khi ñi xe máy. Dưới sự chỉ ñạo trực tiếp của chính phủ, 

chính quyền ñịa phương tỉnh ñược yêu cầu triển khai các bước thực hiện kế 

hoạch an toàn ñường bộ quốc gia  

Thái Lan bây giờ có một chính sách quốc gia rõ ràng về sử dụng mũ bảo hiểm. 

Những ñiều cơ bản của chính sách dựa trên việc thu thập các dữ liệu chuyên 

dụng tại ñịa phương và các tài liệu về các thương tích ở vùng ñầu ñối với người 

sử dụng xe máy ở một tỉnh, những dữ liệu này ñã cho phép thực hiện một 

chương trình quốc gia với quy mô lớn và mạnh mẽ về sử dụng mũ bảo hiểm. 

ðiều này lần lượt ñã thuyết phục các lĩnh vực khác của chính phủ tham gia hoạt 



ñộng, và kết quả là tỷ lệ người ñi xe máy tử vong hàng năm ở Thái Lan ñã giảm 

một cách ñáng kể 

2.2.2 Tỷ lệ ñội mũ bảo hiểm ở vùng nghiên cứu là bao nhiêu? 

ðánh giá chính xác tỷ lệ người ñi xe máy sử dụng mũ bảo hiểm sẽ là một yếu tố 

quan trọng ñể xem xét khi thảo luận về một chương trình mũ bảo hiểm. ðể ñạt 

ñược ñiều này cần hỏi theo những câu hỏi sau: 

• Tỷ lệ sử dụng mũ bảo hiểm trong người dân nói chung (hay trong vùng dự 

án) là bao nhiêu? Tỷ lệ này (tính trên 100 000 người) cũng có thể sử dụng 

như một chỉ số cơ sở, dựa vào những dữ liệu dùng ñể ñánh giá hiệu quả 

của chương trình 

• Những kiểu người nào không ñội mũ bảo hiểm? Tai nạn có thể xảy ra 

theo tuổi, giới, dù người ñó là hành khách hay người ñiều khiển phương 

tiện không và mục tiêu của chuyến ñi là gì? 

• Chi phí của việc không sử dụng mũ bảo hiểm là gì- về những thương tích 

của những người sử dụng xe máy bị tai nạn? 

• Tỷ lệ người ñội mũ bảo hiểm ñúng là bao nhiêu - về cài mũ bảo hiểm 

ñúng cách, sử dụng ñúng kích cỡ mũ? Dạng thông thường nhất về ñội mũ 

bảo hiểm không ñúng cách là cài khoá không ñúng, hoặc không cài khoá 

và ñội mũ bảo hiểm lùi về phía sau. Các dữ liệu thu thập ñược có thể sử 

dụng ñể ñánh giá mô hình sử dụng mũ bảo hiểm không ñúng trước và sau 

khi thực hiện chương trình mũ bảo hiểm 

Nguồn nào cung cấp những dữ liệu này? 

Dữ liệu về việc sử dụng mũ bảo hiểm có thể có sẵn từ những nguồn sau: 

- Các báo cáo của cảnh sát 

- Báo cáo của cơ quan quản lý y tế tại ñịa phương và quốc gia 

- Báo cáo của các cơ quan giao thông ñường bộ quốc gia 

- Các nghiên cứu và ñiều tra (Box 2.3) 



- Báo cáo về ñăng ký phương tiện - mặc dù nguồn cung cấp dữ liệu này sẽ 

có thể ñược sử dụng hạn chế trong tài liệu này 

- Báo cáo bán hàng của các nhà sản xuất mũ bảo hiểm 

 

Chú ý: Một nghiên cứu về bệnh viện ñã ñược thực hiện tại hai bệnh viện 

giảng dạy ở Tây Nam Nigeria ñã cho thấy rằng không ai trong 254 nạn nhân 

của các vụ tai nạn xe máy nhập viện ñội mũ bảo hiểm tại thời ñiểm xảy ra tai 

nạn 

(a picture) 

ðánh giá quy mô vấn ñề không ñội mũ bảo hiểm là bước ñầu tiên của việc 

thiết kế chương trình mũ bảo hiểm 

Chú ý: Một nghiên cứu thực hiện ở Londrina, một thành phố phía Nam 

Brazil, ñã kiểm tra việc ñội mũ bảo hiểm của những người sử dụng xe máy bị 

tai nạn ñược sơ cứu. Các nhà nghiên cứu ñã tìm ra rằng 63% người bị ảnh 

hưởng có sử dụng mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, có một số các yếu tố liên quan 

ñến việc không sử dụng mũ bảo hiểm: những người trẻ hơn 18 tuổi thường 

không thích ñội mũ bảo hiểm, uống rượu cũng liên quan ñến việc không ñội 

mũ, và trong những vụ tai nạn xảy ra vào cuối tuần thường có ít người ñội 

mũ bảo hiểm. Các nhà nghiên cứu ñã kết luận các biện pháp can thiệp tập 

trung vào việc nâng cao an toàn ñường bộ phải xem xét toàn cảnh xã hội 

trong việc ñiều khiển xe 

Chú ý: Tiến hành hỏi các câu hỏi về sử dụng mũ bảo hiểm 

Những câu hỏi sau ñây là những câu hỏi chung về việc ñội mũ bảo hiểm mà 

chúng ta có thể sử dụng trong một cuộc ñiều tra cộng ñồng: 

Trong 30 ngày vừa qua, bao nhiêu lần bạn ñội mũ bảo hiểm khi ñiều khiển  

xe máy hay xe tay ga? 

Cấu trúc mã: 



01 Tất cả mọi lần 

02 ðôi khi 

03 Không bao giờ 

04 Không sử dụng xe máy hay xe tay ga trong vòng 30 ngày vừa qua 

05 Không có mũ bảo hiểm 

06 Từ chối trả lời 

07 Không biết/Không chắc chắn 

Trong 30 ngày qua bao nhiêu lần bạn ñội mũ bảo hiểm khi bạn ñược người 

khác chở ñi bằng xe máy hay xe tay ga? 

Cấu trúc mã: 

01 Tất cả mọi lần 

02 ðôi khi 

03 Không bao giờ 

04 Không ñi xe máy hay xe tay ga trong vòng 30 ngày vừa qua 

05 Không có mũ bảo hiểm 

06 Từ chối trả lời 

07 Không biết/ Không chắc chắn 

Những câu hỏi này ñược sử dụng ñể tìm ra bao nhiêu lần người ñược phỏng 

vấn sử dụng mũ bảo hiểm khi ñiều khiển hoặc ñược chở bằng xe máy. Kết 

hợp với các thông tin về người ñược phỏng vấn (như nhóm tuổi, giới tính) 

thông tin này có thể giúp xác ñịnh ai là người ñội mũ bảo hiểm và ai không 

ñội, cũng như quy mô của việc không ñội mũ bảo hiểm. ðiều này lần lượt 

hữu dụng trong lập kế hoạch một chương trình mũ bảo hiểm và tìm ra nơi 

thực hiện ñể chương trình ñạt mục tiêu hiệu quả nhất 

BOX 2.3: Xác ñịnh tỷ lệ ñội mũ bảo hiểm: một nghiên cứu quan sát 



Thậm chí nếu các dữ liệu toàn diện và chi tiết ñang thiếu thì cũng có thể thực 

hiện một nghiên cứu quan sát ñơn giản ñể thu ñược một ñánh giá tốt về việc 

sử dụng mũ bảo hiểm. Một ước tính ñơn giản về số người ñi xe ñạp và hành 

khách sử dụng mũ bảo hiểm, tại các ñịa ñiểm cụ thể và vào các thời ñiểm 

khác nhau trong ngày, sẽ cung cấp một ñánh giá sơ bộ về bao nhiêu người 

ñiều khiển xe máy ñang sử dụng mũ bảo hiểm và sau ñó sử dụng các ước tính 

này trong việc xây dựng các hoạt ñộng cần thực hiện 

Do chi phí, dạng nghiên cứu này thường ñược thực hiện trong phạm vi nhỏ. 

Nếu người ta ñã biết tại các ñường cụ thể hay tại các vùng cụ thể, các tai nạn 

thương tích hay xảy ra với tỷ lệ cao, các nghiên cứu ñược  khuyến cáo nên 

thực hiện ở những ñịa ñiểm có nguy cơ cao 

Phương pháp quan sát ñể tính toán tỷ lệ người dân ñội mũ bảo hiểm có thể 

ñược sử dụng ñể thu thập dữ liệu trong ñánh giá thực trạng, cũng như trong 

một thiết kế ñánh giá thử nghiệm hay quasi thử nghiệm (xem Motdule 4) 

 Quá trình lập kế hoạch: Trước khi thực hiện một nghiên cứu quan sát, cần 

xác ñịnh một cách rõ ràng nhóm dân số mục tiêu xem họ là ai, nơi họ sống và 

khoảng thời gian dữ liệu sẽ ñược thu thập. Thu thập về bản ñồ chi tiết về 

ñường bộ, dữ liệu về lưu lượng giao thông ñường bộ và nhóm dân số ñược 

ñánh giá phổ biến dùng mũ bảo hiểm từ những nguồn cung cấp dữ liệu khác 

cho những vùng cần dữ liệu  

Xây dựng mô hình thu thập dữ liệu: ðây là một tài liệu ñược viết một cách 

chi tiết mô tả cách tiếp cận ñược sử dụng ñể thu thập dữ liệu. Nó bao gồm cái 

gì sẽ ñược thực hiện, thực hiện như thế nào, ai sẽ thực hiện nó và khi nào nó 

sẽ ñược thực hiện 

Xây dựng phương tiện thu thập số liệu: Những phương tiện này bao gồm một 

mẫu hay một hệ thống các mẫu sử dụng ñể thu thập thông tin cho việc thu 

thập dữ liệu (ví dụ các bản câu hỏi, lịch phỏng vấn) (xem BOX 2.4). Các tài 

liệu ñào tạo cũng có thể ñược xây dựng cho các nhân viên thực hiện các quan 

sát tại hiện trường 



Mẫu: Nhóm dân số ñược quan sát cần ñại diện cho người dân trong diện 

quan sát tại vùng mục tiêu. ðiều này có nghĩa rằng cần quan sát một mẫu dân 

số ngẫu nhiên. Mặc dù các mẫu ñược lựa chọn có chủ ý có thể linh hoạt hơn 

trong một số hoàn cảnh nhất ñịnh, ví dụ thực hiện quan sát tại một trạm xăng, 

hay ngoài trường học, sau ñó xem xét về mức ñộ phổ biến hay mức ñộ ñại 

diện của các kết quả từ những mẫu lựa chọn ñem lại 

Nếu mục tiêu của nghiên cứu là ñể chứng minh bằng tài liệu việc sử dụng mũ 

bảo hiểm ở một vùng ñịa lý cụ thể thì sau ñó tất cả các loại ñường cần ñược 

ñưa vào thiết kế nghiên cứu. ðội mũ bảo hiểm có thể khác nhau ñối với từng 

loại ñường, ví dụ người lái xe có thể thích ñội mũ bảo hiểm ở ñường cao tốc 

hơn là những con ñường làng. Vì vậy, hệ thống lấy mẫu sẽ ñược thiết kế ñể 

ñảm bảo những tính toán ñầy ñủ cho phép ñánh giá việc sử dụng mũ bảo 

hiểm qua các loại ñường khác nhau và cũng ñảm bảo ñối với các dạng ñường 

phối hợp, mức ñộ lưu thông và ñịa ñiểm (thành thị, ngoại ô và nông thôn) 

Tất cả các ñoạn ñường về lý thuyết ñều có ñủ các ñiều kiện ñể làm mẫu. Phụ 

thuộc vào quy mô của vùng mục tiêu, mà hệ thống lấy mẫu có thể chia làm 2 

hay 3 phần. Ví dụ ñể xác ñịnh tỷ lệ sử dụng mũ bảo hiểm ở 1 tỉnh, hệ thống 

lấy mẫu có thể chia thành 3 phần: 

1. Lựa chọn ngẫu nhiên các ñơn vị lấy mẫu ban ñầu (như một huyện hoặc 

tương ñương). Số lượng ñơn vị lấy mẫu ban ñầu ñược lựa chọn cần ñược 

tính toán bằng tỷ lệ số kilomet phương tiện di chuyển ñược ñánh giá 

(VKT) cho từng ñơn vị mẫu.Vídụ, nếu VKT ở một huyện thấp  thì số ñơn 

vị mẫu ñược lựa chọn một cách tương ứng tại huyện ñó ít hơn nhiều so 

với huyện có VKT cao. Nếu VKT không có sẵn, các ñơn vị mẫu ban ñầu 

có thể ñược lựa chọn bằng cách sử dụng dân số của huyện 

2. Lựa chọn ngẫu nhiên các loại ñường bộ trong phạm vi mỗi ñơn vị mẫu 

ban ñầu, và phải ñảm bảo rằng tất cả các loại ñường ñều có ñại diện trong 

ñó 

3. Lựa chọn ngẫu nhiên các vị trí quan sát trên các ñường ñã ñược lựa chọn 



Số lượng ñiểm thực hiện: Số lượng thực tế của các ñiểm quan sát phụ thuộc 

phần lớn vào nguồn tài chính và các vấn ñề hậu cần khác. Nếu nguồn tài 

chính hạn chế thì việc tạo ra số lượng lớn các quan sát từ số lượng nhỏ các 

ñiểm quan sát là thích hợp hơn cả. Tuy nhiên, việc tư vấn một nhà thống kê 

ñể giúp xác ñịnh số lượng ñiểm quan sát thích hợp sẽ cho một ñánh giá chính 

xác mang ý nghĩa thống kê      

Lựa chọn ñịa ñiểm: Cần ñảm bảo rằng các ñiểm quan sát ñược lựa chọn ngẫu 

nhiên từ tất cả các ñiểm có sẵn. ðiều này có thể ñược thực hiện bằng cách tạo 

ra một mạng lưới ñược ñánh số, ñưa lên bản ñồ và chọn các ñịa ñiểm một 

cách ngẫu nhiên từ mạng lưới này. Các ñiểm quan sát chính xác có thể ñược 

xác ñịnh theo mô hình ñã ñược lập kế hoạch trước khi thực hiện các quan sát. 

Bất cứ khi nào có thể, các ñiểm quan sát cần gần với các giao lộ nơi mà các 

xe máy sẽ phải giảm tốc ñộ khi ñến ñó, tốt nhất là những nơi không có ñồn 

cảnh sát ñóng. Ví dụ, các ñịa ñiểm này có thể ñược lựa chọn tại các giao lộ 

có ñèn giao thông ñường bộ, tại ñây những người ñi xe ñỗ lại và các quan sát 

về việc cài khoá mũ bảo hiểm có thể thực hiện dễ dàng hơn. 

Những con ñường nhỏ thích hợp cho việc quan sát các phương tiện ñang lưu 

thông; ở những con ñường rộng hơn, các quan sát chỉ có thể thực hiện ở một 

bên cạnh ñường ñối với từng chiều lưu thông 

Mô hình xác ñịnh trước sẽ cho phép ñộ dao ñộng trong phương pháp quan sát 

và/ hoặc lựa chọn ñịa ñiểm. Nếu lưu lượng giao thông ñường bộ quá lớn tại 

một ñịa ñiểm cụ thể ñể thông tin ghi lại ñược chính xác, mô hình này có thể 

quy ñịnh một quan sát viên chỉ quan sát người lái xe trong khi người khác chỉ 

quan sát hành khách ( và ghi lại hành khách ñó có ñội mũ hay không). Cùng 

với các quan sát trực tiếp, một máy quay phim có thể ñược sử dụng ñể ghi lại 

dòng giao thông ñường bộ qua lại tại một ñịa ñiểm với lưu lượng giao thông 

ñường bộ lớn và nơi các phương tiện ñi với tốc ñộ cao 

Mỗi ñịa ñiểm mà không ñạt tiêu chuẩn lựa chọn có thể lựa chọn ñịa ñiểm 

khác trên cùng một con ñường. Ví dụ, nếu ñịa ñiểm ban ñầu hay thời gian 



ñược lựa chọn không phù hợp do thời tiết xấu (như mưa lớn), hay cảnh sát có 

mặt tại một ñịa ñiểm cụ thể, hay nếu việc quan sát không ñược thực hiện một 

cách an toàn tại ñịa ñiểm quan sát ( ví dụ như do các công việc làm ñường) 

Các quan sát về mũ bảo hiểm: 

• Người chỉ ñạo dự án sẽ lần lượt tính toán một cách an toàn khi nào lập kế 

hoạch công việc quan sát và tìm kiếm nhằm giảm thiểu các lỗi có thể của 

phương pháp ño lường 

• Quan s¸t viªn cÇn ®−îc ®µo t¹o s½n sµng tr−íc khi di chuyÓn ®Õn bÊt cø 

n¬i nµo. CÇn xem xÐt ë ®©u/ nh− thÕ nµo/ai sÏ thùc hiÖn ®µo t¹o. Cung cÊp 

mét cuèn tµi liÖu h−íng dÉn cho quan s¸t viªn vµ nh÷ng ng−êi liªn quan 

vÒ ®¸nh gi¸ vµ ®¶m b¶o m« h×nh ®ã ®−îc tuyÖt ®èi tu©n theo 

• C¸c quan s¸t cã thÓ ®−îc hai hay nhiÒu quan s¸t viªn ®l ®−îc ®µo t¹o thùc 

hiÖn. Sau ®ã c¸c quan s¸t nµy cã thÓ ®−îc so s¸nh víi nhau ®Ó ®¸nh gi¸ 

møc ®é thèng nhÊt gi÷a c¸c quan s¸t viªn 

• X¸c ®Þnh mét vÞ trÝ an toµn, thuËn tiÖn ®Ó tiÕn hµnh quan s¸t. V× nh÷ng lý 

do an ninh vµ an toµn, c¸c quan s¸t viªn cÇn lµm viÖc cïng nhau vµ cÇn 

mÆc ¸o kho¸c ph¶n quang 

• C¸c quan s¸t cÇn thùc hiÖn trong mét kho¶ng thêi gian ®Þnh tr−íc vµ  theo 

cïng mét kho¶ng thêi gian t¹i mçi ®Þa ®iÓm ®Ó cã thÓ thùc hiÖn so s¸nh 

gi÷a c¸c ®iÓm quan s¸t víi nhau 

• C¸c quan s¸t vÒ sö dông mò b¶o hiÓm cã thÓ bao gåm c¸c h¹ng môc nh− 

sau: cã sö dông mò b¶o hiÓm, kh«ng sö dông mò b¶o hiÓm, sö dông 

kh«ng ®óng, cã mò b¶o hiÓm nh−ng kh«ng ®éi. H¹ng môc "Sö dông 

kh«ng ®óng" sÏ ®−îc ghi l¹i vÒ n¬i nµo quai mò kh«ng ®−îc cµi hay ®−îc 

cµi mét c¸ch láng lÎo. Rõ ràng là, do phụ thuộc vào mức ñộ lưu thông và 

tốc ñộ giao thông ñường bộ tại các ñiểm quan sát nên thực tế khó có thể 

quan sát và ghi lại nhiều thông tin hơn ngoài thông tin người tham gia 

giao thông ñường bộ có ñội mũ bảo hiểm hay không (ví dụ việc ñánh giá 



tuổi người tham gia giao thông ñường bộ có thể là quá khó trừ phi thông 

tin này thu thập ñược thông qua việc xem lại các băng video) 

Các phương pháp lặp lại sau biện pháp can thiệp: Các quan sát viên cần thực 

hiện các quan sát lặp lại bằng cách sử dụng cùng một phương pháp trong 

cùng một ngày/ hay một thời gian và tại cùng một ñịa ñiểm, ñây chính là các 

phương pháp cần thực hiện trước khi thực hiện một dự án. 

Hộp 2.4: Ví dụ về bản câu hỏi nghiên cứu mũ bảo hiểm 

NGHIÊN CỨU QUAN SÁT 

Ngày........tháng......năm ....... 

Thời gian:.........sáng ............chiều 

ðịa ñiểm:.................................................. 

Quan sát viên: ................................................................. 

Số lượng người trên xe:    1   2 3        4          nhiều hơn (số lượng cụ 

thể)....  

 

 Người lái xe 

Giới tính Nam Nữ 

Có mặc quần áo bảo vệ không? Có Không 

Có ñội mũ bảo hiểm không? Có Không 

Loại mũ bảo hiểm    1 2      3       4       khác (cụ thể)......... 

Mũ bảo hiểm ñược cài khoá ñúng? ðúng Không 

ðèn xe ñược bật? ðúng Không 

Phân khối xe    <100cc    100-200cc               >200cc 

Biển số xe  

 



 Hành khách 1 

Giới tính Nam Nữ 

Có mặc quần áo bảo vệ không? Có Không 

Có ñội mũ bảo hiểm không? Có Không 

Loại mũ bảo hiểm    1 2      3       4       khác (cụ thể)........ 

Mũ bảo hiểm ñược cài khoá ñúng? ðúng Không 

 

 Hành khách 2 

Giới tính Nam Nữ 

Có mặc quần áo bảo vệ không? Có Không 

Có ñội mũ bảo hiểm không? Có Không 

Loại mũ bảo hiểm    1 2      3       4       khác (cụ thể)......... 

Mũ bảo hiểm ñược cài khoá ñúng? ðúng Không 

 

 Hành khách 3 

Giới tính Nam Nữ 

Có mặc quần áo bảo vệ không? Có Không 

Có ñội mũ bảo hiểm không? Có Không 

Loại mũ bảo hiểm    1 2      3       4       khác (cụ thể)......... 

Mũ bảo hiểm ñược cài khoá ñúng? ðúng Không 

* 1. Che cả khuôn mặt (có bảo vệ cằm) 

   2. Hở khuôn mặt ( che qua tai và cổ)  

   3. Nửa mặt (trên tai) 



   4. Khác (như mũ bảo hiểm xe ñạp, mũ bảo hộ, mũ ñội khi ñua ngựa v..v..)  

2.2.3 Tại sao người dân không ñội mũ bảo hiểm? 

Luật ñội mũ bảo hiểm không thể ñạt ñược thành công nếu người dân không chấp 

hành ñúng theo luật hay không hiểu lý do cần phải chấp hành, hay không nhận 

thức ñược tầm quan trọng của vấn ñề ñội mũ bảo hiểm. Tương tự như vậy, nếu 

mũ bảo hiểm không có sẵn hay nếu chúng quá ñắt so với thu thập của ñại ña số 

người dân, tỷ lệ ñội mũ bảo hiểm chỉ có thể sẽ duy trì ñược ở mức thấp 

Quan ñiểm của cộng ñồng về việc sử dụng mũ bảo hiểm 

Việc biết mọi người nghĩ như thế nào về an toàn ñường bộ nói chung, và quan 

ñiểm của họ về ñội mũ bảo hiểm nói riêng là rất hữu ích. Thông tin này có thể 

giúp ñịnh hướng một chương trình sử dụng mũ bảo hiểm và quyết ñịnh cần phải 

ñầu tư bao nhiêu ñể tăng cường nhận thức của người dân về lợi ích của mũ bảo 

hiểm. Mục tiêu của chương trình sẽ xác ñịnh nhóm người dân nào sẽ tham gia 

ñiều tra và những câu hỏi nào sẽ ñược hỏi. Chúng có thể bao gồm việc hỏi theo 

những câu hỏi sau: 

• Quan ñiểm nói chung của mọi người về an toàn ñường bộ là gì? 

• Mọi người có hiểu lợi ích của việc ñội mũ bảo hiểm không? Từ ñó, Ta 

cũng có thể sử dụng quan ñiểm của người dân về sử dụng mũ bảo hiểm và 

luật mũ bảo hiểm như một chỉ số cơ sở 

• Møc ®é nhËn thøc cña ng−êi d©n vÒ lîi Ých cña mò b¶o hiÓm ®Õn ®©u? 

• T¹i sao ng−êi d©n kh«ng ®éi mò b¶o hiÓm? vÝ dô, nÕu ng−êi ta nhËn thÊy 

r»ng ng−êi ®iÒu khiÓn xe m¸y cã mét th¸i ®é tiªu cùc ®ối víi viÖc ®éi mò 

b¶o hiÓm, hay nÕu hä kh«ng cã sự nhận thức về luËt hoÆc về hiÖu qu¶ cña 

®éi mò b¶o hiÓm trong viÖc phßng tr¸nh th−¬ng tÝch, th× sau ®ã ch−¬ng 

tr×nh cÇn ®−a ra nh÷ng vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m nµy 

• Nh÷ng ai lµ ng−êi ph¶n ®èi sö dông mò b¶o hiÓm nhÊt? Ngoµi viÖc ®¸nh 

gi¸ sù hiÓu biÕt vµ quan ®iÓm cña ng−êi d©n, lo¹i th«ng tin nµy còng cã 

thÓ gióp x¸c ®Þnh nhãm ng−êi nµo ph¶n ®èi viÖc sö dông mò b¶o hiÓm 



nhÊt - v× vËy ch−¬ng tr×nh cã thÓ ®Æt môc tiªu vµo hä nh»m thay ®æi th¸i 

®é vµ c¸c c− xö cña hä. V× vËy, cÇn thu thËp c¸c th«ng tin biÕn thiªn nh− 

tuæi, giíi, nghÒ nghiÖp, d©n téc v...v.. 

Nguån cung cÊp nh÷ng d÷ liÖu nµy? 

 Nh÷ng d÷ liÖu nµy cã thÓ ®−îc thu thËp nh− mét phÇn cña ch−¬ng tr×nh mò 

b¶o hiÓm tr−íc (xem phÇn 2.3.5). §©y còng cã thÓ lµ nh÷ng nghiªn cøu ®−îc 

thùc hiÖn bëi: 

- C¸c c«ng ty nghiªn cøu thÞ tr−êng 

- C¸c tr−êng ®¹i häc, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, c¸c tæ chøc kh¸c lµm viÖc 

trong lÜnh vùc an toµn ®−êng bé    

  NÕu nh÷ng d÷ liÖu nµy kh«ng cã s½n, th× viÖc tiÕn hµnh mét cuéc kh¶o s¸t quan 

®iÓm ng−êi d©n lµ rÊt h÷u Ých ®Ó thu thËp nh÷ng th«ng tin nµy. NÕu ch−¬ng tr×nh 

vÉn ®ang ®−îc x©y dùng, th× cã kh¶ n¨ng lµ thêi gian vµ ng©n s¸ch bÞ h¹n chÕ. V× 

vËy vµo giai ®o¹n nµy chØ nªn thùc hiÖn mét cuéc kh¶o s¸t s¬ bé, vµ mét cuéc 

kh¶o s¸t chi tiÕt h¬n nªn thùc hiÖn sau. Trong cuéc kh¶o s¸t s¬ bé, tèt nhÊt lµ 

nªn chØ tËp trung vµo vïng ®Þa lý vµ nhãm d©n sè ®−îc ®¸nh gi¸ lµ cã nguy c¬ 

cao nhÊt. 

Chó ý: Mét sè lý do gi¶i thÝch v× sao ng−êi d©n kh«ng ®éi mò b¶o hiÓm 

Nh÷ng vÝ dô d−íi ®©y vÒ lý do kh«ng sö dông mò b¶o hiÓm ®−îc thu thËp tõ 

c¸c nghiªn cøu ®−îc tiÕn hµnh t¹i c¸c n−íc kh¸c nhau: 

• Bän trÎ lo l¾ng r»ng nÕu chóng ®éi mò b¶o hiÓm th× ng−êi ta sÏ kh«ng 

nhËn ra chóng 

• Nh÷ng ng−êi l¸i xe c¶m thÊy hä khã cã thÓ bÞ tai n¹n nÕu chØ ®i mét 

qulng ®−êng ng¾n vµ v× thÕ hä kh«ng cÇn ®éi mò b¶o hiÓm trong c¸c 

chuyÕn ®i nh− vËy 

• Mò b¶o hiÓm th−êng bÞ coi lµ nãng vµ kh«ng tho¶i m¸i 

• Mò b¶o hiÓm kh«ng ®−îc dïng do ®éi c¸c mò trïm ®Çu truyÒn thèng 

hay t«n gi¸o (ng−êi Ên hay ®éi kh¨n sÕp) 



• Mò b¶o hiÓm cã thÓ lµm rèi tãc hay, ë mét sè n¬i t¹i Africa, cã thÓ 

kh«ng võa víi nh÷ng ng−êi phô n÷ cã nh÷ng kiÓu tãc cÇu kú 

• Nh÷ng ng−êi lao ®éng ®i xe m¸y ®Ó lµm viÖc lo l¾ng r»ng nÕu kh«ng 

cã chç nµo ®Ó cÊt mò b¶o hiÓm khi hä ®ç xe, th× mò b¶o hiÓm rÊt dÔ bÞ 

lÊy c¾p nÕu hä ®Ó l¹i trªn xe 

• Hµnh kh¸ch ®i xe «m cã thÓ miÔn c−ìng ®éi mò b¶o hiÓm do ng−êi l¸i 

xe ®−a cho, do liªn quan ®Õn ®é s¹ch sÏ cña mò vµ nguy c¬ bÞ l©y 

nhiÔm c¸c bÖnh nhiÔm trïng khi dïng chung mò b¶o hiÓm (vÝ dô nh− 

chÊy) 

• ë mét sè n−íc n¬i ®l cã mét ¶nh h−ëng xl héi m¹nh mÏ gi÷a nh÷ng 

thanh thiÕu niªn vµ c¸c bËc phô huynh vÒ sö dông mò b¶o hiÓm ë trÎ vÞ 

thµnh niªn. vÝ dô, viÖc sö dông mò b¶o hiÓm cã thÓ bÞ ¶nh h−ëng bëi 

niÒm tin cña trÎ vÞ thµnh niªn cho dï cha mÑ chóng khi ®i xe m¸y lu«n 

®éi mò b¶o hiÓm 

D÷ liÖu vÒ sù s½n cã vµ gi¸ c¶ 

Gi¸ c¶ vµ sù s½n cã mò b¶o hiÓm t¹i vïng cÇn ®−îc ®¸nh gi¸ ®Ó hiÓu râ liÖu 

nh÷ng yÕu tè nµy ¶nh h−ëng ®Õn quyÕt ®Þnh cña ng−êi d©n cã ®éi mò b¶o hiÓm 

kh«ng. CÇn sö dông nh÷ng c©u hái sau thÓ thu thËp ®−îc th«ng tin vÒ vÊn ®Ò 

nµy: 

• bao nhiªu mò b¶o hiÓm ®−îc s¶n xuÊt vµ b¸n ë vïng nµy trong mét 

kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh? 

• Ai b¸n mò b¶o hiÓm vµ c¸c nhµ ph©n phèi ®Æt ®Þa ®iÓm ë ®©u? Nguån 

ph©n phèi cã ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu hiÖn t¹i kh«ng? 

• Chi nh¸nh chÝnh b¸n mò b¶o hiÓm lµ ë ®©u? 

• Gi¸ b¸n lÎ trung b×nh mò b¶o hiÓm t¹i chi nh¸nh chÝnh lµ bao nhiªu? 

Các chỉ số tiêu biểu mà các nhà nghiên cứu kiểm tra bao gồm: 

- Số lượng và ñịa ñiểm phân phối của các nhà sản xuất mũ bảo hiểm 



- Số lượng và loại chi nhánh bán lẻ của mũ bảo hiểm 

- Giá bán lẻ trung bình của mũ bảo hiểm 

- Tổng số mũ bán ñược hàng năm 

Các dữ liệu này ñược lấy từ ñâu? 

- Từ các nhà sản xuất mũ bảo hiểm 

- Các nhà phân phối hay cung cấp mũ bảo hiểm 

- Từ các cơ quan của chính phủ chịu trách nhiệm về an toàn ñường bộ 

- Từ những người liên quan ñến các chương trình mũ bảo hiểm ñã có trước 

ñây 

Nếu những dữ liệu này không có sẵn, và nếu ngân sách cho phép, phương pháp 

hiệu quả nhất là liên hệ với một công ty nghiên cứu thị trường ñể thu thập các dữ 

liệu này. Bên cạnh ñó, một người làm mũ bảo hiểm - tốt nhất là một người làm 

việc trong nhóm - có thể cung cấp nhiều thông tin về vấn ñề này 

Hộp 2.5: Một số nhầm lẫn thông thường về mũ bảo hiểm 

Hiểu sai: Mũ bảo hiểm có thể gây các thương tích ở cổ hay cột sống 

Sự thật:  Các nghiên cứu ñã chứng minh ñược rằng những mũ bảo hiểm ñạt tiêu 

chuẩn và ñược ñội ñúng cách sẽ không gây ra các thương tích ở cổ hay cột sống 

Hiểu sai: Mũ bảo hiểm làm giảm thính lực và tầm nhìn 

Sự thật: Mũ bảo hiểm không ảnh hưởng ñến tầm nhìn rộng hay góp phần gây ra 

tai nạn. Mũ bảo hiểm có thể làm giảm ñộ lớn của tiếng ñộng, nhưng không ảnh 

hưởng ñến khả năng phân biệt âm thanh của người lái xe. Một số nghiên cứu ñã 

chỉ ra rằng mũ bảo hiểm có kích cỡ vừa vặn với người sử dụng thực tế có thể 

tăng cường khả năng nghe bằng cách làm giảm tiếng ñộng do gió thổi qua 

Hiểu sai: Luật ñội mũ bảo hiểm xe máy vi phạm vào quyền cá nhân 

Sự thật: Tất cả các luật về an toàn ñường bộ yêu cầu một số hoạt ñộng từ các cá 

nhân - như ñeo dây bảo hiểm, không ñược lái xe khi không ñủ sức, buộc một 



ñứa trẻ vào chỗ ngồi trong xe ô tô hay dừng lại khi ñèn ñỏ. Những quy ñịnh về 

giao thông ñường bộ này ñược chấp nhận vì tất cả những người lái xe nhận thức 

rằng việc không tuân thủ theo những quy ñịnh này có thể gây ra những nguy 

hiểm nghiêm trọng cho bản thân họ và những người khác. Luật về mũ bảo hiểm 

cũng chính xác là như vậy 

Hiểu sai: Tỷ lệ những tai nạn nguy hại ñến tính mạng thấp hơn ở những nơi 

không có luật về mũ bảo hiểm 

Sự thật:  Các nghiên cứu tại hai bang của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về việc gần 

ñây họ ñã bãi bỏ luật ñội mũ bảo hiểm cho thấy tử vong do các chấn thương ở 

vùng ñầu thực tế ñã tăng sau khi bãi bỏ luật này (xem Module 1) 

Hiểu sai: Không có cần thiết bắt buộc tất cả mọi người sử dụng mũ bảo hiểm: 

luật ñội mũ bảo hiểm xe máy chỉ quy ñịnh theo nhóm tuổi cụ thể là hiệu quả/ 

ñầy ñủ 

Sự thật: Các luật mũ bảo hiểm quy ñịnh cụ thể theo tuổi gặp nhiều khó khăn 

hơn khi áp dụng thực hiện, bởi vì rất khó khăn trong việc tuân thủ của cộng 

ñồng vì khó xác ñịnh tuổi của ñứa trẻ khi chúng ñang lái xe. Do ñó, luật quy 

ñịnh cụ thể theo tuổi tỏ ra kém hiệu quả hơn những luật liên quan ñến toàn xã 

hội 

Hiểu sai: xe máy chỉ chiếm một phần trăm nhỏ trong các phương tiện ñược 

ñăng ký, vì vậy các vụ tai nạn xe máy gây ra một gánh nặng không ñáng kể cho 

xã hội 

Sự thật:  Cho dù xe máy chỉ chiếm một phần trăm nhỏ trong các phương tiện 

(như ở một số nước có thu nhập cao) hay chiếm phần lớn trong các loại phương 

tiện (như ở rất nhiều các nước Châu á), thì sự thật là số người ñiều khiển xe máy 

cao khoảng 27 lần so với số hành khách ñi xe ô tô chết vì tai nạn giao thông 

ñường bộ và cao gấp 6 lần so với số người bị thương. ðiều này có nghĩa rằng 

ñây là một vấn ñề lớn trong tất cả các xã hội mà tại ñây việc sử dụng xe máy còn 

rất thông dụng (7) 



Các dữ liệu thu thập sẽ ñược sử dụng cho các chỉ số cơ sở, cho thấy tính hiệu 

quả của chương trình có thể ñược giám sát. Ví dụ, dữ liệu về bán hàng có thể 

ñược sử dụng ñể chứng minh mức ñộ thành công của một chương trình. Sự sẵn 

có mũ bảo hiểm cũng sẽ là một yếu tố trong việc quyết ñịnh mức ñộ nhanh 

chóng ñể ñi ñến giai ñoạn chấp hành luật sử dụng mũ bảo hiểm, nếu ñây là một 

trong các mục tiêu của chương trình (xem Module 3) 

Chú ý: Một nghiên cứu ñã cho thấy rằng, trung bình những người công nhân 

nhà máy ở các nước có thu nhập thấp phải làm việc nhiều hơn 11 lần ñể kiếm ñủ 

tiền mua một chiếc mũ bảo hiểm so với những người ở cùng tầng lớp tại các 

nước có thu nhập cao (8). Một cách ñể giải quyết ñiều này là giảm giá mũ bảo 

hiểm cho người tiêu dùng. Cách tiếp cận này ñã ñược tổ chức phi chính phủ - tổ 

chức phòng chống tai nạn thương tích Châu á - giới thiệu thành công tại Vi ệt 

Nam. Chương trình mũ bảo hiểm của tổ chức này ñã phân phát mũ bảo hiểm xe 

máy thích hợp cho vùng nhiệt ñới miễn phí cho trẻ em ở ñộ tuổi ñến trường, vì 

vậy chúng có thể lái xe an toàn giống như là khi chúng ñược ba mẹ chở ñi bằng 

xe máy. Cho ñến khi kết thúc, thông qua chương trình hơn 165000 mũ bảo hiểm 

ñã ñược phát ñến với những ñứa trẻ trên toàn ñất nước (9) 

2.3 Làm thế nào ñể ñánh giá những chương trình ñã có sẵn tại nơi thực 

hiện dự án 

Rất quan trọng ñể ñánh giá những luật và quy ñịnh về sử dụng mũ bảo hiểm ñã 

có sẵn tại vùng dự án, chúng ñã ñược thực hiện như thế nào, và có hay không 

bất kỳ luật hay quy ñịnh nào ñược tuân thủ. Ví dụ, nếu cho dù một luật quy ñịnh 

phải ñội mũ bảo hiểm ñối với người ñi xe máy và theo một tiêu chuẩn mũ bảo 

hiểm quốc gia xác ñịnh- thì tỷ lệ ñội mũ bảo hiểm thấp và rất nhiều mũ bảo hiểm 

ñược sử dụng không ñạt tiêu chuẩn, ñây có thể là một chỉ số công bằng cho thấy 

rằng các luật và quy ñịnh không hoạt ñộng hay việc tuân thủ những luật và tiêu 

chuẩn này là không ñầy ñủ 

ðánh giá những bộ luật ñã có tại ñất nước của bạn về các chương trình mũ bảo 

hiểm trước ñây hay hiện tại sẽ giúp xác ñịnh các tổ chức hay những người chủ 



chốt - trong chính phủ, trong khu vực tư nhân và xã hội - có thể liên quan ñến 

chương trình mũ bảo hiểm. Chúng cũng chỉ ra các nguồn cung cấp chính các hỗ 

trợ về chính trị và tài chính tiềm năng. Như ñã ñề cập ở trên, việc ñánh giá này 

có thể ñược thực hiện tại các vùng ñịa lý khác nhau (như ñất nước, tỉnh/bang, thị 

trấn hay cộng ñồng) và ñiều này cần phải ñược thống nhất trước khi tiến hành 

Các vấn ñề sau cần ñược thẩm ñịnh: 

2.3.1 Ai là người chịu trách nhiệm về an toàn ñường bộ, và nguồn quỹ ñược 

lấy từ ñâu? 

Mô tả một thực trạng nói chung ở ñất nước là bước ñầu tiên ñể ñánh giá thực 

trạng và cho dù ñây có phải là nơi thực hiện một chương trình mũ bảo hiểm hay 

không. Sau ñó một chương trình như vậy ñược thực hiện như thế nào sẽ phụ 

thuộc vào hệ thống chính trị của nước ñó. Cũng rất quan trọng khi xem xét có bộ 

luật nào khuyến khích việc ñội mũ bảo hiểm không và có quỹ nào dành cho các 

chương trình an toàn ñường bộ mà trong ñó bao gồm cả các hoạt ñộng sử dụng 

mũ bảo hiểm không. Danh mục cụ thể về các câu hỏi dưới ñây sẽ giúp phác thảo 

một bức tranh toàn cảnh về thực trạng 

• Có một hệ thống tập trung hay vùng hay liên bang của chính phủ không? Có 

ñiều khoản này trong hiến pháp hay trong các bộ luật quốc gia về vấn ñề 

phân cấp không? Nếu có, chính quyền ñịa phương tham gia vào việc quyết 

ñịnh và tạo ra các quỹ dự trữ ở mức ñộ nào? 

• Những cơ quan chính phủ ñóng vai trò chính - như những cơ quan về vận tải, 

y tế, pháp luật và cảnh sát - liên quan ñến việc quyết ñịnh về an toàn ñường 

bộ và mỗi cơ quan ñóng vai trò như thế nào? 

• Ngân sách nào hiện nay dành cho an toàn ñường bộ tại ñất nước của bạn? Có 

ưu tiên trong ngân sách dành cho việc cải thiện trong tương lai ở lĩnh vực an 

toàn ñường bộ không? Những quỹ này có thể sử dụng cho một chương trình 

mũ bảo hiểm không? 



Các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức cá nhân có thể tham gia vào một 

chương trình mũ bảo hiểm bao gồm: 

- Các tổ chức quốc tế và các tổ chức tài trợ - như là tổ chức y tế thế giới, Ngân 

hàng Thế giới, Hiệp hội an toàn ñường bộ toàn cầu, Quỹ tài trợ FIA, và các cơ 

quan chuyên môn khác về an toàn ñường bộ, cũng như những cơ quan có khả 

năng tài trợ; 

- Các công ty tư vấn cá nhân 

- Các tổ chức phi chính phủ trong nước - bao gồm các nhóm an toàn ñường bộ 

và  nhóm những người ñiều khiển xe máy 

- Các nhà sản xuất và/hoặc các nhà phân phối xe máy 

- Những người lao ñộng chính, cụ thể là các nhân viên sử dụng xe máy trong 

công việc của họ và sử dụng xe máy ñể ñi làm 

2.3.2 Những bên có liên quan ? 

Một phân tích về các bên liên quan sẽ ñưa ra những lý giải về môi trường xã hội 

mà ở ñó chính sách sẽ ñược xây dựng và thực hiện. Các chức năng chủ yếu của 

nó là nhằm xác ñịnh tất cả các ñối tác có thể, những người có mối quan tâm 

chung là ñưa ra vấn ñề sử dụng mũ bảo hiểm, trong ñó có cả những người lúc 

ñầu cực lực phản ñối việc tăng cường sử dụng mũ bảo hiểm và bắt buộc ñội mũ 

bảo hiểm trong vùng. Những bên liên quan tiềm năng bao gồm các cơ quan 

chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan bị ảnh hưởng (một cách 

tích cực hoặc tiêu cực) bởi bộ luật mới hay các tiêu chuẩn, cộng ñồng ñịa 

phương, các nhóm chính thức hay không chính thức cũng như là các cá nhân 

(như ñại diện công ñoàn, nạn nhân bị thương ở vùng ñầu do tai nạn xe máy). 

Các bên liên quan cũng có thể bao gồm nhà sản xuất mũ bảo hiểm là những 

người có thể bị ảnh hưởng bởi luật mới, những nhà ñiều chỉnh,  ngành công 

nghiệp và hiệp hội, các nhà xuất nhập khẩu 

Chức năng quan trọng thứ hai của việc phân tích là nhằm kiểm tra các việc phân 

cấp của tất cả các bên liên quan và ñể hiểu ñược mối quan hệ giữa họ. Một phân 



tích cẩn thận cũng có thể ñược thực hiện bởi sự ảnh hưởng, tầm quan trọng và 

mối quan tâm của tất cả các bên liên quan chính, vì ñiều này sẽ tạo thuận lợi cho 

việc thiết kế các cách tiếp cận phù hợp liên quan ñến họ. ðiều này ñặc biệt quan 

trọng ñể xác ñịnh những người ủng hộ và phản ñối, hơn thế nữa ñể ñánh giá 

ñúng các lý do về những vị trí tương ứng của họ ñể có thể xây dựng một chương 

trình mang tính thị trường mà làm hài lòng tất cả các ñối tác liên quan 

Vì vậy với những lời góp ý cần ghi nhớ, những mục tiêu chủ chốt của phân tích 

các bên liên quan là: 

1. Xác ñịnh bên liên quan chính, xác ñịnh các ñặc ñiểm của họ và kiểm tra mức 

ñộ họ bị ảnh hưởng từ chính sách (ví dụ: mối quan tâm cụ thể của họ, các mong 

muốn có thể về quyền lợi, những thay ñổi và những hậu quả có hại) 

2. ðánh giá sử ảnh hưởng tiềm năng của họ trong việc xây dựng, chấp thuận và 

thực hiện một chương trình mũ bảo hiểm 

3. Hiểu mối quan hệ giữa các bên liên quan và các mẫu thuẫn về các mối quan 

tâm khác nhau có thể nảy sinh 

4. ðánh giá khả năng của các bên liên quan khác nhau ñể tham gia xây dựng 

một chương trìng mũ bảo hiểm và khả năng ñóng góp của họ vào quá trình này. 

