
Danh Sách Kiểm Tra Giấy Phép Cửa Hàng Dịch Vụ Ô Tô
1. Giấy Phép Sử Dụng: Quy định một tòa nhà sẽ được sử dụng cho việc gì và sử

dụng như thế nào. Cấp bởi Inspectional Services Dept. 1010 Massachusetts Ave.
5th Flr. Boston MA 02118.

2. Giấy Phép Lưu Kho Vật Liệu Dễ Cháy của Boston Fire Department (Sở Cứu
Hỏa Boston): Bắt buộc phải có để lưu kho các vật liệu dễ bốc cháy hoặc dễ cháy
bên trong tòa nhà (phải gia hạn hàng năm). 1010 Massachusetts Ave, 4th Floor.
(1-617-343-3477)

3. Giấy Phép Hàng Năm của Sở Cứu Hỏa Boston: Giấy phép bắt buộc đối với
thùng chứa rác, đuốc, bình phun sơn và buồng phun sơn(phải gia hạn hàng năm).

4. Đơn Vị Cấp Phép Cảnh Sát Boston: Giấy Phép Cấp 2 để bán xe đã qua sử dụng,
1 Schroeder Plaza, Boston Ma. 02120 (1-617-343-4425)

5. Giấy Phép Sử Dụng Cơ Sở: Cho phép một cách sử dụng cụ thể đối với không
gian mở, diện tích đất. Ví dụ: bán hoặc lưu kho phương tiện và thùng chứa.

6. Bảo Hiểm Bồi Thường Tai Nạn Lao Động: Tất cả các chủ lao động đang hoạt
động tại Massachusetts đều phải mua bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động cho
nhân viên của họ và chính bản thân họ nếu họ là nhân viên của công ty, có thể có
một số trường hợp ngoại lệ. (phải gia hạn hàng năm.)1-800-323-3249 X470

7. Giấy Phép Đảm Bảo Vệ Sinh Cơ Sở: Bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp sử
dụng thùng rác lớn, phải đăng ký với Inspectional Services để được cấp giấy phép.
(phải gia hạn hàng năm)

8. Giấy Chứng Nhận Doanh Nghiệp: Tất cả các doanh nghiệp yêu cầu có Giấy
Chứng Nhận Doanh Nghiệp, từ City Clerk’s Office Room 601, 1 City Hall Square,
Boston MA 02201. 617-635-4600 (gia hạn sau mỗi 4 năm)

9. Giấy Phép Cửa Hàng Dịch Vụ Ô Tô Dịch Vụ Kiểm Tra: Tất cả các doanh nghiệp
liên quan đến ô tô đều phải có giấy phép này mới được phép hoạt động (phải gia
hạn hàng năm).

10.Cửa Hàng Có Đăng Ký: Tất cả các cửa hàng sửa chữa thân xe và kính ô tô, xe cơ
giới phải được đăng ký với Massachusetts Division of Standards (Phòng Tiêu
Chuẩn Massachusetts) (1-617-727-3480 (gia hạn sau mỗi 4 năm).

*Việc không có hoặc không gia hạn các giấy phép/giấy cấp phép này có thể ảnh hưởng
đến quyền hoạt động của quý vị.


