PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM THẺ VÉ THÁNG XE BUÝT
((Dành cho đối tƣợng bình thƣờng – không đƣợc giảm giá vé)
Kính gửi: Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng

Tuyến buýt đăng ký:
Đơn tuyến: (Ghi số tuyến vào ô)
Liên tuyến: (Đánh dấu vào ô)

Họ và tên:

(Ảnh
2x3)

(Ảnh
2x3)

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

Ngày tháng năm sinh:.......................................................................................................
Địa chỉ cƣ trú:...................................................................................................................
Số CMND:.......................................................................................................................
Điện thoại liên hệ : ........................................................................... ..............................

*Hồ sơ kèm theo :
+ 02 ảnh thẻ màu 2x3 (ảnh màu rõ nét, mặc áo sáng màu khi chụp ảnh).
+ Bản photo Giấy chứng minh nhân dân (nếu không có CMND thì cung cấp các giấy tờ tương
đương có dán ảnh hoặc Giấy xác nhận cư trú tại phường/xã).
*Một số chú ý khi đăng ký làm thẻ:
1. Sau 2 tháng thẻ vé tháng và hồ sơ sẽ bị huỷ nếu khách hàng không đến nhận.
2. Quý khách không được tự ý thay đổi kết cấu của thẻ vé tháng. Trường hợp thẻ bị cũ, rách,
quý hành khách liên hệ với các điểm bán vé để làm lại thẻ vé tháng mới.

NHÂN VIÊN TIẾP NHẬN
(ký và ghi rõ họ tên)

NGƢỜI ĐĂNG KÝ
(ký và ghi rõ họ tên)

ĐỐI TƢỢNG VÀ HỒ SƠ XÁC NHẬN
ĐĂNG KÝ THẺ VÉ THÁNG XE BUÝT TRỢ GIÁ

STT

ĐỐI TƢỢNG

HỒ SƠ XÁC NHẬN

-Chứng minh nhân dân hoặc
giấy phép lái xe hoặc thẻ nhân
1

Tất cả hành khách có nhu viên tại nơi làm việc hoặc giấy
cầu làm thẻ vé tháng
xác nhận cƣ trú tại phƣờng/xã
có dán ảnh thẻ đính kèm.

GHI CHÚ

PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM THẺ VÉ THÁNG XE BUÝT
(Dành cho đối tƣợng ƣu tiên- đƣợc giảm 50% giá vé)
Kính gửi: Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng

Tuyến buýt đăng ký:
Đơn tuyến: (Ghi số tuyến vào ô)
Liên tuyến: (Đánh dấu vào ô)

Họ và tên:

(Ảnh
2x3)

(Ảnh
2x3)

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

Ngày tháng năm sinh:.......................................................................................................
Địa chỉ cƣ trú:..................................................................................................................
Số CMND:.......................................................................................................................
Đối tƣợng:

……..........................................................................................................

Điện thoại liên hệ : ........................................................................... ..............................
XÁC NHẬN CỦA UBND PHƢỜNG/TRƢỜNG HỌC/ CÔNG TY

NHÂN VIÊN TIẾP NHẬN
(ký và ghi rõ họ tên)

NGƢỜI ĐĂNG KÝ
(ký và ghi rõ họ tên)

*Hồ sơ kèm theo :
+ 02 ảnh thẻ màu 2x3 (ảnh màu rõ nét, mặc áo sáng màu khi chụp ảnh)
+ Kèm theo các bản photo hồ sơ chứng nhận là đối tượng ưu tiên theo quy định
*Một số chú ý khi đăng ký làm thẻ:
1.Sau 2 tháng thẻ vé tháng và hồ sơ sẽ bị huỷ nếu khách hàng không đến nhận.
2.Hành khách không được tự ý thay đổi kết cấu của thẻ vé tháng. Trường hợp thẻ bị cũ, rách,
quý hành khách liên hệ với các điểm bán vé để làm lại thẻ vé tháng mới.