5. Quyết ñịnh mức ñộ trách nhiệm của họ trong quá trình ñể ñảm bảo chất lượng 

tốt nhất có thể và khả năng tồn tại của chương trình, cụ thể như sau: 

- Vai trò tham gia của họ (như cố vấn hay tư vấn hay chỉ như một cộng tác viên) 

- Hình thức tham gia của họ (nghĩa là như thành viên của nhóm làm việc, hay 

như một nhà cố vấn hay tài trợ) 

- Cách thức tham gia của họ (ví dụ như là tham gia với tư cách cá nhân hay là 

ñại ñiện của một nhóm) 

Một cuộc thảo luận chuyên sâu hơn về thực hiện một phân tích các bên liên quan 

có thể tìm thấy trong cuốn Xây dựng chính sách ñể phòng chống tai nạn thương 



tích và bạo lực: Các hướng dẫn cho nhà hoạch ñịnh chính sách và lập kế hoạch 

(10) 

Chú ý: Bạn mong ñợi sự phản ñối nào trong việc ñặt một kế hoạch mũ bảo 

hiểm tại vùng dự án? 

Lường trước sự phản ñối hay cưỡng ép thiết lập một chương trình mũ bảo hiểm 

là rất hữu ích ñể ngăn chặn trước những vấn ñề nảy sinh. Sự phản ñối có thể nảy 

sinh do: 

- Cạnh tranh về các vấn ñề ưu tiên giữa các nhà lập chính sách 

- Thiếu nguồn tài chính 

- Do việc vận ñộng hành lang mạnh mẽ của các nhóm phản ñối việc tăng cường 

sử dụng mũ bảo hiểm (ví dụ các nhóm sử dụng xe máy) 

2.3.3 ðã có luật sử dụng mũ bảo hiểm tại vùng dự án chưa? 

Vì những bộ luật ñã có từ trước trong vùng, rất quan trọng ñể biếy những luật 

nào về an toàn ñường bộ ñang hiện hành và chúng có ñược tuân thủ một cách 

ñầy ñủ không. Kinh nghiệm cho thấy rằng luật an toàn ñường bộ nếu thiếu sự 

tuân thủ ñầy ñủ thì không thể ñạt ñược hiệu quả mong muốn. Phần nào ñó là do 

người sử dụng ñường bộ thường không nhận ra những nguy cơ liên quan và lợi 

ích cho họ trong việc sử dụng các biện pháp bảo vệ có trong luật. Vì lý do này, 

họ thường không ủng hộ các luật ñược thiết kế ñể nâng cao sự an toàn của bản 

thân họ khi sử dụng ñường bộ. 

Một chương trình mũ bảo hiểm có thể yêu cầu cần xây dựng một luật mới hay 

sửa ñổi luật hiện hành. Mặt khác, luật hiện hành có thể ñã ñáp ứng ñược với mọi 

yêu cầu nhưng không ñược tuân thủ ñầy ñủ. Hầu hết các nước có một số luật về 

sử dụng mũ bảo hiểm. Vì vậy việc bắt ñầu bằng cách xem xét lại tình trạng hiện 

nay của các bộ luật là rất hữu ích, ñược thực hiện theo danh mục dưới ñây : 

• Những luật nào nói chung ñang hiện hành liên quan ñến an toàn ñường 

bộ ? 



• Có luật cụ thể về sử dụng mũ bảo hiểm không ? Nếu có, luật này ñược áp 

dụng trên toàn quốc hay chỉ ở ñịa phương ? Nó có ñược cập nhật không ? 

• Ai thuộc phạm vi ñiều chỉnh của luật – ví dụ, ñối với những người ñiều 

khiển xe máy và hành khách, tất cả các nhóm tuổi ? Có bất kỳ sự miễn áp 

dụng cụ thể nào không ? 

• Luật này có ñược áp dụng cho tất cả các loại ñường bộ không ? 

• Luật này có chỉ rõ loại hay tiêu chuẩn của mũ bảo hiểm cần phải ñội 

không ? 

• Những hình phạt nào ñược áp dụng nếu không tuân thủ theo luật ? 

• Luật có ñược tuân thủ không ? nó có ñược tuân thủ ở mọi nơi và giữa tất 

cả cá nhóm sử dụng xe máy ? 

• Một luật mới ñược chính phủ chấp thuận một cách chính thức như thế 

nào ? Cơ cấu tuân thủ là gì ? 

 

 

2.3.4 Tại nơi nghiên cứu ñã có tiêu chuẩn nào về mũ bảo hiểm chưa ? 

Việc biết mũ bảo hiểm hiện nay ñã ñáp ứng ñược các tiêu chuẩn ñược phê duyệt 

hay chưa là rất quan trọng. Những tiêu chuẩn này có thể ñược ñặt ra bởi một 

nước hay quốc tế (xem Module 3). Mũ bảo hiểm chỉ ñược bán khi chứng minh 

ñược là chúng ñáp ứng với các tiêu chuẩn này và kiểm tra mũ bảo hiểm là một 

quá trình thiết thực ñể ñảm bảo chúng tuân theo các tiêu chuẩn ñã ñược xây 

dựng. Cần hỏi theo những câu hỏi sau : 

• Có một tiêu chuẩn quốc gia hay quốc tế cụ thể nào mà mũ bảo hiểm 

cần ñáp ứng không ? 

• Những loại mũ bảo hiểm hiện nay có ñáp ứng ñược các tiêu chuẩn 

thích hợp không ? 



• Các nhà sản xuất mũ bảo hiểm có tuân theo tiêu chuẩn này không ? 

• Những người ñiều khiển xe máy có ñội mũ bảo hiểm ñáp ứng tiêu 

chuẩn không ? 

• Chi phí của một chiếc mũ bảo hiểm có ñáp ứng ñược các tiêu chuẩn ñã 

ñược ñề xuất không ? 

2.3.5 Từ trước ñến nay ñã có bầt cứ chương trình mũ bảo hiểm nào ñược 

thực hiện chưa ? 

     Ở hầu hết các nơi mà tỷ lệ sử dụng xe máy cao, một số phương pháp ñã ñược 

thực hiện ñể nâng cao mức ñộ sử dụng mũ bảo hiểm ở những người sử dụng xe 

máy. Rất nhiều nước ñã có các bộ luật bắt buộc về mũ bảo hiểm và các chiến 

dịch nâng cao nhận thức của ngừơi dân ñể tăng cường việc sử dụng mũ bảo 

hiểm. Cần một lần kiểm tra xem liệu những chương trình, luật pháp, và chiến 

dịch có hiệu quả không và tình hình có ñược cải thiện không 

Trước khi bắt ñầu một chương trình mới, việc nhận thức và kiểm tra hiệu quả 

của các chương trình hiện tại là rất quan trọng cũng như ñối với các biện pháp 

can thiệp sớm hơn. Việc xem xét lại như vậy có thể làm giảm chi phí và có thể 

ñề xuất những cách tốt hơn ñể thực hiện các biện pháp can thiệp trong tương lai 

Danh mục dưới ñây có thể hữu ích trong việc tìm ra những chương trình nào ñã 

ñược thực hiện : 

 Có bất kỳ chương trình mũ bảo hiểm nào khác ñang có tại nơi nghiên cứu 

trong ñất nước của bạn hay nước láng giềng không ? 

 Những bên liên quan ñến những chương trình này là ai ? 

 Có chương trình sử dụng mũ bảo hiểm nào ñã ñược thực hiện trong quá 

khứ không ? 

 Kết quả của các chương trình này là gì ? các kết quả này có sẵn chứ ? 

 Những trở ngại/ áp lực tới chương trình là gì ? Những bài học thu ñược ? 



Chú ý : Ở tỉnh Punjab, Pakistan, một luật mới về mũ bảo hiểm ñược tuân thủ 

nghiêm khắc từ rất sớm ngay sau khi luật ñược ban hành. Do việc phạt nặng hơn 

vì không sử dụng mũ bảo hiểm và rất nhiều ñiểm buộc phải chấp hành ñược 

hướng dẫn rõ, nên có nhu cầu về mũ bảo hiểm ñột ngột tăng lên. Kho dự trữ của 

các nhà sản xuất mũ bảo hiểm tại ñịa phương nhanh chóng bán hết, buộc những 

người sử dụng xe máy phải mua mũ bảo hiểm nhập khẩu ñắt hơn nhiều. Kết quả 

là ngành công nghiệp mũ bảo hiểm ñã bán với giá gấp 2 lần giá thông thường, 

và công chúng ñã chỉ trích chính phủ rất nhiều vì thất bại trong việc kiểm sóat 

giá mũ bảo hiểm. Trường hợp này muốn nhấn mạnh yêu cầu nâng cao nhận thức 

của người dân trước khi bắt ñầu ban hành luật và buộc người dân tuân thủ cũng 

như tầm quan trọng của việc tư vấn cho các nhà cung cấp về quá trình thay ñổi, 

nhằm ñảm bảo cung ñáp ứng ñược cầu 

 

Hộp 2.6 : Luật mũ bảo hiểm ở Kamataka, India 

Ở một bang của Kamataka. phía Bắc Ấn ñộ có khoảng 42 triệu phương tiện 

ñược ñăng ký, trong ñó có 71% là phương tiện xe gắn máy hai bánh. Thủ phủ 

của bang là Bangalore, có 2 triệu phương tiện ñăng ký, trong ñó 75% là xe hay 

bánh. Năm 2004, hơn 6000 trường hợp tử vong và 50 000 thương tích ñã ñược 

báo cáo từ các vụ tai nạn giao thông ñường bộ ñường bộ ở Kamataka, trong ñó 

khoảng 40% là người ñiều khiển và hành khách của xe gắn máy hai bánh. Hơn 

một phần ba các thương tích ñược báo cáo là bị thương vào vùng ñầu. 

Luật quốc gia bắt buộc mũ bảo hiểm ñã có trong Luật hoạt ñộng phương tiện mô 

tô của Ấn ñộ từ năm 1988. Tuy nhiên, luật này lại chỉ ñược thực hiện ở từng ñịa 

phương. Mặc dù hiệu quả của mũ bảo hiểm ñã ñược chứng minh trong việc bảo 

vệ người sử dụng tránh những vết thương ở vùng ñầu, rất nhiều bang ñến nay 

vẫn chưa áp dụng luật này vào thực tế. Thực vậy, vào năm 1995, do việc vận 

ñộng hành lang của các nhóm ñối lập tại Kamataka ñã dẫn tới việc hủy bỏ một 

bộ luật mũ bảo hiểm hiện hành. Mười năm sau ñó, ñã có những nỗ lực ñáng kể 

nhằm ñưa lại luật sử dụng mũ bảo hiểm, bao gồm những hoạt ñộng sau : 



• Tăng cường sự nhận thức về vấn ñề. Dữ liệu của nguồn cung cấp từ cảnh sát 

và bệnh viện ñã chỉ ra rằng từ năm 1994 ñến năm 2004, hàng năm số lượng 

tử vong và thương tích ñối với người sử dụng xe hai bánh tăng lên một cách 

ñều ñặn. Việc tạo những dữ liệu như vậy luôn sẵn có một cách công khai là 

rất quan trọng trong việc thúc giục cần phải có những thay ñổi trong luật 

• Tăng cường sự nhận thức về các bằng chứng. Các bằng chứng trên toàn thế 

giới về hiệu quả của mũ bảo hiểm ñược công bố trong một báo cáo ñược 

tuyên truyền một cách rộng rãi trong các cơ quan của chính phủ. Bản báo cáo 

chỉ ra rằng một luật bắt buộc về mũ bảo hiểm, ñược thực hiện một cách ñúng 

ñắn, sẽ làm giảm tử vong và thương tích ñối với người sử dụng xe gắn máy 

hai bánh 

• Các bác sĩ tham gia vận ñộng, tuyên truyền. Rất nhiều các chuyên gia y tế tại 

ñịa phương ñã công khai tán thành luật sử dụng mũ bảo hiểm.  

• Tuyên truyền thông tin. Các phương tiện truyền thông là phương tiện phổ 

biến thông tin, nêu bật lên thực trạng an toàn ñường bộ trong bang và ảnh 

hưởng của tai nạn giao thông ñường bộ ñường bộ ñối với cuộc sống của con 

người 

• ðưa ra những hướng dẫn về luật. Tòa án tối cao của Karnataka ñã thông báo 

cho chính quyền bang về yêu cầu cần tăng cường các biện pháp an toàn 

ñường bộ, trích dẫn các dữ liệu nghiên cứu khoa học trong việc hỗ trợ luật 

bắt buộc về mũ bảo hiểm. Năm 2002, Tòa án tối cao yêu cầu chính quyền 

bang phải tái ban hành luật về mũ bảo hiểm 

• Sử dụng tòa án luật pháp. Các nhà hoạt ñộng về môi trường và an toàn ñường 

bộ ñã sử dụng các trường hợp ñược xử tại tòa ñể chất vấn một cách công khai 

việc thiếu vắng các phương pháp an toàn ñường bộ, bao gồm cả việc thiếu bộ 

luật về mũ bảo hiểm 

• Cải chính những hiểu sai lầm. Các cuộc thảo luận công khai trên phương tiện 

truyền thông ñã cố gắng cải chính những quan niệm sai lầm về mũ bảo hiểm. 



Ví dụ, người ta thường tin rằng mũ bảo hiểm không cần thiết khi ñi ở tốc ñộ 

chậm hay chỉ ñi trong một quãng ñường ngắn, và rằng người ñiều khiển ñội 

mũ bảo hiểm sẽ trở nên lơ là hơn và mũ bảo hiểm có thể gây ra các thương 

tích ở cổ 

• Tiến tới việc xây dựng luật. Với tỷ lệ tai nạn nguy hiểm ñến tính mạng của 

những người sử dụng các phương tiện hai bánh tiếp tục tăng lên, các nhà 

hoạch ñịnh chính sách bắt ñầu xem xét một chiến lược của việc xây dựng luật 

mũ bảo hiểm và việc tuân thủ luật này hơn là chỉ tin tưởng vào việc giáo dục 

cộng ñồng 

Hiệu quả kết hợp của những nỗ lực này là một hoạt ñộng phối hợp ñể giải quyết 

vấn ñề  không sử dụng mũ bảo hiểm, nâng cao nhận thức của cộng ñồng về an 

toàn ñường bộ và cụ thể  là về việc sử dụng mũ bảo hiểm. Kết quả là, năm 2004 

chính phủ ñã ñề nghị tái ban hành luật về mũ bảo hiểm và ñặt một khoảng thời 

gian là 45 ngày cho người dân tham gia ý kiến 

Những hướng dẫn ñược xây dựng nhằm ñảm bảo việc thực hiện luật một cách 

thuận lợi cũng như các cơ chế ñể ñánh giá các ảnh hưởng của nó. Các kết quả 

tích cực ñã xuất hiện một cách nhanh chóng. Trong vòng một vài ngày tái ban 

hành luật và thông báo trên các phương tiện truyền thông, tỷ lệ sử dụng mũ bảo 

hiểm tăng lên từ chỉ 5% ñến 30%. Rất quan trọng ñối với chính phủ ñể ñảm bảo 

rằng việc tuân thủ luật bao gồm cả việc thực hiện và không có sự phản ñối 



Hình 2.1: Sử dụng ñánh giá thực trạng ñể lựa chọn các hoạt ñộng 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6 Sử dụng ñánh giá thực trạng ñể lựa chọn các hoạt ñộng ưu tiên 

 Xây dựng sự hợp tác 
Xác ñịnh các NGO khác có khả năng tạo ra sự 

quan tâm và giúp ñỡ 

Thay ñổi tập trung vào vấn ñề sức khỏe công 
cộng và các vấn ñề an toàn 

No 

Tiếp tục ñánh giá thục trạng trên cơ sở thường 
xuyên, xem xét lại hiệu quả chương trình hiện 

tại, tái thiết kế, sửa ñổi khi cần thiết. Tăng 
cường hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu 

Thực trạng của ñất nước nói chung hỗ có 
hỗ trợ chương trình mũ bảo hiểm không 

Có vấn ñề về sức khỏe ñáng kể liên 
quan ñến mũ bảo hiểm không? 

 

 
No 

Chiến lược ngắn hạn: Thu ñược số lượng nhỏ  
dữ liệu từ cảnh sát và bệnh viện ñịa phương 

Chiến lược dài hạn: Xây dựng việc ñăng ký dữ 
liệu ñiều trị và thương tích quốc gia 

Có dữ liệu tin cậy có sẵn ñể phân tích 
vấn ñề không? 

 

 
No 

Tìm ñối tác và ñề xướng việc xây dựng tiêu chuẩn 
quốc gia về mũ bảo hiểm . Xem ở Module 3 

Có tiêu chuẩn về mũ bảo hiểm không? 

 

 
No 

Tìm ñối tác và xây dựng luật quốc gia về mũ bảo hiểm Mức ñộ nhận thức của người dân có cao 
không? 

 

 
No 

Tìm ñối tác và ñề xướng việc xây dựng kế hoạch 
nhằm  tối ña hoá kiến thức của cộng ñồng và nhận 

thức về lợi ích của việc sử dụng mũ bảo hiểm 
Hiện tại, có rào cản nào ñối với việc sử 

dụng mũ bảo hiểm không 

 

 
No 

Tìm ñối tác ñể hiểu và vượt qua những rào cản về sử 
dụng mũ bảo hiểm 

 

Có vấn ñề về sức khỏe ñáng kể liên quan 
ñến mũ bảo hiểm không? 

 

 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 



 Sau khi ñánh giá thực trạng, quá trình tiến hành lựa chọn các hoạt ñộng ưu tiên 

có thể bắt ñầu. Biểu ñồ tiến trình ở hình 2.1 ñã chứng minh phòng chống tai nạn 

thương tích và an toàn ñường bộ ñã ñược nhìn nhận là vấn ñề sức khỏe chủ yếu 

và các vấn ñề phát triển cần ñến sự ủng hộ về mặt chính trị. Ở rất nhiều nước, 

ñây sẽ không phải là vấn ñề. Ở những nơi này, cần tạo ra một mạng lưới các 

nhóm chủ chốt với cùng một mối quan tâm chung về an toàn ñường bộ và yêu 

cầu cơ bản về sử dụng mũ bảo hiểm. Nghiên cứu ñã cho thấy rằng  khi nhiều 

nhóm tham gia tăng cường an toàn ñường bộ và chia sẻ  trách nhiệm một cách 

thành công thì hiệu quả bao giờ cũng lớn hơn rất nhiều (13,14) 

Tổng kết 

• Trước khi thiết kế và thực hiện chương trình sử dụng mũ bảo hiểm, cần 

phải thực hiện việc ñánh giá thực trạng. Hỏi một số câu hỏi ñược liệt kê 

trong module này có thể giúp xác ñịnh ñược các vấn ñề cụ thể về sử dụng 

mũ bảo hiểm tại ñất nước, tạo nên một cuộc thảo luận mạnh mẽ trong việc 

ủng hộ chương trình sử dụng mũ bảo hiểm, và cung cấp các chỉ số mà sau 

ñó có thể ñược sử dụng ñể thẩm ñịnh mức ñộ thành công của dự án 

• Quy mô của vấn ñề không sử dụng mũ bảo hiểm cần phải ñược ñánh giá. 

ðiều này liên quan ñến việc thu thập số liệu về tai nạn ñường bộ và các 

vềt thương ở ñầu, cũng như tỷ lệ ñội mũ bảo hiểm và lý do tại sao mọi 

người không ñội mũ bảo hiểm. Thông tin này có thể ñược sử dụng như 

một thông tin cơ sở và ñể xác ñịnh các yêu cầu chính của chương trình, 

Một số thông tin này cũng có thể sử dụng trong việc ñánh giá dự án 

• Cần thực hiện một phân tích về những gì ñã có sẵn tại nơi dự án về sử 

dụng mũ bảo hiểm. ðiều này liên quan ñến việc kiểm tra ai là người chịu 

trách nhiệm về an toàn ñường bộ ở ñất nước hay vùng ñó, các nguồn cung 

cấp tài chính có sẵn cho các chương trình sử dụng mũ bảo hiểm, công cụ 

luật pháp ñã có sẵn, cho dù một tiêu chuẩn mũ bảo hiểm ñã ñược xác ñịnh 

hay không, và các chương trình khác ñã có sẵn tại vùng dự án hay ñã 

ñược thực hiện tại vùng hay ñất nước này. 
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Mô-ñun trước ñã mô tả cách ñánh giá hiện trạng sử dụng mũ bảo hiểm ở mỗi 
quốc gia. Chương này sẽ mô tả cách xây dựng và triển khai chương trình dựa 
trên thông tin nhằm tăng cường việc sử dụng mũ bảo hiểm. Nó không chỉ cung 
cấp những thông tin về kĩ thuật mà còn cả thông tin cần thiết về thực hành ñể 
quản lý, triển khai tốt một chương trình như trên.  
 
Mô-ñun này gồm có 8 phần, và cần hết sức lưu ý rằng mô ñun này không chỉ 
nhằm mô tả các phần theo trình tự mà, chẳng hạn như, ở những bước ñầu thì chủ 
yếu là mô tả việc xây dựng một nhóm làm việc và kế hoạch hành ñộng, thì ở 
những bước tiếp theo (ví dụ từ 3.3- 3.8) lại ñề cập ñến hoàn cảnh, nguồn lực sẵn 
có, và bối cảnh mà sẽ ảnh hưởng ñến tiến trình triển khai chương trình ñội mũ 
bảo hiểm. 
 
Các phần gồm có: 

• 3.1 Cách xây dựng một nhóm làm việc: ðây là bước cần thiết ñể ñảm 
bảo sự ñiều phối chung của cả chương trình, với những ñầu vào từ các 
nhóm và cá nhân chủ chốt. 

• 3.2 Cách lập một kế hoạch hành ñộng: Dựa trên kết quả ñánh giá ñược 
thực hiện ở Mô-ñun 2, phần này hướng dẫn cách lập mục tiêu, xác ñịnh 
chỉ tiêu, quyết ñịnh về các hoạt ñộng ñể ñạt các chỉ tiếu ñó, cũng như ước 
lượng ngân sách cho việc lập kế hoạch, và ñịnh ra cơ chế của việc theo 
dõi và ñánh giá. Phần này cũng ñáp ứng ñược nhu cầu về ñảm bảo tính 
bền vững của chương trình. 

• 3.3 Cách xây dựng và thi hành luật ñội mũ bảo hiểm: Phần này trình 
bày cách phổ biến và ñiều chỉnh luật hiện hành. Quá trình này sẽ bao gồm 
các hoạt ñộng liên quan chẳng hạn như tăng cường sự chấp thuận của 
cộng ñồng về sự cần thiết của luật ñội mũ bảo hiểm, hay là việc thiết kế 
ñược những phương thức thực tiễn ñể tăng cường việc chấp hành luật. 

• 3.4 Cách thiết kế và xác ñịnh tiêu chuẩn về ñội mũ bảo hiểm: Một 
chương trình mũ bảo hiểm cũng cần phải quan tâm xem những chiếc mũ 
bảo hiểm có chất lượng tốt hay không. Phần này ñề cập ñến một số vấn ñề 
cần quan tâm về xây dựng và nâng cao các tiêu chuẩn về ñội mũ bảo hiểm 
khi ñi xe máy.  

• 3.5 Tăng cường sự chấp hành luật:  Việc chấp hành luật là rất cần thiết 
ñể ñảm bảo rằng các ñiều luật ñã có hiệu quả, và thực hiện các tiêu chuẩn 
ñưa ra. Trong phần này sẽ mô tả những cách xử trí kể cả bắt buộc cũng 
như tình nguyện nhằm tăng cường sự chấp hành, phác thảo ra những 
nhóm hay cá nhân có thể tham gia, và những cản trở có thể gặp phải. 

• 3.6 Làm thế nào ñể có ñược sự tham gia của cộng ñồng: trong phần 
này sẽ mô tả cách thực hiện một chiến dịch truyền thông tốt ñể giúp cho 
sự thành công của chương trình ñội mũ bảo hiểm. Nó bao gồm việc xây 
dựng các mục tiêu của chiến dịch truyền thông và cách ñịnh rõ ñối tượng 
ñích, làm việc với ñể các phương tiện truyền thông ñể truyền tải các thông 



ñiệp về sử dụng mũ bảo hiểm, và cách ñánh giá chiến dịch truyền thông 
như thế nào. 

• 3.7 Giáo dục những người tr ẻ tuổi:  Giáo dục là một yếu tố rất quan 
trọng trong quá trình tiến hành can thiệp nhằm tăng cường việc sử dụng 
mũ bảo hiểm Các phương pháp giảng dạy chỉ tập trung vào giảng thực tế 
tỏ ra không thực sự thành công. Cùng với cách giảng dạy chính khoá ở 
trường học, thì phương pháp giảng dạy theo nhóm ñồng ñẳng với nhau 
cũng mang lại hiệu quả cao.  

• 3.8 ðảm bảo cứu hộ y tế phù hợp: Trong khi lập kế hoạch cho chương 
trình ñội mũ bảo hiểm cần phải xem xét ñến khả năng ñáp ứng ñối với 
những vụ va chạm hay tai nạn xe máy. Cũng có nghĩa là nên xem xét ñến 
khả năng cung cấp những sơ cấp cứu ban ñầu, và những chăm sóc ban ñầu 
cũng như các hệ thống chăm sóc chấn thương. Các nhà lập kế hoạch cần 
xem xét các dịch vụ phục hồi chức năng hiện có ñể cung cấp khi có tai 
nạn xe máy xảy ra. 

 

3.1 Xây dựng một nhóm làm việc 

Một nhóm làm việc cần ñược xây dựng ñể giám sát và ñiều hành chương trình 
hành ñộng, bao gồm việc xây dựng pháp chế, các tiêu chuẩn, việc chấp hành, và 
thúc ñẩy chương trình. Nhóm này sẽ hoạt ñộng theo sự hướng dẫn của cơ quan 
chính phủ chủ trì chịu trách nhiệm về giám sát an toàn giao thông ñường bộ 
ñường bộ, cũng sẽ có trách nhiệm trong việc thiết kế chương trình, và có thẩm 
quyền thực hiện các khuyến nghị. Do ñó nhóm hoạt ñộng phải ñảm bảo rằng cơ 
quan chủ trì có các nguồn lực ñể thực hiện chương trình, cho dù nhiệm vụ này 
có thể ñã nằm trong các mục tiêu của chương trình. 

3.1.1 Những ai sẽ tham gia vào nhóm làm việc? 
ðánh giá tổng thể về hiện trạng trong một quốc gia (Mô-ñun 2) bao gồm các 
bước ñể thực hiện một phân tích về các bên liên quan chỉ rõ ai sẽ là người thích 
hợp nhất - từ các cơ quan chính phủ cho ñến các tổ chức khác -  ñể tham gia vào 
chương trình ñội mũ bảo hiểm an toàn. ðặc biệt, cần phải phát hiện những nhà 
chính trị có thể tham gia và những phương thức tốt nhất ñể huy ñộng các hỗ trợ 
tài chính và sự hỗ trợ của cộng ñồng, cũng như là những người có trình ñộ 
chuyên môn phù hợp.  
 
Nhóm làm việc này sẽ ñược lựa chọn dựa trên khả năng chuyên môn và kinh 
nghiệm của mỗi người, bao gồm: 

• Các thành viên của cơ quan chính phủ chủ trì; 
• Các ñại diện từ các cơ quan chính phủ/ nhà nước liên quan như ngành y 

tế, giao thông ñường bộ, công an, ngành giáo dục, và hành pháp; 
• Các nhà chuyên môn y tế công cộng, và phòng chống chấn thương; 
• Các cán bộ chuyên môn y tế ( Khung 3.1) 
• Các nhà nghiên cứu ñộc lập; 



• Các tổ chức phi chính phủ, những nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông 
ñường bộ ñường bộ;  

• Thành viên của hiệp hội xe ñạp xe máy 
• Các nhà sản xuất mũ bảo hiểm và xe máy; 
• Các kỹ sư và các chuyên gia; 
• ðông ñảo các lãnh ñạo và các nhà quản lý của các hãng xe máy lớn. 

 
Hình 3.1 minh hoạ một danh sách những ñối tác tiềm năng trong kế hoạch hành 
ñộng chương trình ñội mũ bảo hiểm. Từng ñối tác sẽ quan tâm ñến ñầu ra của 
chương trình và họ có thể giúp xây dựng, triển khai, và ñánh giá kế hoạch hành 
ñộng. Có nhiều ñối tác sẽ sẵn sàng tham gia vào việc thực hiện an toàn ñường bộ 
do ñó họ có thể ñã có kiến thức ít nhất là về một số vấn ñề xung quanh mũ bảo 
hiểm, và ñội mũ bảo hiểm.  
 
Lý tưởng nhất, nhóm làm việc sẽ bao gồm những người có thể ñóng vai trò chủ 
chốt trong chương trình ñội mũ bảo hiểm. Vị thế của họ cũng cần phải ñược hiểu 
rõ ñể giúp cho chương trình sẽ tránh ñược những trở ngại, khó khăn, và ñạt ñược 
sự chấp nhận rộng rãi của các ban ngành trong xã hội. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ðể làm việc tốt, một nhóm làm việc liên ngành sẽ phải có các quy trình ñược 
xây dựng tốt và một kế hoạch làm việc rõ ràng kéo dài cho ñến hoạt ñộng cuối 
cùng. Trao ñổi thông tin tốt giữa các thành viên trong nhóm là hết sức quan 
trọng. Về mặt này, nên cầythnhf viên nào ñó trong nhóm làm việc chịu trách 
nhiệm phổ biến thông tin cho các thành viên. 
 
Hình 3.1. Những người tham gia trong chương trình mũ bảo hiểm 
 



 
 
Khung 3.1: Vai trò của các bác sĩ phẫu thuật ñối với các luật về ñội mũ bảo 
hiểm khi ñi xe máy 
 
 
Bác sĩ phẫu thuật chăm sóc người bị chấn thương có trách nhiệm sau: 

• Có kiến thức về gánh nặng bệnh tật và tử vong liên quan ñến tai nạn do 
người ñiều khiển phương tiện không ñội mũ bảo hiểm; 

• Giúp xoá bỏ những tranh cãi, trên khía cạnh y tế, phản ñối luật ñội mũ bảo 
hiểm phổ cập; 

• Tổ chức chiến dịch ñể luật về ñội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông 
ñường bộ ñược thông qua và thi hành; 

• Nói với các nhà hoạch ñịnh chính sách về hiệu quả của việc khích lệ bằng 
tài chính ở những nơi mà luật về ñội mũ bảo hiểm ñược thông qua. Ớ các 

Số liệu chấn thương 
giao thông ñường 
bộ, luật mũ bảo 
hiểm, bắt buộc tăng 
cường ñội mũ bảo 
hiểm 

Chính phủ 
và các cơ 
quan luật 

pháp Truyền 
thông ñại 

chúng 

Các 
chuyên gia 

NGO và 
các nhóm 

người 
quan tâm 

Các cơ 
quan quản 

lý tiêu 
chuẩn 

 

 
Cảnh sát 

 

Người sử 
dụng, 

Công dân 
 

 
Ngành 
công 

nghiệp 
 



nước có thu nhập thấp thì còn cần cả những hỗ trợ về giao thông ñường 
bộ; 

• Thu thập thông tin/ số liệu và công bố về việc giảm tử vong, thương tật, 
và những chi phí y tế ở khu vực mà luật về ñội mũ bảo hiểm ñã ñược 
thông qua; 

 
Trường ðại học phẫu thuật Mỹ (American College of Surgeon) hỗ trợ tích cực 
cho việc ban hành và duy trì những luật lệ phổ quát về ñội mũ bảo hiểm. Các 
thông tin chi tiết có thể tìm thấy trong website: 
www.facs.org/fellows_info/statements/st- 35.html. 
 

3.1.2 Phân công nhiêm vụ cho từng thành viên trong nhóm làm việc 

Tất cả các chương trình ñội mũ bảo hiểm ñược tổ chức tốt ñều có những nhiệm 
vụ nhất ñịnh, chúng hình thành từ khi chương trình ñược thành lập - Khái niệm 
hoá và sự khởi ñầu, sự hoạt ñộng, sự ñiều phối, và nhiệm vụ vận ñộng hành 
lang. Những người ñược giao cụ thể những nhiệm vụ  ntheerdduwowcj mô tả ở 
ñây vì họ có những vai trò ñặc biệt. ðôi khi một người hay một cơ quan có thể 
ñảm nhiệm ñược nhiều nhiệm vụ. 
 
Người khởi xướng:  
Một người hay một cơ quan bắt ñầu tiến hành một hoạt ñộng không cần phải 
làm theo cách mà mà những người khác/cơ quan khác ñã làm. Tuy nhiên, họ 
phải ñiều chỉnh hoạt ñộng của họ ñể ñảm bảo rằng chương trình ñược thực hiện 
theo hướng có hiệu quả. Sự nhiệt tình của họ ñược coi như là lợi ích cho chương 
trình. 
 
Người ñiều hành: 
Họ là những người chịu trách nhiệm về chuyên môn trong việc thực hiện nhiều 
khía cạnh của chương trình. Thông thường họ là những nhà lãnh ñạo của các cơ 
quan chủ trì hay liên quan khác- vi dụ như Bộ giao thông ñường bộ vận tải, Bộ 
tư pháp, và Ngành công an, họ phải ñược tham gia ñầy ñủ. Do ñó, họ sẽ ñảm 
nhiệm thêm một số công việc của chương trình ñội mũ bảo hiểm. Có thể việc 
ñào tạo và có một số ngồn lực khác nữa cũng rất cần thiết. 
 
Người ñiều hành cần phải cởi mở ñể tiếp nhận thông tin của mọi người tham gia 
vào chương trình. Họ không nên chán nản hay tuỳ tiện với nhưng người không 
có chuyên môn Và các nhà chuyên môn ñược khuyến khích vào vị trí này. 
 
 
Người ñiều phối:  
Người này sẽ chịu trách nhiệm tổng thể trong quá trình triển khai, và họ ñóng 
vai trò chủ chốt trong sự thành công của chương trình. ðiều phối viên, ñược trả 
lương hay không ñược trả lương, cần ñược ñịnh rõ trách nhiệm của mình, ñó là 
giám sát nhóm hoạt ñộng, theo dõi tiến ñộ, và ñảm bảo rằng tất cả ñều tham gia 



kể cả người khởi xướng, người ñiều hành, và luôn ñược cung cấp thông tin. 
Người ñiều phối có ñầy ñủ thẩm quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ, cũng 
như các nguồn lực hay hỗ trợ cần thiết ñể triển khai các công việc. Vì thế, vị trí 
này nên giao cho người mà công việc của họ hiện tại cũng tương tự như vậy. 
Chẳng hạn như người phụ trách chuyên môn trong Bộ giao thông ñường bộ vần 
tải, Trưởng công an giao thông ñường bộ, hay là một quan chức cao cấp của bộ 
y tế. 
 
 
Người vận ñộng hành lang: 
Người vận ñộng hành lang là người ñấu tranh cho sự thành công của việc sử 
dụng mũ bảo hiểm. ðó sẽ là người hay một số người có ảnh hưởng, với kĩ năng 
giao tiếp tốt, là một người nổi tiếng và ñược kính trọng. Người vận ñộng và 
người ñiều phối có thể có những nhiệm vụ và ñặc trưng chung, trong một số 
trường hợp thì họ có thể là một. Những người xuất sắc là những người ñã từng 
bị tác ñộng - thường là một cách bất lợi vì ñã không sử dụng mũ bảo hiểm -  thì 
cũng thường có khả năng vận ñộng hành lang tốt. 

3.2. Làm thế nào ñể chuẩn bị một kế hoạch hành ñộng: 

 
Trước khi một chương trình vận ñộng mũ bảo hiểm toàn diện ñược tiến hành, 
một kế hoạch phải ñược xây dựng. Kế hoạch này phải mô tả ñược chiến lược rõ 
ràng ñể ñạt ñược mục tiêu của chương trình. Kế hoạch này dựa trên các số liệu, 
ñã mô tả ở Mô-ñun 2. Kế hoạch sẽ xác ñịnh ra những vấn ñề, ñề cập ñến mục 
tiêu, lựa chọn các giải pháp nổ bật ñể tiếp cận mục tiêu, mô tả chi tiết các hoạt 
ñộng, và cụ thể hóa thời gian. Dựa trên kế hoạch, một bản ñề cương dự án chính 
thức sẽ ñược xây dựng. Bản ñề cương này sẽ cụ thể hòa tòan bộ chu trình dự án, 
những hoạt ñộng nào sẽ ñược tiến hành trong mỗi giai ñoạn cũng như là những 
yêu cầu cụ thể về tài chính cần thiết cho chương trình. Nhóm làm việc cần phải 
quản lý quá trìnhbaatjr. 
 
Hình 3.2 chỉ ra các bước gồm có trong xây dựng kế hoạch hành ñộng (bước 3) 
và các bước này khớp với qúa trình khác ñược mô tả trong cuốn sách/tài liệu này 
như thế nào. Những bước này có thể ñược tiến hành lần lượt hay là ñồng thời 
tùy thuộc vào tình hình thực tế. Trong thực tế, một vài hoạt ñộng có thể ñược 
tiến hành ñồng thời rất tốt trong cùng một thời gian. Ví dụ như họat ñộng ñánh 
giá hiện trạng (mô tả trong Mô-ñun 2) ñược tiến hành ñồng thời một cách 
thường xuyên ñã làm tăng nhận thức của cộng ñồng và thu hút mối quan tâm 
chính trị. ðây chính là một trong những mục tiêu ñược mô tả trong kế hoạch 
hành ñộng. Thông tin về một cuôc thảo luận sâu hơn về việc xây dựng kế hoạch 
hành ñộng cho chính sách quốc gia sẽ có ở trong cuốn “ Xây dựng chính sách 
phòng chống chấn thương và bạo lực: Sách hướng dẫn cho nhà hoạch ñịnh 
chính sách và lập kế hoạch” (2) 
 



3.2.1 Xác ñịnh mục tiêu của chương trình 
 
Bất kỳ một chương trình vận ñộng ñội mũ bảo hiểm nên có những mục tiêu cụ 
thể, ño lường ñược, có khả năng ñạt ñược và mang tính khả thi. Những mục tiêu 
này ñược xây dựng bằng việc phân tích số liệu ñược thu thập từ cuộc ñánh giá 
hiện trạng. Những thông tin này phải ñược nhóm làm việc phân tích ñể phát hiện 
vấn ñề sẽ ñược ñề cập ở trong chương trình 
 
Khi cân nhắc các giải pháp thích hợp ñể giải quyết vấn ñề, nhóm làm việc nên 
thực hiện một “cách tiếp cận hệ thống”. ðiều ñó có nghĩa là một người cân nhắc 
tìm hiểu hệ thống một cách tổng thể và nhận ra chỗ nào có khả năng can thiệp 
ñược (3). Vì vậy các giải pháp có khả năng bao gồm các yếu tố ñề cập ñến người 
sử dụng, chẳng hạn như giáo dục, cũng như là bắt buộc thực hiện luật và các quy 
ñịnh, thiết kế và xác ñịnh các tiêu chuẩn cho mũ bảo hiểm. Những yếu tố này 
ñược kết hợp trong một thời gian. 
 
Nhìn chung, mục tiêu sẽ bao gồm một hoặc nhiều mục tiêu sau: 

- Nâng cao nhận thức của cộng ñồng về an toàn giao thông ñường bộ, ñặc 
biêt việc sử dụng mũ bảo hiểm; 

- Nâng cao tỷ lệ người ñi xe máy ñội mũ bảo hiểm 
      -     Nâng cao chất lượng mũ bảo hiểm 
    -     Giảm tỷ lệ chấn thương sọ não, và tử vong do tai nạn xe máy 
 

Chú thích ảnh: Một kế hoạch hành 
ñộng có thể xây dựng theo cấp ñộ vùng 
hoặc quốc gia. Ảnh trên chỉ ra chiến 
lược an toàn giao thông ñường bộ 
trong vùng của Ngân hàng phát triển 
châu Á 

 
 
Hình 3.2 Các bước trong chương trình: Từ ñánh giá ban ñầu ñến ñánh giá 
sau chương trình 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1   ðÁNH GIÁ TH ỰC TRẠNG (mô-ñun 2) 

2 THI ẾT LẬP NHÓM LÀM VI ỆC (mô-ñun 3)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                           
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sử dụng kết quả ñánh giá thực trạng ñể xây dựng mục tiêu chương 
trình 
 
Ở miền bắc Thái Lan, người ta tiến hành một phân tích hiện trạng vào cuối thập 
niên chín mươi cho thấy việc gia tăng những chấn thương sọ não và tử vong do 
va chạm và tai nạn xe máy. Xe máy ñóng góp 40 % vào số ca tai nạn, và dưới 10 
% số người ñi xe máy ñội mũ bảo hiểm. Những người không ñội mũ bảo hiểm 
chủ yếu là những người lần ñầu tiên có xe máy hay thuộc nhóm dân tộc thiểu số. 
Phân tích cũng chỉ ra rằng những người này thiếu nhận thức về nguy cơ khi ñi 
xe không ñội mũ bảo hiểm. Hơn nữa, mũ bảo hiểm không sẵn có ở vùng này, do 
những người kinh doanh mũ bảo hiểm không nhìn thấy thị trường cho chúng.  
 
Các giải pháp ñược ñưa ra sau phân tích này là: 

• Về khía cạnh luật pháp: Bắt buộc ñội mũ bảo hiểm khi tham gia giao 
thông ñường bộ; 

• Về khía cạnh thi hành luật: Thi hành tại miền bắcThái Lan 
• Về khía cạnh giáo dục: 

3XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ðỘNG (mô-ñun 3) 

- Xây dựng mục tiêu                -  Dự tính  
- Xây dựng các chỉ tiêu                các nguồn lực 
- Xây dựng các chỉ số              -   Xây dựng cơ tinh theo 
- Lựa chọn các hoạt ñộng             dõi và ñánh giá 

4. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ðỘNG            
       CÁ NHÂN (mô-ñun 3)              

5. ðÁNH GIÁ (mô-ñun 4) 



- Thông báo cho mọi người về những nguy cơ của chấn thương sọ não ñối 
với người ñi xe máy; 

- Giới thiệu về lợi ích của việc ñội mũ bảo hiểm trong phòng chống chấn 
thương ở ñầu; 

- Khuyến khích họ sử dụng mũ bảo hiểm 
- Giới thiệu cho mọi người về việc chấp hành luật, và mức xử phạt nếu vi 

phạm. 
 

3.2.2 Xác ñịnh các chỉ tiêu 
 
Khi lên kế hoạch cụ thể, thì các mục tiêu chung cũng cần phải ñược cụ thể hoá. 
Chẳng hạn như, mục tiêu là tăng tỷ lệ sử dụng mũ bảo hiểm có thể ñược viết lại 
thành “tăng tỉ lệ sử dụng mũ bảo hiểm lên số lượng cụ thể, trong thời gian bao 
lâu”. Thông thường mục tiêu phải ño lường ñược, và có giới hạn thời gian. ðiều 
này ñược thể hiện bằng các chỉ tiêu, ví dụ, phần trăm giảm ñi (hay tăng lên) sau 
một thời gian cụ thể. Xây dựng ñược các chỉ tiêu sẽ làm cho chương trình an 
toàn giao thông ñường bộ ñường bộ mang tính thực tế hơn, sử dụng có hiệu quả 
nguồn vốn công cộng và các nguồn lực khác, làm tăng uy tín của những người 
thực hiện chương trình (4,5). 
 
