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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:   31/QĐ-SGTVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                      

   
   TP. Hồ Chí Minh, ngày   04 tháng 01 năm 2012 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định về quy trình trình cấp thẻ đi xe buýt miễn phí  

đối với người khuyết tật. 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Căn cứ Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính Phủ về 

kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; 

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BGTVT ngày 08/3/2011 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám 

sát hành trình của xe ô tô; 

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UB ngày 09/01/1991 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về việc thành lập Sở Giao thông công chánh; Quyết định số 

1187/QĐ-UB ngày 21/3/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về đổi 

tên Sở Giao thông công chánh thành Sở Giao thông-Công chính trực thuộc 

Ủy ban nhân dân thành phố; Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 

của Ủy ban nhân dân thành phố về đổi tên Sở Giao thông-Công chính thành Sở 

Giao thông vận tải thành phố; Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND ngày 

17/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 19/3/2010 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành Quy định về tổ chức, quản lý, khai thác hoạt 

động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND ngày 18/02/2011 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về sửa đổi Điều 9 Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải 

hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban 

hành kèm theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 19/03/2010 của Ủy 

ban nhân dân thành phố; 

Xét đề nghị của Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách 

công cộng tại công văn số 5437/TT-KHĐH ngày 07/12/2011 và công văn 

5975/TT-KHĐH ngày 30/12/2011 về dự thảo quy định và bổ sung dự thảo 

quy định về quy trình và thủ tục làm thẻ đi xe buýt đối với người khuyết tật; 

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý Vận tải đường bộ Sở, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình 

cấp thẻ đi xe buýt miễn phí đối với người khuyết tật. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/01/2012, bãi 

bỏ các văn bản trước đây trái với Quyết định này.  

Điều 3. Giao Trung tâm Quản lý & Điều hành vận tải hành khách công 

cộng phổ biến và hướng dẫn các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực 

hiện theo đúng các quy định này; Quá trình thực hiện nếu có yêu cầu điều chỉnh, 

bổ sung, đề nghị Trung tâm trình Sở GTVT xem xét, quyết định. 

Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các Phòng: Quản 

lý Vận tải đường bộ, Tài chính, Pháp chế, Kế hoạch-Đầu tư, Tổ chức Cán bộ; 

Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Giám đốc Trung tâm Quản lý và 

Điều hành vận tải hành khách công cộng có trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- UBND TP (để báo cáo); 

- Sở LĐTB&XH (để phối hợp); 

- Hội người khuyết tật thành phố; 

- Lưu: VT, VTĐB.ĐT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Dương Hồng Thanh 
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Quy điṇh về Quy triǹh và thủ tuc̣ cấp thẻ đi xe buýt miêñ phí 

cho người khuyết tâṭ 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 31/QĐ-SGTVT ngày  04 /01/2012 

của Giám đốc Sở Giao thông vận tải) 

Điều 1. Đối tượng áp dụng: 

1. Đối với Người khuyết tâṭ theo sự phân loại của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, gồm 13 đối tượng: 

- Khiếm thị, 

- Khiếm thính, 

- Bại liệt, 

- Cụt chi, 

- Chân tay bị khèo, 

- Bệnh lùn, 

- Bệnh gù lưng 

- Khèo cổ, 

- Tâm thần, 

- Bệnh già trước tuổi, 

- Bại não, 

- Thiểu năng trí tuệ, 

- Sứt môi hở hàm ếch. 

 

2. Đối với thương binh, bêṇh binh đã được cấp thẻ thương binh, bêṇh 

binh. 

3. Đối với những người được hưởng chính sách như thương binh. 

4. Thẻ đi xe buýt miễn phí chỉ áp dụng cho các đối tượng được quy định 

tại khoản 1, 2, 3 của điều 1, không áp dụng đối với đối tượng dẫn dắt hoặc đi 

kèm với người đươc̣ quy điṇh taị khoản 1, 2, 3 của điều 1. 

