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I. PRESS RELEASE 

Australian road safety expert travels to Hai Duong for helmet donation at Ai Quoc Primary School 
March 15, 2013 – Hai Duong 
 
ARRB Group, one of Australia’s most trusted advisors regarding road safety technical input, is launching the Asia 
Injury Prevention (AIP) Foundation’s Helmets for Kids program at Ai Quoc Primary School on March 15, 2013. 630 
students and 38 teachers will receive helmets in a ceremony attended by road safety expert Paul Hillier, a 
National Technical Leader at ARRB. 
 
“Our specialty is examining road and land transport issues, so we are very aware of the dangers that emerge 
from them,” said Mr. Hillier. “As both a safety professional and father of three primary school age children, i is 
unacceptable that children are riding without helmets, when doing so is proven to reduce serious head injuries 
on the road. Non-helmeted motorcyclists are four times more likely than helmeted motorcyclists to suffer a fatal 
head injury in the event of a crash.” 
 
Ai Quoc Primary School is located in Hai Duong City, along National Road 5 and near the railroad. Proximity to 
this road, low helmet use rates, and weak traffic infrastructure create a dangerous environment for the students, 
among whom 90 percent travel to and from school by motorcycle or bicycle. 
 
“Last year helmet use rates increased from approximately 23 to 92 percent among students across Helmets for 
Kids schools in Vietnam,” said Lotte Brondum, International Development Director at AIP Foundation. “ARRB 
support allows us to reach even more children with this proven solution.” 
 
The helmets were handed over to the students at a ceremony attended by 700 people, including parents, local 
authorities, and partners. ARRB Group’s sponsorship also includes helmet observations, teacher training, crash 
monitoring, extracurricular activities, and communication with students’ parents to reinforce their understanding 
of helmet use and encourage them to put helmets on their children. 
 
“162 lives were lost and 74 people were injured on the roads on Hai Duong province in 2011. Many of these 
victims are children,” said Representative of Ministry of Education and Training. “We are working toward the 
Decade of Action goal to put a helmet on every head by 2020 to reduce this number.” 
 
“We are committed to further integrate road safety into our curriculum and to have helmets become a 
permanent part of our school uniform,” said Nguyen Thi Quyen Oanh, Principal of Ai Quoc Primary school. 
“Helmets are a simple, affordable, and proven way to protect our students as they travel to and from 
school.” 
 
Mr. Hillier will also participate in a half day workshop at the Ministry of Transport in Hanoi with Le Minh 
Chau, Deputy Director of the Traffic Safety Department. The workshop will focus on Vietnam’s national 
road safety strategies; Mr. Hillier’s experience Australia across the 4E’s of road safety (Engineering, 
Enforcement, Education, Encouragement; and specific topics such as helmet use, legislationand raising 
public awareness. 
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Last month, ARRB sponsored Helmets for Kids at Phnom Dil Primary School in Phnom Penh, Cambodia for 
the second year, with a donation of 187 new helmets to first-year students and those whose first helmet 
was damaged. 

About AIP Foundation  

The Asia Injury Prevention Foundation (AIP Foundation) is a U.S. registered 501 (c)(3) non-profit organization 
that uses public-private partnerships, public awareness education, and school-based programs to reduce the 
rate of traffic injuries and fatalities in developing countries. AIP Foundation has offices in Hanoi and Ho Chi 
Minh City, Vietnam, Phnom Penh, Cambodia, and Bangkok, Thailand. In 2001, AIP Foundation built its non-
profit helmet assembly plant, manufacturing Protec brand tropical helmets in Vietnam. These helmets offer an 
environmentally appropriate, safe and affordable option for motorcycle and bicycle users. 

In 2009, AIP Foundation, in collaboration with the FIA Foundation and the World Bank, launched the Global 
Helmet Vaccine Initiative (GHVI), an international coalition with the objective of “putting a helmet on every 
head in the Decade of Action for Road Safety (2011-2020).” In May 2010, H.E Mr. Im Sethy, Minister of 
Education, Youth and Sports, High Representative of Deputy Prime Minister H.E Mr. Sar Kheng, Minister of 
Interior launched the Cambodia Helmet Vaccine Initiative (CHVI) in Phnom Penh. 

