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PortlandMaps.com
Thông tin về Giấy phép Hướng dẫn Tìm kiếm NÂNG CAO
Nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của công chúng và ứng dụng của thông tin về giấy phép xây dựng có trong website
Portland Maps (www.portlandmaps.com), Thành phố Portland Cục Dịch vụ Công nghệ và Cục Dịch vụ Phát triển (BDS)
đã giới thiệu Chức năng Tìm Kiếm Giấy phép Nâng cao.
TÌM KIẾM NÂNG CAO - GIẤY PHÉP
Nhấp vào [Advanced] (Nâng cao) ở trung tâm thanh điều
hướng ở đầu trang, sau đó chọn [Permits] (Giấy phép) từ
trình đơn thả xuống.

Nhấp vào thẻ [Basic] (Cơ bản) để tìm kiếm giấy phép cụ
thẻ theo:
a. Số IVR (số gồm 7 chữ số đi kèm theo một giấy phép)
b. Số hiệu đơn xin ( số hiệu đơn xin/giấy phép/hồ sơ
gồm 6 chữ số) ví dụ 16-123456)
c. Địa chỉ
Trong kết quả tìm kiếm, mỗi Application Number (Số
hiệu Đơn xin) là một đường dẫn bạn có thể nhấp vào để
biết thêm thông tin chi tiết, bao gồm Work/Case
Description (Mô tả Công tác Thi công/Hồ sơ) và Status
(Tình trạng). Sau khi nhấp vào Số hiệu Đơn xin, nhấp
vào thanh Activity (Hoạt động) để xem mỗi bước của quy trình xem xét và thanh tra. Thông tin liên lạc của nhân
viên phụ trách cũng được liệt kê, có kèm đường dẫn có thể nhấp vào để gửi cho họ email hỏi về giấy phép. Mã
số gồm 3 chữ số cho các cuộc thanh tra cần thiết cũng được liệt kê.

Nếu giấy phép được nộp cùng với bản vẽ từ năm 2012 đến hiện tại, các bản vẽ sẽ được cung cấp dưới thanh
Documents (Tài liệu). Nhấp vào ID để xem các tài liệu. Cần phải có một tài khoản miễn phí của Thành Phố Portland
để xem những tài liệu này, một lời nhắc để ký tên hoặc tạo tài khoản sẽ xuất hiện.
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Nhấp vào thẻ [Advanced] (Nâng cao) để lọc hồ sơ theo
loại giấy phép, loại trường hợp hành pháp, khu phố, và
khoảng ngày.
Dùng các trình đơn thả xuống và các ô nhập ngày để tạo
ra lệnh tìm kiếm theo ý muốn.
Nhấp vào các đường dẫn trong danh sách kết quả để
xem thông tin chi tiết về một giấy phép hoặc trường
hợp nhất định.

Qúy vị cũng có thể tìm kiếm tất cả các giấy phép trong một
khoảng thời gian nhất định và/hoặc tìm kiếm tất cả giấy phép
trong một khu phố, liên hiệp khu phố, hoặc hiệp hội thương
nghiệp nhất định.

TẢI XUỐNG KẾT QUẢ TÌM KIẾM BẰNG CÁC ĐỊNH DẠNG KHÁC
Nhấp vào nút CSV, JSON hoặc XML để tải xuống toàn bộ kết quả trong định dạng tương ứng. Dùng Nút CSV để
xuất dữ liệu sang ﬁle excel để sắp xếp hoặc dùng cho mục đích khác.

GALLERY BẢN ĐỒ
Bên cạnh Chức năng Tìm Kiếm Nâng cao Bản đồ Portland, BDS đã tạo ra nhiều Gallery Bản đồ Portland:

GALLERY BẢN ĐỒ
Có thể tìm thấy bản đồ BDS sau đây dưới mục "Development Services" (Dịch vụ Phát triển) Chúng tôi sẽ bổ sung
thêm nhiều bản đồ nữa trong tương lai.
• Xây dựng Công trình Dân dụng
• Phá dỡ Công trình Thương mại

• Xây dựng công trình Thương mại
• Các trường hợp Hành pháp

• Phá dỡ Công trình Dân dụng
• Công trình Bằng đá Chưa gia cố

Nếu qúy vị muốn biết thêm về Cục Dịch vụ Phát triển, vui lòng vào trang mạng của chúng tôi tại
www.portlandoregon.gov/bds. Để đăng ký nhận thông báo của Cục Dịch vụ Phát triển, hãy ghé qua trang mạng
của chúng tôi tại www.portlandoregon.gov/bds/subscribe.
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