Xây dựng các chỉ tiêu ñòi hỏi việc sử dụng các số liệu ban ñầu về tai nạn và 
chấn thương ñể thiết lập ñược những mục tiêu ño lường ñược. Ví dụ, một hoạt 
ñộng nhằm vào việc tăng 30% số sử dụng mũ bảo hiểm, hay giảm 50% số chấn 
thương sọ não sau một thời gian cụ thể. Những sáng kiến an toàn giao thông 
ñường bộ ñường bộ khác ñã rút ra kinh nghiệm rằng các chỉ tiêu cần thể hiện 
ñược mong muốn, và có thể thực hiện ñược trong một thời gian dài (6). Một 
khung thời gian lâu hơn cũng cho phép chương trình ñược thực hiện theo từng 
bước một. Chương trình Hyderabad ở Ấn ðộ là ở Khung 3.2 là một ví dụ, mô tả 
chương trình ñã giảm ñược số chấn thương sọ não  như thế nào sau ba giai ñoạn. 
Mỗi giai ñoạn ñược xây dựng dựa trên kết quả của giai ñoạn trước.  
 
Tại các nước có thu nhập thấp và trung bình thì những số liệu phù hợp không thể 
sẵn có, trong trường hợp này thì cần phải xây dựng một mục tiêu mô tả. 
 
Bảng 3.1 là ví dụ về các giai ñoạn có thể của một chương trình ñội mũ bảo hiểm 
mang tính lý thuyết, có các mục tiêu thực tế và có thể ñạt ñược. 
 
 
Khung 3.2:  Thành công của chương trình ñội mũ bảo hiểm ở Hyderabad, Ấn 
ðộ 
 
Thành phố Hyderabad, của bang Andhra Pradesh nằm ở phía nam Ấn ðộ, có 
1,25 triệu người ñi xe máy, và có 250 km ñường bộ. Những người ñi xe máy tại 



ñây ñã hai lần thành công trong việc thuyết phục chính quyền không triển khai 
luật qui ñịnh ñội mũ bảo hiểm khi ñi xe máy. Vào tháng 9 năm 2004, một sáng 
kiến mới ñã ñược phát ñộng, ñó là xây dựng một ñạo luật mới về ñội mũ bảo 
hiểm mà trước ñó tổ chức một chiến dịch mạnh mẽ rộng khắp trong cộng ñồng.  
 
Chiến dịch này gồm có ba giai ñoạn. Giai ñoạn ñầu tập trung vào tăng cường 
nhận thức về an toàn giao thông ñường bộ ñường bộ. Tất cả các rạp chiếu phim 
tại Hyderabad khi ñó ñều trình chiếu 3 ñoạn phim ngắn về an toàn khi ñi xe máy 
trước khi chiếu bộ phim chính thức. Những người ñi xe máy ñược giới thiệu về 
luật mới, và có 8 tuần ñể mua mũ bảo hiểm trước khi thi hành nghiêm ngặt luật 
mới này. Họ cũng ñược cảnh báo về sự nguy hiểm của những chiếc mũ bảo hiểm 
không ñạt tiêu chuẩn. 
 
Giai ñoạn 2 tập trung vào việc ñảm bảo có ñủ mũ bảo hiểm cho ngày bắt ñầu thi 
hành luật. Nó ñòi hỏi phải thuyết phục ñược các nhà sản xuất mũ bảo hiểm cùng 
tham gia tổ chức một chương trình “hội chợ” v ề mũ bảo hiểm. Tại ñó các bán 
mũ bảo hiểm của tất cả các hang ñược bày bán. Bất kỳ một mũ bảo hiểm kém 
chất lượng nào ñược tìm thấy sẽ bị tịch thu, và người bán hàng sẽ bị truy tố. 
 
Cũng vào thời gian ñó, các phương tiện thông tin ñại chúng ñã thông báo rằng 
một khi luật mới ñược thi hành thì người không ñội mũ bảo hiểm sẽ không chỉ bị 
phạt 50 Rs (Ru-pi) - (1,10 ñô la Mỹ) mà còn phải tham dự một khoá tư vấn bắt 
buộc, và người ñó sẽ phải mang mũ bảo hiểm ñến các buổi tư vấn. 
 
Các sự kiện khác bao gồm các cuộc tranh luận, các cuộc hội thảo chuyên ñề, thi 
vẽ tranh và diễu hành. Các tài liệu về an toàn giao thông ñường bộ ñường bộ 
ñược phân phát rộng khắp. ðến ngày thi hành luật, thì chiến dịch này cũng 
ñược ñẩy mạnh. Những người nổi tiếng ñược mời nói về an toàn giao thông 
ñường bộ ñường bộ trên các phương tiện thông tin ñại chúng. Một diễn viên hài 
nổi tiếng ñã tham gia vào chương trình này vì con trai của anh ta ñã bị chết 
trong một vụ tai nạn do không ñội mũ xe máy.  
 
Ở giai ñoạn 3 của chiến dịch chủ yếu nhằm việc ñảm bảo sự chấp hành nghiêm 
chỉnh luật. ðến ngày thi hành luật mới thì các nhân viên cảnh sát sẽ chặn ñường 
những người ñiều khiển xe máy không ñội mũ bảo hiểm, tịch thu bằng lái xe và 
giấy ñăng ký xe máy, sau ñó sẽ triệu tập họ tham dự một buổi tư vấn ñược sắp 
xếp vào một ngày sau ñó. 
 
Những buổi tư vấn gồm có những bộ phim về an toàn giao thông ñường bộ 
ñường bộ và tầm quan trọng của việc ñội mũ bảo hiểm. Sau khi chiếu phim xong 
những người tham gia này sẽ phải trả lời một bộ câu hỏi về nội dung mà họ vừa 
ñược xem. Sau ñó họ sẽ ñược yêu cho thấy mũ bảo hiểm họ mới mua kèm với 
cầm tờ giấy triệu tập, họ chỉ ñược nhận lại bằng lái xe và giấy tờ xe máy sau khi 
ñã hoàn thành các phần trên. Sự bất tiện khi phải tham gia buổi tư vấn kéo dài 



hai giờ tỏ ra có hiệu quả hơn so với việc phạt một khoản tiền do vi phạm. Và 
nhu cầu mua mũ bảo hiểm ñã tăng. Tại hội chợ mũ bảo hiểm, người ñiều khiển 
phương tiện giao thông ñường bộ có thể mua ñược những chiếc mũ với giá cạnh 
tranh, nhiều kiểu dáng, và màu sắc. Chính quyền Andhra Pradesh ñã không 
ñánh thuế ñối với những chiếc mũ ñược bán ra trước ngày bắt ñầu thi hành luật. 
 
Những kết quả bước ñầu ñạt ñược khá ấn tượng. Tỉ lệ người ñội mũ bảo hiểm ñã 
tăng từ 10% vào ngày ñầu tiên thi hành luật mới, và tăng gần 70% sau 6 tuần, 
và 6 tháng sau khi luật này có hiệu lực thì có khoảng 200.000 người ñi xe máy 
ñã ñược tư vấn do không chấp hành luật.   
 

Chú thích ảnh: Một chiến dịch vận 
ñộng cộng ñồng là cấu phần ñầu tiên 
cảu chiến dịch vận ñộng ñội mũ bảo 
hiểmxe máy  cuả Hderabad 

 



Bảng 3.1: Ví dụ về mục tiêu mang tính thực tiễn và có khả năng ñạt ñược 
 

CÁC GIAI ðOẠN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
                        
 Giai ñoạn 1 

Giới thi ệu ban ñầu về 
mũ bảo hiểm/luật thực 
hiện ñội mũ bảo hiểm  

Giai ñoạn 2 
Tăng số người sử dụng 
mũ bảo hiểm lên một 
nấc mới 

Giai ñoạn 3 
ðẩy mạnh và duy trì 
việc sử dụng mũ bảo 
hiểm 

Tình tr ạng Dưới 10% người tham 
gia giao thông ñường bộ 
ñội mũ bảo hiểm 

30%-40% người tham 
gia giao thông ñường bộ 
ñội mũ bảo hiểm 

60%-70% người tham 
gia giao thông ñường bộ 
ñội mũ bảo hiểm 

Những vấn ñề chính 
ñược phát hiện 

Nhận thức kém về việc 
ñội mũ bảo hiểm và 
phần lớn người dân 
chống ñối lại 
 
 
Mũ bảo hiểm với giá 
chấp nhận ñược không 
ñược sử dụng rộng rãi  
 
Chất lượng mũ bảo hiểm 
kém 
 
Việc bắt buộc thi hành 
luật còn yếu  

Sự chấp hành luật giảm 
xuống ( chẳng hạn như 
do việc ngừng phổ biến 
những thông ñiệp khích 
lệ thực hiện luật  
 
Không còn bắt buộc ñội 
mũ bảo hiểm  
 
 
Sử dụng mũ bảo hiểm 
không ñạt yêu cầu 
(chẳng hạn như sử dụng 
mũ bảo hiểm không có 
dây cài) 

Giảm việc chấp hành 
 
Các nguồn lực ñề bắt 
buộc thực hiện luật 
ñược chuyến sang các 
vấn ñề giao thông 
ñường bộ khác 
 
 
Luật bắt buộc bị huỷ bỏ 

Mục tiêu chung và 
mục tiêu cụ thể 

Tăng tỷ lệ người tham 
gia giao thông ñường bộ  
sử dụng mũ bảo hiểm 
lên 30% - 40% 
 
Tăng số lượng mũ bảo 
hiểm ñược bán với một 
cách ñáng kể 
 
ðẩy mạnh việc bắt buộc 
thực hiện ñội mũ bảo 
hiểm ñối với nhũng 
nhóm ñặc biệt ñi xe máy 
 
Giảm số chấn thương sọ 
não của những người ñi 
xe máy. Số chấn thương 
này có thể theo dõi qua 
sổ sách của bệnh viện 

Tăng tỷ lệ người sử 
dụng mũ bảo hiểm lên 
60%-70% 
 
 
Tăng tỷ lệ ngườichấp 
nhận việc ñội mũ bảo 
hiểm lên 80%-90% 
 
Tăng tỷ lệ số mũ bảo 
hiểm trên thị trường ñạt 
tiêu chuẩn lên 80%-90% 
 
 
Giảm số chết do chấn 
thương sọ não xuống 
một mức cụ thể 

Tăng tỷ lệ người sử 
dụng mũ bao hiểm lên 
hơn 90% 
 
Lại chiến dịch bắt buộc 
thực hiện ñội mũ bảo 
hiểm  
 
Thu ñược thái ñộ tích 
cực của người dân ñối 
với việc ñội mũ bảo 
hiểm 
 
Gần như tất cả ñội mũ 
bảo hiểm ñúng cách 
 
Hầu hết mũ bảo hiểm 
ñạt tiêu chuẩn 
 
Giảm số chấn thương sọ 
não và tử vong xuống 
một mức cụ thể 

Khoảng thời gian có thể 
cho từng giai ñoạn 

 Từ 4-5 năm 2-3 năm Tùy theo tình huống 
 
6 tháng ñến 1 năm 

 



3.2.3 Xây dựng các chỉ số quá trình 
 
Khi nhóm làm việc ñã xây dựng ñược các chỉ tiêu, thì cũng cần thống nhất về các 
chỉ số quá trình ñể ño lường ñược tiến ñộ của dự án dựa theo chỉ tiêu ñã ñặt ra. Các 
chỉ số quá trình là những biện pháp chỉ ra sự thay ñổi và những tiến bộ trong các 
mặt cần quan tâm, chẳng hạn như: 

- Nhận thức về ñội mũ bảo hiểm 
- Việc chấp hành việc ñội mũ bảo hiểm 
- Số trường hợp bị chấn thương sọ não, số ca tử vong do chấn thương ñó 

 
ðể có thể chỉ ra ñược sự thay ñổi và những tiến bộ, những số liệu này cần phải 
ñược so sánh với các số liệu ban ñầu. 
 
Các chỉ số quá trình ñiển hình gồm có: 

- Số mũ bảo hiểm bán ra hàng năm ; 
- Tỷ lệ sử dụng mũ bảo hiểm (chẳng hạn tỉ lệ ñội mũ bảo hiểm trên tổng số 

người ñi xe máy, hay trên 100.000 dân); 
- Số chấn thương/ tử vong hàng năm do tai nạn hay va chạm khi tham gia giao 

thông ñường bộ ñường bộ; 
- Tỉ lệ tử vong do chấn thương sọ não trên toàn bộ các chấn thương ñược ghi 

chép tại bệnh viện (lưu ý rằng chỉ số này có thể bị ảnh hưởng bởi các chấn 
thương sọ não có các nguyên nhân khác như ngã, súng ñạn, và các loại tai 
nạn giao thông ñường bộ khác) 

- Thực thi áp dụng luật ñội mũ bảo hiểm của ngành công an; 
- Nhận thức của cộng ñồng về ñội mũ bảo hiểm; 
- Quan niệm của cộng ñồng về ñội mũ bảo hiểm. 

 
Các tiêu chuẩn ño lường xa hơn có thể ñược xây dựng, ñặc biệt cho mục ñích theo 
dõi dự án. Các chỉ số mới này không sẵn có, mặc dầu việc xây dựng nó không khó 
khăn. Nó bao gồm: 

- Việc sử dụng ñúng mũ bảo hiểm trong phạm vi dự án này; 
- Sự sẵn có và khả năng chi trả cho mũ bảo hiểm ñạt tiêu chuẩn quốc gia; 
- Năng lực ngành công an; 
- Sự thường xuyên của các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng ñồng. 

 
Mỗi chỉ số tương ứng với một chỉ tiêu cụ thể. Chỉ tiêu thường có tính ñịnh lượng 
nhưng trong vài trường hợp nó là ñịnh tính. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào chỉ 
tiêu cũng phải cụ thể. Bảng 3.2 cung cấp một ví dụ về xây dựng chỉ tiêu cho một 
chương trình ñội mũ bảo hiểm giả ñịnh



Bảng 3.2 . Ví dụ về các chỉ số quá trình với những chỉ tiêu mang tính khả 
thi 
 
Mục tiêu Chỉ số quá trình Giá tr ị ban ñầu 

của các chỉ số 
Giá tr ị mong ñợi 
của các chỉ số 

Nâng cao nhận 
thức về việc ñội 
mũ bảo hiểm 

- Tần số của các 
chiến dịch vận 
ñộng cộng ñồng 
ñội mũ bảo hiểm 
- Bán mũ bảo 
hiểm 
- Thái ñộ của 
cộng ñồng vê việc 
sử dụng mũ bảo 
hiểm 

- 0/ tháng 
- 200/tháng 
- Nhìn chung là 
phản ñối  

-  4/tháng 
- 1.500/tháng 
-  Nhìn chung là 
chấp nhận 

Tăng số người sử 
dụng mũ bảo 
hiểm 

- Số cửa hàng bán 
mũ bảo hiểm 
- Số mũ bảo hiểm 
ñược bán 
- Tỷ lệ người sử 
dụng mũ bảo 
hiểm 

- 10 
 
- 200/tháng 
 
- <10% 

- 50 
 
- 1.500/tháng 
 
- 30% 

Giảm số chấn 
thương sọ não và 
tử vong 

- Số chấn thương 
ñầu của những 
người ñi xe máy 
tại các bệnh viện 
trung ương 
- Số người chết 
do tai nạn xe máy 

- 10/ngày 
- 250/năm 

- 8/ngày 
- Những chỉ tiêu 
mang tính khả thi 
cần phải ñược cố 
ñịnh  

 
 
 
 

 UNESCAP ñịnh nghĩa mục ñích an toàn giao thông ñường bộ:  
 
Bản dự thảo mục ñích an toàn giao thông ñường bộ ñược xây dựng bởi Ủy ban 
Kinh tế xã hội các nước châu Á và khu vực Thái Bình Dương (United Nations 
Economic and Social Commission for Asian and the Pacific (UNESCAP), bao 



gồm các mục ñích và chỉ tiêu cụ thế cho việc sử dụng mũ bảo hiểm của vùng, 
cũng như là các chỉ số có thể ño lường ñược mục ñích có ñạt ñược hay không 
 
Mục ñích: tạo ra việc ñội mũ bảo hiểm như một tiêu chuẩn nhằm mục ñích giảm 
1/3 tỷ lệ tử vong do tai nạn xe máy 
 
Các chỉ số:  
- Số người chết /số xe máy 
- Tỷ lệ phần trăm sử dụng mũ bảo hiểm 
 

3.2.4 Quyết ñịnh các hoạt ñộng 
 
Sau  khi cụ thể hoá các chỉ số và chỉ tiêu, nhóm làm việc sẽ quyết ñịnh và lên kế 
hoạch hành ñộng. ðối với bất kỳ một chương trình giảm thiểu chấn thương do 
tai nạn giao thông ñường bộ nào thì cách tiếp cận phải bao gồm nhiều ngành. 
Ngành nào tham gia vào hoạt ñộng nào cần phải ñược chỉ rõ.  
 
Các hoạt ñộng ñược chia thành các mục lớn là giáo dục, luật pháp, và sự thi 
hành luật. Giáo dục luôn ñược ñặt lên trước sự thi hành luật. Sự thi hành luật 
chỉ khả thi ở những nơi ñã có cơ sở cho việc thi hành luật (ví dụ, những nơi ñã 
có luật và có khả năng cho việc thi hành luật) và ở ñó cộng ñồng ñã ñược thông 
báo. 
Bảng 3.3 dưới ñây là một ví dụ các hoạt ñộng ñược tiến hành theo các giai ñoạn 
của một chương trình ñội mũ bảo hiểm. 
 
Bảng 3.3: Các hoạt ñộng ñiển hình ở các giai ñoạn khác nhau của chương 
trình ñội mũ bảo hiểm 
 

CÁC GIAI ðOạN CủA CHƯƠNG TRÌNH 
 Những hướng dẫn ban 

ñầu về sử dụng mũ bảo 
hiểm 

Tăng mức sử dụng mũ 
bảo hiểm 

Tăng tỉ lệ sử dụng 
hơn nữa và duy trì  

Mục 
tiêu 

Tăng tỉ lệ sử dụng 
mũ bảo hiểm từ 
dưới 10% lên 30- 
40% 

Tăng tỉ lệ sử dụng 
mũ bảo hiểm từ 30- 
40% lên 60- 70% 

Tăng tỉ lệ sử 
dụng mũ bảo 
hiểm từ 60-70% 
lên ñến hơn 90% 

Giáo 
dục 

• Chiến dịch 
mạnh mẽ 
nâng cao 

• Thông báo 
rộng rãi về 
việc thi hành 

• Thúc ñẩy 
việc sử 
dụng mũ 



nhận thức của 
cộng ñồng về 
tai nạn và các 
chấn thương 
sọ não 

• Chiến dịch 
nâng cao 
nhận thức của 
cộng ñồng về 
lợi ích của 
việc ñội mũ 
bảo hiểm 

• Phổ biến luật 
và phạt tiền 
ñối với những 
người vi 
phạm 

• Các chiến 
dịch giáo dục 
tại trường học 

• Nhằm vào 
nhóm ñối 
tượng dễ 
chấp nhận sử 
dụng mũ bảo 
hiểm nhất 

• Tăng cường 
sử dụng mũ 
bảo hiểm ở 
nhóm các cơ 
quan/ tổ chức 

luật 
• Giáo dục ở 

nhà trường từ 
những năm 
học ñầu tiên 

• Tập trung vào 
những người 
ñang sử dụng 
mũ bảo hiểm 
ñể giúp họ 
tiếp tục duy 
trì 

• Tập trung vào 
những nhóm 
không chấp 
nhận ñội mũ 
bảo hiểm 

• Thúc ñẩy 
việc ñội mũ 
bảo hiểm như 
là một xu 
hướng thời 
trang 

bảo hiểm 
bằng cách 
phối hợp 
với các 
chương 
trình thể 
thao và 
thời trang 

• Sử dụng 
các mô 
hình mẫu  

• Sử dụng 
phương 
pháp giáo 
dục nhóm 
ñồng ñẳng 

• Tăng 
cường 
giáo dục 
trong 
trường 
học 

Luật 
pháp 

• Xây dựng và chỉnh sửa luật ñội mũ bảo hiểm phù hợp 
cho người ñi xe máy, xe ñạp 

• Thông qua luật qua các kênh pháp lý phù hợp 
 

Sự thi 
hành 

• Ra quyết ñịnh 
về hình thức/ 
mức xử phạt, 
và quá trình 

• Tăng cường 
việc chấp 
hành luật, kết 
hợp việc ñội 

Thắt chặt hơn 
nữa việc chấp 
hành luật 



thực hiện xử 
phạt 

• Tăng cường 
năng lực của 
công an 

• Tập huấn 
công an/ cảnh 
sát 

• Xây dựng 
khu vực cho 
triển khai sự 
thi hành luật 
ban ñầu 

mũ bảo hiểm 
với các 
những yêu 
cầu về giao 
thông ñường 
bộ khác như 
bằng lái xe, 
hay quan sát 
giới hạn tốc 
ñộ   

 

3.2.5. Xây dựng khung thời gian 
 
Một chương trình hành ñộng tăng cường sử dụng mũ bảo hiểm bao gồm cả: 
“các bước chuẩn bị”: luật pháp, tiêu chuẩn và ñề cương phác thảo và các “bước 
tiến hành” ñể ñảm bảo cho sự thi hành luật pháp và các quy ñịnh bằng việc 
khuyến khích và bắt buộc. Khung thời gian cho mỗi bước nên ñược cân nhắc kĩ 
càng khi lên kế hoạch cho dự án    
 
Khung thời gian sẽ phụ thuộc vào các hoạt ñộng ñã ñược thống nhất. Chẳng hạn 
như, nếu  luật pháp ñược xây dựng và thực hiện, thì những ñiều luật mới này có 
thể ñược quyết ñịnh thực hiện một cách bắt buộc theo giai ñoạn dần từng bước 
tại các khu vực ñịa lý khác nhau (xem mục 3.3.2). Tuy nhiên, rõ ràng là toàn bộ 
khung thời gian phải ñược thống nhất ngay từ giai ñoạn ñầu của quá trình lập kế 
hoạch bởi vì ñiều này có thể bị ảnh hưởng bởi các nguồn lực.   
 
 

3.2.6. Dự tính các nguồn lực cần thiết 
 
Một chương tình vận ñộng ñội mũ bảo hiểm không thể tiến hành ñược nếu như 
không có ñủ các nguồn lực tài chính và nguồn lực con người. Bởi vậy, là một 
cấu phần trong thiết kế chương trình, việc thực hiện theo các bước sau là hết 
sức quan trọng; 
- Những nhu cầu cần thiết của nguồn lực con người, bao gồm cả ñào tạo tập 

huấn, nên ñược dự tính 



- Các chi phí cho việc thực hiện chương trình phải ñược chia nhỏ theo các cấu 
phần và các hoạt ñộng ñã ñược quyết ñịnh 

- Các nguồn lực trong nước và quốc tế cần phải ñược xác ñịnh. Lý tưởng nhất 
là các bộ ngành sẽ tham gia vào quá trình thực hiện chương trình nên ñiều 
chỉnh ngân sách của họ ñể mang lại những hoạt ñộng mới. Nhóm làm việc 
cũng có thể bảo ñảm các nguồn trợ giúp tài chính từ các nhà tài trợ 

 
Sai lầm trong việc ñặt toàn bộ nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện các hoạt 
ñộng trong quá trình lên kế hoạch có thể làm hỏng thành công của chương trình 
trong tương lai. Vì vậy việc nhóm làm việc phải thực tế trong việc dự tính các 
khả năng có thể tìm ñược nguồn vốn cho chương trình là hết sức cần thiết.  
 
Phác thảo xong các hoạt ñộng cụ thể của chương trình, giờ ñây nhóm làm việc 
có thể tính chi phí cho mỗi hoạt ñộng, sau ñó lập dự toán dựa trên các bảng báo 
giá của các nhà cung cấp  hoặc chi phí cho những hoạt ñộng tương tự vừa mới 
ñược tiến hành 
Khi lập dự toán, các hoạt ñộng sau nên ñược tiến hành; 
- Dự tính các quỹ có sẵn trong suốt qúa trình thực hiện dự án; 
- Nếu cần thiết phải ñảm bảo cho các hoạt ñộng ưu tiên nhận ñược ñủ nguồn 

lực tài chính thì phải xác ñịnh các ưu tiên với các hoạt ñộng thực hiện theo 
từng giai ñoạn 

- Thảo luận với các cơ quan chính phủ khác, các tổ chức phi lợi nhuận và các 
công ty tư nhân về các dự án tương tự như dự án vận ñộng ñội mũ bảo hiểm 
ñã ñược tiến hành và các chi phí cho các dự án ñó. 

- Dự tính các chi phí quản lý hành chính và vận hành cho việc thực hiện thực 
hiện chương trình 

- Dựa tính chi phí giám sát và ñánh giá 
- Lên kế hoạch cho việc cho báo cáo tài chính thường xuyên theo các giai 

ñoạn 
 
Có hai phương pháp cho việc tính toán chi phí cho chương trình: 
- Chi phí tổng thể: Chi phí này bao gồm chi phí cho mỗi hoạt ñộng, cộng 

thêm việc phân bổ các nguồn lực con người và trang thiết bị sử dụng trong 
chương trình. Ví dụ như, nếu cảnh sát giao thông ñường bộ có ô tô tuần tra 
trên ñường cao tốc ñể bắt buộc người dân ñội mũ bảo hiểm, phần chi phí 
dành cho ô tô của cảnh sát cần phải ñược cho vào trong chương trình. 

- Chi phí biên: Chi phí này bao gồm chi phí trực tiếp dành cho việc thực hiện 
chương trình, bao gồm cả việc mua bán những trang thiết bị mới 

 
 



 Hiệu quả chi phí cho viêc xây dựng luật ñội mũ bảo hiểm: 
 
Số liệu của Trung Quốc cho thấy hiệu quả chi phí và lợi ích kinh tế của việc 
người ñi xe ñạp và xe máy ñội mũ bảo hiểm bao gồm: 
- Luật quy ñịnh cho người ñi xe máy ñội mũ bảo hiểm và các chi phí ñể bắt 

buộc việc thực hiện luật này ñược ước tính khoảng 437$ cho mỗi năm sống 
bị mất do tàn tật (DAILY) 

- ðối với luật quy ñịnh cho người ñi xe ñạp ñội mũ bảo hiểm việc bắt buộc 
thực hiện luật này, thì hiệu quả chi phí cho việc thực hiện từ 0% ñến 100% 
sẽ là 107$ cho mỗi năm sống bị mất do tàn tật (DAILY) 

 
 
Tổn thất của chấn thương và tử vong do giao thông ñường bộ ở các nước ñang 
phát triển ñược ước tính là 65 tỉ ñô la Mỹ mỗi năm (3). Một chương trình vận 
ñộng ñội mũ bảo hiểm hiệu quả sẽ làm giảm ñáng kể chấn thương sọ não 
nghiêm trọng và tử vong và có thể tạo ra ñược sự ảnh hưởng lớn ñến nền kinh 
tế. Vì vậy việc chính phủ xây dựng chương trình vận ñộng ñội mũ bảo hiểm và 
ñầu tư cho nó là hết sức cần thiết. Bảng 3.4 ñưa ra những khuyến nghị về cách 
thức ñể làm ñược ñiều ñó. 
 
Bảng 3.4: Những phương án có thể ñể tạo ra nguồn tài chính cho chiến 
dịch vận ñộng ñội mũ bảo hiểm  
 
Nguồn tài chính  Phương pháp cấp kinh phí   
 
- Tái ñầu tư Một vài khoản tiền từ tiền phạt ñối với việc không chấp hành luật ñội mũ 

bảo hiểm có thể tái ñầu tư cho nguồn tiền chính ñể hỗ trợ cho việc giáo dục 
cộng ñồng và tập huấn cho cảnh sát ñể họ thi hành luật. Tương tự như vậy, 
các nguồn tiền từ thuế xăng dầu, cấp bằng lái xe và các phí ñăng kí khác có 
thể dành riêng cho các mục ñích ñặc biêt khác liên quan chương trình vận 
ñộng ñội mũ bảo hiểm 

- Những người 
               ñỡ ñầu  Các tổ hợp công ty thường xuyên ñỡ ñầu cho các hoạt ñộng mà họ thấy 

ñược là có ích lớn ñối với cộng ñồng, và họ có thể tài trợ cho chương trình 
vận ñộng ñội mũ bảo hiểm hoặc một số cấu phần trong chương trình. Các 
công ty tham gia vào quá trình sản xuất xe máy, mũ bảo hiểm hoặc các công 
ty bán bảo hiểm có thể thu lợi ñược từ việc là người tài trợ chính cho 
chương trình vận ñộng ñội mũ bảo hiểm 

- Các tổ chức tài trợ Các cơ quan tài trợ phát triển và các tổ chức từ thiện khác là những nguồn 
có thể tài trợ cho chương trình vận ñộng ñội mũ bảo hiểm. Tương tự như 
vậy, các tổ chức trong lĩnh vực an toàn giao thông ñường bộ và cơ quan 
giáo dục có thể cung cấp tài chính hoặc tư vấn chuyên môn kĩ thuật    

 



 

 Ai là người chi tr ả? ðầu tư cho chương trình vận ñộng ñội mũ bảo 
hiểm 
 
Chính phủ và các nhà hoạch ñịnh chính sách phải nhận ra rằng một chương 
trình vận ñội mũ bảo hiểm ñòi hỏi một sự ñầu tư lớn, nhưng sẽ có thể có ñược 
lợi ích kinh tế lớn từ sự ñầu tư này và cả toàn bộ xã hội sẽ ñược hưởng lợi ích 
thông qua việc giảm chi phí ñiều trị. Các phân tích về lợi ích chi phí cho thấy 
ñầu tư cho một chương trình vận ñộng ñội mũ bảo hiểm thì phải tốn tiền nhưng 
có thể mang lại ý nghĩa chính trị lớn trong việc phát ñộng ñội mũ bảo hiểm. 
Nếu như những nghiên cứu không ñược tiến hành ở một quốc gia nào ñó, thì 
việc dựa vào số liệu hay các ví dụ khác từ những nước tương tự và kết hợp phân 
tích lợi ích chi phí với ñánh giá kế hoạch của chương tình là việc cần thiết (Xem 
Mô-ñun 4) 
 

3.2.7 Xây dựng một cơ chế giám sát 
 
Giám sát chương trình bao gồm sự kiểm tra chặt chẽ các chỉ số ñánh giá ñể ñảm 
bảo cho chương trình hướng tới mục ñích ñã ñề ra. Giám sát có thể là: 
- Liên tục, với cơ quan chủ trì trong nhóm làm việc theo dõi tổng thể chương 
trình khi có những vấn ñề xảy ra;  
- ðịnh kì, với các hoạt ñộng ñược ñánh giá vào cuối mỗi giai ñoạn thực hiện 
chương trình 
 
Bảng 3.5 ñưa ra ví dụ về những gì có thể giám sát có thể giám sát ñược trong 
suốt một chương trình vận ñộng ñội mũ hiểm và và những hoạt ñộng có thể tiến 
hành nếu như các chỉ số cho thấy các hoạt ñộng của chương trình ñang không ñi 
ñúng mục tiêu. Sau ñây là những ñiều hết sức quan trọng: 
 
- Xác ñịnh các nguồn lực dành cho nhiệm vụ này: nguồ lực con người cũng như 
tài chính nên ñược phân bổ ngay khi bắt ñầu quá trình ñể ñảm bảo cho việc 
giám sát và ñánh giá ñược tiến hành vào những thời ñiểm hợp lý và các kết quả 
ñược phổ biển rộng rãi. 
- Xác ñịnh cơ chế giám sát: ðề xuất những người có trách nhiệm giám sát tiến 
ñộ, và lúc nào thì tiến ñộ cần ñược báo cáo và báo cáo cho ai. Và nếu cần thiết 
thì làm thế nào ñể sớm thúc ñẩy việc thực hiện. Một cơ chế phản hồi nên ñược 



xây dựng ñể ñảm bảo cho việc kiểm tra chương trình một cách thường xuyên 
nếu như cần tăng cường tính chính xác và thích hợp. 
- ðánh giá ñịnh kì chương trình ñể xác ñịnh hiệu quả của ró. Những phương 
pháp ñánh giá ñược thảo thuận chi tiết hơn trong Mô-ñun 4. 
 
Phần này ñã mô tả các bước tiến hành từ ñánh giá thực trạng (Mô-ñun 2) ñến 
xây dựng kế hoạch hành ñộng cho chương trình mũ bảo hiểm. Những phần tiếp 
theo sẽ ñi chi tiết hơn vào những cấu phần ñặc biệt của chương trình vận ñộng 
ñội mũ bảo hiểm mà một người có thể tham gia vào qúa trình lập kế hoạch hành 
ñộng. Tuy nhiên ñầu tiên Hình 3.3 sẽ vạch ra những hoạt ñộng có thể có của 
chương trình hành ñộng.  
 
 
Bảng 3.5: Xác ñịnh các chỉ số và các hoạt ñộng của quá trình giám sát 
Bảng 1 

Các họat ñộng Các chỉ số giám sát Các hoạt ñộng ñược tiến hành 
nếu như quá trình giám sát cho 
thấy các hoạt ñộng không ñạt 
ñược các chỉ tiêu ñề ra 

Nâng cao nhận thức của 
cộng ñồng về luật ñội mũ 
bảo hiểm 

- Số lượng và tần suất 
các lần truyền thông trên 
phương tiện thông tin ñại 
chúng 
- Số lượng phản hồi từ 
các ñối tượng ñích của 
truyền thông 

- Nâng cao tính thuyết 
phục của các câu chuyện 
và thông ñiệp truyền 
thông 

Tăng cường khả năng thi 
hành luật của cảnh sát 

- Tỷ lệ sử dụng mũ bảo 
hiểm 
- Phạm vi của những 
vùng bắt buộc ñội mũ 
bảo hiểm 
- Tỷ lệ cảnh sát giao 
thông ñường bộ/số người 
ñi xe máy 

- Tăng số lượng cảnh sát 
giao thông ñường bộ  
- Thay ñổi khu vực bắt 
buộc ñội mũ bảo hiểm 
- Tăng cường hệ thống 
xử phạt và thu phạt 

Thiết kế chiến dịch nâng 
cao nhận thức của cộng 
ñồng về an toàn giao 
thông ñường bộ và sử 
dụng mũ bảo hiểm 

- Cấp ñộ nhận thức về an 
toàn giao thông ñường 
bộ 
- Cấp ñộ nhận thức về 
ích lợi của việc ñội mũ 
bảo hiểm 
- Cấp ñộ kiến thức về 

- Xác ñịnh ñối tượng 
mục tiêu  
-  Xác ñịnh các thông 
ñiệp 
- ðánh giá các phương 
tiện truyền thông thông 
ñiệp và thay ñổi nếu cần 



luật ñội mũ bảo hiểm và 
sự bắt buộc của họ 
- Cấp ñộ kiến thức về 
các tiêu chuẩn của mũ 
bảo hiểm  
- Các thay ñổi hành vi 
quan sát ñược (hoặc tự 
báo cáo) 

thiết 

 
 

3.2.8 ðảm bảo tính duy trì của chương trình  
 
Tính bền vững của chương trình vận ñội mũ bảo hiểm là rất cần thiết ñể ñảm 
bảo cho bất kì lợi ích từ chương trình ñược tiếp tục duy trì. Vì vậy khi lập kế 
hoạch hành ñộng, việc dự ñoán các yêu cầu tài chính cần thiết trong thời gian 
dài hạn và khả năng thúc ñẩy của bất kì cấu phần truyền thông nào của chương 
trình vận ñộng ñội mũ bảo hiểm là hết sức cần thiết. Vì vậy, ví dụ như tăng 
cường thúc ñẩy sự thực hiện luật ñội mũ bảo hiểm là mục tiêu dự án, thì khả 
năng thúc ñẩy ñược tiến hành sau khi tiến hành chiến dịch ngắn hạn phải ñược 
cân nhắc, và chiến lược thúc ñẩy phải bền vững - với quỹ tài chính phải ñược 
phân bổ hàng năm ñể hỗ trợ cho các khả năng hoạt ñộng của cảnh sát giao 
thông ñường bộ. Những gì ñạt ñược cần phải ñược duy trì với những chương 
trình trong tương lai nhằm mục tiêu nâng sự chấp hành lên một nấc mới. 
Duy trì thành công một chương trình cũng có yêu cầu các cấu phần của chương 
trình phải ñược ñánh giá và xác ñịnh xem những gì ñã có hiệu quả và những  gì 
chưa có hiệu quả (xem Mô-ñun 4). Những kết quả ñánh giá nên ñược phản hồi 
lại trong thiết kế và tiến hành những hoạt ñộng trong tương lai. 
 
 
 
 
Hình 3.3: Tổng quát về thiết kế một chương trình hành ñộng 
 
 
 
 
 
 
 

Xây dựng nhóm làm 
việc 

ðánh giá tình hình 
ñể xác ñịnh mức ñộ 
cần thiết của chương 
trình 

ðã có luật ñội mũ 
bảo hiểm chưa 

Bổ sung các quy 
ñịnh và chỉ thị thực 
hiện 

Soạn thảo luật, giành 
sự ủng hộ và ñồng 
thuận  



 
 
 
 
 
                                           Có 
                                    Nhưng chưa hiệu quả                                                       Chưa 
 
 
                                                                         Có 
 
 
 
 
 
                                         Có                                                    Chưa 
 
 
                                                                        Có 
 
 
 
                                           Có                                                  Chưa 
 
Chưa 
 
                                                                       Có 
 
 
                                         Có                                                    Chưa 
 
 
 
                                                                         Có 
                                                       
 
 
  
  
 



3.3 Làm thế nào ñể xây dựng và thi hành luật sử dụng mũ bảo hiểm 

 
 
Mục ñích chính của bộ luật này là làm cho việc sử dụng mũ bảo hiểm trở nên 
phổ biến. Tuy vậy, quá trình hoàn thiện bộ luật cũng sẽ giúp cho các hoạt ñộng 
khác, ví dụ như các vấn ñề thực tiễn xung quanh việc thi hành bộ luật này. 
Thêm vào ñó, quá trình này nên tăng thêm sự ñồng thuận của người dân trong 
nhu cầu về luật sử dụng mũ bảo hiểm.  
 

3.3.1 Xây dựng bộ luật 

 
Trong hầu hết các trường hợp, luật bắt buộc ñội mũ bảo hiểm còn bao gồm cả 
việc thêm một ñiều khoản vào một bộ luật ñã có sẵn - như là một phần của 
chính sách y tế hoặc luật giao thông ñường bộ. Tuy nhiên, ñôi khi ban hành một 
văn bản luật mới sẽ rất cần thiết.  
 
 Có rất nhiều bước cần thiết ñể tiến hành phác thảo việc ban hành luật bắt buộc 
sử dụng mũ bảo hiểm. Cụ thể là cần phải có việc ñánh giá việc ban hành luật 
hiện thời (xem Mô-ñun 2). Và nếu việc ban hành này phải ñược thanh lọc, 
người ta cần phải khẳng ñịnh ñược là những cơ quan có trách nhiệm sẽ thi hành 
bộ luật này hiệu quả (xem Hình 3.4) 
 
Trong việc hoàn thiện bộ luật này, bản kê sau ñây sẽ là một chỉ dẫn tốt: 
 

• ðánh giá tình hình pháp lý ñể xác ñịnh phạm vi của bộ luật hiện tại, nếu 
có (Mô-ñun 2) 

• Quyết ñịnh liệu bộ luật mới có cần thiết ñược thảo ra hay sẽ ñược tồn tại 
trong một bộ luật ñược sửa ñổi. 

• Quyết ñịnh phạm vi ban hành luật. 
• Xác ñịnh các ban ngành chính phủ sẽ liên quan nhiều nhất ñên việc thi 

hành bộ luật. 
• Bảo ñảm các cơ quan chính phủ sẽ có thẩm quyền thi hành và tăng cường 

việc thi hành bộ luật này. 
 
Khi tình tình hình pháp lý hiện thời của việc ban hành luật ñược ñánh giá thì 
mục ñích chính của việc phổ biến bộ luật nên ñược xác ñịnh. Những ñiều này 
cũng sẽ bao gồm một trong những bước sau: 
- Nêu lên việc còn thiếu bộ luật 



- Củng cố luật hiện hành 
- ðưa ra sự hướng dẫn chi tiết hơn và giúp ñỡ ñể thi hành luật 
- Tăng thêm tính hợp pháp của bộ luật ñể những nhà chức trách có trách nhiệm 
thực thi bộ          luật hiệu quả. 
 
Hầu hết các nước có mức thu nhập cao ñều ban hành luật bắt buộc ñội mũ bảo 
hiểm. Ở một số nước, mỗi bang hoặc tỉnh ñếu có ñặc quyền quyết ñịnh ban 
hành luật này, ví dụ ở Mỹ và Ấn ðộ. Luật này ñược ban hành phải phù hợp với 
ñiều kiện từng nước. Tuy vậy, việc xem xét ví dụ từ những nước khác có thể sẽ 
hữu ích như là một xuất phát ñiểm. Bảng 3.6 cung cấp những ví dụ của 1 văn 
bản dựa trên thực tế từ việc ban hành luật này ở một số nước. 
 



 

Có 

Có một luật bắt buộc ñội

mũ bảo hiểm nào chua?

mũ bảo hiểm trong các luật sau:
- Bộ luật giao thông ñường bộ 
- Quy ñịnh y tế của chính phủ 

Chua biết hoặc 
không chắc chắn

Không có luật

Xem luật về bắt buộc ñội 

- Ban hành luật mới
- Tạo ra môi trường luật pháp
việc bắt buộc sủ dụng mũ 
bảo hiểm

Có 

Có 

Xem huớng dẫn bắt buộc sủ 
dụng mũ bảo hiểm trong:
- ðiều luật, nghị ñịnh hay quy 
ñịnh về an toàn giao thông ñường bộ
- Quy ñịnh chính phủ hay 
huớng dẫn thục hiện

Chua biết hoặc 
không chắc chắn

ðiều luật có huớng dẫn
hay bắt buộc thực thi 
hay không?

Không có huớng dẫn

ðua ra các chỉ thị hay huớng 

dẫn thục hiện

Xem huớng dẫn bắt buộc sủ 
dụng mũ bảo hiểm trong:
- ðiều luật, nghị ñịnh hay quy 
ñịnh về an toàn giao thông ñường bộ
- Quy ñịnh chính phủ hay 
huớng dẫn thục hiện

Liệu tính hợp pháp của
luật có ñủ ñể hỗ trợ
cho các cơ quan chấp hành 
hay không?

ðảm bảo tính hợp pháp

từ cấp thẩm quyền cao nhất
của luật bằng việc hỗ trợ

Hình 3.4: Xác ñịnh tính hợp pháp



3.3.2 Giới thi ệu và thi hành luật 
 
Mức ñộ phức tạp mà liên quan ñến việc thông qua bộ luật thì lại phụ thuộc vào 
tình hình pháp lý. ðể có hiệu quả cao nhất, việc ban hành bộ luật này cần có sự 
ủng hộ rất lớn từ các cơ quan có thẩm quyền cấp cao nhất của chính phủ, bằng 
cách các cơ quan này gửi thông ñiệp ñến xã hội rằng việc sử dụng mũ bảo hiểm 
và an toàn giao thông ñường bộ là những vấn ñề mang tính quốc gia quan trọng. 
 
ðể ñảm bảo rằng sự ủng hộ này có thể ñạt ñược, ñối với nhóm làm việc ñiều 
quan trọng là phải xác ñịnh ñược những người ñóng vai trò chính cần có ñể tán 
thành bộ luật, cùng với những người mà sẽ rất cần trong việc thi hành bộ luật. 
Các nhân tố này nên ñược kết nối với nhau trong kế hoạch hành ñộng cụ thể. 
 
Nhóm làm việc là những nhân tố chủ yếu ñể thúc ñẩy và ñạt ñược sự ñồng 
thuận ñối với việc ban hành. Thành viên của nhóm này, những quan chức chính 
phủ, các nhà hoạch ñịnh chính sách, và các chuyên gia phòng chống chấn 
thương, sẽ là những người có ảnh hưởng lớn trong việc thuyết phục người dân 
về tính cấp thiết của bộ luật. 
 