 
For Media Contact  
 
Nellie Moore  
Communications Coordinator  
AIP Foundation  
18bis/21 Nguyen Thi Minh Khai Street,  
District 1 Ho Chi Minh City, Vietnam  
Tel: 08-6299-1409 Ext. 112 
Email: nellie.moore@aipf-vietnam.org 

Tel: 08-6299-1409 Ext. 113  

Email: nellie.moore@aipf-vietnam.org 
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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Chuyên gia Úc về an toàn giao thông đường bộ tới Hải Dương để trao tặng mũ bảo hiểm cho học 
sinh trường tiểu học Ái Quốc.  
15 tháng 3 năm 2013 – Hải Dương 
 
Tập đoàn ARRB, một trong những tập đoàn tư vấn hàng đầu của Úc về kỹ thuật an toàn đường bộ đang phối hợp với 
Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) thực hiện dự án Mũ bảo hiểm cho trẻ em tại trường tiểu học Ái 
Quốc.  Vào ngày 15 tháng 3 tới đây, Ông Paul Hillier, trưởng ban kỹ thuật quốc gia của tập đoàn ARRB sẽ tới tham 
dự buổi lễ trao tặng mũ bảo hiểm cho 630 học sinh và 38 giáo viên của trường.  
 
Ông Paul Hillier cho biết: “Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực đánh giá và kiểm tra các vấn đề về đường bộ và giao 
thông vận tải nên chúng tôi nhận thức rất rõ sự nguy hiểm từ các vấn đề đó. Vì là chuyên gia về an toàn đường bộ 
và là bố của 3 đứa trẻ đang ở độ tuổi tiểu học, tôi nhận thấy việc trẻ em không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe 
máy là không thể chấp nhận được, nhất là khi việc đội mũ bảo hiểm giúp giảm thiểu các chấn thương vùng đầu đã 
được chứng minh rõ ràng. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, người đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm có nguy cơ 
chịu những chấn thương sọ não nghiêm trọng có thể dẫn tới tử vong cao gấp 4 lần so với người đi xe máy có đội mũ 
bảo hiểm”  
 
Trường tiểu học Ái Quốc ,tại thành phố Hải Dương, nằm dọc theo Quốc lộ 5 và gần đường tàu hỏa. Tỷ lệ đội mũ bảo 
hiểm thấp và cơ sở hạ tầng giao thông xung quanh trường học yếu kém đã tạo ra một môi trường giao thông nguy 
hiểm cho học sinh, nhất là 90% học sinh tới trường bằng xe đạp và xe máy cùng với bố mẹ. 
 
Bà Lotte Brondum, Giám đốc phát triển quốc tế của Quỹ AIP cho biết “Năm ngoái tỷ lệ đội mũ bảo hiểm tại các 
trường nhận dự án Mũ bảo hiểm cho trẻ em tại Việt Nam tăng từ 23% lên 92%. Nguồn tài trợ của tập đoàn ARRB giúp 
chúng tôi tiếp cận được với nhiều trẻ em hơn thông qua  việc trao tặng mũ bảo hiểm này.” 
 
Buổi lễ trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh có hơn 700  người tham dự, bao gồm đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
lãnh đạo địa phương, cha mẹ học sinh và các đối tác. Tập đoàn ARRB cũng tài trợ các hoạt động khác như: quan sát 
đánh giá tỷ lệ đội mũ bảo hiểm, tập huấn  cho giáo viên, khảo sát và báo cáo các vụ tai nạn, các hoạt động ngoại 
khóa, và tuyên truyền cho phụ huynh học sinh nhằm nâng cao hiểu biết của họ về việc đội mũ bảo hiểm và khuyến 
khích họ đội mũ bảo hiểm cho con em mình.  
 
“Đã có 162 người chết, 74 người bị thương trong các vụ tai nạn giao thông thuộc địa phận tỉnh Hải Dương trong năm 
2011. Rất nhiều nạn nhân trong số đó là trẻ em” đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết. “Chúng tôi đang tích 
cực hoạt động nhằm đạt được mục tiêu của Thập kỷ hành động vì An toàn giao thông đường bộ: 100% đội mũ bảo 
hiểm khi đi xe máy vào năm 2020 để giảm thiểu con số thương vong này.” 
 
Cô Nguyễn Thị Quyên Oanh, hiệu trưởng trường tiểu học Ái Quốc nói “chúng tôi cam kết lồng ghép giảng dạy 
an toàn giao thông vào chương trình học và coi mũ bảo hiểm như là một phần không thể thiểu trong đồng 
phục cho học sinh. Mũ bảo hiểm là một biện pháp đơn giản, hợp túi tiền và nhất là đã được chứng minh có thể 
bảo vệ học sinh khỏi những thương vong đáng tiếc trên đường tới trường.”  
 
