
 

 

Thành Phố Brampton chuyển sang thanh toán không tiền mặt an toàn và 
thuận tiện 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 3 tháng 7 năm 2020) – Tại cuộc họp tuần trước, Hội Đồng Thành Phố 
Brampton đã phê duyệt quy trình thanh toán không tiền mặt mới cho thuế bất động sản và phí Giấy 
Phép Xây Dựng như một phần của các biện pháp an toàn và cải tiến quy trình đang diễn ra. 

Để giao dịch tài chính an toàn hơn giữa cư dân, chủ doanh nghiệp, và nhân viên, kể từ ngày 1 tháng 1 
năm 2021, Thành Phố sẽ thu thuế tài sản và phí Giấy Phép Xây Dựng thông qua các phương thức sau, 
vì thanh toán bằng tiền mặt sẽ không còn được chấp nhận: 

• Thanh toán được ủy quyền trước 

• Ngân hàng trực tuyến 

• Ngân hàng qua điện thoại 
• Thanh toán trực tiếp thông qua các chi nhánh ngân hàng cá nhân 

• Thanh toán bằng thẻ ghi nợ cá nhân 

• Thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân (chỉ đối với phí Xây Dựng) 

Tại thời điểm này, để đảm bảo khả năng tiếp cận tới các nhóm như thanh thiếu niên và người cao tuổi, 
những thay đổi này sẽ không áp dụng cho các phương thức thanh toán cho các loại phí người dùng, 
giấy phép và phí khác. Điều này bao gồm các khoản thanh toán Giải Trí, phí tòa án Ủy Quyền (POA), 
Dịch Vụ Động Vật và Nghệ Thuật Biểu Diễn. 

Theo các ưu tiên của Hội Đồng về việc trở thành Thành Phố An Toàn, Lành Mạnh và Hoạt Động Tốt, 
phương thức thanh toán không tiền mặt sẽ là một cách hiện đại, thuận tiện và an toàn để hoàn thành 
các giao dịch. 

Thông Tin Cơ Bản 

• Việc nhận tiền mặt như là một phương thức thanh toán sẽ đi kèm với một số thách thức như rủi 
ro trộm cắp và cướp giật, rủi ro chấp nhận hóa đơn giả và các vấn đề về sức khỏe liên quan đến 
việc xử lý tiền tệ. 

• Rất ít các chủ sở hữu tài sản thực hiện thanh toán bằng tiền mặt – đa phần các khoản thanh 
toán được thực hiện dưới hình thức thanh toán thuế được ủy quyền trước (PTP), ngân hàng 
trực tuyến, ngân hàng qua điện thoại, séc hoặc chuyển tiền điện tử (EFT). Một xu hướng tương 
tự cũng được quan sát thấy ở các khoản thanh toán tiền mặt cho phí Giấy Phép Xây Dựng.   
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