Những câu hỏi sau nên ñược xem xét khi ñưa ra dự thảo luật này: 
• Cơ quan chức năng nào sẽ có hiệu quả nhất và ảnh hưởng nhất ñối với việc 

thi hành bộ luật? 
• Khả năng của các cơ quan này có phù hợp với việc ban hành bộ luật? 
• Dự thảo bộ luật có ñược viết phù hợp ñể ñạt ñược sự ủng hộ không? 
• Các hình phạt như thế nào ñối với chủ phương tiện không thi hành luật? Các 

hình phạt này có phù hợp không, và liệu chúng có hiệu quả không? 
• Bộ luật này có ñúng tiêu chuẩn ñạo ñức không? (xem Khung 3.3) 
 
Việc thi hành sẽ là một bước khó khăn hơn nhiều việc ban hành, ñặc biệt là ñối 
với những nước thu nhập thấp và trung bình. Vì thế chỉ dẫn thi hành vẫn còn 
nhiều tranh cãi. Việc thi hành cần ñược chia ra làm nhiều giai ñoạn: trong tình 
huống như thế, những vùng có sự ñồng thuận thấp và tỷ lệ tai nạn giao thông 
ñường bộ cao sẽ là những nơi ñược chọn thi hành luật ñầu tiên. Ví dụ ở Việt 
Nam, có một bộ luật về việc bắt buộc sử dụng mũ bảo hiểm ñối với xe mô tô. 
Bộ luật này trước tiên ñược áp dụng ñối với ñường cao tốc, trong khi ñường 
trong thành phố ñược ñược miễn không phải ñội. Việc thi hành luật ñối với 
ñường trong thành phố do các cơ quan chức năng của mỗi tỉnh thành phố quy 
ñịnh. Như vậy việc sử dụng mũ bảo hiểm là bắt buộc ở một số tỉnh và thành phố 
còn một số nơi khác thì không bắt buộc. Ở một số nước việc miễn trừ ñược áp 



dụng tùy thuộc vào loại hình phương tiện mô tô hai bánh. Như ở một số thành 
phố ở Ấn ðộ, những xe mô tô phân khối nhỏ ñược liệt vào dạng miễn trừ. 
 
Bảng 3.8 Các văn bản pháp luật áp dụng mũ 
bảo hiểm tại một số quốc gia  
 
BRAXIN   
 
Văn bản: 
 
a) Chủ các phương tiện xe mô tô phân khối lớn và 
phân khối nhỏ, xe ñạp gắn máy chỉ ñược lưu thông 
trên ñường phố khi: 
- ðội mũ bảo hiểm với tấm che mặt hoặc kính bảo 
vệ 
 
b) Hành khách trên các phương tiện xe mô tô phân 
khối lớn nhỏ, xe ñạp gắn máy, chỉ ñược ñi cùng 
khi: 
-ðội mũ bảo hiểm. 
 
c) Khi lái xe mô tô phân khối lớn nhỏ và xe ñạp 
gắn máy: 
- Nếu không ñội mũ bảo hiểm có tấm chắn hoặc 
kính bảo vệ và trang phục theo quy tắc tiêu chuẩn 
và quy ñịnh kỹ thuật ñược ghi trong luật giao thông 
ñường bộ ñường bộ Braxin; 
- Chở người không ñội mũ bảo hiểm như ñã quy 
ñịnh ở trên, hoặc chở hơn số người quy ñịnh trên 
các xe 3 bánh; 
 
Sẽ bị: 
Vi phạm - rất nghiêm trọng 
Phạt - Tiền và treo bằng lái 
Thủ tục chính quyền- Thu hồi bằng lái 
 
Nguồn 

a) ðiều 54, phần 1, Luật giao thông ñường 
bộ ñường bộ Braxin, 1997 

b) ðiều 55, phần 1, Luật giao thông ñường 
bộ ñường bộ Braxin, 1997 

c) ðiều 244, phần 1 và 2, Luật giao thông 
ñường bộ ñường bộ, 1997.  

 
 
TRUNG QUỐC 
  
Văn bản: 
 
Khi phương tiện mô tô ñi lại trên ñường phố, người 
lái xe và người ñồng hành phải thắt chặt dây an 
toàn theo như ñiều khoản luật, và người lái xe và 
người ñồng hành phải ñội mũ bảo hiểm theo như 
ñiều khoản luật 

 
Nguồn: 
 
ðiều 51, Luật an toàn giao thông ñường bộ ñường 
bộ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Ngày 
ban hành 28/10/2003.Quyết ñịnh của nước CHND 
Trung Hoa (số 8). 
 
 
ẤN ðỘ 
 
Văn bản 
 
Chương VIII, mục 129. ðội mũ bảo vệ ñầu 
Mỗi người lái xe (dù loại xe ô tô hoặc xe mô tô 
nào) khi ở nơi công cộng sẽ phải ñội [ mũ bảo vệ 
ñầu tuân theo tiêu chuẩn của Cục Tiêu Chuẩn Ấn 
ðộ ]: 
 
 Với ñiều kiện là ñiều khoản này không áp dụng 
ñối với người Sikh, nếu anh ta ñội khăn xếp khi 
ñang lái xe trên ñường. 
 
 ðiều kiện nữa là Chính phủ có thể bằng một vài 
luật ñưa ra những ngoại lệ mà có thể phù hợp. 
 
Giải thích: Mũ bảo vệ ñầu nghĩa là mũ: 

a) bằng tác dụng về hình dạng của nó, chất 
liệu và cấu trúc, có thể giúp người lái xe 
an toàn trong trường hợp xảy ra tai nạn 

b) ñược ñội chặt vào ñầu của người ñội bằng 
dây da hoặc những thứ khác ở trên mũ. 

 
 
Bình luận: 
 
Việc bắt buộc ñội mũ bảo hiểm ñối với chủ phương 
tiện hai bánh ñược dựa trên cơ sở hợp lý mà có tính 
ñến tỷ lệ ñáng cảnh báo tai nạn giao thông ñường 
bộ liên quan các phương tiện hai bánh. Chính sách 
này không chỉ có lý mà còn quan tâm ñến lợi ích 
của toàn thể cộng ñồng. Bởi vì theo các số liệu 
thống kể ñã chỉ ra rằng ngày càng có nhiều phương 
tiện hai bánh ñã quá hạn có thể gây ra tai nạn lưu 
thông trên ñường phố – K. Veeresh v. UOI AIR 
1994 Kar. 56 
 
Nguồn: 
ðiều khoản về phương tiện mô tô Ấn ðộ 1988. 
ðược sửa ñổi trong ñiều khoản về phương tiện mô 
tô, 2001 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÊ-PAN 
 
Văn bản: 
 
130. Dây an toàn phải ñược thắt chặt và mũ bảo 
hiểm phải ñược ñội khi lái xe 
 

(1) Khi lái phương tiện trong danh mục cho 
phép, cả người lái xe và người ngồi ghế 
trước ñều phải thắt chặt dây an toàn. 

(2) Người lái xe mô tô cũng tương tự ñối với 
các phương tiện khác, và người cùng ngồi 
trên phươg tiện ñều phải ñội mũ bảo hiểm. 

 
Nguồn: 
 
Phụ lục 2, ðoạn trích trong  ðiều  khoản quản lý 
giao thông ñường bộ và phương tiện giao thông 
ñường bộ, 1993 ( bản dịch không chính thức ) ở 
Sharma, GK; Tai nạn giao thông ñường bộ ở 
Nêpan: hiện trạng và kế hoạch hành ñộng), NIIP- 
National Institute for Injury Prevention ( Học viện 
Phòng chống chấn thương quốc gia), Kathmandu, 
Nêpan; Nguồn cơ bản: Bộ Tư Pháp và Văn Phòng 
Quốc Hội Nêpan chương 42, số 52, Pousha 11, 
2049 và Nepal Rajpatra tập 42 số 51, Pousha 22, 
2049 và Nêpan Rajpatra tập 43 số 28, Bhadra 9, 
2050 (sửa ñổi lần một) 
 
 
 
 
QUATAR 
 
Văn bản 
Người lái xe và người ñi cùng trên xe phải ñội mũ 
bảo hiểm ñược thiêt kế cho mục ñích trên (hình 
phạt cho việc không ñội mũ bảo hiểm ñăc biệt là 
200 QR) 
 
 
Nguồn 
 
ðiều khoản 37, Luật Giao thông ñường bộ ðường 
Bộ Quatar (13-1998) Bộ giao thông ñường bộ và 
Bộ Nội Vụ Quatar). Luật này áp dụng cho GCC - 

những nước thuộc vịnh A rập), Saudi, Kwaiti, 
Babraini, Oman. 
 
 
 
 
 
 
NAM PHI  
  
Văn bản 
 
Việc bắt buộc ñội mũ bảo hiểm 
 

(1) Không ai ñược phép lái xe hoặc là hành 
khách trên xe mô tô, xe 3 bánh, hoặc xe 
mô tô 4 bánh hoặc xe lam (có gắn một 
phần như xe ô tô) trên ñường công cộng 
trừ khi người ñó có ñội mũ bảo hiểm- 

(a) là loại mũ ñược thiết kế ñặc biệt 
ñể sử dụng cho các phương tiện 
trên; và 

(b) là loại mũ phù hợp với người sử 
dụng và bộ phận dây ñai của nó 
ñược buộc chặt dưới cằm. 

Chú ý: một người có thể lái xe mô tô 
mà có gắn dây ñai an toàn, nếu người 
ñó và hành khách có thắt dây an toàn 
thì không phải ñội mũ bảo hiểm. 
Phần (2),(3) và (4) chưa ñược thêm 
vào ñây. Những phần này xử lý ñối 
với hành khách, người ñi xe ñạp, giới 
thiệu những loại xe mô tô, mà không 
yêu cầu mũ bảo hiểm. 
 

Nguồn 
Quy ñịnh 207, ðiều khoản Giao thông ñường bộ 
ðường bộ quốc gia; ðiều 93, ñược sửa ñổi 1996. 
Miễn trừ từ các quy ñịnh trên. 
 
ANH 
 
Văn bản 
67: Trên tất cả các loại hành trình, xe ñạp, người 
ngồi sau xe mô tô, xe xcutơ hoặc moped PHẢI ñội 
mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm PHẢI tuân thủ theo 
Quy ñịnh và phải thắt an toàn. Nên ñeo kính bảo về 
mắt mà PHẢI tuân thủ  theo quy ñịnh. Xem xét bảo 
vệ tai. ði ủng, ñeo găng tay và mặc trang phục có 
chức năng bảo vệ khi bị ngã. 
 
Nguồn 
 
Luật RTA 1998 phần 16 và 17 & MC (PH)R ñược 
sửa ñổi mục 4 & RTA phần 18 và MC(EP)R ñược 
sửa ñổi mục 4 (www.highwaycode.gov.uk/) 



 
 
 



Hộp 3.3: Những tranh cãi về tính ñạo ñức của việc ban hành luật bắt buộc sử dụng mũ bảo hiểm 
Khi các bằng chứng làm rõ ràng hơn tính hiệu quả của việc sử dụng mũ bảo hiểm ñược ñưa ra, sự chú 
ý lại ñược chuyển hướng ñến việc ban hành luật sử dụng mũ bảo hiểm ñối với xe ñạp. Mặc dù việc ban 
hành luật yêu cầu ñội mũ bảo hiểm ñã tồn tại ở một vài nước, nhưng ở một số nước vấn ñề này vẫn 
gây tranh cãi. Bốn nguyên tắc chính (nguyên tắc về tính hữu ích, không có sự phân biệt giới tính, tự do 
ý chí và công bằng) ñã cung cấp một cơ cấu hữu ích ñể xem xét các vấn ñề ñạo ñức có liên quan. (8) 

 
Khi ñánh giá khía cạnh ñạo ñức của chương trình nâng cao sức khỏe, quan trọng nhất là chúng ta phải 
trả lời những câu hỏi cụ thể, ví dụ như: “ mục ñích của chương trình này có thực sự tốt?”, “chương 
trình này có ñạt ñược mục tiêu của nó một cách hiệu quả không?” và “ làm theo cách như thế có phù 
hợp với các giá trị của quần thể ñích không?” 
 
Rõ ràng, mục ñích giảm những chấn thương sọ não là tốt, và nó phù hợp với việc khuyến khích ñi xe 
ñạp như một hoạt ñộng có ích cho sức khỏe. Với kế hoạch như ban hành luật sử dụng mũ bảo hiểm 
cho xe ñạp, mỗi cá nhân sẽ ñược hưởng lợi ích. Nhưng mục ñích chính của luật này là nhằm giảm rủi 
ro cho người dân trong mỗi vấn ñề sức khỏe cụ thể. Thực tế là cá nhân có thể tránh khỏi những rủi ro 
bằng các biện pháp mang tính ngắn hạn (như với việc tiêm phòng). Vì vậy trong khi xã hội nhận ñược 
những lợi ích riêng, và một vài cá nhân cũng nhận ñược những lợi ích ñó (bằng cách không phải chịu 
chấn thương sọ não), thì hầu hết cá nhân khác lại ñánh ñổi những phiền phức, có thể bao gồm cả chi 
phí ñể tránh những rủi ro mà không thể xảy ra. Người ta có thể tranh cãi rằng việc phòng tránh là tốt 
nhưng có một chút gì ñó hơi cưỡng ép, cho nên có ñủ lý do dựa trên cơ sở công bằng ñể chọn lựa lấy ý 
kiến ña số hơn là từng cá nhân. 
 
Mặc dù những tranh cãi về luật này ñã chỉ ra rằng việc giảm một số lượng tuyệt ñối tử vong và chấn 
thương sọ não nghiêm trọng ñược giải thích một cách công bằng là do giảm mật ñộ xe trên một giây. 
Bằng chứng này ñã chứng minh rằng việc ñạp xe thường xuyên có liên quan một cách ñáng kể ñến 
việc có lợi sức khỏe, và rằng các lợi ích ñó vượt trội hơn hẳn mối lo chấn thương. Tồn tại một mối 
quan tâm có thể hiểu ñược về luật này, mà hệ quả là giảm mức ñộ ñi xe ñạp. Tuy nhiên, những mối 
quan tâm tương tự ñã ñược nêu ra trước khi việc ñội mũ bảo hiểm là bắt buộc. Dù trước ñây không 
phổ biến nhưng luật này không thể có ảnh hưởng lâu dài ñối với việc sử dụng xe mô tô. Các bằng 
chứng sẵn có cho thấy rằng luật pháp yêu cầu việc ñội mũ bảo hiểm sẽ không dẫn tới việc làm giảm 
lâu dài việc sử dụng xe ñạp, và do ñó, những can thiệp về luật pháp có thể ñạt ñược mục ñích ñưa ra. 
 
Tự do ý chí: một trong những tranh cãi chống lại ñiều luật này là nó tạo nên sự xâm phạm không thích 
ñáng ñến quyền tự do công dân của người ñi xe. Trong khi ñó chấp nhận nghĩa là ñiều luật này cần 
thiết phải giới hạn quyền tự trị, những ñề xuất chỉ ra các tiền lệ của luật về ñèn xe, giới hạn tốc ñộ, mũ 
bảo hiểm và dây an toàn ñã có ở nhiều nước. ðiều này nhấn mạnh rằng bất kỳ sự xâm phạm quyền cá 
nhân là rất nhỏ.  
 
Thêm vào ñó, có một tranh cãi là ñưa ra các bằng chứng là, thật có lý hầu hết mọi người sẽ chọn ñội 
mũ bảo hiểm, và ñồng ý rằng có một nền tảng xã hội rõ ràng ñối với việc khuyến khích ñội mũ bảo 
hiểm. Nhưng một cách công bằng là mọi người biết rằng làm việc ñó vì lợi ích của họ sẽ rất khó ñạt 
ñược nếu không có sự khuyến khích từ bên ngoài. Do ñó, chính xác trong một xã hôi dân chủ ñể ñưa 
ra những ñiều luật trên như một lựa chọn tự do thì thường thiên về một dạng khuyến khích bên ngoài. 
 
Công bằng: ñiều quan trọng là phải xem xét cả công bằng về thủ tục và nghĩa vụ. Từ quan ñiểm về 
quyền, có 3 luận ñiểm chính: 

• Luật phải thống nhất. Nếu nó ñược áp dụng ở một vùng thì nó cũng phải ñược áp dụng ở một 
vùng khác với cùng một cách thống nhất. 

• Luật phải ñược thông qua một cách công bằng - nghĩa là nó ñược tham khảo ý kiến của cộng 
ñồng và ñưa ra thảo luận trước quốc hội hoặc cơ quan lập pháp. 

• Luật ñược áp dụng một cách công bằng- nghĩa là nó không áp dụng một cách ép buộc, và có 
những hình phạt cho những người chống ñối trong những tình huống cụ thể. 

Trọng yếu là ñiều này cần thiết phải ñược xem xét liệu lợi ích cộng ñồng và lợi ích cá nhân, lợi ích của 
những người sử dụng khác có vượt trội những lời tranh luận mạnh mẽ về tự do ý chí của cá nhân 
không. Chủ yếu lợi ích của nó là lợi ích mang tính xã hôi- giảm chi phí dịch vụ sức khỏe cộng ñồng và 



bảo hiểm. ðiều gây tranh cãi là cá nhân phải có trách nhiêm ñối với những người dân khác trong việc 
chịu trách nhiêm ñối với sức khỏe của họ, và thỉnh thoảng nhiệm vụ này là bắt buộc 
 
Kết luận: tóm lại, có những tình huống cụ thể cho việc bắt buộc người dân ñội mũ bảo hiểm một cách 
thích hợp bất cứ nơi nào có thể. Luận ñiểm này không mang tính bắt buộc, nó ñưa ra ưu tiên cho 
những chi phí xã hội và nguy cơ ñối với cá nhân về tự do ý chí, nhưng nó phải phù hợp với việc chống 
chấn thương ở nơi ñó. 
 

 

Việt Nam: Huy ñộng sự tham gia của các bên liên quan 
Năm 1993, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), ñã thông 
qua chỉ thị bắt buộc sử dụng mũ bảo hiểm trong thành phố. Tại thời ñiểm 
ñó, Luật bắt buộc sử dụng mũ bảo hiểm vẫn chưa có trong bộ luật giao thông ñường 
bộ ñường bộ. Trong nỗ lực ñể thi hành chỉ thị này chính quyền thành phố ñã phải ñối ñầu với 
các Ủy ban Nhân Dân ñịa phương, nơi mà không thừa nhận thẩm quyền thi hành của họ. 
Thêm vào ñó chính quyền thành phố lại thiếu sự ủng hộ của ngành công an, những người rất 
cần thiết ñể thi hành luật này. Do ñó, cố gắng tăng việc sử dụng mũ bảo hiểm ñã thất bại do 
thiếu sự ñống thuận từ những cơ quan chính quyền cao nhất, những cơ quan có quyền lực thi 
hành và toàn thể người dân. 
 
Kết quả là Bộ Giao thông ñường bộ vận tải ñã thăm dò ý kiến và ñưa ra ý kiến ñưa ñiều khoản 
sử dụng mũ bảo hiểm vào trong bộ Luật Giao thông ñường bộ ñường bộ năm 2001. Khi luật 
này ñược Quốc Hội thông qua, nó ñã ñược sự ủng hộ lớn. Từ ñó, không còn rắc rối ñể thi hành 
chính sách này. 

 
Có thể cần thiết ñưa ra những miễn trừ nào ñó trong luật sử dụng mũ bảo hiểm, vì lý do tuổi tác hoặc 
văn hóa. Ví dụ, trẻ em có thể cần ñược miễn nếu không có mũ bảo hiểm phù hợp. Tương tự những 
nhóm tôn giáo mà phải ñội mũ trùm ñầu truyền thống, không ñội mũ bảo hiểm ñược, có thể ñược xem 
xét miễn trừ tùy vào tình huống cụ thể. 
 
Chuyển từ ñưa ra luật ñến việc thi hành nó ñầy ñủ thường là một quá trình dài. ðể thực hiện ñúng theo 
luật phải tiến hành từ từ, theo những giai ñoạn ñã ñược lên kế hoạch trước.  
 
Tuy nhiên việc chia giai ñoạn ban hành và cho phép những miễn trừ nhất ñịnh của luật sẽ là những 
bước mà bản thân chúng sẽ xuất hiện những lo ngại trong vấn ñề thi hành. Việc thi hành sẽ mất nhiều 
thời gian và khó khăn hơn nếu có những khác nhau về việc luật ñược áp dụng ở ñâu và ai ñược miễn 
trừ. 
 
Chú thích ảnh: Ở Delhi, Ấn ðộ, phụ nữ ngồi yên ñèo ñược miễn trừ, như những người Sikh 

 
Li ệu có nên bắt buộc người ñi xe ñạp sử dụng mũ bảo hiểm.  
Liệu có nên bắt buộc người ñi xe ñạp ñội mũ bảo hiểm là một chủ ñề gây tranh cãi, có hai phe trong 
cộng ñồng y tế công cộng và những người liên quan thi hành chương trình an toàn giao thông ñường 
bộ ñường bộ. Vắn tắt là nhóm tán thành ñưa ra lập luận một cách thuyết phục về một ñiểm chủ yếu: ñó 
là bằng chứng khoa học rằng khi ngã xe, mũ bảo hiểm sẽ giảm những chấn thương ở ñầu (xem Mô-
ñun 1). Nhóm không tán thành ñưa ra lập luận dựa trên một phạm vi lớn những vấn ñề còn gây tranh 
cãi, bao gồm việc bắt buộc ñội mũ bảo hiểm dẫn ñến giảm việc ñi xe ñạp, lý thuyết bồi thường rủi ro 
phủ nhận việc nâng cao sức khỏe, nghiên cứu khoa học có thiếu sót, và môi trường giao thông ñường 
bộ ñường phố cần phải ñược cải thiện ( xem Khung 3.3) 

 
3.3.3 Xây dựng khung thời gian ñể thi hành luật 
 



Xây dựng khung thời gian phù hợp ñể thi hành luật là rất cần thiết. Nhận thức 
ñầy ñủ của người dân phải ñược ñảm bảo ñể tăng thêm tính khả thi về mức ñộ 
thành công của luật này. Thời gian dự kiến ñể luật có ñầy ñủ hiệu lực thi hành 
và ñưa ra những hình phạt cho những người không tuân thủ có thể mất ñến vài 
tháng cho ñến vài năm. ðiều này phụ thuộc vào từng tình huống và phải ñược 
ñưa ra chi tiết trong kế hoạch hành ñộng tổng thể. Tương tự, các chỉ số ñược sử 
dụng ñể ñánh giá cấu phần này của chương trình phải ñược ñưa vào trong kế 
hoạch. 
 
 

Thực hiện từng giai ñoạn của luật sử dụng mũ bảo hiểm 
Tại Thái Lan, Luật sử dụng mũ bảo hiểm ñược thi hành ở Băng Cốc sau 90 ngày khi luật ñược thông 
qua. Ở các tỉnh khác, việc trì hoãn kéo dài 180 ngày. Trong khoảng thời gian giữa lúc thông qua và thi 
hành, việc giáo dục cần phải ñược tiến hành ñể người dân ñược thông tin về sự thay ñổi trong luật sắp 
tiến hành và những hình phạt cho những ai không tuân thủ.  
 

Chuẩn bị tri ển khai và thi hành luật sử dụng mũ bảo hiểm 
 Ở Việt Nam, các cơ quan chính quyền ñã dần dần ñưa ra việc thực hiện luật này trong giai ñoạn hơn 3 
năm sau khi luật này ñược Quốc Hội thông qua vào tháng 6 năm 2001, coi như một phần của Luật 
giao thông ñường bộ ñường bộ. Quyết ñịnh hình phạt và các mức phạt tiền ñược ñưa ra trong suốt năm 
2002 và 2003, trong thời gian ñó mức ñộ quyền thi hành của cảnh sát ngày càng tăng. Năm 2004, kế 
hoạch thi hành toàn diện ñược thực hiện ở những nơi ñã ñược chọn. 

 
 

3.4 Làm thế nào ñể xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn mũ bảo hiểm 

 
Phần này dành cho những người tham gia và thực hiện, những người có trách 
nhiệm thiết kế và thực hiện chương trình tổng thể sử dụng mũ bảo hiểm. Bởi vì 
mục ñích của chương trình này là ñưa ra tiêu chuẩn mũ bảo hiểm từ quan ñiểm 
chung nhất. Một cuộc kiểm tra chi tiết hơn và mang tính kỹ thuật hơn nên ñược 
tiến hành bởi các chuyên gia kỹ thuật. 
 

3.4.1 Áp dụng tiêu chuẩn 
 
Một trong những mục ñích của chương trình sử dụng mũ bảo hiểm thường là 
nâng cấp chất lượng của mũ bảo hiểm. Mũ ñạt chất lượng phải ñảm bảo rằng nó 
ñạt tiêu chuẩn an toàn cho phép – mũ chứng minh ñược nó có hiệu quả tốt nhất 
giảm những chấn thương sọ não. Tiêu chuẩn này cũng phải ñảm bảo ñược chất 
lượng ñối với người sử dụng. Dĩ nhiên nó phải phù hợp với giao thông ñường bộ 
và các ñiều kiện khác ở nước ñó, và nó cũng phải linh ñộng ñể giúp cho nhà sản 
xuất có thể sản xuất ra một lượng lớn mẫu mã và kiểu dáng phù hợp. 
 



 

ðội mũ không ñạt quy cách 
Ở một vài nước, mặc dù người sử dụng mũ bảo hiểm có thể bị bắt buộc và 
luật pháp cưỡng chế. Nhưng việc thiếu hụt mũ ñạt tiêu chuẩn nghĩa là làm 
cho người lái xe phải sử dụng mũ xây dựng, mũ cưỡi ngựa hoặc những 
dạng mũ khác ñể bảo vệ ñầu về mặt kỹ thuật vẫn nằm trong giới hạn luật 
cho phép. 
 
Ở rất nhiều nước, tỷ lệ người ñội mũ bảo hiểm ít ñạt tiêu chuẩn rất cao. Ví 
dụ, một nghiên cứu ñược tiến hành ở Quảng Tây, Trung Quốc, 2/3 trong 
hơn 5.000 người ñi xe máy mà ñược quan sát ñội mũ chưa ñạt tiêu chuẩn. 
(10) 

 
Mô-ñun 2 ñã nêu ra việc cần thiết ñánh giá liệu có một tiêu chuẩn nào ñể áp 
dụng cho vùng trong dự án không, và liệu tiêu chuẩn ñó có tuân thủ theo yêu cầu 
không. Một số câu hỏi khi nào thực hiện, củng cố và sửa ñổi tiêu chuẩn mũ bảo 
hiểm bao gồm: 
• Tiêu chuẩn quốc gia có tồn tại không? 
• Tiêu chuẩn quốc gia có ñáp ứng tiêu chuẩn quốc tế không? 
• Tiêu chuẩn này có bắt buộc và có ñược tuân thủ bởi những nhà sản xuất mũ 

bảo hiểm và những người phân phối không? 
• Người tiêu dùng có biết những tiêu chuẩn không? 
• Người tiêu dùng có thíh những chiếc mũ ñạt tiêu chuẩn không? 
 
Dựa vào câu trả lời của những câu hỏi trên, những hành ñộng khác nhau sau là 
có thể tiến hành: 
• Nếu tiêu chuẩn không tồn tại, những tiêu chuẩn quốc tế và những vùng ñã 

có nên ñược sử dụng như chỉ dẫn cho những tiêu chuẩn mới. ðiều này bao 
gồm UNECE: Quy ñịnh số 22 (xem Khung 3.4) cùng với những tiêu chuẩn 
của các nước có tỷ lệ sử dụng ô tô nhiều. Nếu tiêu chuẩn ñược xây dựng và 
chấp nhận thì nó phải phù hợp với ñiều kiện giao thông ñường bộ ở mỗi nước 
– ví dụ, mật ñộ giao thông ñường bộ, ñường dung chung cho xe 2 bánh và xe 
4 bánh, và số lượng người không ñi xe máy. Mặt kỹ thuật nên giao cho các 
chuyên gia có trình ñộ chuyên môn cao. Nhưng ñồng thời nhóm làm việc nên 
xem xét các tiêu chuẩn ñã có và áp dụng những cấu phần phù hợp với ñiều 
kiện ñất nước. Trong bất kỳ tình huống nào, các thông số kỹ thuật phải ñược 
tìm ra bởi những nhà nghiên cứu và các chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực 
thiết kế mũ bảo hiểm 

• Nếu tiêu chuẩn hiện có chỉ là của hình thức tiêu chuẩn công nghiệp, thì 
nó phải ñược nâng cấp theo tiêu chuẩn chính thức của quốc gia và ñược 
thông qua bởi Chính phủ. Tiêu chuẩn này cũng phải ñược rà soát lại ñể ñánh 
giá liệu nó có phù ñiều kiện giao thông ñường bộ hiện tại. Có thảo luận với 



các nhà sản xuất ñể ñảm bảo rằng họ nhận thức ñược tiêu chuẩn ñược sửa 
ñổi, và nhận ñược sự ủng hộ của họ trong việc sản xuất mũ ñạt tiêu chuẩn. 

• Nếu tiêu chuẩn mũ bảo hiểm của quốc gia ñã có, nhưng rõ ràng không 
hiệu quả thì tiêu chuẩn này phải ñược kiểm tra lại. ðiều này liên quan ñến 
việc kiểm tra xem liệu tiêu chuẩn này có chính xác theo quy ñịnh, liệu nó có 
lưu ý tới những nguy hiểm ñối với người lái xe, liệu nó có phải là tác nhân ñể 
nâng cấp chất lượng mũ bảo hiểm, liệu nó ñược người sử dụng tin dùng. Nếu 
tiêu chuẩn này không ñáp ứng ñược những kiểm tra trên thì sau ñó phải 
nhanh chóng tiến hành những biện pháp kịp thời cần thiết. Hoặc những tiêu 
chuẩn này có cần sửa ñổi hoặc có cần thiết tăng sự hợp tác giữa chính quyền 
và nhà sản xuất, hoặc cần sự giáo dục cộng ñồng nhiều hơn về loại mũ bảo 
hiểm mà có hiệu quả bảo vệ tốt nhất. 

 
 
 

Những ví dụ về tiêu chuẩn mũ bảo hiểm mô tô 
AS 1698 (Úc)     DOT FMVSS 218 (Mỹ) 
CSA CAN3-D230 M85 (Canada)                        TCVN 5756:2001 ( Việt Nam) 
UN/ECE Quy ñịnh số 22 (Châu Âu)                    TIS369-2539 (Thái Lan) 
JIS T8133 (Nhật Bản)                                           MS1-1996 (Malaixia) 
 NZ 5430 (Niu Dilân)                                            SABS 799 hoặc VC 8016 (Nam Phi) 
       BS 6658 (Anh) 
 
 
Khung 3.4 Việc sử dụng mũ bảo hiểm ở Châu Âu: tiêu chuẩn quốc tế cho mũ bảo hiểm và tấm 
chắn của nó. 
 
Bộ phận giao thông ñường bộ của Ủy ban Kinh tế Liên Hiệp Quốc về Châu Âu (UNECE) chịu trách 
nhiệm về việc cập nhật những luật lệ và quy ñịnh ñã ñược thông qua trên thế giới trong các vấn ñề của 
giao thông ñường bộ ñường bộ, và trách nhiệm bắt buộc thi hành bởi các nước thành viên. Quy ñịnh số 
22 của UNECE - phụ trương Hiệp ñịnh 1958 về các loại hình ñược chấp nhận gồm phương tiện, thiết 
bị và các bộ phận khác – ñưa ra những ñiều kiện giống nhau với việc chấp nhận những mũ bảo hiểm 
có tính năng bảo vệ ñối với người lái xe và người ñi cùng trên xe mô tô và xe gắn máy. [ ðối với 
phương pháp “thông qua”, ví dụ về sản phẩm là loại mũ tuân thủ theo bộ phận thiết kế trong những 
cuộc kiểm tra ñộc lập và ñược chính quyền chấp thuận]. Việc sửa ñổi mới nhất của quy ñịnh này ñược 
thi hành vào tháng 2 năm 2002, và ñược áp dụng bởi 36 nước thành viên của UNECE và Niu Dilân. 
 
Những chiếc mũ ñạt tiêu chuẩn theo quy ñịnh phải trải qua những kiểm tra bắt buộc và có tem ñược 
duyệt gắn vào mũ ñể chỉ ra rằng nó tuân thủ theo Quy ñịnh số 22. Mũ bảo hiểm ñược gắn bộ phận che 
tai và tấm che cổ. Nó cũng phải có lỗ có thể tháo, tấm chắn và tấm che dưới mặt. Nếu nó không gắn bộ 
phận bảo vệ phía dưới mặt, bên ngoài của mũ không chỉ có ghi “không bảo vệ cằm khỏi bị va chạm” 
mà còn mang dấu hiệu ở ñó, ñể chỉ ra rằng không có bất kỳ sự bảo vệ nào ñối với cằm trước va chạm. 
 
Quy ñịnh UNECE chỉ ra rằng, mũ bảo hiểm không ñược ảnh hưởng ñến khả năng nghe, và nhiệt ñộ 
bên trong mũ và vỏ mũ không tăng quá mức. ðể ngăn việc tăng nhiệt ñộ phải có những lỗ thông hơi ở 
vỏ.  Thêm vào ñó quy ñịnh chỉ ra rằng tất cả các loại mũ bảo hiểm trên thị trường phải có nhãn hiệu 
với câu bằng ngôn ngữ của nước xuất xứ- hoặc ít nhất một ngôn ngữ nếu có nhiều hơn một ngôn ngữ. 
Nhãn phải ñề như sau: “ Có ñầy ñủ tính bảo vệ, mũ bảo hiểm này phải ñược buộc chặt. Bất kỳ mũ nào 
không chịu ñược va chạm phải ñược thay thế”.  
 



Nguồn: UNECE - Quy ñịnh số 22 …… 
 
 
 

3.4.2 Những cân nhắc chủ yếu trước khi ñặt ra tiêu chuẩn 
  
Dù các chi tiết của những tiêu chuẩn của một chiếc mũ bảo hiểm mô tô là phải 
có tính kỹ thuật cao, và nên ñược triển khai bởi những chuyên gia hàng ñầu thì 
nhóm làm việc cũng nên thể hiện vai trò cố vấn và hỗ trợ. 
 
Khi ñặt ra các tiêu chuẩn mũ bảo hiểm mô tô, một ñiều rất quan trọng là phải 
chú ý ñến hoàn cảnh giao thông ñường bộ, khí hậu và văn hóa của ñịa phương. 
Bởi vì những nhân tố sẽ ảnh hưởng ñến thiện chí của người lái xe mô tô ñối với 
việc ñội mũ bảo hiểm. Trong những nước mới sử dụng xe mô tô, thường có hiện 
tượng giao thông ñường bộ ô hợp. Người ñi xe mô tô phải chia sẻ phần ñường 
cho người ñi bộ và các phương tiện khác, gồm có xe vật kéo, xe ô tô, xe buýt và 
xe tải. Những loại hình giao thông ñường bộ khác nhau này tất cả là hiện thân 
cho nguy hiểm ñối với người ñi xe mô tô, và nên ñược ghi nhớ trong ñầu khi 
làm việc theo tiêu chuẩn. 
 
Nên có sự thảo luận  với nhà sản xuất và phân phối ñể ñảm bảo rằng tiêu chuẩn 
không quá khắt khe ñến mức hạn chế sản xuất và sử dụng. Quan ñiểm của họ sẽ 
ñược thể hiện trong tiêu chuẩn mà ñưa ra ñược loại mũ bảo hiểm cung cấp sự 
bảo vệ tốt và có thể sử dụng trong phạm vi thiết kế. Tiêu chuẩn này, dĩ nhiên, 
cũng nên quan tâm ñến sở thích của người tiêu dùng. Ví dụ, một mũ bảo hiểm 
mà chỉ cho phép che cả mặt sẽ không thích hợp với những người ñi xe mô tô ở 
nước nhiệt ñới và cận nhiệt ñới. 
 
Ở nhiều nước, mũ giả mạo- hoặc ñồ giả- xuất hiện phổ biến trên thị trường. 
Cùng với mối nguy hiểm về chấn thương của chủ nhân những chiếc mũ này, 
việc sản xuất này còn có nghĩa là sự thua lỗ ñối với những nhà sản xuất theo tiêu 
chuẩn do giá cả của họ ñắt hơn. Tuy nhiên luật sử dụng mũ bảo hiểm và tiêu 
chuẩn mũ phải thi hành ở cùng một nơi, như thế tiêu chuẩn này sẽ ñược sử dụng 
ñể cải thiện chất lượng mũ ñối với các nhà sản xuất tốt hoặc tuân thủ luật. Việc 
thắt chặt việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm và ñưa ra những khuyến khích 
cho nhà sản xuất ñể sản xuất những chiếc mũ chất lượng cao hơn ñáp ứng các 
ñiều kiện, do ñó sẽ là một bước tiến có lợi cho cả người tiêu dùng và nhà sản 
xuất. 
 
Khi xây dựng thời gian dự kiến trong kế hoạch hành ñộng, ñiều quan trọng là 
phải xem xét thời gian tốt nhất ñể thông qua và thi hành tiêu chuẩn mũ bảo 
hiểm. Ví dụ, nhóm kỹ thuật có thể quyết ñịữngây dựng tính năng sử dụng mang 
tính văn hóa của chiếc mũ trước khi thêm vào nó những bộ phận theo tiêu 
chuẩn. Nếu những tiêu chuẩn này ñược chi tiết quá sớm, thì những chiến dịch 



vận ñộng sử dụng mũ bảo hiểm sẽ không diễn ra ñược trong nhiều tình huống, 
do thiếu chi tiết của tiêu chuẩn ở các nước, và sự không có mặt của một cơ chế 
kiểm tra những tiêu chuẩn này. Thêm vào ñó, nhiều ðiều luật về phương tiện 
mô tô của các bộ giao thông ñường bộ ñều nêu chi tiết luật về ñội mũ bảo hiểm 
nhưng không nhắc ñến tiêu chuẩn của nó. 
 

Việt Nam và các tiêu chuẩn mũ bảo hiểm 
Trường hợp của Việt Nam ñã cho thấy rằng làm thế nào một ñất nước có thể ñặt ra những tiêu chuẩn 
mũ ñược thiết kế chi tiết phù hợp với ñiều kiện khí hậu và giao thông ñường bộ trong khi vẫn tuân thủ 
theo tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn mũ bảo hiểm trước ñây của Việt Nam TCVN 5756:1993 hạn chế 
chỉ áp dụng ñối với mũ che cả mặt. Tiểu chuẩn này ñã không còn phù hợp do ñộ nóng và ẩm ở mức ñộ 
cao. Những chiếc mũ bảo hiểm mà phù hợp, như mũ che nửa ñầu thì không ñáp ứng ñược chi tiết ñề ra 
của tiêu chuẩn này. ðiều này làm cho người dân miễn cưỡng ñội mũ bảo hiểm, việc này lại làm ngăn 
trở mục ñích cơ bản của chương trình sử dụng mũ bảo hiểm. Năm 2001, tiêu chuẩn này ñược sửa ñổi. 
Tiêu chuẩn TCVN 5756:2001 hiện nay cho phép những chiếc mũ bảo hiểm phù hợp hơn. Quan trọng 
là tiêu chuẩn này cho phép có những lỗ thông hơi trên mũ bảo hiểm. Bởi vì thế những chiếc mũ ñạt 
tiêu chuẩn nhẹ hơn và thoáng hơn, và kết quả là tiện lợi hơn cho người sủ dụng – một vấn ñề quan 
trọng trong thời tiết nóng bức.  Tiêu chuẩn mới này cũng giống như với Quy ñịnh số 22 (xem trước 
Khung 3.4) với những chi tiết, ñược kiểm tra và dán mác kiểm ñịnh. 
 

Việc ñi xe ñạp ở Niu Dilân 
Người ñi xe ñạp phải bắt buộc ñội mũ bảo hiểm khi ñi lại ở Niu Dilân. Mũ bảo hiểm phải ñáp ứng 
ñược một trong những hệ thống tiêu chuẩn. Mũ bảo hiểm phải kín gió, vừa ñầu, màu sắc sáng 
hoặc bao phủ bởi vật liệu có phản chiếu và ñược buộc dưới cằm. Không ñội mũ bảo hiểm, ñội mũ 
không theo tiêu chuẩn, hoặc ñội mũ có thể gây nguy hiểm sẽ bị phạt ñến 55 ñô la Niu Dilân. 
 

Tiêu chuẩn công nghiệp về mũ bảo hiểm của Thái Lan TIS 369-1995 
(2538) 
MŨ CÓ TÍNH NĂNG BẢO VỆ ðỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG. 
Tiêu chuẩn này có thể ñược sử dụng theo quan ñiểm tham khảo. Nó bao gồm 
những chủ ñề sau: 

• Phạm vi   
• ðịnh nghĩa                                         
• Các bộ phận                                                                       
• Yêu cầu (kiểm tra):                         

- Tính chống sốc. 
- Tính chống chịu va ñập 
- ðộ cứng 
- ðộ bền của các thiết bị dây cài 
- Sự linh hoạt tấm chắn 
- Nhãn mác và dấu hiệu kiểm ñịnh 
- Kiểm ñịnh và chứng nhận. 

 
 



3.4.3 Chi tiết kỹ thuật chung ñối với mũ bảo hiểm 
 
Tiêu chuẩn quốc tế ñối với mũ bảo hiểm thường ñược ñịnh nghĩa là loại mũ có 
ñường bao ngoài cứng và lớp bên trong chịu ñược va ñập. Tuy nhiên, cũng 
không cần thiết ñối với tiêu chuẩn khuyến khích làm theo cách ñó. Một tiêu 
chuẩn mũ bảo hiểm có hiệu quả có thể ñịnh nghĩa ñơn giản là một chiếc mũ bảo 
hiểm như một thiết bị bảo vệ ñầu trong tình huống chịu sự tác ñộng. ðiều quan 
trọng ñối với một tiêu chuẩn là phải có những ñặc tính mong muốn và tránh hạn 
chế thiết kế và chất liệu mũ. 
 
Những chất liệu của mũ không nên trải qua những thay ñổi ñáng chú ý về tuổi 
thọ hoặc cách sử dụng thông thường. Chất liệu này cũng không bị làm mất giá 
trị từ bên ngoài cho ñến ñiều kiện thời tiết - ví dụ như trời nắng, mưa hoặc ñộ 
nóng cao hoặc lạnh. Những chất liệu tiếp xúc trực tiếp với người cũng không 
nên bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài như tóc, da hoặc mồ hôi. Chất liệu 
này cũng không gây ñộc và không gây dị ứng. 
 
Chiếc mũ này cũng phải phù hợp với vành tai hoặc tấm chắn cổ. Chúng cũng 
phải có những bộ phận có thể tháo rời ñược, tấm chắn và phần che thấp hơn mặt. 
 
Mũ bảo hiểm cũng nên ñược thiết kế ñể chúng không ảnh hưởng 1 cách nguy 
hiểm ñến khả năng nghe và nhìn của người ñội. Thiết kế của chiếc mũ không 
nên gây ra sự tăng nhiệt ñộ thất thường giữa ñầu và mũ. ðể tránh hiện tượng 
này, những lỗ thông gió sẽ ñược gắn vào mũ. 
 
Chiếc mũ ñược giữ bằng một hệ thống ñược ñặt dưới cằm. Tất cả các bộ phận 
của hệ thống này ñược gắn chặt vào mũ. Dây thắt dưới cằm ñược ñiều chỉnh và 
phù hợp với hệ thống cố ñịnh. 
 
Ki ểm tra 
 
Việc kiểm tra tất cả các bộ phận chính của chiếc mũ bảo hiểm sẽ ñảm bảo rằng 
chiếc mũ ñáp ứng ñược tiêu chuẩn an toàn và chất lượng (Khung 3.4). Sau ñây 
là các ví dụ của quy trình kiểm tra thường ñược dùng ñể xác ñịnh khả năng bảo 
vệ của chiếc mũ. Các phần tham khảo từ Quy ñịnh 22 của UNECE ñược ghi 
trong ngoặc kép trong mỗi trường hợp. 
 

• Kiểm tra ñiều kiện ñặt mũ và các bộ phận của nó ở nhiệt ñộ cao hay thấp 
ñều ñể khẳng ñịnh tính toàn vẹn của nó [UNECE Quy ñịnh 22, Phần 7.2] 

• Những kiểm tra va chạm ñể xác ñịnh ñộ chống chịu của chiếc mũ khi bị 
rơi từ một ñiểm rơi tự do ñược chỉ ñịnh xuống mặt thép. Bài kiểm tra va 
chạm rõ ràng là rất cần thiết [ UNECE Quy ñịnh 22, Phần 7.3] 



• Kiểm tra về ñộ lồi lõm  và tính ma sát của bề mặt ñược tiến hành ñể ñánh 
giá cách mà vỏ của mũ bị tách, bong, hoặc chuyển ñộng của nó khi va 
chạm [ UNECE Quy ñịnh 22, Phần 7.4] 

• Kiểm tra ñộ cứng ñể xác ñịnh ñộ bền của mũ khi một vật nặng tác ñộng 
ñến mỗi bên mũ.[ UNECE Quy ñịnh 22, Phần 7.5] 

• Kiểm tra sức ñộng lực ñược tiến hành trên hệ thống kết dính của mũ. 
Trong kiểm tra này những hệ thống kết dính có thể bị phá hủy với ñiều 
kiện nó không làm thay ñổi hình dạng của mũ.[ UNECE Quy ñịnh 22, 
Phần 7.6 và 7.7] 

 
Một chiếc mũ ñạt tiêu chuẩn không nhất thiết bao gồm tất cả những kiểm tra 
trên nhưng có thể giới hạn bởi những bài kiểm tra mà ñảm bảo rằng chiếc mũ có 
hiệu quả nhất trong những tình huống cụ thể và những nguy hiểm cụ thể mà 
người lái xe phải ñối mặt ở những nơi ñược chỉ ñịnh. Một tiêu chuẩn phù hợp 
cũng phải lưu ý ñến khả năng thực hiện kiểm tra của nước ñó. 
 
