
CÔNG BÁO/Số 627 + 628/Ngày 16-10-2012 25

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
 

Số: 39/2012/TT-BGTVT 

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

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2012 

 
THÔNG TƯ 

Hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  
về kết cấu hạ tầng giao thông, công cụ hỗ trợ và chính sách ưu tiên  

người khuyết tật tham gia giao thông công cộng  

 

Căn cứ Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 của Quốc hội ngày 17 tháng 6 
năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao 
thông vận tải; 

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường, 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ tầng giao thông, công cụ hỗ trợ và chính 
sách ưu tiên người khuyết tật tham gia giao thông công cộng.  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Phạm vi điều chỉnh:  

Thông tư này hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ 
tầng giao thông, công cụ hỗ trợ và chính sách ưu tiên người khuyết tật tham gia 
giao thông công cộng. 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực: thiết kế, xây dựng, nghiệm thu kết 
cấu hạ tầng giao thông; vận tải hành khách bằng phương tiện giao thông công cộng.  

b) Người khuyết tật theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Người khuyết tật. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
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1. Phương tiện giao thông công cộng gồm: xe buýt, ô tô chở khách tuyến cố 
định, tàu bay chở khách, tàu hỏa chở khách (gồm cả phương tiện đường sắt đô thị), 
tàu thủy chở khách, phà chở khách. 

2. Điểm dừng, đỗ: là điểm các phương tiện giao thông công cộng dừng, đỗ để 
đón, trả khách. 

3. Bến, nhà ga: gồm bến xe, nhà chờ, trạm dừng nghỉ trên các tuyến vận tải 
đường bộ; ga đường sắt, ga đường sắt đô thị, bến đỗ đường sắt đô thị; nhà ga hàng 
không; cảng, bến thủy chở khách. 

4. Phương tiện giao thông tiếp cận: là các phương tiện giao thông công cộng 
đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao thông tiếp cận để người khuyết 
tật tiếp cận, sử dụng. 

Điều 3. Thực hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về kết cấu hạ tầng giao 
thông để người khuyết tật tiếp cận sử dụng 

1. Khi thiết kế, xây dựng, nghiệm thu kết cấu hạ tầng giao thông, chủ đầu tư  
phải áp dụng hệ thống quy chuẩn, quy định kỹ thuật về giao thông tiếp cận: 

a) Đường, hè phố tại các đô thị áp dụng Khoản 4.7 Điều 4 Quy chuẩn 
QCXDVN 01: 2002 Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp 
cận sử dụng do Bộ Xây dựng ban hành (sau đây gọi tắt là QCXDVN 01: 2002).  

b) Đối với điểm dừng, đỗ, bến, nhà ga: 

- Lối vào công trình phải bảo đảm để người khuyết tật tiếp cận sử dụng. Yêu cầu 
kỹ thuật lối vào thực hiện theo Khoản 4.1 và Khoản 4.2 Điều 4 QCXDVN 01: 2002. 

- Khu vực ngồi chờ phải bố trí chỗ cho các đối tượng ưu tiên trong đó có người 
khuyết tật. Quy cách, số lượng, bố trí chỗ ưu tiên thực hiện theo Điểm 4.4.3 Khoản 
4.4 Điều 4 QCXDVN 01: 2002. Khu vực chỗ dành cho các đối tượng ưu tiên phải 
có biển báo, tín hiệu để người khuyết tật nhận biết, sử dụng. Quy cách biển báo, tín 
hiệu thực hiện theo Khoản 4.8 Điều 4 QCXDVN 01: 2002.  

- Các không gian công cộng trong bến, nhà ga (Khu bán vé, khu dịch vụ, khu 
vệ sinh, thang máy, điểm rút tiền, lối thoát nạn) phải đáp ứng Khoản 4.4 và Khoản 
4.6 Điều 4 QCXDVN 01: 2002.  

2. Đường và hè phố tại các đô thị; điểm dừng, đỗ; bến, nhà ga xây dựng trước 
khi Thông tư này có hiệu lực, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác sử dụng có trách 
nhiệm lập kế hoạch cải tạo đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều này. Lộ trình cải 
tạo các công trình thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 
28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
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hành một số điều của Luật Người khuyết tật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
28/2012/NĐ-CP). 

Điều 4. Phương tiện giao thông tiếp cận 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có 
trách nhiệm xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo phương tiện đáp ứng quy chuẩn về 
giao thông tiếp cận. Số lượng phương tiện giao thông tiếp cận trên từng tuyến vận 
tải hành khách bằng xe buýt phải đáp ứng tỷ lệ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương quy định theo Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 
28/2012/NĐ-CP. 

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt có 
trách nhiệm xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo toa xe khách đáp yêu cầu kỹ thuật về 
giao thông tiếp cận quy định tại Mục 2.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra, 
nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới QCVN 18: 2011/BGTVT 
do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Số lượng phương tiện giao thông tiếp cận thực 
hiện theo Điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP. 

