
 

 
 
 

 

Kéo dài giờ làm việc tại Tòa Thị Chính Brampton từ ngày 16 đến ngày 19 
tháng 2  

chỉ bằng cách đặt lịch hẹn 
 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 11 tháng 2 năm 2021) – Thành Phố đã kéo dài giờ làm việc tại Tòa Thị 
Chính vào những ngày sau đây để cư dân và doanh nghiệp nộp thuế tài sản của họ: 
 

• Thứ Ba, ngày 16 tháng 2, từ 8:30 sáng đến 6 giờ chiều 

• Thứ Tư, ngày 17 tháng 2, từ 8:30 sáng đến 6 giờ chiều  

• Thứ Năm, ngày 18 tháng 2, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều    

• Thứ Sáu, ngày 19 tháng 2, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều 
 
Để đóng thuế tài sản tại Tòa Thị Chính, cư dân phải đặt lịch hẹn trước trên trang web của Thành Phố 
Brampton. Không nhận tiền mặt. 
 
Có thể tìm ngày đến hạn nộp thuế tài sản tại đây. 
 
Cư dân được nhắc nhở rằng tại thời điểm này, cần phải đặt lịch hẹn để đi đến các cơ sở tập thể tại 
Thành Phố. Chỉ một số dịch vụ được cung cấp trực tiếp. 
 
Vì lợi ích về sức khỏe và sự an toàn, cư dân được yêu cầu truy cập các dịch vụ trực tuyến hoặc thông 
qua các tùy chọn khác khi có thể. Có một số cách thay thế an toàn và thuận tiện để nộp thuế tài sản: 
 

• Chương Trình Thanh Toán Thuế Ủy Quyền Trước 
• Tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác 
• Giao dịch ngân hàng qua internet/điện thoại thông qua các tổ chức tài chính 
• Séc gửi vào drop box tại Tòa Thị Chính  

 
 
Đối với các thắc mắc liên quan đến việc đặt lịch hẹn hoặc thanh toán thuế tài sản, vui lòng gọi 311 hoặc 
gửi email đến 311@brampton.ca để được hỗ trợ 24/7. 
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LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 

Monika Duggal 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông & 
Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
  
 
 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/taxation/Pages/Tax-Due-Dates.aspx
mailto:311@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

