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Sau sự kiện thời tiết băng đá và tuyết của mùa đông lịch sử này, nhiều cư dân và 
chủ doanh nghiệp sẽ nhận thấy rằng họ sẽ cần phải sửa chữa khẩn cấp nhà cửa và 
cơ sở kinh doanh của mình. Chúng tôi hiểu sự cần thiết phải giúp bạn trở lại bình 
thường càng nhanh càng tốt và an toàn. Để giúp bạn và / hoặc nhà thầu của bạn 
trong thời gian này, Thành phố đã tạo ra một quy trình cấp phép ưu tiên và sẽ 
miễn mọi khoản phí cấp phép liên quan đến việc sửa chữa khẩn cấp cần thiết để 
bạn phục hồi sau sự kiện thời tiết này. 
 



 
Giấy phép Thành phố cung cấp cho bạn một cuộc kiểm tra của Thành phố để đảm 
bảo công việc sửa chữa của bạn được thực hiện chính xác và khiếu nại với các 
quy tắc. 
 
 

• Khi bạn nộp đơn xin giấy phép và đề cập trong đề mục Thiệt hại do bão 
mùa đông tháng 2 ‘February Winter Storm Damage’, chúng tôi sẽ ưu tiên 
giấy phép của bạn để xem xét nhanh chóng và miễn lệ phí. Ngoài ra, chúng 
tôi sẽ có nhân viên tại Trung Tâm Một Khởi Động ‘One Start Center’ từ 8 
giờ sáng đến 5 giờ chiều. để giúp bạn xin giấy phép và được phê duyệt 
nhanh chóng, để bạn có thể hoàn thành công việc sửa chữa của mình một 
cách thuận tiện và nhanh chóng.  

 
 

o Vui lòng xem Câu hỏi thông thường bên dưới hướng dẫn bạn công việc 
sửa chữa nào cần giấy phép và cách nộp đơn và các mẹo vặt chọn nhà 
thầu. 

 
• Nếu trong tình trạng khẩn cấp, bạn không thể chờ để xin giấy phép, vui 

lòng tiếp tục và vẫn gọi cho Trung Tâm Một Khởi Động 'One Start Center' 
của chúng tôi theo số (817) 459-6502 và giải thích cho Đại Diện Dịch Vụ 
Khách Hàng tình huống của bạn, ngôn ngữ của bạn, và bạn không có giấy 
phép vào lúc này , nhưng muốn có một cuộc thanh tra được tiến hành. 
Chúng tôi sẽ đánh giá bạn là "làm việc không có giấy phép" và vẫn lên lịch 
kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra viên của chúng tôi sẽ nói 
chuyện với bạn hoặc nhà thầu của bạn để xin giấy phép (lệ phí sẽ được 
miễn) để chúng tôi có thể ghi lại giấy phép đó đã được cấp và công việc đã 
được kiểm tra. 

 
 

• Ngoài ra, đối với các tình huống khẩn cấp, nếu bạn cần kiểm tra sau giờ làm 
việc, vui lòng gọi 817-459-5900 và cung cấp số giấy phép và địa chỉ. 

 
 
 
 
 
 
 



Các câu hỏi thông thường 
 
1. Công việc gì mà tôi cần giấy phép để làm? 
 
 
Bất kỳ công việc hoặc sửa chữa nào liên quan đến hệ thống ống nước, điện hoặc 
cơ khí (HVAC) trong nhà hoặc doanh nghiệp của bạn sẽ phải cần có giấy phép, 
cũng như bất kỳ cấu trúc sửa chữa chính nào. Vì thế, những thứ như đường ống 
bị be� , hay hệ thống sưởi bị trục trặc, hay bình đun nước nóng, hay thay thế đều 
cần giấy phép. Danh sách công việc KHÔNG cần giấy phép được liệt kệ tại đây 
 
Nếu bạn có câu hỏi về việc  xin giấy phép hay cách nộp đơn, xin vui lòng gọi 
(817)459-6502 và cho chúng tôi biết mức độ của công việc / sửa chữa và chúng 
tôi có thể hướng dẫn bạn loại giấy phép nào cần và cách nộp đơn. 
 