Nếu mũ bảo hiểm là loại có tấm chắn, tấm chắn cũng phải trải qua kiểm tra. Một 
máy khoan kim loại cũng ñược dùng ñể xác ñịnh liệu tấm chắn có bị vỡ vụn 
hoặc tạo ra những mảnh vụn sắc khi bị va chạm không [ UNECE Quy ñịnh 22, 
Phần 7.8] 
 
Dây thắt dưới cằm cũng sẽ ñược kiểm tra về ñộ bền, sức chịu về ñộ mài mòn, 
tháo ra do áp suất [ UNECE Quy ñịnh 22, Phần 7.9-7.11] 
 

Làm phù hợp hoặc thông qua tiêu chuẩn về mũ bảo hiểm 
Như ñã mô tả ở phần 3.4, chuẩn mũ bảo hiểm của UNECE có thể ñược sử dụng như 1 chuẩn mực tại 
các nước khác. Quy ñịnh số 22 ñã ñưa ra 1 cái nhìn tổng quát về những cuộc kiểm tra cho thấy mũ bảo 
hiểm và các bộ phận cấu thành ñều phải ñược kiểm ñịnh và ñáp ứng yêu cầu. Tuy rằng cuộc kiểm ñịnh 
mũ bảo hiểm trong chuẩn ñược ñưa ra này là rất nghiêm ngặt, nhưng nó vẫn có những hạn chế. Bởi vì 
1 dụng cụ ño gia tốc 3 trục cần phải ñược sử dụng cho chuẩn UNECE, những phương thức kiểm ñịnh 
là thử thách về công nghệ và rất ñắt ñể có thể tiến hành. Tại 1 số nước, trong ñó có Thái Lan và Việt 
Nam, ñã phát triển 1 chuẩn mới sử dụng dụng cụ kiểm tra ñường ray xe lửa ñơn rất dễ thực thi và tiết 
kiệm chi phí hơn. 
 
ðiều luật ñã quy trách nhiệm nhất ñịnh cho nhà sản xuất, như trong trường hợp ban ñiều hành phải 
ñưa ra thông báo khi sản phẩm bị thay ñổi, và ñiều luật cũng quy ñịnh hình phạt cho những ñơn vị 
không tuân theo. Cũng theo ñiều luật, người ñội mũ bảo hiểm cần phải ñược cung cấp những thông tin 
cơ bản và lời cảnh báo trên nhãn bên trong mũ. 
 
Chú thích ảnh: “Tất cả mũ bảo hiểm dành cho người ñi xe máy cần phải tuân theo chuẩn quốc gia 
hoặc quốc tế”  
 
 
Khung 3.5: Cần cải thi ện việc kiểm tra mũ bảo hiểm như thế nào: kiểm tra góc xiên. 
 
Chấn thương sọ não là trường hợp hay gặp nhất trong các vụ tai nạn xe máy. Va chạm thường thấy 
trong tai nạn xe máy là “ trạng thái va chạm xiên”, khi mà lực từ 1 bề mặt cứng va vào ñầu theo 



phương tiếp tuyến. Trường hợp này hay gặp hơn là “va chạm toàn bộ”, khi mà bề mặt cứng va trực 
tiếp vào ñầu 1 góc 90 ñộ. Lực xiên tác ñộng vào mũ bảo hiểm sẽ gây ra căng hoặc biến dạng, trong khi 
lực tác ñộng trực tiếp sẽ gây ra cường ñộ gấp 6 lần tới mô não.  
 
Chảy máu dưới màng cứng và chấn thương thần kinh lan truyền là những chấn thương não thường 
xuyên là trầm trọng nhất gây ra do những va ñập xe mô tô. Hai loại chấn thương này xuất phát từ các 
lực tiếp tuyến tác ñộng vào hộp sọ và liên quan trực tiếp ñến gia tốc xoay của não bộ. 
 
Hầu hết những mũ bảo hiểm ñều ñược thiết kế ñáp ứng các yêu cầu kiểm tra của tiêu chuẩn an toàn, 
trong những tiêu chuẩn kiểm tra hiện có, ñược gọi là kiểm tra ñộ rơi, mũ bảo hiểm nhìn chung là rơi từ 
khoảng cong hoặc các bề mặt cong tiếp tuyến với mũ, và kết quả kiểm tra trong tác ñộng thực tế ñến 
vùng ñầu (sơ ñồ A). Tuy nhiên, như ñã ñược nêu ở trên, những ảnh hưởng trực tiếp này ñược xem là 
rất hư hữu của chấn thương, trong khi ñó khoảng 90% chấn thương ở vùng ñầu là do tác dụng theo góc 
xiên vào vùng ñầu. Hầu hết các kiểm tra quy ñịnh tiêu chuẩn mũ bảo hiểm ñều quan tâm ñến ñộ rơi từ 
xe mô tô sau ñó dẫn ñến chấn thương góc xiên vào vùng ñầu. Kết quả ñối với mũ bảo hiểm cung cấp 
sự bảo vệ tốt nhất ñối với các chấn thương trên trong khi sự bảo vệ của chúng ñối với chấn thương góc 
xiên vẫn chưa ñược kiểm ñịnh. 
 
Những nghiên cứu gần ñây trong lĩnh vực này ñã chỉ ra việc phát triển các kiểm tra chấn thương góc 
xiên. Trong những kiểm tra này, một ñầu hình nộm ñược ñội mũ bảo hiểm cho rơi trên một mặt phẳng 
xiên thay vì trên mặt phẳng ngang (sơ ñồ b). So sánh với những kiểm tra cho rơi thông thường thì loại 
hình kiểm tra mới này ñã chỉ ra sự biến dạng sức căng cơ bản của các tế bào não. Tất cả những kiểm 
tra về mũ bảo hiểm hiện có do ñó nên ñược mở rộng ñể bao gồm những tiêu chuẩn cho những bài 
kiểm tra về rơi thông thường cũng như rơi trên mặt phẳng nghiêng. ðiều này sẽ phản ánh các va chạm 
trên thực tế có thể xảy ra trong các tai nạn mô tô, và do ñó sẽ dẫn ñến cải thiện tiêu chuẩn mũ bảo 
hiểm. 
 
Chứng nhận 
Quá trình chứng nhận ñược thực hiện ñể nhằm tiến hành thi hành những tiêu 
chuẩn trên. ðiều này ñược nhằm gợi ý rằng phương pháp “loại hình thông qua” 
ñược sử dụng ñể ñảm bảo tính thống nhất. Trong phương pháp này, sản phẩm 
mẫu ñược ñưa ñến bộ phận thông qua thiết kế ñể tiến hành kiểm tra một cách 
ñộc lập và cấp giấy phép. Nếu tiêu chuẩn mới ñược ñưa ra thì thủ tục kiểm tra 
mũ bảo hiểm này ñược tiến hành bởi một cơ quan ñã tồn tại. Cơ quan có năng 
lực nhất sẽ là trung tâm thẩm ñịnh tiêu chuẩn cho Bộ Khoa học, hoặc sẽ là một 
ban kiểm tra trong một cơ quan về thẩm ñịnh tiêu chuẩn hoặc cơ quan ñăng ký 
xe. 
  
Loại hình thông qua ñược gợi ý là tự chứng minh ñược giá trị bởi vì nó cho phép 
sự tuân thủ một cách nghiêm ngặt hơn ñể thống nhất các tiêu chuẩn. Ngoài ra, 
chứng nhận bản thân này phải ñưa ra phạm vi lớn hơn ñối với các những nhà sản 
xuất không trung thực theo tiêu chuẩn. 
 
Tóm lại, khi hoàn thành một tiêu chuẩn mũ bảo hiểm cho xe mô tô, bản kê sau 
sẽ rất có ích: 
 

• Kiểm tra tiêu chuẩn xe mô tô ñã tồn tại, nếu có 
• Quyết ñịnh liệu tiêu chuẩn ñó có cần sửa ñổi hoặc xây dựng một tiêu 

chuẩn mới không 
• Xem xét những trở ngại phổ biến trong việc sử dụng mũ bảo hiểm 



• Lựa chọn tiêu chuẩn bao gồm cả tiêu chuẩn ban hành của quốc gia 
• Xây dựng một cơ chế kiểm tra bởi các cơ quan có thẩm quyền và thi hành 

tiêu chuẩn mới  
• ðưa ra và phổ biến thông tin ñến nhà sản xuất, ñại lý và người dân 
• Xây dựng quỹ thời gian cho nhà sản xuất và ñại lý ñể tuân thủ theo tiêu 

chuẩn mới. 
 
Thiết kế mũ bảo hiểm xe mô tô 
Nếu một phần của chương trình sử dụng mũ bảo hiểm là sản xuất mũ bảo hiểm 
thì ñiều rất quan trọng là mũ bảo hiểm phải ñược thiết kế theo tiêu chuẩn mới 
nhất, và phù hợp với ñiều kiện giao thông ñường bộ ñịa phương. Mô-ñun 1 mô 
tả những vấn ñề phải ghi nhớ khi thiết kế mũ bảo hiểm. 
 

3.5. Làm cách nào ñể tăng cường sự chấp hành luật pháp. 

 
Rất nhiều nghiên cứu ñã chỉ ra rằng việc sử dụng mũ bảo hiểm là cách hiệu quả 
nhất ñể giảm thiểu thiệt mạng và các thương vong nghiêm trọng tại vùng ñầu ñối 
với người ñiều khiển xe máy. ðể tăng cường việc sử dụng mũ bảo hiểm, yêu cầu 
cần phải có cách tiếp cận tổng hợp liên quan ñến nhiều lĩnh vực và chuyên 
ngành (xem bảng 3.5). Các biện pháp yêu cầu người ñi xe máy ñội mũ bảo hiểm 
nên ñược ñưa ra theo hai hướng: tự nguyện và bắt buộc. 
 
Việc phát ñộng một chương trình thúc ñẩy biện pháp tự nguyện sử dụng mũ bảo 
hiểm là rất tốt trước khi các biện pháp bắt buộc ñược áp dụng. Bảng 3.5 minh 
họa những kế hoạch cụ thể ñể có thể khuyến khích việc tự nguyện mang mũ bảo 
hiểm. Những kế hoạch này bao gồm: các chiến dịch giáo dục cộng ñồng, quảng 
cáo thương mại của các công ty sản xuất, các hình mẫu tiêu biểu (ñóng vai trò 
làm gương) và các kế hoạch khuyến khích nhân viên và quan chức chính phủ. 
Tiếp theo các kế hoạch này, các hoạt ñộng cần phải chú trọng vào việc thông tin 
tới cộng ñồng về ñiều luật sắp áp dụng việc bắt buộc sử dụng mũ bảo hiểm, ñảm 
bảo rằng lực lượng cảnh sát ñược trang bị sẵn sàng ñể làm cho luật ñi vào ñời 
sống một cách hiệu quả. Ngoài ra hệ thống phạt vi phạm cũng phải ñược thiết 
lập dành cho những người cố ý vi phạm. 



Hình 3.5 Phương pháp tiếp cận kết hợp 
 

 
 

3.5.1. Biện pháp vận ñộng tự nguyện sử dụng mũ bảo hiểm 
 
Những phương pháp sau có thể ñược sử dụng ñể khuyến khích việc sử dụng mũ 
bảo hiểm 
 
Giáo dục cộng ñồng 
Giáo dục cộng ñồng liên quan ñến tất cả các hoạt ñộng ñịnh hướng vào các vấn 
ñề xã hội hóa như tiêu chuẩn mũ bảo hiểm, xây dựng luật về bắt buộc sử dụng 
mũ bảo hiểm, cũng như quy mô về tai nạn giao thông ñường bộ của những 
người ñiều khiển xe máy. Nó cũng bao gồm thông tin về lợi ích sử dụng mũ bảo 
hiểm và tại sao ñội chúng lại là một hoạt ñộng tự nhiên của người ñi xe máy. 
Những cách phổ biến thông tin này ñược mô tả chi tiết hơn trong mục 3.6 
 
Các chương trình thông tin công cộng và giáo dục nhằm khuyến khích việc sử 
dụng mũ bảo hiểm của người ñi xe ñạp và xe máy có thể là: 

• Khuyến khích và củng cố việc thay ñổi hành vi. 
• Nâng cao sự hỗ trợ cộng ñồng 
• Tác ñộng các tiêu chuẩn xã hội, khiến cho việc ñội mũ bảo hiểm ñược 

chấp nhận nhiều hơn trong xã hội. 
• Tạo ra môi trường hỗ trợ cho việc thông qua các luật và chính sách 

khuyến khích sử dụng mũ bảo hiểm. 
 
Quảng cáo thương mại 
Quảng cáo thương mại của các nhà sản xuất mũ bảo hiểm và những người bán lẻ 
ñóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao ý thức tự giác ñội mũ bảo hiểm. Các 
nghiên cứu về thói quen tiêu dùng ñã chỉ ra rằng nhận thức về mũ bảo hiểm có 
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thể lan truyền thông qua lối truyền miệng, và khi ñó việc sử dụng mũ bảo hiểm 
trở thành ñiều bình thường trong xã hội. 
 
Vai trò hình mẫu tiêu biểu 
Sử dụng các hình mẫu nhất ñịnh có thể tác ñộng ñến việc người dân sử dụng mũ 
bảo hiểm trước khi luật bắt buộc ñược thực thi. Các hình mẫu cụ thể ñược chọn 
sẽ tùy thuộc vào nhóm ñịnh hướng mục tiêu trong cuộc vận ñộng. Nhóm ñịnh 
hướng này có thể là những người dùng trẻ tuổi – nhóm người cấu thành một bộ 
phận quan trọng trong số những người ñiều khiển xe máy (và cả người ngồi 
sau). Trong trường hợp này, mẫu ñiển hình ñược nhìn thấy rộng rãi sử dụng 
những chiếc mũ bảo hiểm thời trang có thể là những ca sĩ nổi tiếng, ngôi sao 
truyền hình hay vận ñộng viên thể thao nổi tiếng. ðối với nhóm mục tiêu khác, 
hình mẫu có thể là các chuyên gia, tiến sĩ nổi tiếng hay doanh nhân thành ñạt. 
 
Kế hoạch khuyến khích nhân viên 
Các chủ doanh nghiệp (thuộc khu vực Nhà nước và tư nhân) ñóng vai trò quan 
trọng trong việc thúc ñẩy việc sử dụng mũ bảo hiểm bằng cách khuyến khích 
nhân viên của mình ñội mũ bảo hiểm từ nhà ñến nơi làm việc (xem thêm mục 
Chú ý ở trang sau). Bên cạnh lợi ích cộng ñồng, ñây là ñiều rất tốt cho các công 
ty vì chủ doanh nghiệp sẽ ñược tôn vinh là “các ông chủ tốt” do ñã phổ biến 
chương trình sử dụng mũ bảo hiểm ñến nhân viên của họ. Kế hoạch như vậy có 
thể ñặc biệt thành công ở những nước mà nhân viên ñi từ nhà ñến nơi làm bằng 
phương tiện xe máy. 
 
Chủ doanh nghiệp có thể ñưa ra các khuyến khích sau ñối với nhân viên ñể thúc 
ñẩy việc ñội mũ bảo hiểm: 

• Trợ cấp mua mũ bảo hiểm cho nhân viên và thành viên gia ñình họ 
• Nhắc nhở ñiều này như một sự chú ý trong bản tin (newsletter) ñến nhân 

viên. 
• Quà khuyến mãi từ công ty, kèm theo các quà tặng và phần thưởng khác. 
• Cho phép những người sử dụng mũ bảo hiểm có thể tham gia kỳ quay xổ 

số ñặc biệt.  
• Một vài công ty xem xét việc thường xuyên sử dụng mũ bảo hiểm như 

ñiểm cộng khi tiến hành ñánh giá tổng kết cuối năm và phân chia phần 
thưởng. 

• Quy ñịnh việc sử dụng mũ bảo hiểm như một ñiểm trong nội quy ñối với 
nhân viên (ñược ghi rõ trong nội quy công ty): ñiều này có thể ñược coi 
như trường hợp nửa tự nguyện, vì nhân viên có thể chọn lựa không làm 
việc cho một công ty ñặt ra quy ñịnh như vậy. 

 

 
Các công ty tư nhân có thể tiến hành thúc ñẩy việc ñội mũ bảo hiểm  
Nhận biết sự quan trọng của việc ñội mũ bảo hiểm ñể có thể tạo ra ñội ngũ lao 



ñộng mạnh khỏe cũng như ñảm bảo hiệu suất lao ñộng tiềm năng tránh khỏi 
những mất mát gây ra bởi tai nạn trên ñường, rất nhiều công ty tại Vi ệt Nam ñã 
bắt ñầu áp dụng chính sách thúc ñẩy việc ñội mũ bảo hiểm ñối với nhân viên. 
Việc áp dụng này bao gồm những phương pháp tự nguyện và cả bắt buộc. Ví dụ: 
một vài công ty cung cấp mũ bảo hiểm cho nhân viên của họ, trong khi có 
những công ty lại cung cấp mũ bảo hiểm ñạt tiêu chuẩn quốc gia cho các thành 
viên gia ñình nhân viên. Bên cạnh những biện pháp mềm mỏng, các công ty còn 
có các biện pháp bắt buộc cứng rắn ñể thúc ñẩy việc sử dụng mũ bảo hiểm. 
Những nhân viên không sử dụng mũ bảo hiểm trên ñường từ nhà ñến nơi làm 
việc ñầu tiên sẽ nhận lời quở trách và sau ñó là các văn bản cảnh cáo nếu tiếp 
tục vi phạm. Trong một vài trường hợp, tầm quan trọng các chính sách băt buộc 
của công ty ñược củng cố thêm bằng việc xử phạt thật nặng ñối với các nhân 
viên cấp cao ñể làm gương cho các nhân viên bình thường. 
 
 
Các kế hoạch của chính phủ: khuyến khích và làm giảm bớt sự thoái chí của 
người dùng. 
Việc lập ra các kế hoạch của chính phủ có thể là một cơ chế quan trọng trong 
việc thúc ñẩy sử dụng mũ bảo hiểm. ðiều này bao gồm việc khuyến khích các 
nhà sản xuất mũ bảo hiểm, người dân hay giảm thiểu sự thoái chí khi sử dụng 
mũ bảo hiểm. Ví dụ như, chính phủ của một quốc gia nơi có rất nhiều trẻ em 
ngồi trên xe máy cùng bố mẹ, ñiều phổ biến tại các quốc gia Châu Á, có thể lập 
ra một kế hoạch trợ cấp giá mũ bảo hiểm cho trẻ em còn ñang trong ñộ tuổi ñến 
trường. Chú ý dưới ñây chỉ ra một thí dụ về khuyến khích của chính phủ trong 
việc thúc ñẩy sử dụng mũ bảo hiểm xe ñạp. 
 

Sự khuyến khích của bang Victoria trong việc thúc ñẩy sử dụng mũ bảo hiểm xe 
ñạp. 
Giữa những năm 1984 và 1989, chính phủ Úc ở bang Victoria ñã tiến hành một kế hoạch hạ 
giá trong 7 dịp khác nhau. Mỗi dịp, người dân có thể mua mũ bảo hiểm xe ñạp với giá rẻ hơn 
10$ so với bình thường ñối với những loại mũ sản xuất tại Úc và ñạt tiêu chuẩn. Khoảng 
180.000 chiếc mũ ñã ñược trợ giá bởi chính phủ với chi phí là 1,8 triệu ñô la Úc. Kế hoạch 
giảm giá mũ bảo hiểm là một thành phần quan trọng trong chương trình thành công này của 
chính phủ. Chương trình ñã dẫn ñến sự nâng cao mạnh mẽ trong tỉ lệ người dùng mũ bảo hiểm 
xe ñạp và cùng lúc ñó giảm thiểu tỉ lệ tương ứng các tai nạn vùng ñầu cũng như số người thiệt 
mạng. 

 
Thoái chí trong việc sử dụng mũ bảo hiểm, liên quan ñến vấn ñề tài chính mà 
người tiêu dùng gặp phải, chủ yếu bởi giá thành cao của mũ bảo hiểm. Thông 
thường, sự thoái chí tồn tại mà người tiêu dùng không biết ñược, chúng kết hợp 
trong nhiều loại hình thuế (ví dụ thuế bán hàng, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập 
khẩu) và tác ñộng của chúng về mặt hiệu quả việc sử dụng mũ bảo hiểm không 
phải lúc nào cũng có chủ ñích. Những sự thoái chí khác có thể bao gồm chi phí 
gánh chịu bởi người tiêu dùng khi phải tốn thời gian và tiền bạc ñể ñến các cửa 
hàng hay gara, những nơi bán mũ bảo hiểm. 



 
Tập trung làm giảm sự thoái chí như là một phần trong chiến dịch vận ñộng 
thông qua vận ñộng hành lang việc miễn thuế nhất ñịnh ñối với các mặt hàng mũ 
bảo hiểm, tăng số lượng các ñiểm bán mũ bảo hiểm. Những biện pháp này có 
thể có tác ñộng chủ yếu ñến việc sử dụng mũ bảo hiểm, ñặc biệt khi thông qua 
việc giảm giá thành ñối với người tiêu dùng. 
 
Cách ñánh giá chi phí và yêu cầu cung cấp mũ bảo hiểm ra thị trường là một 
phương pháp tốt ñể khám phá ra các hình thức thoái chí, và do ñó có thể tìm ra 
các biện pháp tốt ñể giảm thiểu các tác ñộng tiêu cực này.  
 

3.5.2. Các biện pháp ép buộc thúc ñẩy việc sử dụng mũ bảo hiểm 
 
Các cơ quan chính phủ, ñặc biệt những cơ quan tham gia vào nhóm làm việc, 
nên làm gương và áp dụng việc ñội mũ bảo hiểm bắt buộc ñối với chính ñội ngũ 
nhân viên của họ dưới hình thức ký kết quy ñịnh trong hợp ñồng lao ñộng. Các 
cơ quan ở ñây bao gồm các phòng ban về giao thông ñường bộ, y tế cũng như 
các cơ quan cảnh sát. 
 
Công khai các luật về bắt buộc ñội mũ bảo hiểm 
 
Người ñi xe máy phải ñược cung cấp thông tin sâu rộng về luật sắp áp dụng và 
cách áp dụng luật như thế nào cũng như hình phạt ñối với việc vi phạm. Việc 
phổ biến thông tin này phải ñược tiến hành thông qua hệ thống truyền thông, báo 
chí hay biển quảng cáo. 
 
Khung 3.6: Chính sách thúc ñẩy sử dụng mũ bảo hiểm liên quan công việc tại Căm Pu Chia 
 
Mặc dù những người ñi xe máy chiếm hơn 75% phương tiện giao thông ñường bộ tại Căm Pu Chia và 
khoảng 90% tại thủ ñô Phnôm Pênh, rất ít người tham gia giao thông ñường bộ sử dụng mũ bảo hiểm. 
Từ năm 2002, tổ chức y tế thế giới (WHO) ñã hỗ trợ một chương trình hành ñộng nhằm thúc ñẩy sử 
dụng mũ bảo hiểm tại Phnôm Pênh. Nỗ lực phối hợp này bao gồm các bộ ngành chính phủ, lực lượng 
cảnh sát cũng như một số tổ chức phi chính phủ. Dự án này có sự cộng tác của Bộ y tế Căm Pu Chia 
và tổ chức Handicap International, với sự kết hợp của các chiến dịch truyền thông, ñưa ra luật bắt buộc 
sử dụng mũ bảo hiểm, và các chính sách thúc ñẩy sử dụng mũ bảo hiểm nhằm phòng tránh tai nạn xảy 
ra.  
Thành phần thúc ñẩy sử dụng mũ bảo hiểm liên quan ñến công việc là một sáng kiến khuyến khích 
nhân viên từ nhân viên các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ ñến cơ quan Liên Hiệp Quốc làm 
gương thực hiện, áp dụng và giám sát các chính sách yêu cầu ñội mũ bảo hiểm ñối với nhân viên khi 
ñi xe máy. Cơ quan WHO tại Căm Pu Chia ký hợp ñồng với Handicap International ñến thăm một vài 
trụ sở ñể quảng bá cho an toàn giao thông ñường bộ và phát triển các chính sách an toàn giao thông 
ñường bộ rộng khắp. 
 
(Chú thích ảnh: Các lái xe mô tô của Handicap International tại Phnôm Pênh sử dụng mũ bảo hiểm 
theo quy ñịnh) 
 
 



Áp dụng luật và lôi cuốn lực lượng cảnh sát: 
 
ðể luật bắt buộc về ñội mũ bảo hiểm có ñược hiệu quả, cảnh sát giao thông 
ñường bộ phải cam kết áp dụng nó một cách thoả ñáng. Trong khi các chiến dịch 
giáo dục cộng ñồng nhằm nâng cao nhận thức, việc áp dụng luật pháp là rất quan 
trọng ñể có thể ñạt ñược sự tuân thủ rộng khắp. Người dân phải hiểu rằng luật 
pháp sẽ ñược áp dụng nghiêm ngặt và những người không chấp hành sẽ bị phạt 
tiền hoặc – trong những trường hợp vi phạm nhiều lần – sẽ phải chịu những hình 
phạt nặng hơn.   
 
ðưa luật bắt buộc sử dụng mũ bảo hiểm vào thực thi có thể tạo thêm một gánh 
nặng ñối với lực lượng cảnh sát. Rất cần thiết phải xác ñịnh năng lực của lực 
lượng cảnh sát hiện thời và quyết ñịnh xem liệu có cần phải tuyển thêm người. 
Trong mọi trường hợp, cảnh sát giao thông ñường bộ cần phải ñược hướng dẫn 
về luật mới và làm cách nào có thể áp dụng chúng tốt nhất.  
 
Việc cảnh sát có thể ñương ñầu tốt như thế nào sẽ giúp cho việc quyết ñịnh liệu 
có phải thực hiện tổng thể luật hay còn gọi là áp dụng từng bước (xem thêm 
trong Khung 3.7). Nếu phải áp dụng từng bước thì những khu vực ít người ñội 
mũ bảo hiểm và tỉ lệ thương vong cao sẽ là những nơi phải áp dụng ñầu tiên. 
 
Khung 3.7: Thúc ñẩy sử dụng mũ bảo hiểm tại Nepal 
 
Việc sử dụng xe máy ñã tăng lên 6 lần ở Nepal từ năm 1993. Một bộ luật thông qua bởi chính phủ vào 
năm ngoái quy ñịnh bắt buộc sử dụng mũ bảo hiểm ñối với người ñi xe máy, mặc dù rằng việc áp dụng 
luật này là hạn chế và người ngồi sau ñược miễn việc áp dụng trên tất cả ñường phố tại thủ ñô nước 
này, Kathmandu. Tuy nhiên kể từ năm 2003, luật bắt buộc ñội mũ bảo hiểm ñã ñược áp dụng một cách 
nghiêm ngặt ñối với người ñiều khiển xe máy tại thủ ñô. Việc thắt chặt luật này có ñược nhờ sự hỗ trợ 
chính trị mãnh mẽ từ người sau này là bộ trưởng Bộ Y Tế, một nhà giải phẫu thần kinh. Ông ñã nhận 
thức rõ ràng về số lượng tăng cao các ca chấn thương sọ não, thực tế ñược công nhận bởi các phòm 
khám chấn thương. 
Luật sử dụng mũ bảo hiểm ñã có hiệu quả giảm thiểu các ca chấn thương sọ não của người ñiều khiển 
xe máy tại thủ ñô, theo ghi nhận tại các bệnh viện lớn, báo cáo khám nghiệm tử thi, và hệ thống dữ 
liệu quốc gia của cảnh sát giao thông ñường bộ. Sự sụt giảm số người thiệt mạng cũng ñược ghi nhận 
chủ yếu bởi người dân tại thung lũng Kathmandu, nơi việc áp dụng luật ñược cải thiện từ năm 2003. 
Tuy nhiên, những chấn thương nghiêm trọng khác xuất hiện nhiều hơn trong cùng thời ñiểm này. ðiều 
này có nguyên nhân từ tỉ lệ những người say rượu bia khi ñiều khiển phương tiện giao thông ñường 
bộ, làm tăng số lượng vụ tai nạn giao thông ñường bộ. Một nguyên nhân khác về tỉ lệ tăng cao các ca 
chấn thương sọ não từ khi bộ luật ñược thông qua là do việc sử dụng mũ bảo hiểm không ñúng quy 
cách hoặc ñội những mũ bảo hiểm không ñạt tiêu chuẩn. Mặc dầu ñạt ñược thành công trong việc 
giảm tỉ lệ thương vong tại thủ ñô, việc áp dụng luật này còn rất hạn chế ở các ñô thị khác, với tỉ lệ 
người sử dụng mũ bảo hiểm rất thấp. 
Sự cơ giới hóa nhanh của Nepal và ñặc biệt là việc tăng cường sử dụng phương tiện xe máy ñồng 
nghĩa với việc sử dụng mũ bảo hiểm trở nên tối quan trọng trong việc giảm thiểu thương vong. Trong 
khi có những cam kết chính trị, ñể những cam kết ấy trở thành kết quả chắc chắn, các nỗ lực bao gồm 
việc áp dụng bắt buộc ñội mũ bảo hiểm là rất cần thiết tại thủ ñô và nên nhân rộng, áp dụng trên mọi 
con ñường trong phạm vi toàn quốc. 

 
ðâu là mục tiêu của việc bắt buộc thực thi luật? 
 



Mục tiêu sự can thiệp nhằm hỗ trợ tích cực thực thi luật sử dụng mũ bảo hiểm là 
bảo rằng mũ bảo hiểm ñược những người ñi xe máy sử dụng trên ñường phố 
trong mọi thời ñiểm. 
 
Kết quả cần có là thúc ñẩy việc sử dụng mũ bảo hiểm, ñiều này sẽ làm giảm 
thiểu tai nạn vùng ñầu, chấn thương trên ñường phố cũng như số người thiệt 
mạng. Sự ủng hộ về chính trị là vô cùng quan trọng ñể có thể ñạt ñược kết quả 
thành công. Các lực lượng cảnh sát phải ñược sử dụng thực sự hiệu quả các 
nguồn lực hiếm hoi ñể phát triển tối ña giá trị áp dụng của bộ luật. 
 
Việc áp dụng chiến lược bộ luật có thể kết hợp bốn nguyên tắc quan trọng của 
của cảnh sát trong can thiệp ña chiều. Việc áp dụng phải thỏa mãn các yêu cầu 
sau: 

• Tính rõ ràng ngày càng tăng của việc bắt buộc thực thi ñiều luật: ñiều 
này bao gồm các ñiểm kiểm soát và rào chắn ñược bố trí chiến lược, dễ 
dàng nhận biết và rõ ràng ñối với công chúng. Phải có sự thay ñổi về 
không gian, mật ñộ và thời ñiểm trong ngày và ñêm. Cũng cần thiết phải 
có nhiều sĩ quan cảnh sát trong một nhóm làm việc. Việc rõ ràng bao gồm 
cả biển báo ký hiệu về việc áp dụng bộ luật, áo gi lê chống ñạn cho lực 
lượng cảnh sát và thiết bị chiếu sáng thích hợp cho lực lượng làm việc về 
ñêm. 

• Liên tục tiến hành các chiến dịch ra quân làm nghiêm bộ luật. ðiều này 
góp phần làm cho người ñi xe máy hiểu rằng nguy cơ bị xử phạt khi 
không chấp hành luật là rất lớn – tại bất kỳ ñâu và bất cứ thời ñiểm nào. 

• Áp dụng luật nghiêm ngặt và kiên ñịnh: sau một thời gian cảnh báo dư 
luận ban ñầu, việc bắt buộc của cảnh sát cần phải nghiêm ngặt và không 
phân biệt giữa các ñối tượng (công bằng và kiên ñịnh). ðiều này có thể 
dẫn ñến sự thay ñổi trong thói quen người ñiều khiển xe máy – không 
phải chỉ trong thời gian ngắn hạn, trên ñường cao tốc hay tại những nơi có 
trạm kiểm soát. Nếu không có sự bắt buộc về mặt luật pháp, sẽ có hạn chế 
hoặc rất ít người chấp hành. 

• Áp dụng phổ biến ra cộng ñồng. ðể ñạt ñược hiệu quả tối ña, bắt buộc 
tuân thủ phải ñược kết hợp với các chiến dịch giáo dục và phổ biến liên 
quan ñến khuyến khích liên tục ñược thực hiện từ phía chính phủ, chính 
quyền ñịa phương, hệ thống truyền thông ñại chúng và các cơ quan liên 
quan. ðiều này ñồng nghĩa với việc tiến hành các chiến dịch phổ biến 
trước, trong và sau khi các hoạt ñộng kiểm soát với thông ñiệp an toàn 
ñược ngày càng củng cố. Các sách nhỏ cầm tay có thông tin về việc ñổi 
mũ bảo hiểm ñúng cách phải ñược phân phát với lời cảnh báo vi phạm 
luật sẽ bị xử một khoản phạt thích ñáng. Giáo dục và hướng dẫn phải bao 
gồm nhắc nhở các tài xế mua và sử dụng mũ bảo hiểm ñồng thời khuyến 
khích và thường xuyên ñưa ra các thông ñiệp về an toàn giao thông ñường 
bộ. 

 



Các hoạt ñộng mục tiêu nên ñược kế hoạch rõ ràng với tất cả cảnh sát giao thông 
ñường bộ, họ phải ñược rèn luyện và hướng dẫn tường tận. Mục tiêu an toàn 
phải ñược ñặt lên hàng ñầu bao gồm sự xem xét an toàn cho các sĩ quan thực thi 
nhiệm vụ và những người ñiều khiển phương tiện giao thông ñường bộ, việc sử 
dụng an toàn các thiết bị và lựa chọn các ñiểm kiểm soát hợp lý. 
 
Các sĩ quan chỉ huy cảnh sát phải coi rằng chi phí bỏ ra ñể bắt buộc chấp hành 
luật pháp là khá nhỏ khi ñem so sánh với chi phí tiêu tốn vào các ca phẫu thuật, 
chăm sóc y tế và phục hồi chấn thương. 
 
Việc bắt buộc mang tính chất chiến lược có thể ñạt ñược các thành quả bền vững 
bằng cách nâng cao phần trăm người ñiều khiển xe máy cũng như người ngồi 
sau (tham gia giao thông ñường bộ) sử dụng mũ bảo hiểm. Mục tiêu là tạo ra 
nhận thức rằng nguy cơ số tiền khi bị bắt và phạt sẽ nhiều hơn cái giá bỏ ra khi 
mua mũ bảo hiểm và sự khó chịu bất tiện khi ñội mũ bảo hiểm.  
 
ðào tạo sĩ quan cảnh sát. Sĩ quan cảnh sát cần phải ñược ñào tạo các chiến lược 
và chiến thuật hiệu quả ñể ñạt ñược thành công tối ña. Nó bao gồm: 

• Kiến thức về bộ luật. 
• Hiểu biết về tác dụng của mũ bảo hiểm trong việc giảm chấn thương vùng 

sọ, não và mặt (thậm chí trong những tai nạn mà tốc ñộ ñi còn chậm) 
• Sĩ quan cảnh sát ñi ñường trên xe công vụ hay phương tiện tư ñều phải 

chấp hành luật pháp ñể làm gương cho người dân. 
• Hiểu biết làm thế nào ñể lập rào chắn và các ñiểm kiểm soát an toàn cũng 

như hiệu quả ñể bắt buộc thực thi luật một cách tối ña ñối với các phương 
tiện lưu thông trên ñường. ðiều này cũng bao gồm các biển báo hoặc 
băng rôn cỡ lớn quy ñịnh rõ cho toàn bộ người ñiều khiển xe máy việc bắt 
buộc thực hiện luật pháp, ví dụ như “ðiểm kiểm soát ñội mũ bảo hiểm” 
hay “Mũ bảo hiểm có thể cứu mạng bạn!”. 

• Làm thế nào ñể nhắm tới các khu vực tỉ lệ vi phạm cao. 
• Làm thế nào cung cấp lời khuyên và giáo dục hữu ích tới người ñiều 

khiển xe máy. 
• Hiểu ñược tác ñộng của tai nạn xe máy tới nguồn lực con người cũng như 

tài chính; tới cộng ñồng và các nguồn tiền tiết kiệm; tới lực lượng cảnh sát 
và lực lượng cứu hộ. Hiểu ñược hiệu quả của chương trình bắt buộc chấp 
hành khi ñưa luật vào áp dụng. 

• Hiểu biết về những khía cạnh khác của an toàn giao thông ñường bộ khi 
lưu thông bằng xe máy bao gồm sự an toàn, tầm nhìn rõ ràng của lái xe 
cũng như việc sử dụng các công cụ an toàn khác như quần áo bảo hộ và 
giày ủng. 

• Hiểu biết cách tốt nhất ñể ñánh giá ñược hiệu quả của việc bắt buộc chấp 
hành luật. Thành công của chiến dịch ñược quy ñịnh rõ bởi mức ñộ áp 
dụng luật xác ñịnh bởi cộng ñồng những người ñiều khiển xe máy chứ 
không phải bởi số lượng những vi phạm hay cảnh cáo ñược viện dẫn. Sự 



chấp hành phải ñược ñánh giá bằng phần trăm tăng lên của tỉ lệ sử dụng 
mũ bảo hiểm. Một cách ñánh giá khác là số lượng ñang hoạt ñộng các 
ñiểm kiếm soát, các bài giảng giáo dục cộng ñồng cũng như cảnh báo trên 
phương diện các cá nhân và giới truyền thông. Cũng cần thiết phải có sự 
củng cố tích cực ñể khen thưởng và khuyến khích an toàn cho lái xe. 
 

Việc bắt buộc sử dụng mũ bảo hiểm có thể tạo nên sự thay ñổi. ðối với việc 
tuân thủ hiệu quả luật bắt buộc sử dụng mũ bảo hiểm: 

• Bắt buộc phải bao gồm cảnh cáo ngăn chặn và thiết thực tới những lái xe 
không sử dụng mũ bảo hiểm. 

• Nguy cơ nhận thấy về việc bị xử phạt nếu vi phạm pháp luật phải cao. 
 
Bảng 3.7 chỉ rõ một vài vướng mắc có thể gặp phải trong việc cố gắng áp dụng 
luật bắt buộc sử dụng mũ bảo hiểm, cũng như các hành ñộng hợp lý ñể giải 
quyết chúng. 
 
 
Bảng 3.7: Vượt qua các rào cản và khó khăn trong việc áp dụng luật một cách hiệu quả 
 
Rào cản Các biện pháp khắc phục 
Nguồn lực cảnh sát có hạn • Các kế hoạch chiến lược cho các sĩ quan cao cấp, 

tính rõ ràng cao, hành ñộng bắt buộc tuân thủ - 
triển khai nguồn lực và phối hợp. 

• Kết hợp giáo dục tuyên truyền và bắt buộc. 
• Chiến lược truyền thông mạnh mẽ 
• Chiến lược hỗ trợ cộng ñồng. 
• Phân phối lực lượng cảnh sát giao thông ñường bộ 

bổ xung. 
Canh tranh với các ưu tiên khác phải 
thực hiện của lực lượng cảnh sát 

• Các sĩ quan cảnh sát cao cấp và nhân viên chính 
phủ phải hiều sự tiết kiệm thực sự và tổn hại nguồn 
lực con người khi xảy ra tai nạn trên ñường khi 
ñem so sánh với chi phí tương ñối thấp của việc 
bắt buộc thực thi luật. 

• Coi trọng các chi phí tiết kiệm ñược bởi việc bắt 
buộc giao thông ñường bộ mang tính chất chiến 
lược. 

Sự tự mãn khi ñạt ñược thành công bước 
ñầu 

• Nâng cao rèn luyện sĩ quan cảnh sát, người giám 
sát và quản lý cảnh sát bằng việc nhấn mạnh nguy 
cơ với lái xe, người ngồi sau và cả cộng ñồng. 

Sự thông cảm của sĩ quan cảnh sát ñối 
với người lái xe 

• Mũ bảo hiểm ñược trình bày là 
nóng, không thuận tiện hay làm 
cho người ñiều khiển không 
nghe ñược còi xe. 

• Chi phí mua mũ bảo hiểm cao 
ñối với lái xe. 

• Chi phí tích lũy các khoản phạt, 
ví dụ: một vài thành viên gia 
ñình sử dụng chung một chiếc 
xe máy 

• Giáo dục lực lượng cảnh sát các nguy cơ liên quan 
của việc không sử dụng mũ bảo hiểm. 

• Giáo dục cộng ñồng 
• Công bố các trợ cấp chính phủ khi mua mũ bảo 

hiểm. 
• Khuyến khích việc mua mũ bảo hiểm trước khi 

luật hay giấy phép bắt buộc ñội mũ bảo hiểm ñược 
thông qua hay sửa ñổi. 



Năng lực thiếu hiệu quả hay không thích 
ñáng của các chiến lược bắt buộc sử 
dụng mũ bảo hiểm và nhận thức về việc 
bắt buộc là không thể ñối với tình trạng 
không tuân thủ rộng khắp 

• Phát triển một chiến lược bắt buộc tuân thủ luật 
pháp kết hợp nhiều biện pháp. 

• Tìm ra và công khai các gương thành công nhỏ. 
• Mô hình hóa các tấm gương việc thực thi tốt. 
• ðặt mục tiêu triển khai bắt buộc ñội mũ bảo hiểm 

rộng khắp. 
Tham nhũng có thể bao gồm: 

• Cảnh sát giao thông ñường bộ 
thu hồi tiền phạt mà không nộp 
lại vào Ngân Sách Nhà Nước. 

• Những món tiền bất hợp pháp 
hay phi ñạo ñức trong việc bỏ 
qua bắt phạt (hối lộ cảnh sát) 

• Lập các biện pháp phòng tránh tham nhũng. 
• Phải coi rằng tham nhũng có thể làm suy yếu sự 

lưu thông an toàn trên ñường. 
• Nâng cao giáo dục và ñào tạo sĩ quan cảnh sát. 
• Xem xét việc tăng lương cho cảnh sát giao thông 

ñường bộ sau khi có thử thách thích hợp. 
• Khuyến khích ñề ra luật về các nguyên tắc ñạo 

ñức/ ứng xử. 

 
 
Khung 3.8: Thông qua một luật sử dụng mũ bảo hiểm cho người ñi xe ñạp: ñiều gì cần thiết ñể 
người dân sử dụng mũ? 
Vào tháng 10 năm 2004, chính phủ Nam Phi ñã thông qua luật bắt buộc tất cả những người ñi xe ñạp 
phải ñội mũ bảo hiểm. Quy ñịnh này yêu cầu sử dụng mũ bảo hiểm phải ñược buộc chặt và vừa vặn 
thích hợp khi tham gia lưu thông bằng xe ñạp, kể cả người ngồi sau. Theo số liệu an toàn giao thông 
ñường bộ toàn quốc của Nam Phi, 207 người ñiều khiển xe ñạp ñã bị chết vì tai nạn vào năm 2004. 
Các nhà sản xuất xe ñạp Nam Phi chủ ñộng quảng bá việc sử dụng mũ bảo hiểm thông qua tem dán 
ngay trên xe, với các thông ñiệp như “Quý trọng ñầu của bạn, sử dụng mũ bảo hiểm”. Những hãng 
khác cung cấp cho các ñại diện bán hàng những bài huấn luyện nhỏ về sự khác biệt của các loại sản 
phẩm bán kèm xe ñạp, bao gồm mũ bảo hiểm. Các ñại diện bán hàng cũng ñược huấn luyện khuyến 
khích người tiêu dùng mua các thiết bị bảo vệ như mũ bảo hiểm. Thậm chí trước khi luật ñược thông 
qua, Liên ðoàn Xe ðạp Nam Phi ñã công nhận luật quốc tế về sử dụng mũ bảo hiểm trên ñường ñua, 
và ngăn chặn không cho thi ñấu ñối với các tay ñua không có mũ bảo hiểm vừa vặn. 
Mặc dù vậy, chưa ñầy một năm sau khi luật ñược thông qua, hầu hết người ñiều khiển xe ñạp tại Nam 
Phi ñều không sử dụng mũ bảo hiểm. Mặc dù hệ thống truyền thông ñã hoạt ñộng tương ñối mạnh 
trong suốt thời gian bộ luật ñược thông qua, vẫn có rất ít nhận thức về nó. ðây là trường hợp xảy ra 
ngay trong các tổ chức xe ñạp – những câu lạc bộ chủ yếu cho những người ñạp xe thông thường, bên 
cạnh ñó họ vẫn tổ chức các cuộc ñua. 
Việc bắt buộc thực thi luật này là rất hạn chế - phản ánh các khó khăn trong việc áp dụng luật quốc gia 
vào từng ñịa phương, Một vài cảnh sát giao thông ñường bộ, khi ñược phỏng vấn về bộ luật này, thậm 
chí còn không biết là nó ñã ñược ñem ra áp dụng. Một vài cảnh sát khác nói rằng luật không ñược áp 
dụng bởi vì tồn tại các thiếu sót trong kiến thức cộng ñồng về vấn ñề này, và rằng họ còn ñang cân 
nhắc về mức phạt thích hợp ñối với mỗi vi phạm. Mặc dù trong những khu vực cụ thể, cảnh sát giao 
thông ñường bộ chủ ñộng tham gia vào việc phổ biến nhận thức về lợi ích của việc ñội mũ bảo hiểm 
khi ñi xe ñạp và luật mới này, tuy nhiên ñây không phải là những trường hợp ñiển hình trên toàn quốc. 
Kết quả là, một số cảnh sát ñang yêu cầu Bộ giao thông ñường bộ quốc gia cần phải ñưa ra hướng dẫn 
cụ thể về việc áp dụng luật mới như thế nào tại cấp ñộ ñịa phương. 
 
