
THÀNH PHỐ AUSTIN 
GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TIỆC KHU PHỐ DỰ KIẾN       
YÊU CẦU THÔNG BÁO VÀ CHẤP THUẬN 
 
 
Căn cứ theo mục §14-8-33 Yêu cầu đối với Tiệc khu phố, Thành phố Austin yêu cầu người nộp đơn phải nộp bằng 
chứng đã thông báo về việc chắn đường để tổ chức tiệc khu phố cho chủ sở hữu/người thuê của tất cả các nhà đất bị 
ảnh hưởng. Thông báo phải thể hiện bằng chữ ký rằng liệu chủ sở hữu/người thuê nhà đất đó chấp thuận hay không 
chấp thuận việc chắn đường được đề xuất. Cần phải có sự chấp thuận thuộc 60% nhà đất liền kề với khu vực muốn 
chắn đường. 
 
Để biết thêm thông tin về sự kiện tại địa điểm này, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức có tên dưới đây hoặc Phòng Sự kiện 
Đặc biệt thuộc Sở Giao thông vận tải Austin theo địa chỉ TransportationSpecialEvents@austintexas.gov hoặc 512-974-
6501.  
 
 
         đang nộp đơn xin giấy phép tổ chức tiệc khu phố tại: 
(Tên ban tổ chức)       
 
      từ:      đến:       
(Tên đường)              (Tên đường giao nhau)       (Tên đường giao nhau) 
 
Sự kiện được dự định tổ chức vào:      từ:       đến:      
         (Ngày)       (Giờ bắt đầu)          (Giờ kết thúc) 
 
                
(Email của ban tổ chức)        (Số điện thoại của ban tổ chức) 
 

 
Chủ sở hữu/Quản lý Nhà đất 

 
Vui lòng điền đầy đủ vào phần này vì đây là những thông tin mà Thành phố Austin sẽ sử dụng để xác định xem sự 
kiện đường phố được đề xuất có bị phản đối hay không. Bằng việc đánh dấu chọn và ký tên vào ô dưới đây rồi gửi lại 
biểu mẫu này cho Thành phố Austin, quý vị thể hiện rằng: “Tôi chấp thuận” hoặc “Tôi không chấp thuận” sự kiện này.   
 
 

☐ Tôi chấp thuận ☐ Tôi không chấp thuận 

 
 

              
 (Tên in hoa)      (Chức danh in hoa)    
   
              
 (Địa chỉ)        (Số điện thoại)  
 

              
(Email)       (Chữ ký) 
 
 
Vui lòng đánh dấu chọn một ô:    Ý kiến hoặc Lý do phản đối:     
 

☐ Trường:              

 

☐ Nơi thờ phụng:             

 

 ☐ Khác:              
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