Ông Hillier cũng sẽ tham dự một hội thảo tại văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới  cùng với các đại diện từ Bộ Giao 
thông Vận tải, Tổ chức Y tế Thế giới, các tổ chức quốc tế về An toàn giao thông khác. Hội thảo sẽ tập trung vào 
chiến lược quốc gia về an toàn đường bộ của Việt Nam và kinh nghiệm của ông Hillier thông qua  4 nội dung về an 
toàn đường bộ, bao gồm (thiết kế, thực thi, giáo dục và khuyến khích) và những chủ đề cụ thể khác như việc sử 
dụng mũ bảo hiểm, thực thi pháp luật, và nâng cao nhận thức của cộng đồng. 
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Tháng trước, ARRB đã tài trợ cho dự án Mũ bảo hiểm cho trẻ em tại trường tiểu học Phnom Dil ở Phnom Penh, 
Cam-pu-chia cho năm thứ hai, với 187 mũ bảo hiểm mới cho các học sinh lớp 1 và những học sinh mà mũ bảo 
hiểm đã bị hư hỏng. 
 
 
Thông tin về Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) 

Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á là tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ được thành lập tại Việt Nam vào năm 
1999, với mục tiêu giảm thiểu thương vong do tai nạn giao thông gây ra tại các nước đang phát triển, đặc biệt đối 
với trẻ em. Quỹ đang thực hiện hàng loạt chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn giao 
thông bộ. Cho đến nay, Quỹ AIP đã mở văn phòng tại Hà Nội và TP. HCM – Việt Nam, Phnom Penh – Cam pu chia 
và Bangkok – Thái Lan. Vào năm 2001, Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á xây dựng nhà máy mũ bảo hiểm phi 
lợi nhuận mang tên mũ bảo hiểm nhiệt đới Protec. Mũ bảo hiểm này phù hợp với môi trường nhiệt đới, an toàn với 
giá cả phải chăng phù hợp cho người lái xe ô tô xe gắn máy hoặc xe đạp. 

Năm 2009, Quỹ AIP đã hợp tác với Quỹ Liên đoàn mô tô quốc tế và chương trình An toàn giao thông đường bộ 
toàn cầu của Ngân hàng Thế giới cùng phát động chương trình Sáng kiến Vắc xin Mũ bảo hiểm toàn cầu (GHVI) với 
mục tiêu “đội mũ bảo hiểm cho mọi người” trong khuôn khổ “Thập niên Hành động vì An toàn giao thông (2011-
2020)” của Liên Hợp Quốc.  

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 

Trần Thị Nhài 

Điều phối viên Chương trình 

Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á 

12B, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: 043 771 0701 Máy lẻ. 12  

Thư điện tử: nhai.tran@aipf-vietnam.org 
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II. MEDIA COVERAGE REPORT 

Total Media Feedback 

No Print Press Issued Dated 

1 Vietnam Economic News (EN+VN) 19/3/2013 

2 Ban Duong (VN) 19/3/2013 

 Online Issued Dated 

3 Thanh Nien Weekly 15/03/2013 

4 Vietnam Economic News (EN+VN) 15/03/2013 

5 Talk Vietnam 18/03/2013 

6 Hai Duong DoET  21/03/2013 

7 Vietnam Breaking News 18/03/2013 

8 Giao Thong Van Tai  15/03/2013 

9 Enterprise Bridge 15/03/2013 

10 Nhan dan Online  16/03/2013 

11 
Communist party of Vietnam Online 

Newspaper 17/03/2013 

12 Cong an nhan dan Online 17/03/2013 

13 Bao moi  15/03/2013 

14 Vietnam Plus 16/03/2013 

15 Tinmoi 13/03/2013 

16 Vietmaz 15/03/2013 

17 Flick 15/03/2013 

 Television Time 

18 VTC14: 19:00 15/3/2013 

19 Hai Duong TV: 19:00   15/3/2013 
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Printed Press 
Publication           :          Vietnam Economic News 
Date Issued           :           19/3/2013 
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Publication            :          Kinh Te Vietnam 
Date Issued            :          19/3/2013 
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Publication           :          Ban Duong 
Date Issued           :         19/3/2013  
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Online Press 