ĐỐI TƢỢNG VÀ HỒ SƠ XÁC NHẬN
ĐĂNG KÝ THẺ VÉ THÁNG ƢU TIÊN 50%
STT
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

ĐỐI TƢỢNG

HỒ SƠ XÁC NHẬN

GHI CHÚ

Thân nhân liệt sĩ đang hƣởng - Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.
Mỗi gia đình chỉ
trợ cấp hàng tháng
- CMND ngƣời đăng ký.
đƣợc làm 01 thẻ
- Đơn xác nhận của Phòng Lao
động - Thƣơng binh và Xã hội
Anh hùng lực lƣợng vũ trang
quận/huyện nơi cƣ trú.
- CMND ngƣời đăng ký.
- Đơn xác nhận của Phòng Lao
Anh hùng lao động trong động - Thƣơng binh và Xã hội
kháng chiến
quận/huyện nơi cƣ trú.
- CMND ngƣời đăng ký.
-Giấy chứng nhận thƣơng binh (có
Thƣơng, bệnh binh có tỷ lệ nêu tỷ lệ thƣơng tật hoặc hạng
thƣơng tật dƣới 81%
tƣơng đƣơng là 2/4, 3/4 và 4/4)
- CMND ngƣời đăng ký.
- Đơn xác nhận của phòng Lao
Ngƣời hoạt động kháng
động - Thƣơng binh và Xã hội
chiến bị nhiễm độc hóa học
quận/huyện nơi cƣ trú.
suy giảm lao động dƣới 81%
- CMND ngƣời đăng ký.
- Đơn xác nhận của Phòng Lao
Ngƣời hoạt động cách mạng,
động - Thƣơng binh và Xã hội
hoạt động kháng chiến bị
quận/huyện nơi cƣ trú.
địch bắt tù, đày
- CMND ngƣời đăng ký.
- Đơn xác nhận của Phòng Lao
Ngƣời có công giúp đỡ cách
động - Thƣơng binh và Xã hội
mạng đƣợc hƣởng trợ cấp
quận/huyện nơi cƣ trú.
hàng tháng
- CMND ngƣời đăng ký.
-Chứng minh nhân dân (trên 60
Ngƣời cao tuổi
tuổi)
- Xác nhận của UBND phƣờng/xã
Ngƣời khuyết tật nhẹ
nơi cƣ trú.
- CMND ngƣời đăng ký.
Trƣờng hợp mất thẻ,
-Thẻ học sinh, thẻ sinh viên còn
thẻ rácht, thẻ không
thời hạn (hoặc có thể thay thế bằng
có thời hạn hiệu lực,
Học sinh sinh viên
thẻ thƣ viện +CMND, thẻ bảo hiểm
thẻ có dấu hiệu tẩy
y tế + CMND).
xóa … thì phải có xác
nhận của nhà trƣờng.
- Lãnh đạo công ty ký đóng dấu - Có thể xác nhận tập
xác nhận là nhân viên công ty và thể cho danh sách
Công nhân làm việc trong
công ty nằm trong khu công nghiệp kèm theo.
các khu công nghiệp
(ghi rõ tên KCN).
- Có giá trị trong
- CMND ngƣời đăng ký.
vòng 1 năm.
- Xác nhận của UBND phƣờng/xã
Có giá trị trong vòng
Hộ nghèo
nơi cƣ trú.
1 năm.
- CMND ngƣời đăng ký.

PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM THẺ VÉ THÁNG XE BUÝT MIỄN PHÍ
(Dành cho đối tƣợng ƣu tiên- đƣợc miễn phí 100% giá vé)

Kính gửi: Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng

Họ và tên:…………………………………….......
Địa chỉ: …………………………………………..

