
Thành Phố Seattle quyết tâm bảo vệ những tán cây xanh đô thị của chúng ta. Cây xanh làm tăng giá trị cho bất động sản và 
cộng đồng xung quanh. Độ che phủ của tán cây là một trong những thước đo quan trọng về sức khỏe của hệ thống cây xanh 
đô thị. Cây xanh đô thị mang lại nhiều lợi ích về sinh thái, kinh tế và xã hội, bao gồm môi trường sống của động vật hoang 
dã, khả năng sống của khu dân cư và cải thiện kết quả sức khỏe cộng đồng. Danh sách đăng ký sẽ được công khai để chủ 
sở hữu nhà đất, cư dân và hàng xóm có thể yên tâm rằng một công ty có đăng ký giấy phép và am hiểu các quy định về cây 
xanh và tuân thủ những phương pháp hay nhất, đang thực hiện công việc trong khu vực sinh sống của họ.

Tại Sao Điều Này Lại Quan Trọng

Dự luật yêu cầu chủ sở hữu bất động sản phải sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ cây xanh có đăng ký và phải đăng thông 
báo về việc cắt tỉa hoặc đốn hạ cây lớn ba ngày trước khi tiến hành. Trong tháng 9 sẽ có Chỉ Thị Của Giám Đốc (Director’s 
Rule) nhằm làm rõ các quy định của dự luật mới này và Tờ Thông Tin mới để giúp người nộp đơn thực hiện quy trình đăng 
ký và thông báo cho cộng đồng.

Vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, Hội Đồng Thành Phố 
Seattle đã thông qua Dự Luật Hội Đồng 120207 yêu 
cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ cây xanh phải 
đăng ký kinh doanh tại Seattle.

Sắp Có Yêu Cầu Mới 
Cho Các Nhà Cung Cấp 
Dịch Vụ Cây Xanh!



Sở Xây Dựng Và Thanh Tra Seattle (Seattle Department of Construction and Inspection - SDCI) sẽ công bố danh sách đăng ký 
của các nhà cung cấp dịch vụ cây xanh vào ngày 26 tháng 8 năm 2022. Danh sách đăng ký sẽ được công bố trên trang web 
quy định cây xanh của SDCI (www.seattle.gov/sdci/codes/codes-we-enforce-(a-z)/trees-and-codes) và sẽ bao gồm một danh 
bạ của các nhà cung cấp dịch vụ cây xanh đủ điều kiện để hoàn thành công việc liên quan tới cây mà không phải những công 
việc bảo trì định kỳ đối với tài sản tư nhân ở Seattle, theo quy định về cây xanh.

* Đốn hạ những cây có đường kính lớn hơn 6 inch
** Công việc cắt tỉa chính cho bất kỳ cây xanh nào thuộc sở hữu tư nhân. Cắt tỉa cây lớn là loại bỏ bất kỳ nhánh hoặc rễ nào 
có đường kính từ 2 inch trở lên, hoặc loại bỏ hơn 15% tán cây. Bạn không cần phải đăng ký để hoàn thành các công việc cắt 
tỉa và bảo dưỡng cây định kỳ khác.
*** Thực hiện đánh giá cây xanh cho một báo cáo về cây cối

• Bắt đầu từ ngày 10 tháng 11, bạn phải thuê một nhà cung cấp dịch vụ cây xanh đã đăng ký để hoàn thành hầu hết các 
công việc liên quan tới cây trong tài sản của bạn. Bạn sẽ có thể xem danh sách các nhà cung cấp đã đăng ký trên trang 
web quy định cây xanh của SDCI, www.seattle.gov/sdci/codes/codes-we-enforce-(a-z)/trees-and-codes , vào tháng 
Mười.

• Bắt đầu từ ngày 10 tháng 11, các chủ sở hữu bất động sản phải đăng thông báo công khai về việc cắt tỉa hoặc loại bỏ các 
cây lớn trong khu nhà ít nhất ba ngày trước khi bên cung cấp dịch vụ cây xanh bắt đầu công việc. Để tạo thông báo công 
khai, bạn phải hoàn thành biểu mẫu sẽ được cung cấp tại https://cosaccela.seattle.gov .

• Chủ sở hữu bất động sản hoàn thành việc cắt tỉa định kỳ và bảo dưỡng cây trong tài sản của họ không phải đăng ký 
hoặc đăng thông báo.

• Kể từ ngày 26/8 trở đi, các nhà cung cấp dịch vụ cây xanh nên tạo tài khoản và đăng ký với SDCI tại https://cosaccela.
seattle.gov/ . Đây là một ứng dụng kỹ thuật số; Nếu bạn cần đơn đăng ký bằng giấy hoặc cần hỗ trợ hoàn thành đơn 
đăng ký của mình, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (206) 233-5185 hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ https://sdci.
zendesk.com/hc/en-us/requests/new. Để giúp chuyển yêu cầu của bạn đến bộ phận phù hợp, hãy cho biết rằng bạn cần 
trợ giúp về “Giấy phép, mã, khu vực, quy hoạch” (permits, codes, zones, plans), sau đó chọn “Sử dụng Đất” (Land Use) 
là loại trợ giúp bạn cần, sau đó chọn “Cây xanh” (Trees) trong ô mô tả.

• Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ cây xanh tiến hành loại bỏ *, cắt tỉa cây lớn ** hoặc dịch vụ tư vấn cho cây xanh ở 
Seattle *** phải đăng ký trước ngày 10 tháng 11 năm 2022.

• Các nhà cung cấp dịch vụ cây xanh phải cam kết tuân thủ các quy định về bảo vệ cây trong SMC 25.11, Chỉ Thị Của Giám 
Đốc 16-2008 và Tiêu Chuẩn Về Cắt Tỉa ANSI A-300 (hoặc tiêu chuẩn ra đời sau đó).

• Việc không đăng ký hoặc nhận được hai thông báo vi phạm sẽ khiến các nhà cung cấp dịch vụ cây xanh không đủ điều 
kiện để tiến hành kinh doanh tại Seattle.

• Xin lưu ý rằng, đơn vị cung cấp dịch vụ danh sách nhà cung cấp dịch vụ cây xanh SDCI điều chỉnh hoạt động tại tài sản tư 
nhân, và khác với sổ đăng ký nhà cung cấp dịch vụ cây xanh SDOT để quản lý công việc cây xanh có liên quan tới quyền 
ưu tiên khi tham gia giao thông của cộng cộng. Bạn phải đăng ký trên từng sổ riêng; các liên kết đến mỗi nơi để đăng ký 
có tại https://cosaccela.seattle.gov .

Yêu Cầu Về Đăng Ký Đối Với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Cây Xanh

Các phiên bản đã dịch của thông tin này có sẵn trên trang web của chúng tôi tại 
www.seattle.gov/sdci/codes/codes-we-enforce-(a-z)/trees-and-codes.

Yêu cầu cho Chủ sở hữu Bất động sản
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