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Giấy Phép Xe Tải Bán Đồ Ăn và Kiểm Tra Khu Vực – Thông Tin Tại Seattle – Ngày 1 tháng 6 năm 2021 

Chương Trình Kiểm Tra Xe Tải Bán Đồ Ăn Trong Khu Vực 
Seattle đang tham gia chương trình kiểm tra xe tải bán đồ ăn trong khu vực mới. Hàng năm, xe tải bán đồ ăn có thể nhận 
được biên bản kiểm tra khu vực từ một trong các sở cứu hỏa tham gia và việc kiểm tra đó sẽ được tất cả các sở cứu hỏa 
tham gia công nhận, trong đó có cả Seattle Fire Department. Với chứng nhận kiểm tra do một khu vực pháp lý cấp, quý 
vị sẽ được giảm phí giấy phép lái xe tải bán đồ ăn từ hầu hết các khu vực pháp lý, bao gồm cả Seattle.  Khu vực pháp lý 
tại địa điểm bán hàng của quý vị sẽ yêu cầu quý vị cung cấp giấy phép.  Ngoài việc kiểm tra biên bản khu vực, trong một 
số trường hợp, các thanh tra có thể kiểm tra đột xuất bổ sung nhằm đảm bảo hoạt động bán hàng diễn ra an toàn trong 
cả năm. 
 
Giấy phép 
Ở Seattle, chi phí cho một lần kiểm tra và cấp giấy phép xe tải bán đồ ăn là 422$ (mã giấy phép 8206-TRK).  Tuy nhiên, 
khi quý vị cung cấp bản sao biên bản kiểm tra khu vực do cơ quan pháp lý khác thực hiện trong vòng 12 tháng qua, chi 
phí cấp giấy phép xe tải bán đồ ăn ở Seattle sẽ giảm xuống còn 352$ (mã giấy phép 8206-RGL).  Quý vị có thể được hoàn 
lại tiền nếu quý vị đã thanh toán để được kiểm tra cấp phép tại Seattle, nhưng sau đó một khu vực pháp lý khác tiến 
hành kiểm tra đối với quý vị. Quý vị có thể tìm thấy mẫu đơn đăng ký cấp giấy phép trên trang mạng của chúng tôi:  
http://www.seattle.gov/fire/business-services/permits#howtoapplyforapermit  
 
Kiểm tra  
Hàng năm, xe tải bán đồ ăn của quý vị phải đạt các yêu cầu kiểm tra của sở cứu hỏa.  Tất cả các khu vực pháp lý tham gia 
sẽ sử dụng biên bản kiểm tra khu vực trong các đợt kiểm tra này và có thể còn có các yêu cầu bổ sung cụ thể trong khu 
vực pháp lý của họ.  Quý vị có thể xuất trình bằng chứng về việc đã thông qua cuộc kiểm tra trong vòng 12 tháng gần 
nhất cho các cơ quan pháp lý tham gia thay vì hoàn thành các đợt kiểm tra bổ sung hàng năm tại các khu vực khác nhau.  
 
Tại Seattle, quý vị có thể bắt đầu kinh doanh sau khi được cấp giấy phép.  Thanh tra của Seattle Fire Department sẽ đến 
kiểm tra đột xuất xe tải bán đồ ăn của quý vị ít nhất một lần trong 12 tháng sau đó.  Quý vị không cần lên lịch hay lái xe 
tải đến một địa điểm cụ thể để kiểm tra.  Trong quá trình kiểm tra, thanh tra sẽ sử dụng biên bản kiểm tra khu vực. Sau 
khi kiểm tra hoàn tất, báo cáo kết quả kiểm tra sẽ được gửi qua email của quý vị. Hãy in và lưu một bản sao báo cáo này 
cùng với giấy phép của quý vị để làm bằng chứng cho các đợt kiểm tra khu vực của quý vị khi di chuyển tới các khu vực 
pháp lý khác.  
 
Xin lưu ý rằng việc kiểm tra tại Seattle có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào trong năm sau khi quý vị nhận được giấy 
phép và quý vị sẽ không nhận được báo cáo kiểm tra hoàn chỉnh cho đến khi việc kiểm tra hoàn tất. Nếu trong năm đó 
thanh tra không tìm được vị trí xe tải của quý vị và quý vị không cung cấp được bằng chứng về biên bản kiểm tra khu 
vực, quý vị có thể được yêu cầu lái xe tải đến một địa điểm cụ thể để tiến hành kiểm tra.  Vui lòng xem lại thông tin trên 
trang web của từng khu vực pháp lý khi chọn địa điểm bán hàng mà quý vị muốn đề xuất lịch kiểm tra. 
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