Hình phạt ñưa ra với mỗi vi phạm 
Các biện pháp khác nhau có thể sự dụng ñể ñưa luật ñi vào ñời sống của người 
dân: 

• Thông báo chú ý: có thể ñược dùng vào thời ñiểm sau khi luật vừa ñược 
thông qua và trước khi nó ñi vào hiệu lực hoàn chỉnh. Các thông báo này 
thông tin cho người ñiều khiển xe máy rằng sẽ có sự thay ñổi về luật và 
trong tương lai một hình phạt sẽ ñược ñưa ra với những ai vi phạm. 



• Hình phạt cố ñịnh: ñược ñưa ra với một biên lai phạt tại ñịa ñiểm xảy ra 
tai nạn, yêu cầu người vi phạm phải nộp tiền phạt tại một cơ quan nhất 
ñịnh vào ngày giờ ghi trên biên lai. ðể biện pháp này hoạt ñộng hiệu quả, 
một cơ sở dữ liệu vi tính hóa phải ñược thành lập ñể ghi nhận các hành vi 
vi phạm. Trong suốt thời gian phổ biến luât, việc nộp tiền phạt có thể 
ñược bỏ, ví dụ người vi phạm có thể mua một mũ bảo hiểm và nộp một 
biên lai mua mũ có ngày mua chứng thực sau ngày vi phạm. 

• Phạt ngay tại hiện trường: ñược thu tại những nước mà ở ñó người vi 
phạm nộp tiền trực tiếp cho cảnh sát tại hiện trường. Tiền sau ñó sẽ ñược 
nộp lại cho cásouwixcans bộ có thẩm quyền về giao thông ñường bộ. Tuy 
nhiên, phải chú ý rằng trong rất nhiều trường hợp, ñặc biệt với những nơi 
tiền lương cảnh sát giao thông ñường bộ thấp, biện pháp này có thể không 
hiệu quả và có thể là nguyên nhân cho tham nhũng và hối lộ. Những hệ 
thống như vậy có thể nâng cấp ngay tức khắc bằng việc ñảm bảo rằng 
không có sự nộp tiền nào ñược thực hiện tại các trạm kiểm soát và kiểm 
toán ñầy ñủ về bất cứ giao dịch tài chính nào ñược thường xuyên duy trì. 

• Tịch thu bằng lái hay phương tiện xe máy có thể áp dụng như một ñiều 
luật bổ xung, ñược áp dụng với những cá nhân vi phạm nhiều lần. Tuy 
nhiên, biện pháp như vậy thường chỉ ñược thực thi sau khi tất cả các biện 
pháp khác ñã ñược dùng. 

 

3.6. Huy ñộng cộng ñồng tham gia như thế nào 

Việc tiến hành các chiến dịch kêu gọi cộng ñồng yêu cầu kiến thức chuyên môn 
về vận ñộng và quảng cáo, phát triển các mục tiêu cụ thể, kết hợp các thông ñiệp 
chiến dịch và người tiếp nhận mục tiêu, quy ñịnh khung thời gian cho việc áp 
dụng và một phương pháp ñánh giá chủ ñộng hiệu quả chiến dịch. 
 

3.6.1. Lựa chọn một cơ quan thực hiện chiến dịch. 
Một chiến dịch tiếp thị thành công ñòi hỏi phải ñược tiến hành bởi một ñội ngũ 
tốt trực thuộc một cơ quan chính phủ, tuy nhiên cần phải có chuyên môn về 
Marketing và quảng cáo. Tuy nhiên, việc quản lý chung của toàn bộ chiến dịch 
nên có sự chịu trách nhiệm của một cơ quan chính phủ. Chiến dịch cũng cần 
phải có sự hỗ trợ của một cơ quan quan hệ công chúng và một ñơn vị nghiên 
cứu, trừ phi cơ chế của các cơ quan chính phủ này chỉ phục vụ cho chính bản 
thân chúng. 
 
Bước ñầu tiên trong việc lựa chọn cơ quan quảng bá là phát hành một tài liệu ñệ 
trình, phác thảo ra các mục tiêu và ñịnh hướng chung cho toàn bộ chiến dịch, 
thời gian lịch trình và nguồn vốn. Mục ñích của tài liệu này là ñánh giá khả năng 
ñáp ứng của các cơ quan trong thực thi công việc. Từ các ñơn xin ứng cử ban 
ñầu, một danh sách rút ngọn các cơ quan phù hợp sẽ ñược lập nên, dựa trên các 
tiêu chuẩn sau: 



• Kinh nghiệm trước ñây của các cơ quan này với các chiến dịch Marketing 
những vấn ñề xã hội. 

• Khả năng sáng tạo của họ. 
• ðịa ñiểm cơ quan. 
• Khả năng quảng bá trên phương tiện truyền thông. 
• Quy mô cơ qutieesp 
 
Danh sách rút gọn các cơ quan sau ñó ñược yêu cầu cho việc lựa chọn ñể làm 
công tác với việc cung cấp những ý tưởng sáng tạo, kế hoạch cho công tác 
truyền thông ñại chúng và ngân sách 

3.6.2. Mục tiêu của chiến dịch. 
Khía cạnh quan trọng nhất của bất cứ chiến dịch nào là phải có ñược ý tưởng rõ 
ràng về mục tiêu cần ñạt ñược của chiến dịch. Các mục tiêu cần phải ñược nêu 
ra thành những giới hạn có thể xác ñịnh ñược giá trị (có thể ñịnh lượng ñược). 
Ví dụ, người dân cần ñược phổ biến rằng “Trước tháng 12 năm 2006, tất cả 
người tham gia lưu thông trên ñường bằng phương tiện xe máy, kể cả người 
ngồi sau, ñều bắt buộc phải ñội mũ bảo hiểm”. Tuy nhiên, có thể có mục tiêu 
bên trong mang tính kém tham vọng hơn. Ví dụ, mục tiêu bên trong, không phổ 
biến rộng rãi với người dân, có thể là “trước tháng 12 năm 2006, 75% số người 
tham gia lưu thông trên ñường bằng phương tiện xe máy, kể cả người ngồi sau, 
sử dụng mũ bảo hiểm.”  
 
Những giả thuyết ñặt ra cho chiến dịch là, trong trường hợp những giả thuyết 
này xảy ra, việc sử dụng mũ bảo hiểm là rất hạn chế; ít yêu cầu về mặt luật pháp 
ñược ñặt ra cho việc sử dụng mũ bảo hiểm; và có rất ít hoặc không có sự bắt 
buộc nào về phía cảnh sát. 
 
Rất nhiều mục tiêu có thể thực hiện ñược, tùy thuộc vào việc có hay không một 
luật ñầy ñủ và tỉ lệ người sử dụng mũ bảo hiểm. Nó bao gồm: 

• Tăng cường nhận thức cộng ñồng rằng sử dụng mũ bảo hiểm phòng 
chống các hậu quả tai nạn nghiêm trọng. 

• Tăng cường nhận thức rằng từng người ñiều khiển xe máy, bao gồm cả 
người ngồi sau, ñều an toàn hơn khi sử dụng mũ bảo hiểm. 

• Khuyến khích người dân mua và sử dụng mũ bảo hiểm. 
• Truyền ñạt thông ñiệp sử dụng mũ bảo hiểm bây giờ ñã là sự bắt buộc. 
• Thông tin ñến người dân rằng sử dụng mũ bảo hiểm bây giờ ñã trở thành 

luật bắt buộc và phổ biến rõ các hình phạt dành cho người vi phạm. 
• Thúc ñẩy việc bắt buộc thực hiện luật về mũ bảo hiểm bởi lực lượng cảnh 

sát. 
 
Mỗi một mục tiêu cần phải ñược ñịnh lượng bằng các con số mục tiêu. Do ñó 
ñầu tiên rất cần thiết phải xác ñịnh rõ: 



• Mức ñộ nhận thức hiện tại về giá trị an toàn của mũ bảo hiểm, khả năng 
cung cấp mũ bảo hiểm, giá thành và các yêu cầu về mặt luật pháp bắt 
buộc sử dụng mũ bảo hiểm. 

• Mức ñộ hiện tại sử dụng mũ bảo hiểm, của cả người lái xe và người ngồi 
sau, ở khu vực thành thị cũng như nông thôn. 

• Mức ñộ hiện tại của việc bắt buộc về mặt luật pháp sử dụng mũ bảo hiểm 
của lực lượng cảnh sát. 

 

3.6.3. Thay ñổi ki ến thức và thái ñộ của người dân về việc sử dụng mũ bảo 
hiểm. 
 
Các chiến dịch an toàn giao thông ñường bộ hiệu quả nhất phải là những chiến 
dịch ñạt ñược sự thay ñổi trong thói quen của người dân. Dĩ nhiên cũng là vô 
cùng quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và cải thiện thái ñộ người dân, 
nhiều mạng sống ñược cứu hơn khi mà thói quen cũ của người dân ñược thay 
ñổi theo chiều hướng mong ñợi của chiến dịch. 
 
Những mô hình mới về hành vi có thể ñạt ñược bằng sự can thiệp thường xuyên, 
hỗ trợ bởi thông tin và sự bắt buộc thực hiện. Khi sử dụng mũ bảo hiểm ñã trở 
thành một ñiều bắt buộc, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều ñể thuyết phục người dân về 
giá trị việc sử dụng mũ bảo hiểm. Phổ biến các hình phạt thậm chí còn ñược 
hoãn lại trong những giai ñoạn ñầu áp dụng, khi mà người dân nhận ra rằng luật 
là bắt buộc phải thực hiện. 
 
Tại những vùng nông thôn của một số nước, nơi mà việc bắt buộc thực hiện luật 
còn rất hạn chế, một chiến dịch chủ yếu dựa trên công khai và thuyết phục tại 
những vùng như thế này khó có thể ñạt ñược thành công về lâu dài. Với sự vắng 
mặt của lực lượng cảnh sát, việc bắt buộc thực hiện có thể tiến hành bởi hội 
ñồng làng xã, những người cao tuổi trong cộng ñồng hay thậm chí là thế hệ phụ 
huynh của nhóm mục tiêu tuyên truyền. Những người quản lý này sẽ cần phải 
ñược thuyết phục một cách hiệu quả về chiến dịch ñể họ có thể tác ñộng ñến 
những người khác việc sử dụng mũ bảo hiểm. 
 

3.6.4. Làm việc với hệ thống truyền thông 
 
 
Khung 3.9: Bắt buộc thực hiện luật ñội mũ bảo hiểm tại Iran  
Iran là một trong những nước có tỉ lệ người chết về tai nạn giao thông ñường bộ nhiều nhất trên thế 
giới và mỗi năm tiêu tốn khoảng 6 tỉ ñô la Mỹ ñể ñiều trị chấn thương gây ra bởi tai nạn. Xe máy góp 
phần tạo nên một tỉ lệ ngày càng tăng các loại ñộng cơ tham gia ñăng ký tại quốc gia này – chiếm 
khoảng 40% vào năm 2005. Hơn một nửa số vụ tai nạn giao thông ñường bộ liên quan ñến xe máy, 
những ñối tượng mà nguy cơ gặp phải chấn thương nghiêm trọng hay thậm chí là thiệt mạng lớn gấp 
10 lần so với người ñiều khiển ô tô. Hầu hết 70% số vụ chết người liên quan ñến xe máy là do chấn 
thương sọ não, thông thường do việc không sử dụng hay sử dụng mũ bảo hiểm không ñúng quy cách. 



 
Mặc dù ñã có luật từ nhiều năm tại Iran quy ñịnh người ñiều khiển xe máy phải sử dụng mũ bảo hiểm, 
mãi cho ñến năm 2003 luật này mới ñược nghiêm ngặt áp dụng. Bắt ñầu từ các tuyến phố chính tại 
Tehran, thủ ñô Iran, cảnh sát giao thông ñường bộ mở rộng dần sự bắt buộc thực hiện sử dụng mũ bảo 
hiểm, hỗ trợ bởi sự áp dụng hình phạt ñối với những cá nhân vi phạm. Cùng lúc ñó hội ñồng thành phố 
Tehran phát ñộng một chiến dịch trên truyền hình nhằm nâng cao nhận thức của luật ñội mũ bảo hiểm. 
Kết quả là việc sử dụng mũ bảo hiểm tăng lên từ 2% năm 2003 lên 60% năm 2004 và hơn 90% năm 
2005. Sáng kiến này sau ñó ñược áp dụng cho 5 thành phố lớn khác, và ñều ñạt ñược kết quả tương tự. 
 
Tuy nhiên, tại rất nhiều thị trấn nhỏ của Iran, tình hình lại khác hẳn. Tại ñây, khoảng một nửa số xe 
máy là không ñăng ký và rất nhiều người ñiều khiển xe máy không có bằng lái. ðể nâng cao việc sử 
dụng mũ bảo hiểm tại những vùng này, các nghiên cứu ñầu tiên ñược tiến hành với nghiên cứu về 
những người lái xe và tình hình kinh tế xã hội của họ. 
 
Nghiên cứu tìm ra những sự khác biệt cơ bản giữa những người lái xe tại thị trấn nhỏ và những người 
ở thành phố. ðối với khoảng 85% dân số tại các thị trấn nhỏ, xe máy là phương tiện giao thông ñường 
bộ duy nhất của toàn bộ gia ñình, và 52% những người lái xe phụ thuộc vào phương tiện của họ trong 
việc vận chuyển hàng hóa. Mặc dầu 92% người lái xe tham gia khảo sát sở hữu một chiếc mũ bảo 
hiểm, chỉ có 13% sẵn sàng sử dụng chúng phản ánh tỉ lệ cao – khoảng 72% - những người có ấn tượng 
xấu về việc sử dụng mũ bảo hiểm. 
 
Tiếp theo nghiên cứu này, một chương trình hành ñộng ba năm ñã ñược thiết lập giữa chính phủ và 
Viện Karolinska, Thụy ðiển. Chương trình An Toàn Cộng ðồng về Sử Dụng Mũ Bảo Hiểm sẽ áp 
dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau ñể nâng cao việc sử dụng mũ bảo hiểm tại các khu vực thành thị 
của Iran. ðể ñánh giá chương trình này, các thành phố có can thiệp ñược so sánh với nhóm chứng các 
thành phố không có can thiệp. Các thành phố trong nhóm thử nghiệm ñược triển khai những hoạt ñộng 
sau: 

• Một hệ thống cải thiện ñăng ký xe máy cùng với việc tăng cường bắt buộc ñăng ký xe 
máy và thi lấy bằng lái. 

• Khuyến khích việc sử dụng mũ bảo hiểm, ví dụ, cung cấp mũ bảo hiểm với giá khuyến 
mãi. 

• Áp dụng nghiêm luật bắt buộc ñội mũ bảo hiểm. 
• Phát hiện và cấm các xe máy hỏng hóc, cùng với việc ñặc biệt khuyến khích việc sửa xe 

máy. 
• Giáo dục cộng ñồng về các chương trình mũ bảo hiểm tại ñịa phương 
• Tổ chức triển lãm và lễ hội ñường phố ñể khuyến khích sử dụng mũ bảo hiểm 
• Giáo dục an toàn cho trẻ em. 
• Kết hợp chủ ñộng giữa các trường dạy lái. 

 
5 thành phố thực nghiệm ñược so sánh với 9 thành phố nhóm chứng khác. Kết quả nghiên cứu giúp ñỡ 
cho việc hình thành các can thiệp cần thiết ñể nâng cao việc sử dụng mũ bảo hiểm trên toàn bộ Iran, 
tạo các ñiều kiện thích ứng với nhu cầu của các thị trấn riêng lẻ. 
 
Chú thích ảnh: Thúc ñẩy việc sử dụng mũ bảo hiểm tại thành phố Arsanjan, Iran. 
 
Hệ thống truyền thông - bao gồm cả báo chí, hệ thống phát thanh vô tuyến và 
mạng Internet – phục vụ  các chức năng khác nhau tại bất cứ chiến dịch giáo dục 
nào. Giới truyền thông có thể sẽ quan tâm và bản thân họ sẽ tham gia vào chiến 
dịch – mô tả các mục tiêu, nội dung và mức ñộ cải thiện của chiến dịch. Hệ 
thống truyền thông cũng có thể hỗ trợ cho chiến dịch, nhưng họ cũng có thể phê 
phán nhiều tới mức họ có thể tiến hành một chiến dịch ñối ñầu lại. Do ñó, một 
ñiều rất quan trọng là lý do tiến hành chiến dịch phải ñược tuyên bố rõ ràng và 
dứt khoát. Nó có thể ñược nhấn mạnh, ví dụ, chi phí mũ bảo hiểm là rất nhỏ khi 



ñem so sánh với chi phí bỏ ra ñiều trị chấn thương, hoặc là con số thương vong 
vùng ñầu là cao quá mức chấp nhận và có thể dễ dàng giảm thiểu nếu như người 
tham gia lưu thông bằng xe máy sử dụng mũ bảo hiểm. 
 
Trong trường hợp hệ thống truyền thông ủng hộ, họ sẽ ñược dùng ñể quảng bá 
cho thông ñiệp của chiến dịch. Hệ thống truyền thông thường rất rành về việc 
công khai các tuyên bố của các nhân vật nổi tiếng trong ngành y tế, các lãnh tụ 
chính trị hay cảnh sát về giá trị của mũ bảo hiểm và các vấn ñề nói chung về an 
toàn giao thông ñường bộ. Truyền thông ñại chúng ở ñịa phương có thể ñóng 
một vai trò quan trọng không kém. 
 
Một phần tiếp theo của chiến dịch là cần phải thông tin cho hệ thống truyền 
thông thường xuyên về các tiến triển và làm thế nào ñể ñạt ñược các mục tiêu ñề 
ra. ðiều này có thể ñạt ñược thông qua cơ quan chính phủ, hoặc cơ quan bên 
ngoài phụ trách mảng quan hệ công chúng. 
 

3.6.5. Tạo nên thông ñiệp của chiến dịch. 
 
Trước khi phát triển thông tin liên hệ về chiến dịch sử dụng mũ bảo hiểm, các 
yếu tố hạn chế việc sử dụng mũ bảo hiểm cần phải ñược xem xét, thông qua kiến 
thức về nội bộ và ñiều tra thị trường. Các nhóm mục tiêu chủ chốt cần phải ñược 
xác lập. 
 
Khung 3.10: Chương trình sáng kiến về mũ bảo hiểm của WHO: một nguồn lực toàn cầu. 
ðược ñưa ra vào năm 1991, chương trình sáng kiến về mũ bảo hiểm của tổ chức y tế thế giới (WHO) 
thúc ñẩy việc sử dụng mũ bảo hiểm ñối với người ñi xe ñạp và xe máy trên toàn thế giới. Chương trình 
này cung cấp nguồn lực cho những ai mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về nó hoặc thúc ñẩy việc ứng 
dụng nó. Chương trình này cũng phục vụ và liên kết các cơ quan y tế cộng ñồng, các tổ chức an toàn 
giao thông ñường bộ, các tổ chức phi chính phủ và các nhóm khác.  
 
ðặc ñiểm nổi bật nhất của chương trình là web-site trên mạng Internet của nó, chủ yếu ñóng vai trò 
như một phương tiện thông tin liên lạc. Nó còn bao gồm tờ Headlines (tin chính), một tạp chí ra hàng 
quý với tin tức các chương trình hoặc nghiên cứu về mũ bảo hiểm, các chiến lược tân tiến ñể thúc ñẩy 
việc sử dụng mũ bảo hiểm, và các luật về mũ bảo hiểm. Trên website cũng có các ñường nối trực tiếp 
(links) ñến mạng lưới các chương trình về mũ bảo hiểm và các tổ chức trên mạng Internet khác có liên 
quan, cùng với các nguồn lực. Những chương trình thúc ñẩy việc sử dụng mũ bảo hiểm không trực 
thuộc mạng lưới kết nối toàn cầu này ñều ñược mời tham gia. 
 
Thông qua website của chính nó, chương trình của WHO ñã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tới cộng ñồng 
các chương trình và các cơ quan y tế cộng ñồng tìm kiếm thông tin về mũ bảo hiểm. 
 
Chương trình cũng duy trì một hệ thống dữ liệu trực tuyến về các bài báo ñã xuất bản liên quan ñến 
các bản thiết kế và những hiệu quả của mũ bảo hiểm cũng như các chiến lược ñể thúc ñẩy việc sử 
dụng chúng. Hệ thống cơ sở dữ liệu này, ñược biên soạn từ một nghiên cứu tổng hợp hơn 500 bài báo 
và báo cáo, thường xuyên ñược cập nhật các thông tin mới nhất liên quan ñến mũ bảo hiểm. 
 
Sự cải thiện các thiết kế mũ bảo hiểm thông qua nghiên cứu là một hoạt ñộng ñược khuyến khích bởi 
chương trình này. WHO ñặc biệt quan tâm ñến việc phát triển và thúc ñẩy việc sử dụng mũ bảo hiểm 
tại các nước nhiệt ñới. 



 
Chương trình này của WHO luôn có sẵn trên mạng Internet tại ñịa chỉ sau  www.whohelmets.org. Các 
thông tin chi tiết hơn có thể tìm thấy tại ñịa chỉ này, hoặc bằng cách gửi thư ñiện tử tới hòm thư 
info@whohelmets.org, hoặc tới cơ quan ñại diện của WHO tại ñịa phương. 
 
ðối tượng chủ yếu sẽ là những người không sử dụng mũ bảo hiểm, và bất cứ 
chiến dịch nào cũng ñều tập trung vào mục tiêu là phần ñông số họ. ðối tượng 
quan trọng thứ hai là những người gần gũi với những người không sử dụng mũ 
bảo hiểm – ví dụ cha mẹ, các thành viên gia ñình, chủ doanh nghiệp nơi họ làm 
việc và các thầy cô giáo – những người có khả năng tác ñộng tới người không sử 
dụng mũ bảo hiểm và, trong bất kỳ trường hợp nào, muốn họ ñược sống một 
cách an toàn. 
 
Thông ñiệp chiến dịch nên: 

• ðơn giản, không thay ñổi và dễ nhớ. 
• Thích hợp trong ñiều kiện của từng quốc gia, bao gồm các tiêu chuẩn về 

văn hóa và xã hội. 
• Không gây kỳ thị với bất kỳ nhóm người nào. 
• Thích hợp với nhóm mục tiêu ñã ñược chọn – thông ñiệp không nhất thiết 

phải hướng ñến việc áp dụng cho toàn bộ người dân. 
 
Một ñiều rất hữu ích là biến bản thân thông ñiệp thành “thương hiệu” cho toàn 
bộ chiến dịch. Ví dụ sản phẩm ñang ñược bán sẽ mang thông ñiệp “Hãy ñội mũ 
bảo hiểm”, chứ không phải bất cứ cơ quan chính phủ nào chịu trách nhiệm cho 
chiến dịch. 
 
Trong khi không thay ñổi thông ñiệp, chiến dịch phải áp dụng lối tiếp cận ñể 
thay ñổi các ñối tượng. Chiến dịch, ví dụ, có thể ban ñầu hoạt ñộng ở vùng thành 
thị, hoặc trong cộng ñồng những người trẻ tuổi. Các cách tiếp cận khác ñược 
thực hiện sau ñó ñể phổ biến thông ñiệp tại những vùng nông thôn hay cho tầng 
lớp người lớn tuổi. 
 

3.6.6. Thiết lập lịch trình của chiến dịch 
 
Một chiến dịch thường có nhiều bước thực hiện. Những yêu cầu sau nên ñược áp 
dụng một vài giai ñoạn hoặc toàn bộ, tùy thuộc vào tình hình hiện tại về luật bắt 
buộc sử dụng mũ bảo hiểm và việc áp dụng luật: 

• Giai ñoạn giáo dục cộng ñồng nhằm khuyến khích việc tự nguyện sử 
dụng mũ bảo hiểm bằng cách: 

o Giải thích lợi ích của việc ñội mũ bảo hiểm. 
o Thông tin tới những người dùng tiềm năng về chi phí và các nơi 

bán mũ bảo hiểm. 
o Cung cấp thông tin về thời ñiểm bắt buộc việc sử dụng mũ bảo 

hiểm. 



• Giai ñoạn tư vấn khi thời ñiểm cho ngày áp dụng luật mới sắp ñến nhằm 
mục ñích: 

o Củng cố tầm quan trọng của việc sử dụng mũ bảo hiểm. 
o Giải thích về những hình phạt ñối với những người vi phạm luật 

mới. 
• Giai ñoạn Marketing – có thể ñược coi là giai ñoạn quan trọng nhất – nên 

là: 
o Tiếp tục giải thích về lợi ích của việc sử dụng mũ bảo hiểm. 
o Cung cấp thông tin sâu rộng hơn về hậu quả cho việc không tuân 

thủ luật mới, từ hai quan ñiểm: các chấn thương có thể gặp phải và 
tiền phạt phải nộp. 

o Củng cố thông ñiệp chiến dịch cho những người không thường 
xuyên ñội mũ bảo hiểm. 

• Giai ñoạn duy trì nhằm: 
o Củng cố thông ñiệp cho những người ñội mũ bảo hiểm. 
o Nhắc nhở những ai chấp hành không nghiêm quy ñịnh ñội mũ bảo 

hiểm. 
o Tiếp tục giải thích về hậu quả việc không sử dụng mũ bảo hiểm. 

 
Giai ñoạn bước ñầu giáo dục cộng ñồng, trước khi quy ñịnh ñược ñặt ra, có thể 
kéo dài không quá sáu tháng cho ñến một năm, bởi vì tác ñộng ban ñầu của 
chiến dịch có thể phai nhạt dần nếu tiến hành dài hơi hơn. 
 
Ngày tháng ñặt ra cho việc ban hành luật lệ mới nên là ngày tháng dễ nhớ. 
 
Giai ñoạn Marketing phải có tác ñộng lớn nhất thay ñổi thói quen người dân, và 
cần phải tiến hành liên tục cho ñến khi ñạt ñược kết quả mong ñợi. Tuy nhiên, 
các nỗ lực Marketing không nên quá liên tục – việc Marketing theo thời kỳ sẽ 
củng cố thêm cho thông ñiệp chiến dịch, và sẽ hiệu quả hơn về mặt chi phí so 
với Marketing liên tục. Những kết quả như vậy, dĩ nhiên, nên ñược hiện thực 
hóa và nằm trong khả năng ñạt ñược. Trong suốt quá trình này, tốt nhất nên bắt 
buộc thực hiện các quy ñịnh với cảnh báo chỉ tại thời ñiểm ban ñầu, chiến dịch 
sẽ trở nên hiệu quả nhất khi luật pháp ñược áp dụng triệt ñể. 
 

3.6.7. Tiến hành và ñánh giá chiến dịch. 
 
Phụ thuộc vào nguồn vốn cung cấp, các mục tiêu và các nhóm ñối tượng ñích 
ñối với chiến dịch, một hệ thống truyền thông sẽ thường xuyên ñược sử dụng ñể 
phổ biến thông ñiệp chiến dịch. Một vài loại hình truyền thông có thể ñược coi 
là thích hợp hơn so với các loại hình khác tùy vào từng nhóm ñối tượng mục tiêu 
cụ thể; báo chí có thể tốt hơn cho tầng lớp trung niên, phim ảnh dành cho nhóm 
những người trẻ tuổi và radio dành cho những người ở khu vực nông thôn. Một 



cơ quan chuyên về quảng cáo sẽ có thể ñưa ra lời khuyên tốt nhất về cách thức 
tốt nhất ñể hướng ñến các nhóm ñối tượng khác nhau. 
 
Kết quả cơ bản của chiến dịch vận ñộng mũ bảo hiểm là khiến cho người dân sử 
dụng mũ bảo hiểm. Kết quả này có thể ñược kiểm tra thường xuyên bằng các 
khảo sát ñược tiến hành, quan sát ñộc lập – trước, trong và sau chiến dịch. Lý 
tưởng nhất là khảo sát ñược tiến hành khoảng sáu tháng một lần trong suốt chiến 
dịch, và mỗi năm một lần khi chiến dịch ñã ñạt ñến giai ñoạn duy trì. Chi phí 
cho các khảo sát này nên ñược cấu thành từ tổng chi phí của chương trình. 
 
Khảo sát phải ñược tiến hành ñủ rộng ñể tìm ra sự khác biệt cơ bản giữa các 
nhóm tuổi khác nhau, giữa khác biệt giới tính, giữa những người ñi xe máy và 
những người ngồi sau, giữa thành thị và các thị trấn nhỏ, giữa các ñường nội ñô 
và ñường cao tốc, và giữa các vùng khác nhau trong một quốc gia. Khi các khác 
biệt ñược tìm ra trong các cuộc khảo sát, các thay ñổi cần thiết cần ñược thực 
hiện ñể tập trung nhiều hơn vào các nhóm có tỉ lệ sử dụng mũ bảo hiểm thấp. 
 
Các kết quả ít trực tiếp khác cũng có thể xác ñịnh ñược. Những kết quả này bao 
gồm kiến thức và thái ñộ với việc sử dụng mũ bảo hiểm, tỉ lệ giấy phạt của cảnh 
sát – tại những nơi có các thống kê tai nạn – số người chết và bị thương trong số 
những người lưu thông trên ñường bằng xe máy (xe hai bánh). Kiến thức và thái 
ñộ thường chậm thay ñổi hơn, nhưng có thể xác ñịnh ñược bằng các khảo sát 
hàng năm hoặc thường xuyên, tiến hành bằng cách phỏng vấn. Như với khảo sát 
quan sát, các khảo sát phỏng vấn này nên phát hiện những khác biệt giữa những 
nhóm dân cư. Các dữ liệu về cảnh sát và con số thương vong cũng có thể hữu 
ích, nhưng các dữ liệu này phụ thuộc vào rất nhiều tác ñộng bên ngoài và rất có 
thể không phản ánh chính xác hiệu quả chiến dịch. 
 
Khung 3.11: Vận ñộng việc sử dụng mũ bảo hiểm cho người ñi xe ñạp. 
Rất nhiều xem xét liên quan ñến việc ñội mũ bảo hiểm ngày càng tăng cao giữa những người ñiều 
khiển xe máy (và cả người ngồi sau) cũng ñược áp dụng cho những người ñi xe ñạp. Một chiến dịch 
thúc ñẩy việc sử dụng mũ bảo hiểm nói chung có thể tuân theo quy trình tương tự như ñã chỉ ra trên 
ñây. Tuy nhiên, có những khía cạnh ñặc biệt ñối với xe ñạp cần ñược chú ý trong chiến dịch. 
 
Tại hầu hết các quốc gia, việc sử dụng mũ bảo hiểm dành cho người ñi xe ñạp ở mức thấp hơn so với 
việc sử dụng mũ bảo hiểm khi ñiều khiển loại xe máy có gắn bàn ñạp (ví dụ xe mô bi lét), xe ga và xe 
máy. Lý do ñưa ra là: nguy cơ ñối với người lái xe gắn máy là lớn hơn rất nhiều so với người ñiều 
khiển xe ñạp. Nếu nhóm nguy cơ cao hơn còn không sử dụng mũ bảo hiểm thì việc nhóm nguy cơ thấp 
hơn sử dụng mũ bảo hiểm là khó có thể xảy ra. Do ñó, việc sử dụng rộng rãi mũ bảo hiểm ở người ñi 
xe gắn máy có thể là ñiều kiện tiên quyết cho bất cứ nỗ lực nào nâng cao việc sử dụng mũ bảo hiểm 
của người ñiều khiển xe ñạp. 
 
Chi phí cho một mũ bảo hiểm xe ñạp có thể tương ứng với giá thành của cả chiếc xe ñạp. ðiều này 
khiến cho mũ bảo hiểm xe ñạp dường như có giá quá ñắt, nếu nhóm mục tiêu là nhóm những người 
nghèo trong cộng ñồng dân cư. Hay theo một cách khác, chi phí có thể là tương ñối rẻ, nếu nhóm mục 
tiêu xuất phát từ tầng lớp khá giả. Thông ñiệp chiến dịch nên chú ý ñến những cách quan niệm khác 
nhau này. 
 
Tại các vùng nông thôn với ít phương tiện giao thông ñường bộ tốc ñộ cao, sẽ rất khó thuyết phục 



người dân rằng có rất nhiều nguy cơ nếu không sử dụng mũ bảo hiểm. Mối nguy hiểm chủ yếu của 
những người sử dụng xe ñạp tại những khu vực này chủ yếu từ những phương tiện có tốc ñộ lưu thông 
thấp, gây ra các tai nạn ngã xe, hơn là từ va ñụng vào những ô tô, xe máy, xe buýt và xe tải di chuyển 
tốc ñộ cao. Thông ñiệp cho việc sử dụng mũ bảo hiểm do ñó nên tập trung vào việc sử dụng mũ bảo 
hiểm phòng chống chấn thương sọ não gây ra từ việc ngã ra khỏi xe ñạp – trường hợp chủ yếu gây nên 
các tai nạn – cũng như va chạm vào các phương tiện giao thông ñường bộ khác.  
 
Xe ñạp thường là phương tiện ñi lại chính của trẻ em, ñặc biệt khi chúng tự ñiều khiển. Cha mẹ và 
trường học có thể tác ñộng hiệu quả vào trẻ em ñể khuyến khích ñội mũ bảo hiểm. Một chiến dịch thúc 
ñẩy sử dụng mũ bảo hiểm xe ñạp do ñó có thể tập trung thuyết phục tầng lớp cha mẹ quan tâm ñến sự 
an toàn của con cái họ, và – như các mô hình làm gương – bắt ñầu bằng việc chính họ ñội mũ bảo 
hiểm. Hay theo một cách khác, trường học có thể quy ñịnh yêu cầu trẻ ñội mũ bảo hiểm khi ñạp xe từ 
nhà ñến trường. 
 
Chú thích ảnh: Bởi vì xe ñạp là hình thức giao thông ñường bộ cơ bản nhất tại nhiều quốc gia, các 
chiến dịch càn phải kêu gọi sự tham gia của trường học và tầng lớp cha mẹ trong việc tạo nên thói 
quen ñội mũ bảo hiểm ở trẻ. 
 

3.7. Giáo dục những người tr ẻ tuổi. 

 
Việc giáo dục trẻ em và những người trẻ tuổi là một cấu phần quan trọng trong 
chiến dịch thúc ñẩy việc sử dụng mũ bảo hiểm. Trong khi các nghiên cứu về 
hiệu quả của giáo dục an toàn giao thông ñường bộ trong việc thay ñổi thói quen 
ñã tìm ra, ñiều rõ ràng rằng cách tiếp cận giáo dục tập trung chủ yếu bằng việc 
dạy các sự kiện khó có thể dẫn ñến thành công. Như thí dụ sau ñây minh họa, 
phải có biện pháp tổng thể bao gồm một vài cách tiếp cận 
 
 

Tăng cường việc sử dụng mũ bảo hiểm thông qua tư vấn về sức khoẻ 
Các cách tiếp cận giáo dục thành công bao gồm tư vấn hướng dẫn về sức khoẻ bởi các chuyên gia tin 
cậy như bác sĩ, y tá hay những quan chức thực thi luật pháp. Tại Vương Quốc Anh, một chiến dịch vận 
ñộng tiến hành bởi một bệnh viện ñem lại kết quả là sự nâng cao tỉ lệ sử dụng mũ bảo hiểm trong tầng 
lớp thiếu niên từ 11% lên 31% thông qua chiến dịch. Con số thương vong của bệnh viện trong khu vực 
chiến dịch ñối với chấn thương những người ñi xe ñạp giảm từ 112 trên 100.000 dân xuống còn 60 
trên 100.000 dân. 

 
Bên cạnh giáo dục thông thường tại trường học, giáo dục ñồng ñẳng cũng 
thường ñem lại hiệu quả. Một nghiên cứu, sử dụng trẻ em như những người 
tuyên truyền ñến bạn bè ñồng lứa, ñã chỉ ra rằng các cuộc tranh luận thuyết phục 
của các thiếu niên lớn thường tác ñộng mạnh mẽ tới thói quen của các em nhỏ 
tuổi hơn (15). Trong một nghiên cứu khác về các nhân tố tác ñộng ñến việc sử 
dụng mũ bảo hiểm của các học sinh cấp II, sự khuyến khích của cha mẹ và bạn 
bè là nhân tố quan trọng thuyết phục các thói quen ñúng ñắn (sử dụng mũ bảo 
hiểm) (16). Một nghiên cứu nữa cũng chỉ ra tầm quan trọng tác ñộng của phụ 
huynh ñến việc thúc ñẩy trẻ sử dụng mũ bảo hiểm xe ñạp (17). 
 



Các chiến dịch giáo dục ñúng lúc là rất cần thiết phải xem xét. Ví dụ, ñề xướng 
giáo dục cộng ñồng xung quanh về việc sử dụng mũ bảo hiểm trước khi luật ñưa 
vào bắt buộc là rất hữu ích. Tương tự, trước khi tiến hành những chiến dịch như 
vậy, cần phải xác ñịnh rằng mũ bảo hiểm có thể mua ñược, có thể ñược cung cấp 
và thuật tiện cũng như thoải mái khi sử dụng. 
 
(Chú thích ảnh: sự tạo ñiều kiện của xã hội có tác ñộng mạnh tới việc hình 
thành các thói quen. Khi trẻ ñược dạy các vấn ñề xã hội và tự nhiên khiến chúng 
có thể ñưa ra hành ñộng tự bảo vệ (như ñội mũ bảo hiểm). Chúng có thể có thói 
quen ñúng ñắn sau ñó) 
 
Ví dụ trong các Khung và các mục Chú ý chỉ ra rằng các chiến dịch sử dụng 
giáo dục nâng cao sử dụng mũ bảo hiểm ở trẻ em và những người trẻ tuổi 
thường kết hợp với các biện pháp khác, ñể có thể ñạt ñược hiệu quả. 
 
Vai trò của trường học trong việc thúc ñẩy sử dụng mũ bảo hiểm  
 
Là các tổ chức cộng ñồng, trường học ñóng vai trò quan trọng trong việc thúc 
ñẩy sử dụng mũ bảo hiểm. Như các ví dụ dưới ñây từ Việt Nam và Hoa Kỳ minh 
họa, trường học và môi trường sử dụng mũ bảo hiểm có thể ñược bổ sung, phụ 
huynh có thể ñược thuyết phục ñể hỗ trợ, các khoản viện trợ thường chú trọng 
vào việc cung cấp tài chính, và những ñiều này thường ñược phản ánh trên hệ 
thống truyền thông. Các nhà hoạch ñịnh chương trình nên cân nhắc khả năng 
môi trường trường học như một nơi thúc ñẩy việc sử dụng mũ bảo hiểm và hỗ 
trợ việc nâng cao nhận thức cộng ñồng về vấn ñề này. 
 

Chiến dịch vận ñộng ñội mũ bảo hiểm xe ñạp 
Một chiến dịch giáo dục sử dụng mũ bảo hiểm xe ñạp ñã ñược ñề xướng tập trung vào trẻ em xuất thân 
từ những gia ñình có thu nhập thấp tại bang Washington, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (16). Chương 
trình Head Start, nhận nguồn vốn từ Liên Bang, ñược sử dụng ñể hỗ trợ mũ bảo hiểm xe ñạp miễn phí 
cho những người trẻ tuổi và giáo dục cả trẻ em lẫn tầng lớp phụ huynh. Chương trình này bao gồm: 

• Cung cấp các lớp học hướng dẫn cho trẻ nhu cầu sử dụng mũ bảo hiểm. 
• Giáo dục các phụ huynh về nguy cơ chấn thương sọ não từ các tai nạn xe ñạp, hiệu quả của 

mũ bảo hiểm, và các cách khuyến khích sử dụng mũ bảo hiểm khi trẻ còn ñang nhỏ tuổi. 
• Cung cấp ñủ cho mỗi em một mũ bảo hiểm. 
• Tiến hành các sự kiện “ñua tài” xe ñạp, do ñó trẻ em có thể nhìn thấy những ñứa trẻ khác ñội 

mũ bảo hiểm và thực hiện các kỹ năng ñi xe một cách an toàn. 
• Áp dụng việc bắt buộc ñội mũ bảo hiểm trong sân trường. 

 
Các tài liệu giáo dục bao gồm các sách hoạt ñộng, áp phích quảng cáo, trò chơi, câu chuyện phục vụ 
các nhóm tuổi thích hợp, cũng như cho nhiều nhóm tuổi. 
 
Một ñánh giá về chương trình chỉ ra rằng tỉ lệ sử dụng mũ bảo hiểm tăng hơn gấp ñôi, từ 43% tăng lên 
89%. Mặc dù các nguy cơ chấn thương liên quan ñến xe ñạp là tương ñối thấp ở nhóm tuổi này, một 
phần quan trọng của mục tiêu giáo dục là khuyến khích việc sử dụng mũ bảo hiểm lâu dài, cho ñến ñộ 
tuổi mà nguy cơ tăng ñáng kể. 

 



Sáng kiến giáo dục tăng cường sử dụng mũ bảo hiểm tại Bangalore, Ấn ðộ 
Tổ chức phi chính phủ ñặt trụ sở tại Bangalore Friends for Life, phát ñộng một chiến dịch tăng cường 
nhận thức an toàn giao thông ñường bộ cộng ñồng ñể vận ñộng những người lái xe máy sử dụng mũ 
bảo hiểm. Chiến dịch, mang tên “Giữ an toàn cho ñầu của bạn, hãy ñội mũ bảo hiểm” chủ yếu dựa vào 
việc phổ biến trên mạng Internet ñể tăng cường nhận thức, ñã nâng cao ñộ tương tác và ñẩy mạnh sự 
thay ñổi thói quen. Bên cạnh việc hướng vào cộng ñồng, chiến dịch cũng sử dụng những nhà quản lý 
công ty ñể phổ biến ñến nhân viên của họ. Các bác sĩ cũng ñược vận ñộng thông báo những tài liệu 
ủng hộ trong phòng khám của họ và trong những thư tin (newsletter) gửi ñến nhân viên. Cảnh sát giao 
thông ñường bộ Bangalore cũng ñặt những biển báo tại những ñiểm giao thông ñường bộ chủ chốt và 
những người ủng hộ ñã thuyết phục các nhà sản xuất mũ bảo hiểm tài trợ cho các ñại hội âm nhạc. 
Mặc dù mục tiêu trước mắt của chương trình này là nâng cao việc sử dụng mũ bảo hiểm, mục tiêu lớn 
hơn của nó là thúc ñẩy phần ñông quan trọng những người tác ñộng ñến những nhà hoạch ñịnh chính 
sách nhằm xây dựng các tuyến ñường an toàn hơn và phát triển kế hoạch giáo dục cho người ñiều 
khiển xe ñạp và xe máy. 
 
Tài liệu giáo dục có thể bao gồm áp phích quảng cáo, tờ rơi, biểu trưng và các hình nền trên máy tính 
(wallpapers). Các lời khuyên ñược ñưa ra ñể giúp các tổ chức tiến hành chiến dịch ñộc lập. Các khảo 
sát ñược thực hiện trước khi tiến hành chiến dịch ñể ñánh giá lý do không sử dụng mũ bảo hiểm. Giá 
cả mũ bảo hiểm, sự thông hơi kém của mũ bảo hiểm tại những vùng khí hậu nóng và vấn ñề thời trang 
là tất cả những nhân tố ñã ñược chú trọng. 