3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách công cộng 
bằng các loại hình phương tiện giao thông chưa quy định tại Khoản 1, Khoản 2 
Điều này, đầu tư, cải tạo phương tiện giao thông tiếp cận bố trí trên các tuyến vận 
tải hành khách để phục vụ nhu cầu tham gia giao thông của người khuyết tật. 

Điều 5. Chính sách ưu tiên cho người khuyết tật khi tham gia giao thông 
bằng phương tiện giao thông công cộng 

1. Ưu tiên khi mua vé, sắp xếp chỗ ngồi: 

a) Người khuyết tật khi tham gia giao thông bằng phương tiện giao thông công 
cộng được ưu tiên mua vé tại cửa bán vé; được sử dụng chỗ ngồi dành cho các đối 
tượng ưu tiên. 

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách công cộng có trách nhiệm 
trợ giúp, hướng dẫn, sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện cho người khuyết tật; hỗ trợ 
người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng khi lên, xuống phương tiện 
và sắp xếp hành lý khi cần thiết.  

2. Thực hiện miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ cho người khuyết tật khi tham gia 
giao thông bằng phương tiện giao thông công cộng: 

a) Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng khi tham gia giao 
thông bằng phương tiện giao thông công cộng được miễn, giảm giá vé theo quy 
định tại Điều 12 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP. 
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b) Mức giảm giá vé, giá dịch vụ cho người khuyết tật do tổ chức, cá nhân quản 
lý, kinh doanh vận tải hành khách bằng phương tiện giao thông công cộng tự xây 
dựng và công bố thực hiện nhưng không thấp hơn mức giảm giá vé quy định tại 
Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP. 

c) Người khuyết tật sử dụng xe lăn thông dụng không gắn động cơ hoặc sử 
dụng các dụng cụ cầm tay để phục vụ việc đi lại của bản thân thì được miễn cước 
hành lý đối với xe lăn, dụng cụ đó khi tham gia giao thông bằng phương tiện giao 
thông công cộng. 

d) Người khuyết tật đồng thời thuộc đối tượng được giảm giá vé, giá dịch vụ 
theo các chế độ khác nhau thì chỉ được hưởng một mức giảm giá vé cao nhất. 

3. Thông tin trợ giúp người khuyết tật 

a) Tổ chức, cá nhân quản lý, kinh doanh vận tải hành khách bằng phương tiện 
giao thông công cộng có trách nhiệm bố trí thiết bị, công cụ và nhân viên để trợ 
giúp người khuyết tật lên, xuống phương tiện được thuận tiện. Phương án trợ giúp 
này phải được thông báo ở những nơi dễ nhận biết tại các bến, nhà ga để người 
khuyết tật tiếp cận, sử dụng. 

b) Khuyến khích tổ chức, cá nhân quản lý, kinh doanh điểm dừng, đỗ, bến, nhà 
ga; kinh doanh vận tải hành khách bằng phương tiện giao thông công cộng tổ chức 
bộ phận, cổng thông tin để tiếp nhận phản ảnh, hướng dẫn, trả lời và trợ giúp người 
khuyết tật tham gia giao thông bằng phương tiện giao thông công cộng. 

Điều 6. Trách nhiệm của các đối tượng tham gia giao thông bằng phương 
tiện giao thông công cộng 

1. Hành khách tham gia giao thông bằng phương tiện giao thông công cộng có 
trách nhiệm nhường chỗ, ưu tiên cho người khuyết tật; phối hợp với nhân viên 
phục vụ của đơn vị vận tải trợ giúp người khuyết tật tham gia giao thông an toàn, 
thuận tiện. 

2. Hành khách là người khuyết tật có trách nhiệm xuất trình giấy xác nhận 
khuyết tật để được miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ bằng phương tiện giao thông 
công cộng theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành có trách 
nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về 
người khuyết tật và các quy định của Thông tư này theo chức năng quản lý. 

2. Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về phương tiện giao thông tiếp cận; tổ chức kiểm tra xác nhận 
phương tiện đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao thông tiếp cận.  
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3. Các Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm: 

a) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
quy định tỷ lệ phương tiện giao thông tiếp cận đối với từng tuyến vận tải hành 
khách bằng xe buýt theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 
28/2012/NĐ-CP. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về 
người khuyết tật và các quy định của Thông tư này; thống kê việc thực hiện nâng 
cấp, cải tạo điểm dừng, đỗ, bến, nhà ga, phương tiện giao thông tiếp cận theo lộ 
trình quy định tại Khoản 1 Điều 13 và Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP 
định kỳ báo cáo Bộ Giao thông vận tải vào tháng 12 hàng năm. 

Điều 8. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012. 

2. Trường hợp quy chuẩn viện dẫn áp dụng trong Thông tư này thay đổi, bổ 
sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới. 

3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục 
trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Giám đốc các Sở Giao 
thông vận tải, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Đinh La Thăng 

 
 


