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Danh Sách Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Bảo Dưỡng Cây Xanh Được Chấp Thuận là cơ sở 
dữ liệu trực tuyến về các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng cây xanh đã được chấp 
thuận và đáp ứng đủ các tiêu chí của Thành Phố để tiến hành công việc chăm sóc cây ở Seattle 
và cam kết hiểu và tuân theo các quy định về cây ở Seattle. 

Danh Sách Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Bảo Dưỡng Cây Xanh Được Chấp Thuận sẽ được 
xuất bản tại https://www.seattle.gov/sdci/codes/codes-we-enforce-(a-z)/trees-and-codes#tree
serviceproviderregistry để công chúng có thể dễ dàng tìm và xác minh các nhà cung 
cấp dịch vụ đã đăng ký và được chấp thuận.

Danh Sách Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Bảo 
Dưỡng Cây Xanh Được Chấp Thuận là gì?

Bắt đầu từ ngày 10 tháng 11 năm 2022, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc bảo dưỡng cây xanh kinh doanh tại Seattle phải đăng ký và được 
chấp thuận với Sở Xây Dựng và Thanh Tra Seattle (Seattle Department of 
Construction and Inspections, SDCI). Chủ sở hữu bất động sản phải sử dụng 
các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng cây xanh nào đã được đăng 
ký được chấp thuận, và phải để bảng thông báo 3 ngày trước khi công việc 
chăm sóc cây được thực hiện.  Danh sách của các nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc bảo dưỡng cây xanh được chấp thuận hiện đã có sẵn, vì vậy hãy đăng ký 
doanh nghiệp của quý vị ngay hôm nay.
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• Một tài khoản đang hoạt động trên Cổng Dịch Vụ Seattle, https://cosaccela.seattle.gov/.
• Giấy phép kinh doanh hiện tại và hợp lệ của Thành Phố Seattle. Quý vị sẽ cần phải tải lên bản sao giấy phép kinh doanh của 

mình.business license. 

• Giấy chứng nhận đăng ký nhà thầu hiện tại và hợp lệ của Tiểu Bang Washington theo chương 18.27 RCW (không bắt buộc đối với 
các doanh nghiệp chỉ đăng ký làm dịch vụ tư vấn).

• Giấy chứng nhận bảo hiểm hiện tại có bảo hiểm ít nhất $1,000,000 cho Bảo Hiểm Trách Nhiệm Thương Mại Chung (Commercial 
General Liability Insurance) và Bảo Hiểm Trách Nhiệm Thương Mại Ô Tô (Commercial Auto Liability Insurance). Quý vị sẽ cần phải 
tải lên một bản sao của giấy chứng nhận.

• Ít nhất một nhân viên hiện đã được chứng nhận bởi Hiệp Hội Trồng Trọt Quốc Tế (International Society of Arboriculture, ISA) 
và được đào tạo về kỹ thuật trồng cây để tiến hành công việc theo Tiêu Chuẩn A-300 của Viện Tiêu Chuẩn Quốc Gia Hoa Kỳ 
(American National Standards Institute, ANSI) hoặc tiêu chuẩn kế nhiệm tiếp theo của nó. Quý vị sẽ cần phải tải lên một bản sao 
của Thẻ Chứng Nhận ISA cho mỗi chủ sở hữu được liệt kê trên mẫu đơn đăng ký.

• Hiểu biết về các luật lệ Thành Phố áp dụng cho công việc chăm sóc cây thương mại.

Những Gì Quý Vị Cần

Kể từ ngày 26 tháng 8, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Bảo Dưỡng Cây Xanh có thể đăng ký trên SDCI tại https://cosaccela.seattle.
gov/. Sẽ mất khoảng 15-20 phút để hoàn thành đơn đăng ký. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến quy trình đăng ký, vui lòng liên 
hệ với Cơ Quan Đăng Ký cho Dịch Vụ Chăm Sóc Bảo Dưỡng Cây Xanh tại (206) 233-5185 hoặc liên hệ với chúng tôi tại https://sdci.
zendesk.com/hc/en-us/requests/new. Để giúp chuyển yêu cầu của quý vị đến bộ phận phù hợp, hãy cho biết rằng quý vị cần trợ giúp 
về “Giấy phép, mã và luật lệ, khu vực, quy hoạch” (permits, codes, zones, plans), sau đó chọn “Sử Dụng Đất” (Land Use) là loại trợ 
giúp quý vị cần, sau đó chọn “Cây Xanh” (Trees) trong ô mô tả.

• Các yêu cầu bảo vệ cây dựa trên kích thước và loài cây.
• Việc chặt bỏ cây bị hạn chế ở những địa điểm nào không có bất kỳ công trình kiến trúc nào và những nơi không có giấy phép xây 

dựng đang hoạt động. 
• Bất kỳ cây đặc biệt nào bị chặt bỏ do điều kiện nguy hiểm phải nhận được sự cho phép của SDCI trước tiên.  
• Việc chặt bỏ những cây đặc biệt theo một phần của giấy phép xây dựng chỉ được phép trong một số trường hợp hạn chế.
• Một số dự án xây dựng sẽ yêu cầu phải chuẩn bị báo cáo trồng cây và các biện pháp bảo vệ cây tại chỗ. 
• Sau ngày 10 tháng 11, chủ nhân sở hữu bất động sản phải đăng thông báo công khai 3 ngày trước khi tiến hành bất kỳ vụ cắt tỉa 

hoặc chặt bất kỳ cây gì từ 6 inch trở lên (hoặc trên 15. 24 centimet). Thông tin bổ sung về các yêu cầu thông báo công khai sẽ có 
sẵn tại https://www.seattle.gov/sdci/codes/codes-we-enforce-(a-z)/trees-and-codes#publicnoticefortreeremovalandmajorpruni
ng vào tháng 10.

Biết về Luật Lệ
Tất cả các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Bảo Dưỡng Cây Xanh phải tuân theo luật lệ cây (SMC 25.11). Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm 
Sóc Bảo Dưỡng Cây Xanh không tuân theo luật lệ cây có thể bị xóa khỏi Danh Sách Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Bảo Dưỡng Cây 
Xanh được Chấp Thuận trong một năm. Cả chủ sở hữu bất động sản và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng cây có thể phải đối 
mặt với các hình phạt tài chính đối với các vi phạm về luật lệ cây. Liên hệ sớm với các chuyên gia trồng cây của SDCI trong quá trình 
thiết kế để được hỗ trợ trong việc cân bằng giữa việc bảo vệ và phát triển cây.

Hãy Đăng Ký Doanh Nghiệp của Quý Vị

Chuyên gia trồng cây của SDCI sẽ tổ chức các sự kiện cung cấp thông tin vào tháng 9 và tháng 10 để giúp quý vị hiểu đầy đủ 
các quy định.  Để đăng ký nhận cập nhật về các sự kiện cung cấp thông tin và tìm hiểu thêm về các yêu cầu đăng ký, hãy truy 
cập https://www.seattle.gov/sdci/codes/codes-we-enforce-(a-z)/trees-and-codes.

Các phiên bản đã dịch của tờ rơi này có sẵn tại https://www.seattle.gov/sdci/codes/codes-we-enforce-(a-z)/trees-and-codes.
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