 
Khung 3.12: Giáo dục trẻ em sử dụng mũ bảo hiểm khi ñi xe máy 
Trẻ em tại Vi ệt Nam thường hứng chịu gánh nặng chấn thương từ tai nạn giao thông ñường bộ. Trong 
một xã hội mà xe máy là phương tiện giao thông ñường bộ chủ yếu, trẻ em là những hành khách dễ bị 
tổn thương nhất khi tham gia lưu thông trên ñường cùng cha mẹ. ðể ñối phó tình trạng này, một tổ 
chức phi chính phủ, Quỹ Phòng Chống Chấn Thương Châu Á, tiến hành một chiến dịch vận ñộng an 
toàn mang tên “Mũ bảo hiểm cho trẻ em”. Kế hoạch ñược phát ñộng vào năm 2000 tại thành phố Hồ 
Chí Minh bởi cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton. 
 
Chiến dịch bao gồm chương trình giảng dạy toàn diện về an toàn giao thông ñường bộ dành cho cấp 
tiểu học. Mục tiêu là ñảm bảo rằng trẻ có hiểu biết sâu rộng về thói quen ñội mũ bảo hiểm trong các 
hoạt ñộng thường ngày và khi ñi lại, rằng trẻ hiểu luật giao thông ñường bộ và các hệ thống giao thông 
ñường bộ, và rằng trẻ có ñược các kỹ năng và thái ñộ cần thiết ñối với các thói quen an toàn mà sau 
này trẻ sẽ tự mình áp dụng khi ñiều khiển xe máy. Với sự cộng tác với Bộ Giáo Dục và ðào Tạo, 
những cuốn sách dành cho học sinh và thầy cô giáo ñược soạn ra, sử dụng cùng lúc với các mô hình 
ñược dựng lên trong lớp học. Mỗi trường có một khoảng không gian gọi là “góc giao thông ñường 
bộ”, ñược xây dựng ñể cung cấp kiến thức thực tế cho việc dạy và học. Sau kế hoạch thử nghiệm ban 
ñầu ñạt ñược ñánh giá tích cực, kế hoạch ñã dần ñược phổ biến trên toàn quốc. 
 
Một thành phần khác của chiến dịch bao gồm việc nâng cao nhận thức cộng ñồng, sử dụng áp phích 
quảng cáo và hệ thống truyền thông công cộng. Kế hoạch này nhắm tới những trẻ lớn hơn và tầng lớp 
những người trẻ tuổi. Báo chí ñề cao các nhân vật nổi tiếng ñội mũ bảo hiểm, và trên các kênh truyền 
hình toàn quốc, mũ bảo hiểm có xu hướng ñược ñưa vào các vở kịch truyền hình hay các buổi biểu 
diễn (show diễn) giải trí. 

 

3.8. ðảm bảo cứu hộ y tế thích hợp. 

 
Trong khi mục tiêu cơ bản của chương trình vận ñộng là nâng cao việc sử dụng 
mũ bảo hiểm, một mục tiêu cũng rất quan trọng là xem xét khả năng phản ứng 
trong trường hợp có tai nạn xe máy (kể cả người bị tai nạn ñội hay không ñội mũ 
bảo hiểm). Cứu hộ y tế nhanh chóng và thích hợp ñối với nạn nhân gặp phải tai 



nạn có thể hạn chế thiệt mạng, hay giảm bớt mức ñộ nghiêm trọng của chấn 
thương gặp phải. Do ñó, những người thiết lập chương trình có thể muốn cân 
nhắc cứu hộ y tế thực hiện tại hiện trường tai nạn cũng như sự sẵn sàng các dịch 
vụ y tế chính thức nhằm trợ giúp cho nạn nhân tai nạn xe máy. 
 

Tầm quan trọng của cứu hộ kịp thời. 
Nghiên cứu tại Malaysia chỉ ra rằng vài giờ sau chấn thương là thời ñiểm quan 
trọng quyết ñịnh sự sống chết của nạn nhân. Trong tổng số 186 ca người ñiều 
khiển xe máy thiệt mạng trong nghiên cứu này, 71% cái chết xảy ra trực tiếp tại 
hiện trường tai nạn, trong khi 25% xảy ra sau vụ tai nạn ít hơn ba giờ. Việc áp 
dụng các biện pháp y tế cấp cứu và sơ cứu trước khi ñưa nạn nhân tới bệnh viện 
có thể giảm thiểu thiệt mạng. 
 

 
 
 
 
Sơ cứu ñối với nạn nhân tai nạn xe ñạp và xe máy 
 
ðiều khiển xe ñạp và xe máy gặp phải tai nạn có thể gây ra các chấn thương ảnh 
hưởng ñến tính mạng – bao gồm những chấn thương nghiêm trọng vùng ñầu, cổ 
và lưng, những chấn thương có thể dẫn ñến tình trạng bất tỉnh hoặc mất máu quá 
nhều. Sau khi xảy ra tai nạn, một nhân viên sơ cứu có kỹ năng có thể cứu ñược 
mạng sống của nạn nhân bằng cách giảm trực tiếp hậu quả của các chấn thương. 
Sơ cứu tức khắc tại hiện trường là tối quan trọng, ñặc biệt trong trường hợp xe 
cấp cứu không có mặt hoặc bị hoãn, hành ñộng này phải ñược khuyến khích 
dưới nhiều hình thức khác nhau. 
 
Các hỗ trợ về mặt luật pháp 
Luật pháp và quy ñịnh nên ñược ñưa ra nhằm thúc ñẩy chất lượng sơ cứu tốt, 
bao gồm những vấn ñề sau: 
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• ðưa ra một luật nhằm xóa bỏ các kiện tụng có thể ñối với người tham gia 
sơ cứu. Rất nhiều nước cho phép miễn tội ñối với những sơ suất xảy ra 
của người tham gia sơ cứu, với ý ñịnh tốt, giúp ñỡ nạn nhân (Luật 
Samaritan). 

• ðiều lệ bổ xung về việc phải hiểu biết về sơ cứu và các kỹ năng cần thiết 
khi sở hữu phương tiện xe máy hoặc lấy bằng lái. 

• Yêu cầu ñối với những phương tiện nhất ñịnh phải trang bị túi sơ cứu. 
• Khuyến khích các nhà sản xuất hoặc những người bán xe máy cung cấp 

kèm các túi sơ cứu, hoặc hỗ trợ cho người mua một khóa học sơ cứu. 
 
Các chương trình giáo dục sơ cứu 
Các chương trình giáo dục sơ cứu nên truyền ñạt kiến thức và những kỹ năng 
thực hành, cũng như sự tự tin trong các tình huống thật. Nội dung nên gồm: 

• Làm thế nào ñể hành ñộng an toàn mà vẫn giữ nguyên hiện truờng, ñề 
phòng các vụ tai nạn tiếp sau và giảm thiểu nguy cơ gặp tai nạn của 
những người tham gia trợ giúp. 

• Làm thế nào ñể kêu gọi giúp ñỡ, tường thuật về tai nạn và cung cấp những 
thông tin liên quan. 

• Làm thế nào ñể ñưa người bị nạn cấp cứu rời khỏi hiện trường tai nạn, 
chú ý là chỉ tại những nơi cần thiết và có thể thực hiện ñược. 

• Làm thế nào ñánh giá ñược tình trạng cơ thể của người bị nạn, bằng cách 
kiểm tra các chức năng quan trọng. 

• Làm thế nào ñể ñối phó với các vết thương chảy máu ngoài da, tình trạng 
bất tỉnh của người bị nạn, gặp vấn ñề khó khăn về hô hấp và các chấn 
thương về xương. 

• Làm thế nào ñể trấn an tinh thần nạn nhân và những người liên quan. 
 
Những sơ cứu cụ thể cho nạn nhân tai nạn liên quan ñến xe ñạp và xe máy. 

• Những người ñiều khiển xe máy ñội mũ bảo hiểm kín ñầu. Một mũ bảo 
hiểm như vậy chỉ nên ñược tháo ra khi mũ không có lỗ thông khí trực tiếp 
nào hoặc khi nạn nhân không thở ñược. Các tai nạn về ñầu và cổ phải 
ñược cố ñịnh mọi thời ñiểm. 

• Những người ñiều khiển xe ñạp ñội mũ bảo hiểm trùm lên Khung sọ 
(tương ñương với loại mũ bảo hiểm nửa ñầu của người ñi xe máy). Nếu 
khuôn mặt bị chấn thương nghiêm trọng, ñe dọa ñến ñường không khí, 
người bị nạn cần ñược cho ngồi thẳng, cúi về phía trước. Giữ cố ñịnh ñầu 
và cổ nạn nhân khi cần thiết. 

• Các vết thương dưới da. Chảy máu trong có thể làm người sơ cứu không 
nhìn thấy vì vết máu chìm dưới lớp vỏ ngoài của da. Nếu phát hiện ra 
chảy máu, phải rạch khu vực ñó ra và tác dụng áp lực trực tiếp vào. 

• Chấn thương ñầu. Nếu chấn thương gây nên sự bất tỉnh nhân sự, làm 
thoáng các lỗ thông khí, xoay người bị nạn nằm nghiêng về một phía giữ 
ñầu, cổ và thân thể như một thể duy nhất. Kỹ thuật này cũng nên ñược áp 



dụng trong các trường hợp tại nạn mà nạn nhân vẫn còn tỉnh, nôn mửa 
hay bị những chấn thương nghiêm trọng tại vùng mặt. 

• Bỏng. Trong một tai nạn, người lái xe khi kẹt lại bên dưới chiếc xe có thể 
bị bỏng bởi nhiệt ñộ cực cao tỏa ra từ ống xả và các bộ phận ñộng cơ. ðối 
với tất cả các vết bỏng, phải làm lộ vết thương ra và làm mát chúng với 
vòi nước sạch. 

 
Khung 3.13: ðảm bảo cấp cứu ý tế luôn sẵn sàng 
 
Việc phòng tránh cơ bản bất cứ thương tật và chấn thương là ưu tiên quan trọng nhất. Tuy nhiên, rất 
nhiều mạng sống cũng có thể ñược cứu sống sau chấn thương thông qua sự cấp cứu ñúng cách. ðặc 
biệt tại những nước ñang phát triển, nơi tỉ lệ thiệt mạng từ những chấn thương không ñe dọa ñến tính 
mạng là rất cao. 
 
Cấp cứu chấn thương, tại hiện trường tai nạn hoặc tại bệnh viện, cần phải có những hành ñộng nhanh 
chóng và thích hợp bởi ñội ngũ ñược rèn luyện kỹ càng, với trang thiết bị thích hợp. Nâng cấp hệ 
thống cấp cứu ñã chứng tỏ rằng có thể giảm tỉ lệ thiệt mạng xuống từ 15% ñến 20% và giảm bớt con 
số chết chóc (mà ñáng ra có thể cứu ñược) xuống tới hơn 50%. 
 
Một vài công bố gần ñây ñưa ra những chi tiết kỹ thuật về việc làm cách nào ñể nâng cấp hệ thống cấp 
cứu. Hai công bố, ñưa ra bởi WHO, ñược khuyến khích tìm hiểu là “Hướng dẫn cốt yếu về cấp cứu” 
(19) và “Hệ thống cấp cứu tại hiện trường” (20). 
 
Cấp cứu tại hiện trường 
Giai ñoạn cấp cứu này là một ñịnh hướng quan trọng trong mục tiêu cắt giảm số người thiệt mạng vì 
tai nạn giao thông ñường bộ. Các cách cấp cứu dưới ñây tùy thuộc vào loại hình dịch vụ tồn tại: 

1. Tình huống không có lực lượng cấp cứu chính thức 
Một hệ thống cấp cứu chính thức (EMS) thường là một xe cấp cứu với ñội ngũ cấp cứu viên 
ñã qua ñào tạo, những người làm việc trong một cơ quan với những người giám sát và với một 
mạng lưới thông tin. Tại những nơi không có EMS, chính phủ nên bố trí các phương án khác 
ñể tiến hành cấp cứu tại hiện trường. Có thể tìm ra các cách ñể xây dựng ñội ngũ cấp cứu dựa 
trên hệ thống không chính thức ñã có sẵn và các nguồn lực cộng ñồng, ví dụ ñào tạo các thành 
viên cộng ñồng kỹ năng sơ cứu. Chính phủ cũng nên thiết lập hệ thống EMS chính thức tại 
khu vực thành thị và dọc theo các tuyến ñường chính nối các thành phố. Mức ñộ chi phí cũng 
là yếu tố cần phải xem xét, vì chi phí cho các hệ thống như vậy là tương ñối cao. 

2. Củng cố các hệ thống EMS ñang có 
Rất nhiều hệ thống EMS có thể ñược củng cố bởi một vài cách, ví dụ, thiết lập một cơ quan 
ñiều chỉnh ñể nâng cao tiêu chuẩn thấp nhất cho việc nhanh chóng tới hiện trường, chất lượng 
cấp cứu, cấp cứu hợp lý; hoặc bằng cách sắp xếp hợp lý thông tin liên lạc giữa các hiện trường 
tai nạn (từ những hiện trường này, ñiện thoại sẽ ñược báo về trung tâm cấp cứu) và nơi ñỗ xe 
cấp cứu, cũng như giữa những xe cấp cứu; và cuối cùng bằng việc lưu giữ bệnh án những nạn 
nhân ñược chăm sóc bởi EMS, do ñó có thể kiểm tra và cải thiện chất lượng cứu chữa tốt hơn. 

 
Những ñiều cơ bản về chữa trị chấn thương 
Cải thiện hệ thống chữa trị không cần phải nhất thiết phải bỏ ra chi phí cao và các thiết bị công nghệ 
cao. Rất nhiều cách có thể thực hiện bằng những biện pháp chấp nhận ñược và bền vững thông qua 
việc kế hoạch và tổ chức tốt. 
 
Hệ thống chữa trị cơ bản và các nguồn lực yêu cầu có thể ñược thúc ñẩy thông qua một số cách sau: 
ñánh giá nhu cầu cơ bản về các yêu cầu của chữa trị chấn thương, thông qua ñào tạo chữa trị chấn 
thương bằng hệ thống giáo dục thích hợp, các chương trình cái thiện chất lượng xem xét ñến toàn bộ 
hệ thống trang thiết bị cấp cứu; và xem xét các tiện nghi liên quan ñến chữa trị chấn thương (19). 
 
Phục hồi chức năng 



 
Rất nhiều người sống sót sau chấn thương ñã trở nên tàn tật làm giới hạn các chức năng cơ thể của họ. 
Bi kịch là rất nhiều kết cục như vậy có thể phòng tránh ñược và có thể giảm thiểu dựa vào việc cải 
thiện hệ thống phục hồi chức năng sau chấn thương. Các dịch vụ phục hồi chức năng là yếu tố cơ bản 
của hệ thống chăm sóc chấn thương, và có thể cải thiện bằng những cách sau: tiến hành ñánh giá các 
nhu cầu cơ bản kỹ càng hơn ñối với việc phục hồi chức năng sau chấn thương; củng cố khả năng của 
các chương trình quốc gia về phục hồi chức năng; áp dụng các lời khuyên của World Health Assembly 
Resolution (WHA58.23) và Hướng dẫn về chăm sóc chấn thương cơ bản (19) vào chính sách y tế quốc 
gia. 
 
 

TỔNG KẾT 

 
• Mô-ñun này cung cấp cái nhìn toàn cảnh về các bước cần thiết thiết lập 

một chương trình hiệu quả nhắm tới tăng cường việc sử dụng mũ bảo 
hiểm – ñồng nghĩa với việc giảm các chấn thương sọ não và con số thiệt 
mạng trong các tai nạn liên quan ñến xe máy. Như ñã nhấn mạnh trong 
toàn bộ mô-ñun, một chương trình hiệu quả dựa trên cách tiếp cận tổng 
hợp sử dụng luật pháp, các tiêu chuẩn, giáo dục và bắt buộc thực thi luật 
pháp. 

• Một nhóm làm việc nên ñược lập ra ñể giám sát sự hình thành của chương 
trình vận ñộng sử dụng mũ bảo hiểm. Nhóm sẽ bao gồm các cá nhân có 
chuyên môn và ngành thích hợp, nhóm này sẽ ñưa ra lời khuyên về mọi 
vấn ñề của chương trình và ñảm bảo sự phối hợp cần thiết giữa các hoạt 
ñộng khác nhau. Nhóm này nên có thực quyền trong việc thực hiện 
chương trình. 

• Một khi nhóm làm việc ñã ñược thành lập, kết quả của phân tích tình 
huống có thể ñem ra sử dụng ñể lên kế hoạch cho chương trình. Các hoạt 
ñộng ñược ñưa ra, trên các lĩnh vực xây dựng luật, giáo dục và bắt buộc 
thực thi luật. Bên cạnh mỗi hoạt ñộng, những mục ñích và mục tiêu của 
chương trình cũng nên ñược thiết lập. 

• Nguồn tài chính cần ñược ñảm bảo cho chương trình ñể nó thể hoạt ñộng 
một cách hiệu quả. Giám sát chương trình thông qua các bước khác nhau 
là vô cùng quan trọng, ñể tìm ra các thiếu sót và hoàn thiện chúng. Cuối 
cùng, một ñánh giá kết quả nên ñược tiến hành ñể quyết ñịnh liệu chương 
trình ñã hiệu quả hay chưa. Dựa trên ñánh giá này, các chương trình trong 
tương lai có thể ñược xây dựng, duy trì tác ñộng của chương trình ban 
ñầu. 

• Xây dựng luật thích hợp là một bước quan trọng trong việc nâng cao việc 
sử dụng mũ bảo hiểm. Một ñánh giá ban ñầu về tình hình xây dựng luật sẽ 
giúp cho việc quyết ñịnh liệu một luật mới là cần thiết hay ñơn giản hơn 
chỉ cần cải cách lại một luật ñang có. Một ñiều rất quan trọng là phải tìm 
bằng cách nào, khi nào và nơi nào luật mới sẽ ñược thực thi. Xây dựng 
luật nên ñược thúc ñẩy bởi cấp cao nhất của chính phủ ñể ñảm bảo rằng 



luật sẽ có sự hỗ trợ của các cơ quan cảnh sát và tạo ra một tính hợp pháp 
thích hợp trong cộng ñồng. 

• Các tiêu chuẩn cho xe máy cần phải ñược phát triển ñể ñảm bảo chất 
lượng của thiết bị an toàn. Tiêu chuẩn – mẫu mã thiết kế và chất liệu dùng 
ñể làm mũ – nên ñược ñặt ra ñể có thể cung cấp cho người lái xe máy sự 
bảo vệ ở mức cao nhất một khi tai nạn xảy ra. Các tiêu chuẩn này cũng 
nên ñược thành lập bằng cách mà các nhà sản xuất có thể linh hoạt sản 
xuất các loại thiết kế mũ bảo hiểm do ñó sẽ hấp dẫn người dân, góp phần 
khuyến khích họ sử dụng sản phẩm. 

• Cả biện pháp tự nguyện và bắt buộc ñều có thể ñược sử dụng ñể nâng cao 
việc chấp hành sử dụng mũ bảo hiểm. Trên thực tế, sự kiểm soát liên tục 
và công bằng về luật mới là rất quan trọng ñối với việc nâng cao tỉ lệ 
người sử dụng mũ bảo hiểm tới một cấp ñộ mong muốn. ðiều này ñòi hỏi 
sự tận tâm rất lớn từ chính phủ và lực lượng kiểm soát. Các cơ quan kiểm 
soát hiện có nên ñược ñánh giá, ñể tìm ra liệu khả năng của họ ñã ñủ rồi 
hay cần phải tăng cường thêm. Một kế hoạch, phạt những người ñiều 
khiển xe máy vi phạm luật, cũng nên ñược lập ra. Các hình phạt có thể ở 
hình thức cảnh cáo, bắt nộp tiền phạt và tịch thu giấy phép lái xe hay xe 
máy của người vi phạm. 

• Cùng với việc xây dựng luật pháp và kiểm soát, một chiến dịch phổ biến 
và Marketing kế hoạch tốt là rất quan trọng cho thành công của chương 
trình vận ñộng sử dụng mũ bảo hiểm. ðể ñạt ñược những mục tiêu này, 
một cơ quan quảng cáo và Marketing cần ñược lựa chọn ñể có thể tạo nên 
chiến dịch thông tin hiệu quả. Thông tin nên ñược hướng ñến những 
người lái xe máy không sử dụng mũ bảo hiểm, cũng như nhóm mục tiêu 
thứ hai với khả năng tác ñộng lớn ñến những người không sử dụng mũ 
bảo hiểm. Thông ñiệp chiến dịch nên ñơn giản, không ñổi và dễ nhớ - và 
thích hợp với tiêu chuẩn văn hóa xã hội của từng quốc gia. 

• Vai trò của giáo dục tại trường học và giáo dục ñồng ñẳng là rất lớn ñối 
với những người trẻ tuổi. Các chương trình giáo dục, kết hợp với các hoạt 
ñộng khác, trợ giúp cho việc thay ñổi suy nghĩ thông thường sang hướng 
chấp nhận việc sử dụng mũ bảo hiểm. 

• Khi thiết lập một chương trình vận ñộng sử dụng mũ bảo hiểm, các nhà 
thực hành nên xem xét ñến các phản ứng sau khi tai nạn giao thông ñường 
bộ xảy ra. Nó liên quan ñến việc tập trung thích hợp việc sơ cứu, và kiểm 
tra năng lực dự phòng cấp cứu tại hiện trường, cứu chữa chấn thương cơ 
bản, và phục hồi chức năng ñối với các nạn nhân. 

 
Bảng 3.8 tổng kết lại các bước chính trong quy trình lập một chương trình vận 
ñộng sử dụng mũ bảo hiểm. 
 
Bảng 3.8: Bản liệt kê những việc cần làm khi thi ết lập chương trình vận ñộng sử dụng mũ bảo hiểm 
Hoạt ñộng Các bước thiết lập và thực hiện 
Thành lập nhóm làm việc • ðảm bảo rằng các nhóm quan tâm ñều ñã ñược cân nhắc 

• Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên 



Xây dựng một kế hoạch 
hành ñộng 

• Xác ñịnh mục tiêu 
• Xác ñịnh chỉ tiêu mong muốn ñạt ñược 
• Mô tả kỹ lưỡng những hành ñộng cho từng mục tiêu 
• Tìm người tham gia cho từng hoạt ñộng 
• Dự tính nguồn lực 
• Xây dựng khung thời gian 
• ðưa ra cách giám sát và ñánh giá chương trình 
• ðảm bảo duy trì chương trình, bao gồm ít nhất là khung thời gian 5 

năm hoạt ñộng trên tổng số kế hoạch và một kế hoạch nhận vốn tài trợ 
dài hạn 

Xây dựng luật • Cân nhắc các hạn chế văn hóa hay thể chế 
• Lựa chọn các mục tiêu 
• Dự thảo về ñiều luật 
• Thông qua ñiều luật 
• Áp dụng ñiều luật vào cuộc sống 

Phát triển chiến lược bắt 
buộc thực thi luật 

• ðánh giá khả năng ñưa luật vào cuộc sống 
• Tăng cường lực lượng cảnh sát nếu cần thiết 
• ðào tạo cảnh sát cho việc áp dụng luật 
• Hình thành hệ thống hình phạt ñối với người vi phạm 

Phát triển chiến dịch nâng 
cao nhận thức cộng ñồng 

• Lựa chọn cơ quan thông tin 
• Lựa chọn mục tiêu của chiến dịch 
• Lựa chọn thông ñiệp chiến dịch 
• Tiến hành chiến dịch 
• ðánh giá chiến dịch  

Thực thi toàn bộ chương 
trình vận ñộng sử dụng mũ 
bảo hiểm  

• ðánh giá việc sử dụng mũ bảo hiểm 
• Tìm ra các vấn ñề khó khăn 
• Lựa chọn mục tiêu 
• Lựa chọn các hoạt ñộng tương ứng 
• Phát ñộng chương trình 
• Giám sát chương trình 
• ðánh giá hiệu quả chương trình 
• Lên kế hoạch cho các chương trình trong tương lai 

ðảm bảo các phản ứng thích 
hợp và kịp thời ngay và sau 
khi xảy ra tai nạn 

• Khuyến khích sơ cứu thích hợp ñối với nạn nhân ñiều khiển xe ñạp và 
xe máy thông qua khuôn khổ hợp pháp và tiến hành các chương trình 
giáo dục sơ cứu. 

• Cân nhắc việc sơ cứu tại hiện trường, các vấn ñề cứu chữa chấn thương 
cơ bản và việc phục hồi chức năng; ñồng thời với khả năng hiện có ñể 
kịp phản ứng khi có nhu cầu. 
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Làm thế nào ñể ñánh giá chương trình? 
 
 
4.1. Xây dựng kế hoạch ñánh giá 

4.1.1. Các mục ñích ñánh giá 

4.1.2. Các hình thức ñánh giá 

4.2. Lựa chọn các phương pháp ñánh giá 

4.2.1. Các hình thức nghiên cứu ñối với các ñánh giá quá trình và hình 

thành. 

4.2.2. Các hình thức nghiên cứu ñối với các ñánh giá tác ñộng và ảnh 

hưởng. 

4.2.3. Lựa chọn các chỉ số thực hiện 

4.2.4. Tiến hành ñánh giá về tính kinh tế của một chương trình 

4.2.5. Xác ñịnh cỡ mẫu 

4.3. Sự phổ biến và các thông tin phản hồi 

Tóm tắt 

Tài liệu tham khảo  



Giám sát và ñánh giá bất kỳ một chương trình nào hoặc can thiệp vào chương 

trình ñó là vấn ñề quan trọng ñể xác ñịnh liệu các chương trình ñó có hoạt ñộng 

hay không, ñồng thời cũng giúp ñể cải tiến chương trình và cung cấp các bằng 

chứng ñể tiếp tục hỗ trợ cho chương trình. Sự ñánh giá không những cung cấp 

những thông tin phản hồi về hiệu quả của chương trình mà còn ñể xác ñịnh liệu 

chương trình ñó có phù hợp với quần thể mục tiêu hay không, và liệu có bất cứ 

vấn ñề gì xảy ra với sự hỗ trợ và thực hiện không, và liệu có bất cứ vấn ñề gì 

liên quan ñến những việc ñang tiếp diễn mà cần ñược giải quyết khi chương 

trình ñược thực hiện. 

Trong chương này mô tả tiến trình xây dựng và thực hiện ñánh giá một chương 

trình mũ bảo hiểm. Chương này ñược chia thành 3 phần : 

• 4.1. Xây dựng kế hoạch ñánh giá: ñây là giai ñoạn ban ñầu quan trọng 

bao gồm việc thu thập số liệu từ một nghiên cứu cơ bản ñể ñánh giá thực 

trạng trước khi tiến hành xây dựng chương trình. Dựa vào những thông 

tin ñã ñược thu thập, và tiếp theo ñó là sự cần thiết ñể xác ñịnh các mục 

tiêu của sự ñánh giá, và quan tâm ñến các phương pháp ñánh giá khác 

nhau mà các phương pháp ñánh giá ñó có thể ñã ñược sử dụng trong sự 

ñánh giá của bạn. 

• 4.2. Lựa chọn các phương pháp ñánh giá:  trước ñây loại ñánh giá ñã 

ñược xác ñịnh, có nhiều phương pháp ñược áp dụng ñể tiến hành một sự 

ñánh giá. Trong phần này mô tả về sự khác biệt của các loại nghiên cứu, 

giải thích về những mặt thuận lợi và hạn chế của từng phương pháp ñánh 

giá. Những nét chính của các loại chỉ số ñược thực hiện mà những chỉ số 

ñó có thể ñược sử dụng ñể ño lường sự thành công của một chương trình. 

Trong phần này cũng mô tả một cách tóm tắt làm thế nào ñể hướng dẫn 

sự ñánh giá về mặt kinh tế, và cung cấp hướng dẫn về cách tính toán cỡ 

mẫu. 

• 4.3. Sự phổ biến và các thông tin phản hồi:  phần này mô tả làm thế 

nào có thể nhận ñược thông tin phản hồi về kết quả của sự ñánh giá trong 

các giai ñoạn xây dựng kế hoạch và thực hiện, cũng như cách mà các kết 

quả của sự ñánh giá có thể ñược chia sẻ với các nhóm ñược quan tâm 

khác nhau. 

 

4.1. Xây dựng kế hoạch ñánh giá: 



Tiến trình thiết kế và thực hiện một chương trình mũ bảo hiểm ñã ñược nói ñến 
trong Chương 3. Công việc tiến hành trước khi thực hiện chương trình cần ñảm 
bảo rằng chương trình ñó ñược xác ñịnh một cách rõ ràng, ñược thực hiện một 
cách phù hợp và ñược chuẩn hoá. ðiều này là dễ dàng hơn ñể ñánh giá ảnh 
hưởng một cách toàn diện, một chương trình có kế hoạch tốt và thực hiện tốt sẽ 
hơn hẳn chương trình ñược  thực hiện với một cách thức không phù hợp.   

ðiều cần thiết là xây dựng ñược khung ñánh giá và thực hiện theo chương trình 
ñã ñược ñưa ra. Vì vậy, công việc này nên ñược thực hiện bởi nhóm làm việc 
giống như nhóm xây dựng kế hoạch hành ñộng cho chương trình (xem Chương 
3). Cần tập hợp các tiêu chuẩn cơ bản ñể ñánh giá trước khi tiến hành can thiệp 
tại chỗ ñể có thể xác ñịnh ñược các thay ñổi trong các tiêu chuẩn ñánh giá ñó. 

Cách thức ñánh giá ñược tiến hành sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố. Các yếu tố 
ñó bao gồm các mục tiêu tự ñánh giá, cũng như các mục tiêu của chương trình 
ñược ñánh giá. Kiểu phương pháp ñược lựa chọn cũng phụ thuộc vào sự chế ngự 
của nguồn. 
 
4.1.1. Các mục ñích ñánh giá 
Việc xác ñịnh các mục ñích ñánh giá sẽ giúp cho việc xác ñịnh cách thức ñể tiến 
hành ñánh giá một cách tốt nhất. Việc ñánh giá có thể có một hoặc nhiều mục 
ñích. Ví dụ, ñánh giá về chương trình và quy ñịnh bắt buộc ñội mũ bảo hiểm có 
thể ban ñầu chỉ nhằm vào việc xác ñịnh tỷ lệ ñội mũ bảo hiểm có gia tăng hay 
không. Tuy nhiên, mục ñích thứ yếu có thể nhằm vào việc xác ñịnh liệu tính bắt 
buộc có gia tăng hay không, việc tập huấn cho cảnh sát có hiệu quả hay không, 
và chương trình có ñược các nhà tài trợ chấp nhận hay không. Trong trường hợp 
này cần ñánh giá theo nhiều khía cạnh. 

Phạm vi của một ñánh giá sẽ luôn bị giới hạn bởi các nguồn sẵn có và một ñánh 
giá ñơn giản ñược thiết kế phù hợp có thể có tác ñộng mạnh như một ñánh giá 
phức tạp hơn. 

4.1.2. Các hình thức ñánh giá 
ðánh giá có thể có nhiều dạng và một hoặc nhiều hơn có thể là thích hợp, phụ 
thuộc vào các mục tiêu ñặc trưng của chương trình ñược ñánh giá. 
  
Quá trình ñánh giá 
ðúng hơn là thay ñổi ño lường ở các kết quả, khía cạnh này của ñánh giá kiểm 
tra liệu chương trình ñã ñược tiến hành theo ñúng kế hoạch hay chưa. ðiều này 
ñòi hỏi phải tạo ra một loạt các chỉ số cần ñược ñánh giá, phụ thuộc vào các mục 
tiêu của chương trình. Các kết quả sẽ nhận ra ñược mặt mạnh và mặt yếu của 
chương trình, và các cải thiện có thể ñược tìm thấy ở khía cạnh nào. 

Ví dụ, một chiến dịch truyền thông ñược thiết kế ñể làm tăng người tình nguyện 
sử dụng các loại mũ bảo hiểm, một quá trình ñánh giá có thể ñưa ra các câu hỏi 
ngắn sau: 



• Có các sản phẩm chiến dịch (như áp phích, dán thông cáo, các chương 
trình ñiểm báo trên ñài hoặc tivi) ñược thử nghiệm trước không? 

• Các chiến dịch quảng cáo ñó ñược thực hiện bao nhiêu lần? 
• Có bao nhiêu người ñược nhìn thấy những sản phẩm chiến dịch ñó? 
• Nhóm mục tiêu có ñạt ñược trong các chiến dịch tuyên truyền hay không? 
• Các loại mũ bảo hiểm chất lượng cao có sẵn có và có ñược cung cấp cho 

các cửa hàng ở ñịa phương không? 
• Nếu sự can thiệp bao gồm quy ñịnh bắt buộc ñội mũ bảo hiểm thì: 

o Có dễ nhận thấy sự bắt buộc từ cảnh sát không? 
o Cảnh sát có hỗ trợ trong chiến dịch này không? 
o Hiệu quả của xử phạt có làm thay ñổi ñược hành vi không? 
o Con người có thể làm hỏng tiến trình này không (ví dụ như là ñưa 

hối lộ)? 

ðánh giá quá trình ñược biết ñến như ñánh giá hình thành. ðó là, tiến hành 
các ñiều tra nhằm cung cấp thông tin ñể hướng dẫn cải tiến chương trình (1). Ví 
dụ, ñiều này có thể ñược xem là quan trọng ñể xác ñịnh liệu quảng cáo trên 
truyền hình một phần của chương trình ñội mũ bảo hiểm có phù hợp hay không-
có nêu lên vấn ñể một cách hợp lý hay không, và các mũ bảo hiểm ñược quảng 
cáo có thực sự sẵn có ñể mua trên thị trường khu vực nơi tiến hành quảng cáo 
hay không? 
 
ðánh giá mức ñộ ảnh hưởng 
ðiều này xác ñịnh liệu các chương trình quảng cáo có mang về một sự thay ñổi 
không. Ảnh hưởng hay hiệu quả của chương trình liên quan ñến sự thay ñổi 
trong quần thể mục tiêu mà ñược mang lại từ chương trình, ñó là một sự thay ñổi 
sẽ không xảy ra nếu chương trình không ñược thực hiện. Ví dụ, nếu chương 
trình mũ bảo hiểm bao gồm sự phô trương của các chương trình quảng cáo trên 
tivi về cách sử dụng mũ bảo hiểm, thì  ảnh hưởng của ñánh giá có thể ñược kiểm 
tra liệu những người ñược quảng cáo có tin  rằng có một cơ hội tốt ñó là sẽ bị 
cảnh sát phạt tiền nếu họ không ñội mũ bảo hiểm. Không giống như một quá 
trình ñánh giá, ñiều này có thể xảy ra vào giai ñoạn cuối của một chương trình, 
cũng như có thể tập trung vào kết quả của chương trình. 
 
ðánh giá kết quả 
ðây là nơi các kết quả ñược ño lường ñể nhìn nhận liệu chương trình ñã thành 
công hay chưa. Có nhiểu người ñội mũ bảo hiểm hơn trước kia hay không? Các 
chấn thương ở ñầu có giảm không? Có nhiều trẻ em ñội mũ bảo hiểm ñến trường 
không?  ðo lường thay ñổi về các kết quả của chương trình có thể là một dạng 
ñánh giá thông  
dụng nhất bởi vì nó cung cấp thông tin liệu chương trình hoặc sự can thiệp có 
thực sự tạo ra một sự khác biệt. 
 
4.2. Lựa chọn phương pháp ñánh giá 



Các phương pháp ñược sử dụng cho mỗi loại ñánh giá sẽ là khác nhau. Cả 
phương pháp ñịnh tính và ñịnh lượng ñều có thể ñược sử dụng trong thiết kế một 
ñánh giá. Các phương pháp ñịnh tính có thể ñược làm về sự tạo thành và tiến 
trình ñánh giá, ví dụ tập trung vào các nhóm, các câu hỏi ngắn hoặc câu hỏi mở 
cuối câu. 

ðánh giá ảnh hưởng và kết quả có thể ñược thực hiện trong việc sử dụng sự ña 
dạng của các phương pháp ñịnh lượng. Sử dụng một thiết kế thử nghiệm, hay 
một thiết kế tương tự như một thử nghiệm ñể chứng minh sự thay ñổi (hoặc 
không) là ñánh giá một chương trình có tác ñộng mạnh nhất ñể phát hiện những 
thay ñổi về kết quả. Phương pháp ñược sử dụng sẽ phụ thuộc vào mục tiêu và 
ngân sách của sự ñánh giá. 
 
4.2.1. Các hình thức nghiên cứu ñối với các ñánh giá quá trình và hình thành 
Các nghiên cứu ñịnh tính 
Nghiên cứu ñịnh tính hướng vào sự mô tả chi tiết, mô tả bằng lời nói các ñặc 
tính, trường hợp và sự bố trí ñể giải thích lý do của các cách ứng xử khác nhau. 
Kỹ thuật ñặc trưng bao gồm thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu, hoặc ñiều tra với 
những câu trả lời ngắn hoặc câu hỏi mở ở cuối câu (2,3). Ví dụ, liệu có thể thông 
qua các quảng cáo trên truyền hình ñể ñưa ra câu hỏi trong ñánh giá sự hình 
thành của một chiến dịch truyền thông nhằm mục ñích gia tăng việc sử dụng mũ 
bảo hiểm. Có thể lập các nhóm tập trung ñể xác ñịnh liệu khán giả có tin tưởng 
rằng thông ñiệp quảng cáo trên truyền hình là thích hợp. Phản hồi từ khán giả sẽ 
ñẩy mạnh sự phát triển của quảng cáo. 
 
 
                Các nhà nghiên cứu ở Ghana ñã ñánh giá ñược tính hiệu quả của các 
thông ñiệp về an toàn giao thông ñường bộ ñường bộ ñược phát trên truyền hình 
như vi phạm tốc ñộ và uống rượu khi lái xe (4). Các nhóm tập trung ñược tiến 
hành với 50 lái xe ôtô, ñề cập ñến tin tức ñược nêu, mức ñộ dễ hiểu và phù hợp 
của các thông ñiệp bao gồm cả các ñề nghị cải tiến. Phần lớn các khán giả mục 
tiêu ñã hiểu ñược mục ñích của các quảng cáo ñã thực hiện, mặc dù vẫn còn một 
vài người tham gia không hiểu rõ hành vi mà quảng cáo muốn người xem thực 
hiện. Cơ hội ñể tăng cường hơn nữa các thông ñiệp kể cả việc sử dụng các 
phương tiện truyền thông khác, sử dụng nhiều ngôn ngữ ñể quảng cáo, và nhấn 
mạnh ñến sự thay ñổi trong hành vi mà quảng cáo nhắm ñến.  
 
4.2.2. Nghiên cứu cách thức ảnh hưởng và kết quả của sự ñánh giá 
 
Có một sự xác ñịnh về hệ thống thứ bậc của thiết kế nghiên cứu ñể kiểm tra tính 
hiệu quả của sự can thiệp. Sự sắp xếp này từ những nghiên cứu thử nghiệm ngẫu 
nhiên, và những nghiên cứu thử nghiệm này sẽ cung cấp những bằng chứng có 
chất lượng cao, không kiểm chứng trước và sau nghiên cứu mà những nghiên 
cứu thử nghiệm này cung cấp bằng chứng rất hạn chế về tính hiệu quả của một 
chương trình can thiệp. 
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Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên (RCT) 
Tiêu chuẩn vàng của sự ñánh giá, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên 
sẽ cung cấp những bằng chứng có chất lượng cao nhất về sự thành công của một 
chương trình hoặc một sự can thiệp. Thiết kế một nghiên cứu thử nghiệm lâm 
sàng ngẫu nhiên có nghĩa là mỗi một người hay một nhóm người (ví dụ: một 
trường, một làng, ñược biết như một thử nghiệm ngẫu nhiên chùm) là ñược chỉ 
ñịnh một cách ngẫu nhiên cùng nhận hay không nhận tham gia chương trình. 
Giống như những người tham dự (hoặc nhóm tham dự) là ñược ấn ñịnh một 
cách ngẫu nhiên tới một nhóm này hay nhóm khác, các yếu tố khác nhau có thể 
ảnh hưởng ñến kết quả ñược ño lường hoặc không ñược ño lường ñược cân bằng 
giữa nhóm có can thiệp và nhóm không can thiệp.  Tuy nhiên, nghiên cứu thử 
nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên thiết kế luôn luôn ñược quan tâm khi ñánh giá tính 
hiệu quả của một sự can thiệp, nghiên cứu thử nghiệm ñược làm yêu cầu các 
nguồn số liệu phải có ý nghĩa và có thể rất khó thực hiện nếu ngân sách bị hạn 
hẹp. Một số vấn ñề về ñạo ñức nghiên cứu cũng ñược quan tâm trong một can 
thiệp ngẫu nhiên với những lợi ích ñã ñược biết (ñó là phủ nhận hiệu quả của sự 
can thiệp ở những người tham gia nghiên cứu nhưng thuộc nhóm không can 
thiệp). 

Vấn ñề quan trọng cần lưu ý ñó là không cần thiết thực hiện một nghiên cứu thử 
nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên về tính hiệu quả của mũ bảo hiểm khi nó là một 
phần trong chương trình mũ bảo hiểm của bạn. Có ñầy ñủ bằng chứng chứng 
minh một cách rõ ràng về hiệu quả của mũ bảo hiểm trong việc làm giảm các 
chấn thương ở ñầu và giảm các rủi ro xảy ra ở những vụ ñâm xe (xem phần 1). 
 

     
    Sự ñánh giá sử dụng nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên 

 
Một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên ñược tiến hành tại 27 trường 
học ở Miền Tây nước Úc nhằm ñánh giá tính hiệu quả của sự can thiệp trong 
việc tăng sử dụng ñúng mũ bảo hiểm xe ñạp ở học sinh tiểu học (5). Các trường 
học ñược ấn ñịnh hoặc can thiệp hoặc ñối chứng; thành phần chính tham gia 
chương trình là học sinh cùng lớp, cùng lứa tuổi từ 10-12 tuổi. ðối tượng ñược 
quan sát là những học sinh có sử dụng mũ bảo hiểm và ñược theo dõi việc sử 
dụng từ 1 ñến 2 năm. Tỷ lệ ñối tượng ñược quan sát có ñội mũ bảo hiểm giảm 
13% ở nhóm chứng so với 5% ở nhóm can thiệp (p = 0,185), giả thuyết rằng các 
hoạt ñộng cơ bản ở trường có thể không làm tăng việc sử dụng mũ bảo hiểm ở 
học sinh, các hoạt ñộng này có thể ngăn chặn tỷ lệ từ chối ñội mũ bảo hiểm ở 
học sinh.  
 
Các thiết kế nghiên cứu tương tự thử nghiệm 
Các nghiên cứu này thiết kế không chặt chẽ như nghiên cứu thử nghiệm lâm 
sàng ngẫu nhiên, nếu ñược tiến hành tốt các nghiên cứu này cũng có thể ñược sử 
dụng ñể thiết lập tính hiệu quả của một sự can thiệp. ðó là sử dụng thông tin 
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ñược thu thập về chiều hướng của các chỉ số ñược ño lường, các nghiên cứu này 
cũng cho phép ñưa ra các kết luận như liệu chương trình can thiệp có hay không 
trợ giúp với sự thay ñổi về kết quả của chương trình.  
  
Kiểm chứng trước - sau nghiên cứu 
ðây là một loại thiết kế thiết thực nhất cho sự ñánh giá chương trình. Sự ngẫu 
nhiên không phải luôn luôn mang tính khả thi, ví dụ một vài khu vực nơi ñã 
ñược tiếp nhận một chương trình can thiệp. Kiểm chứng trước-sau nghiên cứu 
thiết kế bao gồm quan sát kết quả của các vấn ñề quan tâm (ví dụ: các tỷ lệ ñội 
mũ bảo hiểm) trước và sau chương trình ở cả những người ñược tham gia 
chương trình và những người trong nhóm chứng. Nhóm chứng nên giống với 
nhóm tham gia chương trình và bất cứ sự khác biệt quan trọng nào giữa 2 nhóm 
thì cần phải ñược ñưa ra ñể xem xét. Có ở nhóm chứng có nghĩa là xu hướng 
ñang nghiêng về một phía của quần thể mà vấn ñề xảy ra do chương trình ñã 
ñược ñưa ra ñể xem xét. 
 