Publication            :           Thanh Nien Weekly 
Date Issued           :           15/03/2012 
http://www.thanhniennews.com/index/pages/20130316‐vietnam‐ngos‐donate‐helmets‐to‐students‐and‐
teachers‐in‐nothern‐vietnam.aspx 
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Publication            :           Vietnam Economic News 
Date Issued            :           15/03/2013 

http://ven.vn/australian‐expert‐gives‐helmets‐to‐hai‐duongs‐school_t77c192n34923tn.aspx 
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Publication            :           Vietnam Economic News 
Date Issued           :           15/03/2013 
http://www.ven.vn/tap-doan-arrb-trao-tang-mu-bao-hiem-cho-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-ai-quoc-hai-
duong_t77c440n34913tn.aspx 
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Publication            :           Talk Vietnam 
Date Issued           :            18/03/2013 
 
http://talkvietnam.com/tag/ai‐quoc‐elementary‐school/ 
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Publication            :           Hai Duong DoET 
Date Issued            :           21/03/2013 
http://www.haiduong.edu.vn/?page=xem-tin-tuc&name_id=truong-tieu-hoc-ai-quoc-thanh-pho-hai-duong-to-
chuc-le-trao-tang-mu-bao-hiem&portal=duk 
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Publication            :           Vietnam Breaking News 
Date Issued           :           18/03/2013 

http://vietnambreakingnews.com/2013/03/npos‐donate‐helmets‐to‐students‐and‐teachers‐in‐northern‐
vietnam/#.UUhRRIZKrrc 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                          

Page 17 

 

Publication            :           Giao thong van tai 
Date Issued            :           15/03/2013 
 
http://giaothongvantai.com.vn/an‐toan‐giao‐thong/hoat‐dong‐dam‐bao‐atgt/201303/aRRB‐va‐aiP‐tang‐
mu‐bao‐hiem‐cho‐hoc‐sinh‐Hai‐duong‐271929/ 
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Publication            :           Enterprise Bridge 
Date Issued            :           15/03/2013 

http://ven.vn/tabid/84/newsid/34923/language/vi‐VN/Default.aspx  
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Publication            :           Nhan dan online 
Date Issued            :           16/03/2013 

http://203.162.16.13/cmlink/nhandan‐online/homepage/society/current/helmets‐raise‐kids‐awareness‐of‐
traffic‐safety‐1.396576 
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Publication            :           Communist party of Vietnam Online Newspaper 
Date Issued            :           17/03/2013 

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News_English/News_Detail_E.aspx?CN_ID=575313&CO_ID=30181 
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Publication            :           Cong an nhan dan online 
Date Issued            :           17/03/2013 

http://www.cand.com.vn/vi‐VN/xahoi/2013/3/194050.cand 
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Publication            :           Bao moi 
Date Issued            :           15/03/2013 
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Publication            :           Vietnam Plus 
Date Issued            :           16/03/2013 

http://en.vietnamplus.vn/Home/Helmets‐raise‐kids‐awareness‐of‐traffic‐safety/20133/32538.vnplus 
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Publication            :           Tinmoi 
Date Issued            :           13/03/2013 

http://www.tinmoi.vn/lienquan/arrb‐tang‐mbh‐cho‐hoc‐sinh‐truong‐tieu‐hoc‐ai‐quoc‐1249326.html 
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Publication            :           Vietmaz 
Date Issued            :           15/03/2013 

http://vietmaz.com/2013/03/australian‐expert‐gives‐helmets‐to‐hai‐duongs‐school/#.UUesUoZKrrc 
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Publication            :           Flick 
Date Issued            :          15/03/2013 

http://www.flickr.com/photos/asiainjurypreventionfoundation/8567973070/ 
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Television 

Television               :           VTC 14 
Time                      :           19:00; 15/3/2013 

http://www.youtube.com/watch?v=LfwP9fPcqt8&feature=youtu.be 
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Television             :           Hai Duong Television 
Time                     :           19:00; 15/3/2013 
http://www.youtube.com/watch?v=KcfdkY3xHmM&feature=youtu.be 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Zswg_llIVmI&feature=youtu.be 
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II. PHOTO 

Students welcome the guest and enjoy speeches, performance on stage 
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Speeches: 

  

   

     

 

    

  

 

 

 

Ms. Nguyen Thi Hien – Deputy Director 
of Hai Duong DoET 

Ms. Lotte Brondum – International 
Development Director of AIP Foundation 

Mr. Paul Hillier – Road Safety 
Professional, Representative of ARRB 

Ms. Nguyen Thi Quyen Oanh – Principal 
of Ai Quoc Primary school 
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Visiting non-class activities and students’ drawing 
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Symbolic helmet hand-over and certificates handout  
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All enjoyed the event 
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Thank you 