Điều 2. Phạm vi áp dụng: 

Đươc̣ sử duṇg trên các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh và do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh quản lý. 

Điều 3. Thủ tục, quy triǹh làm thẻ đi xe buýt miêñ phí: 

1. Đối với thương binh, bêṇh binh và những người được hưởng 

chính sách như thương binh:  

Khi đi xe buýt chỉ cần xuất trình thẻ thương binh hoặc bêṇh binh hoặc 

giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh thì se ̃đươc̣ miêñ vé 

xe buýt. Trường hơp̣ thương binh, bêṇh binh và người được hưởng chính sách 

như thương binh có nhu cầu làm thêm thẻ đi xe buýt miêñ phí thì thủ tuc̣ đề 

nghi ̣cấp thẻ đươc̣ quy điṇh như sau: 

a. Nôp̣ hồ sơ làm thẻ đi xe buýt miêñ phí trực tiếp taị Ga hành khách xe 

buýt Sài Gòn-số 01 Công trường Quách Thị Trang, Quận 1, TP.HCM thuộc 

Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công Cộng. 

b. Hồ sơ đề nghị làm thẻ đi xe buýt miêñ phí gồm: 
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-  01 tấm ảnh 3 x 4. 

- Bản sao thẻ thương binh, bêṇh binh, giấy chứng nhận được hưởng 

chính sách như thương binh (bản sao có công chứng hoặc có bản chính để đối 

chiếu). 

2. Đối với người khuyết tâṭ: 

a. Nôp̣ hồ sơ đề nghị làm thẻ đi xe buýt miêñ phí taị Ủy ban nhân dân 

các Phường, xa,̃ thi ̣trấn thuôc̣ TPHCM. 

b. Hồ sơ đề nghị làm thẻ đi xe buýt miêñ phí gồm: 

- 01 tấm ảnh 3 x 4. 

- Đơn đề nghị làm thẻ đi xe buýt miêñ phí (theo mẫu đính kèm tại phụ 

lục). 

c. Sau khi đơn đề nghị làm thẻ đi xe buýt miễn phí được UBND Phường, 

xã, thị trấn xác nhận về nơi cư trú và Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội Quận, huyện xác nhận tình trạng khuyết tật, người khuyết tật có thể nộp 

đơn này trực tiếp tại Ga hành khách xe buýt Sài Gòn (số 01 Công trường 

Quách Thị Trang, Quận 1, TPHCM) để được làm thẻ hoặc để cho UBND 

Phường, xã, thị trấn chuyển hồ sơ theo trình tự cho Trung tâm. 

d. Người khuyết tật nộp hồ sơ ở nơi nào sẽ nhận thẻ đi xe buýt miễn phí 

tại nơi đó.  

3. Đối với trường hợp đề nghị làm lại thẻ mới: 

a. Nộp hồ sơ đề nghị làm thẻ đi xe buýt miễn phí tại Ga hành khách xe 

buýt Sài Gòn - số 01 Công trường Quách Thị Trang, Quận 1, TP.HCM thuộc 

Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng. 

b. Hồ sơ đề nghị làm thẻ đi xe buýt miễn phí gồm: 

- 01 tấm ảnh 3 x 4. 

- Bản sao thẻ đi xe buýt miễn phí đã được cấp (có bản chính để đối 

chiếu). 

4. Đối với trường hợp đề nghị làm lại thẻ do bị mất: 

a. Nộp hồ sơ đề nghị làm thẻ đi xe buýt miễn phí tại Ga hành khách xe 

buýt Sài Gòn - số 01 Công trường Quách Thị Trang, Quận 1, TPHCM thuộc 

Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công Cộng. 

b. Hồ sơ đề nghị làm thẻ đi xe buýt miễn phí gồm: 

- 01 tấm ảnh 3 x 4. 

- Đơn cớ mất có xác nhận của địa phương. 