2. Có cần một nhà thầu có giấp phép và đã đăng ký để thực hiện công việc 
không? 
 
Bất kỳ công việc sửa chữa nào liên quan đến hệ thống ống nước, điện hoặc cơ khí 
(HVAC) phải được thực hiện bởi Nhà Thầu Thương Mại được cấp phép. Các nhà 
thầu phải được đăng ký với Thành phố, nếu không, thì họ có thể đăng ký trực 
tuyến tại arlingtonpermits.com. Nếu nhà thầu cần đăng ký, họ nên đảm bảo rằng 
họ có sẵn thông tin giấy phép và xác minh rằng bất kỳ yêu cầu bảo hiểm nào 
thông qua Nhà nước là hiện hành, điều này sẽ giúp quá trình đăng ký. 
 
 
Đối với các công việc khác, chủ nhà có thể tự làm nếu muốn. Chủ nhà sẽ được yêu 
cầu ký vào bản tuyên thệ chủ nhà trực tuyến tại arlingtonpermits.com và vẫn 
phải tuân thủ các mã của Thành phố Arlington. Chủ nhà nên xem xét cẩn thận 
mức độ phức tạp của dự án khi cân nhắc có nên thuê nhà thầu hay không. 
 
 
Các mẹo vặt khi chọn nhà thầu có thể tham khảo tại đây: 
 
 
nếu bạn thuê một nhà thầu, thông thường nhà thầu đó sẽ nộp đơn và xin giấy 
phép làm việc tại nhà của bạn. 
 
 
3. Nhà thầu của tôi xin giấy phép như thế nào?   

https://arlingtontx.gov/cms/One.aspx?portalId=14481146&pageId=14989359
https://ap.arlingtontx.gov/AP/sfjsp?interviewID=Welcome
https://ap.arlingtontx.gov/AP/sfjsp?interviewID=Welcome
https://www.arlingtontx.gov/cms/One.aspx?portalId=14481146&pageId=14989589
https://www.arlingtontx.gov/cms/One.aspx?portalId=14481146&pageId=14989589


   
Các nhà thầu đã đăng ký (hoặc chủ nhà) có thể nộp đơn xin giấy phép trực tuyến 
tại ArlingtonPermits.com ở nhà hoặc đến văn phòng hoặc sử dụng máy “kiosk” 
ở  tầng 2, Tòa thị chính địa chı̉ 101 W Abram của phòng Kế Hoạch và Dịch Vụ 
Phát triển. Họ sẽ cần các thông tin về tất cả những việc phải làm để đăng ký. 
 
 
i. Để sắp xếp thứ tự ưu tiên cho giấy phép của bạn để chúng tôi xem xét, vui lòng 
đề cập đến Thiệt hại do bão mùa đông tháng 2  trong đề mục ‘February Winter 
Storm Damage’. 
 
 

 
 
ii.  Ngoài ra, khi bạn gửi đơn xin giấy phép, vui lòng chọn phí "Trả sau". Chúng tôi 
sẽ miễn lệ phí ở phía sau và chuyển giấy phép về phía trước.  
 
4. Mất bao lâu để xem xét đơn xin giấy phép của tôi? 
Thông thường, giấy phép về hệ thống ống nước, điện hoặc cơ khí riêng lẻ sẽ được 
xem xét trong ngày và có thể được cấp ngay trong ngày. Giấy phép Tu sửa Nhà ở 
và Thương mại sẽ được xem xét nhanh nhất có thể. Những ngôi nhà và cơ sở kinh 

https://ap.arlingtontx.gov/AP/sfjsp?interviewID=Welcome


doanh bị ảnh hưởng bởi sự kiện thời tiết mùa đông sẽ được ưu tiên xử lý cho tất 
cả các giấy phép. 
 
 
5. Có miễn lệ phí cho các giấy phép liên quan đến thiệt hại do thời tiết 
không? 
Có, Thành phố sẽ miễn lệ phí giấy phép cho các công việc liên quan đến thiệt hại 
do thời tiết mùa đông cho đến ngày 2 tháng 4 năm 2021. 
 
 
Bảng hiệu: Bão tuyết 
 
Các loại: Tin tức   Chính phủ   Cộng đồng   Doanh nghiệp 
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