    
      Sự ñánh giá sử dụng một nghiên cứu kiểm chứng trước-sau 
 
Một nghiên cứu kiểm chứng trước-sau ñược sử dụng ñể ñánh giá một chương 
trình trợ cấp ñể làm tăng sử dụng mũ bảo hiểm khi ñi xe ñạp ở trẻ em ở những 
gia ñình có thu nhập thấp (6). Quần thể nghiên cứu bao gồm trẻ em ñược ñi xe 
ñạp từ 5 ñến 14 tuổi từ những gia ñình có thu nhập thấp trong một cộng ñồng ñịa 
lý ñược xác ñịnh trong phạm vi một ñô thị lớn của thành phố Canada. Các học 
sinh của 3 trường ñược xác ñịnh thuộc những gia ñình có thu nhập trung bình ở 
mức thấp trong vùng ñược giảm 10 ñô một cái, và ñược cung cấp một chương 
trình giáo dục, ba vùng có thu nhập thấp khác ñược chọn là những vùng chứng. 
Sử dụng mũ bảo hiểm là ñược ño lường bằng quan sát trực tiếp hơn 1800 trẻ em 
ñi xe ñạp. Các kết quả từ nghiên cứu ñã chỉ ra rằng mặc dù 910 mũ bảo hiểm ñã 
ñược bán cho một quần thể trường học của 1415 (64%), và việc sở hữu mũ bảo 
hiểm ñược báo cáo ñã tăng lên từ 10% ñến 47%, quan sát việc sử dụng mũ bảo 
hiểm ở những vùng có thu nhập trung bình ở mức thấp ñược can thiệp thì không 
có sự khác biệt về tỷ lệ so với 3 vùng chứng (18% và 19%). Các tác giả kết luận 
rằng các kết quả ñã không hỗ trợ về tính hiệu quả của một chương trình trợ cấp 
mũ bảo hiểm trong việc làm tăng sử dụng mũ bảo hiểm ở trẻ em của những gia 
ñình có thu nhập trung bình ở mức thấp và ưu tiên phát triển các chiến lược khác 
ñể làm tăng sử dụng mũ bảo hiểm ở trẻ em của những gia ñình có thu nhập trung 
bình ở mức thấp này. 
 
Thiết kế thời gian gián ñoạn 
Có thể ñánh giá hiệu ứng của một chương trình bằng việc sử dụng nhiều phương 
pháp ño hiệu quả trước và sau khi chương trình diễn ra.  Có một số sự thay ñổi 
trong thiết kế này, một số liên quan ñến các nhóm kiểm chứng. Các nghiên cứu 
ñã áp dụng các thiết kế này nhìn chung thường sử dụng các phương pháp tập 
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hợp như tỷ lệ tử vong bởi ñể có bản phân tích phù hợp ñồi hỏi phải sử dụng 
nhiều biện pháp ño ñạc. Tuy nhiên, thiết kế cho loại hình nghiên cứu này còn 
phụ thuộc vào các thách thức về mặt thời gian: có khả năng các yếu tố khác xảy 
ra ñồng thời với chương trình thực sự ñã ñem lại hiệu quả ñáng quan tâm. Tuy 
nhiên, trong phân tích thống kê các số liệu này có thể tính ñến các khuynh 
hướng cũ ñó, có nghĩa là có thể thiết lập sự can thiệp hay chương trình chịu 
trách nhiệm về sự thay ñổi kết quả.  
 
Nghiên cứu trước-sau (không nhóm chứng) 
Nghiên cứu trước sau không có nhóm chứng là thường ñược sử dụng ñể ñánh 
giá tác ñộng của chương trình, nhưng nó lại cung cấp các bằng chứng bất lợi về 
hiệu quả của một chương trình. Thiết kế này bao gồm việc ño lường kết quả của 
các vấn ñề quan tâm trước và sau khi chương trình ñược thực hiện. Thiết kế 
nghiên cứu này ñơn giản, rẻ tiền. Tuy nhiên, không có nhóm chứng, tính khoa 
học của nghiên cứu này hạn chế một cách tương ñối và thường khó phối hợp với 
bất kỳ sự thay ñổi chắc chắn nào về kết quả bước ñầu của chương trình. 
 
 
 
      ðánh giá một chiến dịch ñội mũ bảo hiểm trên áp phích và truyền  
               hình ở Campuchia 
 
Vào năm 2004, với sự hợp tác của Bộ Y tế Campuchia, Tổ chức Y tế thế giới, 
UNICEF, UNESCO, Bỉ; Hội tàn tật quốc tế ñã phát ñộng một loạt các chiến 
dịch nhận thức về sử dụng mũ bảo hiểm. ðiều ñặc biệt của chiến dịch này là sự 
tham gia của ngôi sao phim hành ñộng quốc tế Jackie Chan. ðối tượng mục tiêu 
của chiến dịch là những người trẻ tuổi, ñại diện cho 50% trong số trường hợp 
thương tích giao thông ñường bộ tại thủ ñô Phnom Penh, trong chiến dịch này 
ñã sử dụng hình ảnh ñội mũ bảo hiểm khi ñi môtô của Jackie Chan ñể minh hoạ 
trên áp phích và chương trình ñiểm báo trên tivi. Một vài ñiều tra ñã ñược thực 
hiện ñể ñánh giá sự thành công của việc ñội mũ bảo hiểm trước và sau chiến 
dịch. Trước khi thực hiện chiến dịch, tỷ lệ trung bình ñội mũ bảo hiểm ñược 
ñánh giá tại 20 ñịa ñiểm trong một giai ñoạn 4 ngày là 8%. Tiếp theo1,5 năm 
thực hiện chiến dịch, tỷ lệ này ñã tăng lên 14,7%. 
 
Bảng 4.1: Hình thức nghiên cứu, mặt thuân lợi và không thuận lợi. 
 
 ðánh giá 

quá trình 
và hình 
thành 

ðánh giá 
tác ñộng và 

kết quả 

Tán thành-phản ñối 

ðịnh tính    
Nhóm tập trung/ 
phỏng vấn sâu 

- hình thành 
- quá trình 

- kết quả • Có thể cung cấp lí do tại 
sao có thể can thiệp hoặc 
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không thể can thiệp 
• Rẻ 
• Mẫu (người tham gia) 

không phảu là mẫu ngẫu 
nhiên. 

• Kết quả không phải là 
chung 

ðịnh lượng    
Thử nghiệm lâm 
lâm sàng ngẫu 
nghiên 

 - tác ñộng 
- kết quả 

• Bằng chứng chi tiết nhất 
• ðắt 
• Ngẫu nhiên không phải 

kúc nào cũng khả thi 
Nghiên cứu trước 
và sau thử 
nghiệm lâm sàng 

 - tác ñộng 
- kết quả 

• Thiết kế thực tế nhất 
• Cần phải có nhóm chứng 

Thiết kế thời gian 
gián ñoạn 

 - tác ñộng 
- kết quả 

• Thiết kế thực tế nếu ñủ số 
lượng trường hợp và hệ 
thống giám sát chính xác 
tại chỗ 

Nghiên cứu 
trước-sau (không 
có nhóm chứng) 

 - tác ñộng 
- kết quả 

• Rẻ 
• Mức ñộ chứng cứ thấp 

 
• Thông tin chi tiết về hình thức nghiên cứu tham khảo mục 8 và 9. Có bảng 

chú giải thuật ngữ dịch tễ học tại trang web: 
www.cochrane.org/resources/glossary.htm 

 

4.2.3. Lựa chọn các chỉ số thực hiện 

Các chỉ số ñể thực hiện (hay ño lường kết quả) là hình thức ño mức ñộ thành 
công của chương trình. Lựa chọn các chỉ số thực hiện sẽ ñược xác ñịnh theo 
mục tiêu ñánh giá, hình thức nghiên cứu ñược sử dụng, nguồn sẵn có và ở một 
chừng mực nhất ñịnh, là các yêu cầu của ñơn vị cấp vốn. Ví dụ, các cơ quan cấp 
vốn của chính phủ có thể yêu cầu nguồn thông tin chắc chắn ñể ñảm bảo cho 
việc thực hiện chương trình. 

Các kết quả về thương tích và tử vong 

Hiệu quả của mũ bảo hiểm xe ñạp và xe máy trong việc làm giảm chấn thương 
vùng ñầu và tử vong ñược chứng minh trong một số nghiên cứu bao gồm cả 2 
nghiên cứu theo phương pháp Cochrane (xem Chương I) (10, 11)  và có thể 
không cần thiết phải ñưa các phát hiện này vào một nghiên cứu thực nghiệm có 
quy mô lớn (và có thể ñắt). Tuy nhiên, có nhiều nghiên cứu tính hiệu quả như 
thế này ñã ñược tiến hành ở các nứoc có thu nhập cao (nổi bật nhất là Mỹ) nơi 
phổ biến các loại mũ bảo hiểm với chất lượng cao. Có rất ít các nghiên cứu về 



kiểm tra tính hiệu quả của các mũ bảo hiểm có trọng lượng nhẹ hoặc các mũ bảo 
hiểm ñược sản xuất trong nước, trong việc làm giảm các trường hợp thương tích 
và tử vong ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, ñặc biệt là mũ bảo hiểm 
xe máy. Nghiên cứu bổ sung tại khu vực này là việc làm quan trọng vì việc sử 
dụng các loại mũ bảo hiểm như thế này ñang ngày càng gia tăng. 

Có thể sử dụng các số liệu ñã ñược thu thập ñể tính toán tỷ lệ thương tích vùng 
ñầu và tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên, tính hiệu quả của vấn ñề còn phụ thuộc vào tính 
chính xác của công tác giám sát của từng nước. Nếu có một hệ thống báo cáo và 
mã hoá ñồng ñều ñược bố trí ở các bệnh viện/hoặc các cơ sở y tế thì có thể có 
ñược các số liệu chung về thương tích vùng ñầu, thương tích nặng vùng ñầu, 
hoặc các thương tích vùng ñầu có liên quan ñến va chạm xe máy. Mặt khác, có 
thể lấy các thông tin này từ các nguồn số liệu của từng nước. Tương tự như thế, 
các số liệu về tử vong và/hoặc va chạm xe máy có thể tập hợp từ các cơ quan 
cảnh sát hoặc giao thông ñường bộ. 

Do chất lượng có thể thay ñổi, nên tính chính xác và ñầy ñủ của các nguồn dữ 
liệu này cần phải kiểm tra kỹ trước khi sử dụng.  

Tỷ lệ ñội mũ bảo hiểm 

Một phương pháp phù hợp khác ñể ño mức ñộ thực hiện ñó là tỷ lệ ñội mũ bảo 
hiểm của người ñi xe. Quan sát ñược thực hiện ñối với những người ñi xe tại 
một số khu vực trước và sau khi thực hiện chương trình ñể chứng minh xem liệu 
tỷ lệ ñội mũ bảo hiểm có thay ñổi. 

Tỷ lệ tính toán  

Việc so sánh sự thay ñổi về số lượng tuyệt ñối của các kết quả thương tích và tử 
vong hoặc số lượng người ñội mũ bảo hiểm trước và sau khi thực hiện chương 
trình là không hữu hiệu bởi con số tuyệt ñối có thể thay ñổi do tăng giảm số 
lượng người ñi xe, số lượng ñăng ký về các mặt khác. Do ñó, quan trọng là phải 
tính toán ñược tỷ lệ. Các mẫu số có thể bao gồm số lượng người ñI xe, số xe 
ñăng ký hoặc số km di chuyển. Ví dụ, ñối với kết quả thương tích thì tỷ lệ có thể 
là số lượng trường hợp thương tích trên số người ñi xe có giấy phép, hoặc số 
lượng trường hợp bị thương tích trên 100.000 km dịch chuyển. ðối với việc sử 
dụng mũ bảo hiểm, tỷ lệ phù hợp sẽ là tỷ lệ người ñI xe ñội mũ trên tổng số 
người ñi xe ñược quan sát. Lưu ý sử dụng dân số làm mẫu số (tức là trên 
100.000 dân) thích hợp hơn là sử dụng số lượng xe mô tô làm mẫu số. ðiều này 
là do việc sử dụng ngày càng gia tăng các phương tiện mô tô ở nhiều quốc gia 
có thể làm sai lệch kết quả ñánh giá nếu sử dụng biện pháp thứ hai này. 

Chương 2 bao gồm phần mô tả chi tiết về phương pháp ño tỷ lệ ñội mũ bảo 
hiểm. 

4.2.4. Tiến hành ñánh giá tính kinh tế của chương trình 

Cũng có thể cần thiết phải tiến hành ñánh giá tính kinh tế ñể chứng minh “giá trị 
tiền bạc” và có thể tiết kiệm chi phí cho chính phủ bằng việc ñầu tư vào công tác 
dự phòng. ðánh giá về kinh tế ñưa ra một câu hỏi là liệu một sự can thiệp có nói 



lên việc sử dụng các nguồn tốt hơn không. Nói cách khác, sử dụng $x vào 
chương trình A có nói lên ñược ñó là sự ñầu tư tốt hơn $y cho chương trình B 
hay không? ðể trả lời ñược dạng câu hỏi này, rõ ràng là phảI có sự so sánh giữa 
2 hay nhiều phương án. 

ðánh giá về kinh tế ñược căn cứ vào sự so sánh giữa các phương án lựa chọn về 
chi phí và kết quả (12). Thuật ngữ “kết quả” ñược sử dụng ở ñây ñể ñại diện cho 
kết quả của giá trị. Có nhiều hình thức ñánh giá khác nhau về kinh tế mà có thể 
tiến hành, mỗi một hình thức khác nhau về phạm vi, có nghĩa là phạm vi thay 
ñổi ñược ñưa vào phân tích. ðiều quan trọng là mỗi một hình thức ñánh giá ñòi 
hỏi một tập hợp các giả thuyết ban ñầu; việc công nhận các giả thuyết này là cần 
thiết ñối với các nhà làm chính sách ñể sử dụng hợp lý các bằng chứng từ các 
nghiên cứu này. 

Yếu tố chung xuyên suốt các hình thức ñánh giá ñó là chúng liên quan ñến chi 
phí ño ñạc. Các chi phí thường bao gồm, ít nhất là phần nào ñó các chi phí trực 
tiếp của chương trình-các nguồn ñược sử dụng ñể vận hành chương trình (ví dụ 
như trang thiết bị, nhân sự, các thiết bị khác liên quan…). Tuy nhiên, về nguyên 
tắc các chi phí khác cũng có thể liên quan như các chi phí bệnh nhân người 
chăm sóc và cộng ñồng phải chịu. Ngoài ra các chi phí “downstream” và các chi 
phí tiết kiệm cũng có thể ñưa vào xem xét. Ví dụ như chương trình có thể làm 
giảm các trường hợp nằm viện và phần chi phí tiết kiệm ñược từ các nguồn này 
có thể xem là liên quan. Loại chi phí ñược lựa chọn nhìn chung phụ thuộc vào 
thuật phối xa gần trong ñánh giá và bản chất của vấn ñề phân bổ nguồn. 

Các phương pháp ñược sử dụng trong ñánh giá về kinh tế 

Hình thức chung nhất trong ñánh giá về kinh tế là phân tích tính hiệu quả của chi 
phí (CEA). ðiều này ñòi hỏi tổng chi phí của các chương trình cùng với kết quả 
xác ñịnh ñể tạo ra một “tỷ lệ chi phí hiệu quả” (chi phí/trường hợp ñược cứu 
sống, chi phí/năm sống ñược cứu sống hoặc chi phí/trường hợp ñược phòng 
chống). Giả thuyết trong CEA là các mục ñích của can thiệp ñược ñem ra so 
sánh thu ñược kết quả hợp lý (13). Một ñiều chỉnh ñối với phân tích tính hiệu 
quả chi phí quy ước ñó là phân tích tính thiết thực của chi phí căn cứ vào số liệu 
kết quả ño ñạc. Số năm sống ñược ñiều chỉnh theo chất lượng sống (QALY), kết 
hợp sự thay ñổi trong cách sống và chất lượng sống do ñó có thể ñem tập hợn 
các can thiệp ra so sánh một cách hợp thức trong phạm vi rộng hơn so với CEA. 

Một hình thức ñánh giá khác ñó là phân tích chi phí-lợi nhuận (CEA) ñây là hình 
thức ñánh giá can thiệp ở khía cạnh tổng chi phí và tổng lợi nhuận – cả hai ñang 
ñược ñánh giá các bằng thuật ngữ tiền tệ (ví dụ như ñô la). Do ñó, nếu lợi nhuận 
lớn hơn chi phí thì sẽ quyết ñịnh cấp vốn cho chương trình. ðánh giá lợi nhuận 
về mặt sức khoẻ theo cách này có thể là một thử thách, nhưng có một cách ñể 
gợi cho những người ñược hưởng lợi từ các chương trình thanh toán các khoản 
lợi nhuận này (có nghĩa là nếu họ phải thanh toán trong một thương trường giả 
ñịnh). Ý tưởng ẩn sau phương pháp này là phảI tìm ñược sự ñánh giá cho loại 
hình can thiệp tương tự như cách mà người tiêu dùng ñánh giá hàng hoá và dịch 
vụ trên thị trường. 



Việc lựa chọn hình thức phân tích phì hợp cho các nhu cầu của chương trình cụ 
thể sẽ phụ thuộc vào các nguồn sẵn có (cả nguồn lực và nguồn kinh tế), và mục 
ñích của ñánh giá. Việc chú ý ñến chất lượng cuộc sống là sự ño lường có tác 
ñộng mạnh ñể ñánh giá các vụ tai nạn mô tô mà kết quả là thương tật suốt ñời do 
các chấn thương nghiêm trọng vùng ñầu gây ra.  
 
4.2.5 Xác ñịnh cỡ mẫu 
 
ðối với tất cả các loại nghiên cứu ñịnh lượng, số lượng ñủ lớn trong nghiên cứu 
có vai trò quan trọng ñể ñảm bảo có thể phát hiện thấy ảnh hưởng. Càng có ít sự 
cố xảy ra thì cần cỡ mẫu càng lớn ñể phát hiện sự khác biệt. Những thương tích 
nghiêm trọng từ những vụ xô xát mô tô là khá hiếm và một nghiên cứu có sử 
dụng tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong làm kết quả sẽ ñòi hỏi một cỡ mẫu 
lớn. Tính tỉ lệ ñội mũ bảo hiểm cần ít người tham gia hơn. 
 
Các yếu tố phải ñưa ra xem xét ñể xác ñịnh cỡ mẫu là cỡ dự ñoán của tác ñộng 
sẽ ñược phát hiện, tính thay ñổi của phương pháp và sự thay ñổi sở thích. ðối 
với một thử nghiệm ngẫu nhiên theo nhóm, việc tính toán cỡ  mẫu cũng sẽ tính 
toán cỡ của một nhóm và sự tương quan giữa các nhóm. ðể biết thêm thông tin 
về tính toán cỡ mẫu ñối với các thử nghiệm ngẫu nhiên theo nhóm, xem thông 
tin tham khảo 14. 
 
Thông tin về tính toán cỡ mẫu có thể truy cập tự do trên internet*1, nhưng tốt 
hơn là tham khảo ý kiến của nhà thống kê về con số ước tính như vậy, ñặc biệt 
cần thiết ñối với các thử nghiệm ngẫu nhiên theo nhóm hoặc các mẫu ngẫu 
nhiên và/hoặc phân tầng. 
 

      ðánh giá về mặt kinh t ế 
 

 

Một nghiên cứu ñã ñược tiến hành ñể so sánh hiệu quả-chi phí của 3 chương 
trình khác nhau nhằm tăng cường sử dụng mũ bảo hiểm xe ñạp ở trẻ em từ 5-16 
tuổi (một chương trình pháp luật, một chương trình cho cộng ñồng và một 
chương trình cho trường học). Trong giai ñoạn hơn 4 năm, nghiên cứu có tính 
ñến các chi phí trực tiếp của chương trình (chi phí cho mũ bảo hiểm và các chi 
phí khác của chương trình) và chi phí tiết kiệm ñược trong chăm sóc sức khoẻ 
do có sự phòng chống thương tích ñầu liên quan ñến xe ñạp. Kết quả là các tổn 
thương ở ñầu, tử vong ñã ñược ngăn chặn và số năm sống ñược kéo dài hơn. Kết 
quả này ñã ñược lấy làm mẫu trên cơ sở các trường hợp tránh ñược, các trường 
hợp có thể xảy ra và sự gia tăng nguy cơ tổn thương ñầu liên quan ñến xe ñạp do 
không ñội mũ bảo hiểm xe ñạp khi xảy ra xô xát, và sự can thiệp trước và sau 
của việc không ñội mũ bảo hiểm. Nói tóm lại, chương trình về pháp luật này 
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dường như hiệu quả nhất, tiếp theo ñó là chương trình cho cộng ñồng và ñến 
chương trình cho trường học (15). 
 

Phân tích thống kê 

 
ðối với các loại hình nghiên cứu ñịnh lượng thì số liệu sẽ yêu cầu phân tích 
thống kê. ðể tham khảo hơn về nội dung này, xem tham khảo 8 hoặc xem các 
bài giảng có nội dung liên quan trong các phương pháp cơ bản và các phần về 
thương tích tại www.pitt.edu/~super1. 
 
4.3 Phổ biến thông tin và phản hồi 
 
Sau khi hoàn tất ñánh giá thì công tác cung cấp thông tin phản hồi cho các bên 
liên quan tham gia vào chương trình rất quan trọng. Phổ biến kết quả sẽ hỗ trợ 
chương trình thành công hơn nữa, và hỗ trợ giới thiệu các chương trình tương 
tự. Sự quảng bá từ các hoạt ñộng phổ biến cũng có thể tăng cường tầm ảnh 
hưởng của chương trình. Nếu chương trình không thành công thì sự chia sẻ 
thông tin cũng rất quan trọng ñể những yếu kém hay những vấn ñề liên quan 
ñược xem xét trong những hoạt ñộng can thiệp tương tự khác, kể cả khi những 
can thiệp như thế có ñược ñưa vào hay không. 
 
Công tác phổ biến có thể là yêu cầu trình bày kết quả tại các cuộc họp công 
khai, sử dụng các phương tiện truyền thông ñể công bố kết quả của chương 
trình, hoặc công bố các báo cáo và văn bản trong các tài liệu khoa học. 
 
Danh mục 

         Bắt ñầu quá trình ñánh giá khi bắt ñầu thực hiện chương trình 

         Xác ñịnh mục ñích ñánh giá và xây dựng khung ñánh giá 

         Xác ñịnh rõ nhóm ñối tượng, ñịa ñiểm và thời gian 

Thiết lập và thử nghiệm các dụng cụ thu thập số liệu, ñảm bảo sự ñồng nhất 
trong ñào tạo và ño lường 

Thu thập và phân tích số liệu 

Viết và phổ biến báo cáo ñánh giá, phản hồi về các khía cạnh khác nhau 
của chương trình. 

 
4.3.1 Sử dụng kết quả ñánh giá ñể tác ñộng trở lại chu trình lập kế hoạch 
mới. 
Xem xét xem liệu ñánh giá có biểu hiện bất kỳ lợi ích xác thực nào hay không – 
chương trình có cần tiếp tục, hoặc có yêu cầu xoá bỏ hay sửa ñổi không? 
Chương trình hiện có có thể ñược cải thiện dựa trên ñánh giá hay không? Có bất 
kỳ tác ñộng không mong muốn nào ñối với chương trình không? 

 

 

 

 

 

 



Các kết quả ñánh giá cần tác ñộng trở lại ñối với chu trình lập kế hoạch và thay 
ñổi cho phù hợp với chương trình trước khi mở rộng chương trình hơn (Hộp 
4.1). 
 
HỘP 4.1: Tăng cường sử dụng mũ bảo hiểm xe ñạp tại các trường học của 
Malaysia 
 
Tử vong ở xe ñạp chiếm khoảng 4% trong tổng số tử vong tai nạn giao thông 
ñường bộ ñường bộ tại Malaysia. Phần lớn tử vong này là do tổn thương ở ñầu 
và có xu hướng xảy ra ở các vùng nông thôn. ðến tận những năm 1990, sử dụng 
mũ bảo hiểm xe ñạp rất hiếm ở Malaysia. Chương trình mũ bảo hiểm xe ñạp ñầu 
tiên ñược triển khai vào năm 1995 bởi Sáng kiến Mũ bảo hiểm Malaysia, một số 
trường ñại học, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ. Họ ñã thúc ñẩy sử dụng 
mũ bảo hiểm mô tô và xe máy. Với sự hỗ trợ của các nhà sáng lập, chương trình 
này ñược coi là hình mẫu về sự phối hợp của các ngành khác nhau trong công 
tác phòng chống thương tích ở ñầu. 
Chương trình mũ bảo hiểm xe ñạp là một sáng kiến ñược thực hiện ña ngành bởi 
Hội ñồng An toàn ñường bộ quốc gia ở cả cấp bang và cấp huyện, và ñối tượng 
hướng ñến là trẻ em nông thôn ở các trường học ñịa phương. Trẻ em ñi xe ñạp 
ñến trường ñược tập huấn miễn phí về sử dụng mũ bảo hiểm hợp lý. ðược sự 
chấp thuận của phụ huynh, trẻ em ñã hứa ñội mũ bảo hiểm bất cứ khi nào ñi xe 
ñạp. Chính các học sinh cũng chấp hành việc ñội mũ bảo hiểm thông qua những 
bản thăm dò ý kiến về sử dụng mũ bảo hiểm và qua các báo cáo về vụ va chạm 
liên quan ñến xe ñạp. Sự chấp hành này cũng ñược xác nhận bởi các nhà quản lý 
trường học và các nhà tổ chức chương trình, họ ñã tiến hành các lần ′kiểm tra 
bất kỳ′ hàng tháng không báo trước ñối với các trẻ em ñi xe ñạp ñến trường. 
Kết quả ñã cho thấy sự chấp hành của học sinh chiếm từ 31-98% tại các trường 
khác nhau. Sự cam kết của các nhà quản lý trường học ñối với chương trình 
ñược xem là yếu tố thiết yếu ñể duy trì sự cam kết tham gia của trẻ em. Khi 
ñược hỏi tại sao họ không sử dụng mũ bảo hiểm, trẻ em ñã báo cáo rằng áp lực 
của việc không ñội mũ bảo hiểm là từ bạn cùng trang lứa, do trường thiếu nơi ñể 
mũ bảo hiểm và màu sắc của mũ bảo hiểm không hấp dẫn. Các bài học rút ra từ 
những chương trình ñầu tiên này ñã ñược củng cố cho các chương trình sau này. 
Trẻ em phải trả một phần nhỏ chi phí ñể mua mũ bảo hiểm (hơn là nhận chúng 
miễn phí), chúng ñược lựa chọn nhiều hơn về mầu sắc và kiểu dáng của mũ bảo 
hiểm và các trường học ñã sắp xếp chỗ ñể mũ bảo hiểm thích hợp. Các ñối tác 
cộng ñồng cũng tham gia vào chương trình và ñã nỗ lực hết sức ñể ñảm bảo rằng 
các nhà quản lý trường học duy trì cam kết của họ với sáng kiến này. 
Từ khi chương trình ñầu tiên ñược thành lập vào năm 1995, rất nhiều trường học 
tham gia ñã mở rộng chương trình và ít nhất một chương trình mũ bảo hiểm xe 
ñạp ñang ñược thực hiện tại mỗi bang của Malaysia. Tổng số có khoảng 4000 
học sinh tại 50 trường học và khoảng 200 giáo viên ñã tham gia vào nỗ lực này 
với mục tiêu làm giảm tổn thương ñầu ở trẻ em ñi xe ñạp. 
 



Tóm tắt 
• ðánh giá cần ñược xem là một phần không thể thiếu của bất kỳ chương 

trình mũ bảo hiểm nào. ðánh giá cần phải xác ñịnh từ khi bắt ñầu xây 
dựng chương trình, với mục ñích ñó kế hoạch thu thập số liệu ñược ñưa 
vào khi triển khai dự án. Ngoài việc cung cấp thông tin về tính hiệu quả 
của một chương trình, công tác ñánh giá cũng sẽ hỗ trợ việc xác ñịnh xem 
liệu có bất kỳ vấn ñề nào xảy ra trong quá trình thực hiện chương trình 
hay không. 

• Xác ñịnh mục ñích của ñánh giá sẽ giúp quyết ñịnh xem ñánh giá ñược 
tiến hành như thế nào là tốt nhất. Có một số phương pháp có thể dùng ñể 
ñánh giá một chương trình về mũ bảo hiểm. Mỗi phương pháp có những 
ưu ñiểm và nhược ñiểm khác nhau và lựa chọn phương pháp nào sẽ phụ 
thuộc vào mục ñích của chương trình về mũ bảo hiểm và nguồn lực sẵn 
có. 

• Kết quả ñánh giá ñể chia sẻ với các bên hữu quan và sử dụng kết quả này 
ñể lập kế hoạch cho chương trình có ý nghĩa quan trọng. 
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Thuật ngữ 
Các thương tích Tăng dần-Giảm dần: là các thương tích xuất hiện khi ñầu của 
một người ñang chuyển ñộng, và sau ñó va vào một vật thể như là mặt ñất, ví dụ 
như trong một vụ va chạm xe máy. Chuyển ñộng tiến lên phía trước của ñầu bị 
chặn lại, nhưng não bộ với khối lượng riêng của nó tiếp tục di chuyển lên phía 
trước cho ñến khi nó ñập vào bên trong sọ. Sau ñó nó va ñập lại phía bên kia của 
sọ. 
 
Mũ bảo hiểm xe ñạp: là một mũ bảo hiểm ñược thiết kế riêng biệt ñể bảo vệ 
ñầu cho người ñi xe ñạp khi họ bị ngã xe hoặc bị ñập xuống ñất. Chúng không 
ñược thiết kế ñể bảo vệ ñầy ñủ khi có va chạm với một phương tiện ñang chuyển 
ñộng khác (ví dụ một ô tô) hay một vụ va chạm ở tốc ñộ cao mặc dù mũ bảo 
hiểm cũng có một số chức năng bảo vệ. Mũ bảo hiểm xe ñạp không nên quá 
nặng và cần thông gió ñầy ñủ, do ñạp xe có thể là một hình thức tập luyện 
aerobic nâng cao làm tăng ñáng kể nhiệt ñộ cơ thể. Vì vậy hầu hết mũ bảo hiểm 
ñược làm từ những vật liệu nhẹ có các lỗ thông gió ñặt ở vị trí chiến lược. 
 
Sự giập não: là tổn hại ñến các dây thần kinh hoặc mạch máu của não 
 
Tổn thương ñầu kín:  là tổn thương có vết thương không mở ở não, thường gây 
nên bởi một va chạm làm chấn ñộng não trong sọ. Chuyển ñộng của não trong 
sọ có thể gây nên thâm tím, sưng, rách các mô, dây thần kinh và mạch máu não. 
 
Chi phí: là sự sử dụng nguồn lực có thể thay thế. Chi phí thường ñược ño bằng 
tiền tệ, nhưng khái niệm chi phí bao gồm bất kỳ nguồn lực nào ñược sử dụng, 
không chỉ là các chi phí trực tiếp bỏ tiền túi ra (1). 
 
Phân tích chi phí-hiệu quả: là phân tích chính thức các chi phí và hiệu quả của 
một chương trình, trong ñó tất cả những tác ñộng có liên quan ñược chuyển ñổi 
thành tiền tệ (1). 
 
Xe ñạp: là một phương tiện giao thông ñường bộ ñường bộ có nhiều hơn hai 
bánh và ñược ñẩy ñi duy nhất bằng năng lượng cơ bắp của người trên phương 
tiện ñó, ñặc biệt bằng hệ thống pedal, ñòn bẩy hay tay cầm (ví dụ xe ñạp hai 
bánh, xe ñạp ba bánh, xe ñạp bốn bánh và xe lăn của người tàn phế) (2). 
 
Sự chấn ñộng: là một sự biến ñổi tình trạng tinh thần dẫn ñến tổn thương ở ñầu 
có thể hoặc không kéo theo sự bất tỉnh. 
 
Tổn thương sợi tr ục lan truyền: là tổn thương ñối với các sợi trục của não có 
thể có hậu quả kéo dài nghiêm trọng. 
 



Mất khả năng: là bất kỳ sự hạn chế hoặc thiếu khả năng nào (do sự suy yếu) 
khi thực hiện một hoạt ñộng theo cách thức hoặc trong phạm vi ñược coi là bình 
thường ñối với một con người. 
 
Các dịch vụ y tế khẩn cấp (EMS): là các dịch vụ do nhân sự ñã qua ñào tạo 
cung cấp có sử dụng ñầy ñủ thiết bị ngay sau khi cấp cứu. Các dịch vụ EMS cho 
các thương tích nhằm mục ñích giảm tỉ lệ tử vong ñối với các thương tích có ñe 
dọa tiềm tàng ñến tính mạng. Các dịch vụ này bao gồm chăm sóc con người 
trước khi ñến bệnh viện (EMS tiền bệnh viện, chăm sóc như vậy ñược tiến hành 
tại hiện trường và vận chuyển ñến ñịa ñiểm chăm sóc cố ñịnh cuối cùng) và bao 
gồm chăm sóc y tế tại ñịa ñiểm của bệnh viện. 
 
ðánh giá: là một quá trình ñánh giá liên tục hiệu quả của một chương trình 
trong khi vẫn ñạt ñược các mục tiêu ñề ra.  
 
Cấp cứu ban ñầu: là ñiều trị khẩn cấp cho một người bị thương tích tại nơi 
hoặc gần ñịa ñiểm xảy ra thương tích trước khi nhận chăm sóc y tế chuyên môn.
  
 
Tổn thương ñầu: là tổn thương ở ñầu có thể gây tổn hại ñến da ñầu, sọ hoặc 
não. Tổn thương ñầu có thể là một tổn thương ñầu kín (ví dụ ñầu ñập vào kính 
chắn gió xe ô tô) hoặc là một tổn thương ñầu xâm nhập (ví dụ khi một viên ñạn 
xuyên qua sọ)  
 
Nước thu nhập cao: Với mục ñích của tài liệu này, cách phân loại của Ngân 
hàng thế giới ñã ñược sử dụng ñể phân loại các nước, dựa vào Tổng thu nhập 
quốc gia (GNI) trên ñầu người. Một nước có thu nhập cao là nước có GNI lớn 
hơn hoặc bằng 9076 ñô la Mỹ (3). 
 
Xuất huyết não: là sự chảy máu bên trong, có thể xảy ra tại các khu vực khác 
nhau của ñầu hoặc não. 
 
Pháp luật: Là các ñạo luật hay các ñiều khoản tính bắt buộc của luật lệ, tức là 
trao cho cảnh sát quyền thực thi và trao cho toà án quyền áp dụng hình phạt (1). 
 
Nước thu nhập thấp: Với mục ñích của tài liệu này, cách phân loại của Ngân 
hàng thế giới ñã ñược sử dụng ñể phân loại các nước, dựa vào Tổng thu nhập 
quốc gia (GNI) trên ñầu người. Một nước có thu nhập thấp là nước có GNI nhỏ 
hơn hoặc bằng 735 ñô la Mỹ (3). 
 
Nước thu nhập trung bình: Với mục ñích của tài liệu này, phân loại của Ngân 
hàng thế giới ñã ñược sử dụng ñể phân loại các nước, dựa vào Tổng thu nhập 
quốc gia (GNI) trên ñầu người. Một nước có thu nhập trung bình là nước có GNI 
trong khoảng từ 736 ñô la Mỹ ñến 9075 ñô la Mỹ (3). 



 
Mũ bảo hiểm xe máy: Mũ bảo hiểm xe máy là một loại mũ bảo vệ do người lái 
xe máy sử dụng. Mũ bảo hiểm thường ñược làm bằng một chất cứng (thường 
bằng một loại nhựa) có khả năng bảo vệ khỏi trong những va chạm có tốc ñộ cao 
và các vật thể rơi. Mục ñích ban ñầu của mũ bảo hiểm xe máy là bảo vệ ñầu của 
người lái xe trong khi va chạm, mặc dù mũ bảo hiểm mang lại nhiều tiện ích 
hơn, như kính chắn, bảo vệ tai. Mũ bảo hiểm xe máy thường vỡ khi xô xát (vì 
vậy phải phát huy tác dụng ñã ñược thiết kế bảo vệ ñầu của người mang mụ), vì 
vậy chúng cung cấp rất ít hoặc không bảo vệ sau va chạm ñầu tiên. 
 
ðộng cơ hai bánh: Là xe hai bánh chạy bằng ñộng cơ, ví dụ như là xe máy 
hoặc xe máy có bàn ñạp.   
 
Tổn thương ñầu mở: là tổn thương có liên quan ñến nứt hoặc xuyên qua sọ. Có 
thể dẫn ñến các thương tổn ở não. 
 
Chăm sóc tiền bệnh viện: là chăm sóc ñể làm giảm tác ñộng của chấn thương 
hoặc thương tích trước khi người bị tổn thương ñến ñược cơ sở của bệnh viện 
(xem EMS). Chăm sóc này bao gồm sự ứng phó chính thức của nhân viên ñã 
qua ñào tạo và trang bị, cũng như sự ứng phó của người ngoài cuộc. 
 
Rủi ro: Là khả năng một sự kiện không mong muốn xảy ra. 
 
Yếu tổ rủi ro:  Một yếu tố tác ñộng ñến khả năng xô xát hoặc va ñập hoặc ảnh 
hưởng ñến sự nghiêm trọng của hậu quả phát sinh sau sự cố. 
 
Tai nạn giao thông ñường bộ ñường bộ: là một sự va chạm liên quan ñến ít 
nhất một phương tiện ñang chuyển ñộng trên ñường công cộng hay tư nhân, có 
hậu quả là ít nhất một người bị thương hoặc bị chết (2).  
 
Xô xát hay va chạm giao thông ñường bộ ñường bộ: là một sự cố, có liên 
quan ñến ít nhất một phương tiện ñang chuyển ñộng, có thể hoặc không dẫn ñến 
thương tích, xảy ra trên ñường công cộng. 
 
Tử vong giao thông ñường bộ ñường bộ: là một tử vong xảy ra trong vòng 30 
ngày của vụ xô xát giao thông ñường bộ ñường bộ (2). 
 
Các tổn thương giao thông ñường bộ ñường bộ: là các tổn thương chết người 
hoặc không chết người là hậu quả của một vụ xô xát giao thông ñường bộ ñường 
bộ. 
 
Người sử dụng ñường: là một người sử dụng bất kỳ phần hệ thống ñường nào, 
ví dụ như người sử dụng giao thông ñường bộ không và có ñộng cơ. 
 



Giám sát: là sự thu thập, ñối chiếu và phân tích số liệu liên tục và có hệ thống 
và sự phổ biến thông tin kịp thời cho những người cần ñược biết ñể có thể ñưa 
ra hành ñộng. 
 
Tổn thương não gây chấn thương: là bất kỳ tổn thương nào ñến não do tác 
ñộng của ngoại lực vào sọ. Tổn thương não gây chấn thương có thể dẫn ñến một 
loạt các vấn ñề gồm chấn ñộng, ñụng giập (xuất huyết não), hoặc thương tích 
phát tán gây tổn thương thần kinh nghiêm trọng hơn. 
 
Người sử dụng ñường dễ tổn thương: người sử dụng ñường rủi ro nhất trong 
giao thông ñường bộ - như người ñi bộ, ñi xe ñạp và hành khách tham gia giao 
thông ñường bộ công cộng. Trẻ em, người nhiều tuổi hơn và người khuyết tật 
cũng có thể nằm trong nhóm này. 
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Các tổ chức ñối tác xây dựng cuốn sổ tay 

 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 
 

Là một cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc chuyên trách về vấn ñề y tế với mục tiêu 

lồng ghép an toàn ñường bộ vào các chương trình y tế công cộng trên khắp thế 

giới nhằm làm giảm mức ñộ thương tích do tai nạn giao thông ñường bộ cao. 

Một phương pháp tiếp cận y tế công cộng ñược sử dụng có sự kết hợp dịch tễ 

học, dự phòng và chủ trương. Các nước có thu nhập thấp và trung bình nơi có 

hầu hết các vụ va chạm giao thông ñường bộ xảy ra ñược ñặc biệt chú trọng. 

Trong những năm gần ñây, WHO phối hợp với Ngân hàng Thế giới ñã nỗ lực 

thực hiện các ñề xuất của Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích giao 

thông ñường bộ ñường bộ và ñặc biệt nêu lên những yếu tố chính gây rủi ro ñối 

với thương tích do giao thông ñường bộ ñường bộ. Sau khi ðại Hội ðồng Liên 

Hợp Quốc thông qua nghị quyết của về an toàn ñường bộ năm 2004, WHO ñóng 

vai trò là ñiều phối viên cho các sáng kiến về  an toàn ñường bộ trong hệ thống 

của Liên Hợp Quốc, ñiều này ñã hỗ trợ sự phát triển của nhóm Hợp tác An toàn 

ðường phố của Liên Hợp Quốc – là nhóm bao gồm các tổ chức an toàn ñường 

bộ quốc tế gồm rất nhiều các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Vai trò ñiều phối này 

ñã ñược thông qua bởi một nghị quyết của ðại Hội ðồng Liên Hợp Quốc năm 

2005. 

 
ðịa chỉ: Tổ Chức Y tế Thế giới, 20 ðại lộ Appia, CH-1211 Geneva 27, Thụy sỹ 
 
URL: www.who.int/violence_injury_prevention/en/ 
 
Người liên hệ: Margie Peden, ðiều phối viên, Phòng chống thương tích không 
cố ý, Bộ phận phòng chống Thương tích và Bạo lực 
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Ngân hàng Thế giới  
 



Ngân hàng Thế giới xúc tiến cải thiện kết quả an toàn ñường bộ tại các nước có 
thu nhập thấp và trung bình như là một ưu tiên phát triển toàn cầu. Ngân hàng 
hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho các nước thông qua các cơ quan của chính 
phủ, các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân ñể xây dựng chiến lược cải 
thiện an toàn ñường bộ. Nhiệm vụ của Ngân hàng Thế giới là hỗ trợ các nước 
tăng cường triển khai thực hiện ñề xuất của Báo cáo thế giới về phòng chống 
thương tích giao thông ñường bộ ñường bộ phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới 
năm 2004. ðể thực hiện công tác này, Ngân hàng chú trọng vào xây dựng năng 
lực và phát triển ñối tác toàn cầu, tập trung vào thu thập các kết quả có thể ño 
ñược về an toàn ñường bộ. 
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Người liên hệ: Anthony Bliss, Chuyên gia về An toàn ðường Phố, Bộ phận Phát 
triển Giao thông ñường bộ và ðô thị.  
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Tổ chức ðối tác An toàn ðường bộ Toàn cầu (GRSP)  
 

Tổ chức ðối tác An toàn ðường bộ Toàn cầu là một tổ chức giữa tổ chức 

kinh doanh, dân sự và chính phủ nhằm làm giảm bền vững tử vong và 

thương tích ñường bộ trong các nước ñang phát triển và trong thời kỳ quá 

ñộ. Bằng cách tạo ra và tăng cường mối liên kết giữa các ñối tác, mục tiêu 

của GRSP nhằm tăng cường nhận thức về an toàn ñường bộ như là một 

vấn ñề ảnh hưởng ñến tất cả các ngành của xã hội. GRSP mong muốn thiết 

lập sự cộng tác bền vững và ñưa ra các biện pháp can thiệp an toàn ñường 

bộ thông qua các nguồn lực ñược củng cố, có sự phối hợp và quản lý tốt 

hơn, cải cách lớn hơn và có sự chia sẻ kiến thức trên cả toàn cầu và trong 

nước. 

 



GRSP là một chương trình của Liên ñoàn các hiệp hội Chữ thập ñỏ và Lưỡi li ềm 
ñỏ Quốc tế. 
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1211 Genève 19, Thụy Sỹ. 
 
URL: www.grsproaasafety.org/ 
 
Người liên hệ: David Silcock, Giám ñốc ñiều hành.  
 
Email: David.Silcock@ifrc.org 
 

Quỹ FIA dành cho Mô tô và Xã hội  

Quỹ FIA dành cho Mô tô và Xã hội là một tổ chức từ thiện của Anh với mục 
tiêu thúc ñẩy an toàn và y tế công cộng, bảo vệ và bảo tồn ñời sống con người 
và bảo tồn, bảo vệ và cải thiện môi trường tự nhiên. Từ khi thành lập năm 
2001, Quỹ FIA ñã có vai trò nổi bật trong việc thúc ñẩy an toàn ñường bộ trên 
khắp thế giới. Quỹ có chủ trương nâng cao nhận thức về sự gia tăng thương 
tích gây nên bởi giao thông ñường bộ ñường bộ và ñưa an toàn giao thông 
ñường bộ ñường bộ vào chương trình chính trị quốc tế. Nó thúc ñẩy nghiên 
cứu và phổ biến kết quả ñể khuyến khích thực hành chính sách an toàn 
ñường bộ tốt nhất và hỗ trợ về tài chính cho các dự án thuộc bên thứ ba thông 
qua một chương trình trợ cấp. 

ðịa chỉ: Quỹ FIA, 60 Quảng trường Trafalgar, London, WC2N5DS, Anh 
quốc. 
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