
Austin Code Department 
Austin Code đảm bảo các quy tắc và sắc lệnh của thành phố đều được tuân thủ. Chúng tôi đảm bảo đất và 

nhà ở được sử dụng một cách an toàn, lành mạnh và hợp pháp. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách xác 

định các tình trạng nguy hiểm và không đạt tiêu chuẩn cũng như đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu. 

Dịch vụ 

Báo cáo vi phạm quy tắc 

Báo cáo vi phạm quy tắc bằng cách gọi 3-1-1 hoặc bằng cách gửi báo cáo trực tuyến. Để biết thêm thông tin 

về các vi phạm quy tắc, vui lòng tham khảo danh sách các vi phạm quy tắc phổ biến. 

Tìm kiếm các trường hợp khiếu nại về quy tắc 

Citizen Connect cho phép tìm kiếm các trường hợp khiếu nại theo địa chỉ, số trường hợp hoặc các khu vực 

khác nhau. 

Liên hệ Code Connect 

Trao đổi với một điều hành viên có kinh nghiệm, người có thể giúp quý vị giải đáp các câu hỏi chung về quy 

tắc, cung cấp hướng dẫn tài nguyên và cập nhật thông tin về các trường hợp hiện có của quý vị 

Tham dự Phiên điều trần hành chính của quý vị 

Nếu quý vị có một hành vi vi phạm quy tắc chưa được sửa chữa, quý vị có thể phải nhận một giấy triệu tập cho 

một phiên điều trần hành chính. Quý vị phải xuất hiện tại phiên điều trần và phải làm như vậy vào ngày được 

ấn định trong giấy triệu tập hành chính. 

Tài sản trong đăng ký cho thuê 
Chương trình đăng ký cho thuê dành cho các tài sản có nhiều vi phạm quy tắc.  

Giấy phép  

Xin Giấy phép cho thuê ngắn hạn 

Chủ sở hữu của các mục Cho thuê ngắn hạn (STR) phải có giấy phép hoạt động hàng năm. Luật này áp dụng 

cho tất cả các tài sản (bao gồm cả phòng và nhà khách) được thuê trong thời gian ít hơn 30 ngày liên tục. 

Nhận Giấy phép vận chuyển tư nhân 

Tất cả những đơn vị vận chuyển tư nhân thu gom, loại bỏ hoặc vận chuyển chất thải, rác tái chế và/hoặc rác 

hữu cơ/phân ủ trong Thành phố Austin có thu phí phải có Giấy phép vận chuyển tư nhân. 

Nhận Giấy phép phòng trọ/nhà nghỉ 

Cần phải có giấy phép để vận hành phòng trọ hoặc nhà nghỉ trong các tài sản Thương mại hoặc Khu dân cư. 
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