Điều 5. Thời gian cấp thẻ: 

Thời gian thưc̣ hiêṇ làm thẻ đi xe buýt miêñ phí cho người khuyết tật 

tính từ lúc Ga hành khách xe buýt Sài Gòn (thuộc Trung tâm Quản lý và điều 
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hành Vận tải Hành khách Công cộng) nhận hồ sơ đến lúc trao trả thẻ được 

quy định như sau: 

1. Dưới 10 thẻ: 3 ngày làm việc; 

2. Từ 11 đến 50 thẻ: 4 ngày làm việc; 

3. Từ 51 đến 100 thẻ: 5 ngày làm việc; 

4. Từ 101 đến 500 thẻ: 7 ngày làm việc; 

5. Nhiều hơn 501 thẻ: 10 ngày làm việc. 

Điều 6. Kinh phí làm thẻ: 

Thẻ đi xe buýt miễn phí được cấp phát miễn phí cho các đối tượng được 

ưu tiên trong Điều 1 của quy định này. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện: 

1. Trung tâm (Ga hành khách xe buýt Sài Gòn) tiếp nhâṇ hồ sơ đề nghi ̣

làm thẻ đi xe buýt miêñ phí từ cá nhân, tổ chức đề nghị làm thẻ. 

- Tiến hành làm thẻ và trao laị cho cá nhân, tổ chức đề nghị làm thẻ. 

- Lưu trữ hồ sơ theo quy điṇh. 

- Hướng dẫn phổ biến đến các doanh nghiệp vận tải biết để thực hiện 

đúng quy định. 

- Kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm về quy định này. 

- Tổ chức thống kê tình hình đi lại của các hành khách được cấp thẻ đi xe 

buýt miễn phí này 

2. Các doanh nghiệp vận tải phổ biến đến toàn thể nhân viên hướng dẫn, 

hỗ trợ các hành khách được cấp thẻ đi xe buýt miễn phí  

- Kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quy định này. 

- Tổ chức thống kê tình hình đi lại của các hành khách được cấp thẻ đi xe 

buýt miễn phí này. 

3. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ 

trợ, bố trí chỗ ngồi thuận lợi cho các hành khách được cấp thẻ đi xe buýt miễn 

phí này. 

- Báo cáo đầy đủ số lượng hành khách sử dụng thẻ đi xe buýt miễn phí 

này cho nhân viên điều hành cập nhật vào sổ nhật trình chạy xe. 

Điều 8. Điều khoản thi hành: 

- Đối với các thẻ đi xe buýt miễn phí đã cấp phát trước đây vẫn có giá trị 

sử dụng, trường hợp có nhu cầu làm thẻ mới hoặc đề nghị làm lại thẻ do bị 

mất thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 3 tại quy định này. Đồng 

thời khi nhận thẻ mới hành khách phải nộp lại thẻ cũ. 
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- Thẻ có giá trị dành cho người được cấp thẻ, người được cấp thẻ không 

được cho người khác mượn thẻ để sử dụng. 

- Thời gian áp dụng từ ngày 05/01/2012. Trong quá trình thực hiện nếu 

có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phản ảnh kịp thời để 

Sở GTVT nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. 

 

Mẫu đơn  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày      tháng     năm 

 

Đơn đề nghị làm thẻ đi xe buýt miêñ phí 

 

 

Ho ̣và tên: ............................................................................................................  

Sinh ngày: ............................................................................................................  

CMND số, ngày cấp, nơi cấp: .............................................................................  

Thường trú, taṃ trú: ............................................................................................  

Tình trạng khuyết tâṭ: ..........................................................................................  

 .............................................................................................................................  

Nay tôi làm đơn này đề nghị đươc̣ làm thẻ đi xe buýt miêñ phí trên tất cả các 

tuyến xe buýt trên điạ bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Tôi cam kết không cho người khác mươṇ để sử duṇg. 

 Người đề nghi ̣
  

 (ký tên) 
  

 (Ghi rõ họ và tên) 

 

Xác nhâṇ của điạ phương về nơi cư trú và tình trạng khuyết tật: 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  


