
 

 
 
 

 

Cập nhật về dọn dẹp sau cơn bão ngày 21 tháng 5 

 Những điều cần biết về việc loại bỏ, thay thế cây xanh và thu gom rác 
thải sân vườn ở Thành Phố Brampton 

BRAMPTON, ON (Ngày 25 tháng 5 năm 2022) - Các nỗ lực dọn dẹp và khôi phục vẫn đang 
tiếp diễn trên toàn thành phố sau cơn bão vào ngày 21 tháng 5. 

Nhân viên hiện đang tham gia tất cả các địa điểm đã xảy ra thiệt hại về cây xanh thuộc sở hữu 
của Thành Phố để đảm bảo khu vực được an toàn.  

Các nhánh cây gãy có thể xuất hiện trên các đại lộ, trong công viên và không gian mở trong vài 
tuần tới khi các mối nguy hại tức thời đang được giải quyết. 

Báo cáo việc loại bỏ hoặc làm hư hại cây xanh 

Cây xanh thuộc sở hữu của Thành Phố 

Thành Phố Brampton thực hiện việc bảo dưỡng cây xanh, bao gồm cả việc cắt tỉa hoặc loại bỏ 
những cây nằm trong tài sản thuộc sở hữu của Thành Phố, chẳng hạn như công viên và đại lộ 
phía trước nhà. 

Cư dân không được phép loại bỏ hoặc làm hư hại bất kỳ cây xanh nào thuộc sở hữu của 
Thành Phố.  

Yêu cầu loại bỏ cây xanh trước tiên phải được kiểm tra: 

• Các cuộc kiểm tra được tiến hành khoảng 90 ngày kể từ ngày yêu cầu ban đầu 
• Nhân viên lâm nghiệp sẽ để lại Móc Treo Cửa Hình Cây để thông báo việc kiểm tra đã 

hoàn thành 
• Công việc cần thiết sẽ được lên lịch sau khi kiểm tra 

Những báo cáo về việc loại bỏ hoặc làm hư hại cây cối mà không có giấy phép sẽ được điều 
tra bởi các Bộ Phận phụ trách Công Viên & Lâm Nghiệp và Thực Thi Pháp Luật. 

Để báo cáo bất kỳ cành cây, cây cối hoặc mảnh vụn cây nào của Thành Phố bị đổ/gãy, vui lòng 
gửi báo cáo của quý vị trực tuyến tại www.311brampton.ca, trên ứng dụng di động 311 hoặc 
bằng cách gọi 311. 

Loại bỏ các cây cối thuộc sở hữu riêng 

Với tư cách là chủ sở hữu tài sản, quý vị có thể loại bỏ các cây cối thuộc sở hữu riêng trong tài 
sản của mình, nhưng có thể cần phải có giấy phép theo Luật Bảo Tồn Cây. 

A 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.311brampton.ca/&data=05|01|Monika.Duggal@brampton.ca|35a0ca58cf0d432263cb08da3e99fc76|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637891128332090107|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=lejK2aKeduiDjLRXpGtBi0JMOn+DlYX953yGG/SLAIE=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Trees.pdf


 

 

Một số ví dụ không cần giấy phép bao gồm: 

• Nếu một cái cây nằm trong phạm vi hai mét của một tòa nhà có người ở 
• Cây có đường kính dưới 30 phân, cách mặt đất từ 1,37 mét 
• Nếu việc làm hư hại cây cối là cần thiết để phục vụ công tác khẩn cấp 

Yêu cầu trồng mới/thay thế cây xanh thuộc sở hữu của Thành Phố 

Thành Phố Brampton đảm nhận việc bảo dưỡng cây xanh, bao gồm cả việc thay thế cây, đối 
với những cây nằm trong tài sản thuộc sở hữu của Thành Phố, chẳng hạn như công viên và 
đại lộ trước nhà. 

Đại chúng không được phép tiến hành bất kỳ công việc nào, kể cả việc cắt tỉa, trên các cây 
thuộc sở hữu của Thành Phố. 

Khi cư dân gửi yêu cầu về cây xanh, các bước sau sẽ được thực hiện: 

• Kiểm Tra Cây sẽ được tiến hành khoảng 90 ngày kể từ ngày yêu cầu ban đầu 
• Kiểm Tra Viên sẽ để lại một ‘Móc Treo Cửa Hình Cây’ trên cửa nhà quý vị để cho quý vị 

biết việc kiểm tra đã hoàn tất 
• Các công việc cần thiết sẽ được lên lịch hoàn thành 
• Nhân viên lâm nghiệp có thể đánh dấu sơn trên lề đường để chỉ ra vị trí gần đúng của 

việc trồng cây trong tương lai 
• Yêu cầu Trồng Mới được lên lịch vào năm sau và diễn ra từ tháng 6 đến tháng 12, tùy 

thuộc vào thời tiết 
• Việc lựa chọn cây xanh được xác định bởi các Nhà Trồng Trọt có chứng nhận dựa trên 

những gì phù hợp nhất với khu vực 

Để yêu cầu cây Mới/Thay Thế, vui lòng gửi yêu cầu của quý vị trực tuyến 
tại www.311brampton.ca, trên ứng dụng di động 311 hoặc bằng cách gọi 311. 

Thu gom rác thải sân vườn của Vùng Peel 

Việc thu gom rác thải sân vườn của cư dân, bao gồm cả phần thải bỏ sau cắt tỉa và cành cây, 
do Vùng Peel phụ trách.   

Khi xử lý rác thải sân vườn, vui lòng ghi nhớ các quy tắc sau:  

• Các thùng chứa rác thải sân vườn phải được dán nhãn, mở, cứng và có thể tái sử dụng. 
Nếu nhận thu gom bằng xe đẩy, quý vị có thể sử dụng hộp cũ màu xanh lam hoặc xám 
để đựng rác thải sân vườn của mình.  

• Buộc chặt thành từng bó dài tối đa 1,2 m (4 ft) và rộng 76 cm (30 in). Bó cây không 
được nặng hơn 20 kg (44 lb). Cành cây và phần thải bỏ sau cắt tỉa phải có đường kính 
từ 10 cm (4 in) trở xuống mới được thu gom ở lề đường. 
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• Chỉ túi giấy Kraft màu nâu đựng rác thải sân vườn mới được thu gom. Túi nhựa không 
được chấp nhận. 

• Một túi hoặc thùng chứa rác thải sân vườn đã được lấp đầy phải có trọng lượng dưới 20 
kg (44 lbs) để được thu gom. 

• Để trống ít nhất 1 m (3 ft) giữa chất thải sân vườn và xe đẩy đựng rác thải của quý vị.  

Rác thải sân vườn của cư dân không phù hợp với các hướng dẫn này được chấp nhận với một 
khoản phí, quanh năm, tại tất cả các Trung Tâm Tái Chế Cộng Đồng Peel (CRC).  

Để biết thêm chi tiết về thu gom rác thải, hãy truy cập trang web của Vùng Peel tại đây.  
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LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
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