
 
 
 

 

Thành Phố tăng cường các quy tắc làm việc đối với đường lái xe vào nhà 
để giữ an toàn cho cộng đồng 

  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 27 tháng 4 năm 2021) – Thành Phố Brampton đã tăng cường các quy 
tắc cho các nhà thầu thực hiện công việc lát đường lái xe vào nhà tại nhà riêng để giúp tạo ra những 
ngôi nhà an toàn hơn và một cộng đồng an toàn hơn. 

Mới trong năm nay, các nhà thầu và nhân viên làm kín đường lái xe vào nhà bắt buộc phải hoàn thành 
khóa đào tạo trực tuyến với Thành Phố trước khi được cấp phép. Việc đặt cọc bảo đảm bây giờ là bắt 
buộc đối với các nhà thầu. Những điều kiện tiên quyết này đối với việc cấp và/hoặc gia hạn giấy phép là 
những bước quan trọng nhằm giảm thiểu tình trạng xây dựng trái phép trên đường lái xe vào nhà. 

Khi lệnh lưu trú tại nhà của Tỉnh Bang được dỡ bỏ, nhân viên của Dịch Vụ Thực Thi Pháp Luật sẽ tiếp 
tục điều tra về việc lắp đặt hoặc mở rộng đường lái xe vào nhà không tuân thủ các quy định khác nhau 
của Thành Phố. 

Các cư dân có kế hoạch mở rộng đường lái xe vào nhà của họ để có thêm chỗ đậu xe, thêm đá lát 
hoặc làm kín lại đường lái xe vào nhà của họ được yêu cầu ghi nhớ những lời khuyên sau:   

• Kiểm tra xem nhà thầu có được Thành Phố Brampton cấp phép hay không. Danh sách các nhà 
thầu được cấp phép có sẵn trực tuyến. 

• Đối với các dự án tự thực hiện (DIY), hãy kiểm tra với Thành Phố để xác nhận chiều rộng tối đa 
cho phép của đường lái xe vào nhà và có cần phải có giấy phép cắt lề đường hay không. 

• Các cá nhân được đào tạo phải có mặt tại hiện trường trong quá trình lát đường lái xe vào nhà.  

Cả nhà thầu và người dân đều có trách nhiệm đảm bảo rằng việc xây dựng tuân theo các quy định và 
pháp luật của Thành Phố.  

Để biết thêm thông tin, truy cập www.brampton.ca/drivewaypaving   
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https://www.brampton.ca/en/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Driveways.aspx
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