(Ảnh
2x3)

(Ảnh
2x3)

…………………………………………………………………..
Năm sinh:………….............................................................……
Số CMND:…………………………...........................................
Đối tƣợng đƣợc miễn phí:………………....................................
Số điện thoại liên hệ:....................................................................
Hồ sơ xác nhận đối tƣợng ƣu tiên kèm theo:
Ngày …..tháng…...năm 20…
NHÂN VIÊN TIẾP NHẬN

NGƢỜI ĐĂNG KÝ

(ký và ghi rõ họ tên)

(Ký ghi rõ họ tên)

ĐỐI TƢỢNG VÀ HỒ SƠ XÁC NHẬN
ĐĂNG KÝ THẺ VÉ MIỄN PHÍ
(Miễn phí 100% giá vé)

STT

ĐỐI TƢỢNG

1

Cán bộ Lão thành cách
mạng

2

Cán bộ Tiền khởi nghĩa

3

Bà mẹ Việt Nam anh
hùng

4

Thƣơng, bệnh binh có tỷ
lệ thƣơng tật 81% trở lên

5

6

7

8

Ngƣời hoạt động kháng
chiến bị nhiễm độc hóa
học suy giảm lao động từ
81% trở lên
Ngƣời có công giúp đỡ
cách mạng đƣợc tặng Kỷ
niệm chƣơng “Tổ quốc
ghi công” hoặc bằng “Có
công với nƣớc”

HỒ SƠ XÁC NHẬN

GHI CHÚ

- Đơn xác nhận của Phòng Lao
Mỗi gia đình
động - Thƣơng binh và Xã hội
chỉ đƣợc làm
quận/huyện nơi cƣ trú.
01 thẻ
- CMND ngƣời đăng ký.
- Đơn xác nhận của Phòng Lao
động - Thƣơng binh và Xã hội
quận /huyện nơi cƣ trú.
- CMND ngƣời đăng ký.
- Đơn xác nhận của Phòng Lao
động - Thƣơng binh và Xã hội
quận /huyện nơi cƣ trú.
- CMND ngƣời đăng ký.
-Giấy chứng nhận thƣơng binh
(có nêu tỷ lệ thƣơng tật hoặc
hạng tƣơng đƣơng là 1/4)
- CMND
- Đơn xác nhận của Phòng Lao
động - Thƣơng binh và Xã hội
quận /huyện nơi cƣ trú.
- CMND ngƣời đăng ký.
- Đơn xác nhận của Phòng Lao
động - Thƣơng binh và Xã hội
quận /huyện nơi cƣ trú.
- CMND ngƣời đăng ký.

- Đơn xác nhận của Phòng Lao
Con liệt sĩ bị khuyết tật động - Thƣơng binh và Xã hội
nặng .
quận /huyện nơi cƣ trú.
- CMND ngƣời đăng ký.
- Đơn xác nhận của UBND
Ngƣời khuyết tật nặng,
phƣờng (xã) nơi cƣ trú.
ngƣời khuyết tật đặc biệt
- Giấy chứng nhận khuyết tật.
nặng
- CMND ngƣời đăng ký .

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

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
(Về đối tƣợng ƣu tiên để hƣởng chế độ đi xe buýt)
- Kính gửi: ………………………………………………………………………..
- Tôi tên là: ……………………………………………………………………….
- Thƣờng trú tại: ………………………………………………………………….
- Thuộc đối tƣợng: ..............…………………………….........................................
…………………………………………………………………………………….
Căn cứ quy định về chế độ miễn, giảm vé khi đi xe buýt có trợ giá của thành
phố Đà Nẵng, tôi kính đề nghị UBND Quận(huyện) /Phƣờng (xã)
….……………………… xác nhận cho tôi là thuộc đối tƣợng nhƣ kê khai ở trên.
Đính kèm là giấy tờ chứng nhận là đối tƣợng ƣu tiên của tôi, gồm có:
- …………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………..
XÁC NHẬN CỦA QUẬN (HUYỆN)/
PHƢỜNG (XÃ)

Đà Nẵng, ngày
tháng năm 20…
NGƢỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ tên)

