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Tôi cần những Bản vẽ sơ đồ nào để xin Giấy phép Xây dựng?
Tài liệu này nhằm cung cấp cho qúy vị các thông tin chung về những loại giấy
phép cần có đối với phần lớn các giấy phép xây dựng để thi công ở một căn
nhà hoặc nhà song lập. Dự án riêng của qúy vị có thể đòi hỏi nhiều hoặc ít chi
tiết hơn so với mức mô tả ở đây. Xin vui lòng đến gặp một nhân viên kiểm tra
bản vẽ của chúng tôi tại Trung tâm Dịch vụ Phát triển (Development Services
Center - DSC) để biết thêm chi tiết.
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Sau khi qúy vị khởi công, qúy vị có thể quyết định thay đổi bản vẽ đã được phê
duyệt ban đầu. Để điều chỉnh bản vẽ của qúy vị sau khi chúng đã được phê
duyệt, qúy vị sẽ cần thể hiện những thay đổi đó trên ba bộ bản vẽ bổ sung và
đưa chúng cùng với bộ bản vẽ đã được đóng dấu/phê duyệt trước đây trở lại
Trung tâm Dịch vụ Phát triển để nhân viên kiểm tra bản vẽ và nhân viên quy
hoạch thành phố xem xét lại. Xin vui lòng không đánh dấu vào bộ bản vẽ đã
được phê duyệt ban đầu. Khi những điều chỉnh được phê duyệt, một bộ bản
vẽ có dấu phê duyệt sẽ được gửi trả lại cho qúy vị để lưu trữ cùng với bản vẽ
được phê duyệt trước đây.

Chuẩn bị bản vẽ
Qúy vị phải nộp bốn (4) bộ bản vẽ khi qúy vị nộp đơn xin giấy phép xây dựng.
Một bộ sẽ được đóng dấu phê duyệt và gửi trả lại cho qúy vị để lưu trữ tại địa
điểm thi công. Một bản sao bản vẽ đã được phê duyệt của qúy vị sẽ được giữ
làm hồ sơ vĩnh viễn của Thành phố Portland.
▪ Kiểm tra hồ sơ những công việc đã được cấp phép trước đây. Có thể còn những bản vẽ trong hồ sơ cho những công việc đã
hoàn tất sau năm 1976.
▪ Các bản vẽ nhà ở có thể được vẽ bởi ai đó có đủ kỹ năng để vẽ các đường thẳng, đo đạc chính xác và thể hiện những số đo đó
trên giấy. Bản vẽ phải theo tỷ lệ.
▪ Quy định tối thiểu để nộp nhiều loại dự án nhà ở được cung cấp tại Trung tâm Dịch vụ Phát triển (Development Services
Center - DSC) và trực tuyến tại www.portlandoregon.gov/bds/36658 trong từng lại dự án cụ thể.
▪ Những loại bản vẽ đặc trưng gồm có
▪ Bản vẽ sơ đồ vị trí
▪ Bản vẽ mặt bằng sàn
▪ Bản vẽ cao độ
▪ Bản vẽ mặt cắt ngang và chi tiết
▪ Bản vẽ của qúy vị phải thể hiện rõ tất công tác thi công qúy vị định tiến hành ở tòa nhà cũng như các điều kiện hiện hữu.
Những điều kiện hiện hữu và thi công mới phải được khắc họa chính xác rõ ràng. Bản vẽ cũng phải thể hiện vị trí của căn nhà
nằm ở đâu trên mảnh đất của qúy vị tương quan với đường ranh giới đất và những căn nhà khác tại địa điểm xây dựng.
▪ Bản vẽ phải được vẽ trên giấy khổ lớn.
▪ Bản vẽ không được dùng bút màu.
▪ Phải dùng mực đen không phai màu.
▪ Các bản sao chụp đen trắng là tốt nhất.
▪ Xin đừng nộp bản chính trên giấy can hình (tracing paper).
▪ Độ đậm nhạt của đường vẽ và độ tương phản phải giúp dễ đọc và đủ đậm để scan lại. Không dùng ảnh chụp làm một phần bản vẽ.
▪ Giấy trắng trơn và viết chì mềm màu đậm cũng phù hợp. Giấy với đường kẻ ô vuông màu xanh cũng
có thể chấp nhận được.
▪ DCác hướng và ghi chú phải được ghi rỗ dạng chữ in và tối thiểu ở cỡ chữ 12.
▪ Tất cả bản vẽ phải vẽ theo tỷ lệ.
▪

1/4 inch = 1 foot là tỷ lệ thông dụng nhất của bản vẽ mặt bằng sàn và mặt cắt ngang.

▪ 1 inch = 10 feet là tỷ lệ nhỏ nhất được chấp nhận cho bản vẽ sơ đồ vị trí.
▪ Tỷ lệ được sử dụng phải được trình bày rõ ràng và bản vẽ sơ đồ vị trí phải trình bày toàn thể lô đất.
▪ Chiều cao tòa nhà phải được vẽ theo tỷ lệ và ghi rõ độ dốc của nền đất kế cận tòa nhà.
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Mẫu bản vẽ sơ đồ vị trí
Bản vẽ sơ đồ vị trí được chuẩn bị kỹ là một hồ sơ rất quan trọng trong tài liệu cần nộp cho dự án của qúy vị. Tất cả các nhóm xét duyệt chính
cần phải phê duyệt bản vẽ sơ đồ vị trí của qúy vị.
Bản vẽ sơ đồ vị trí phải rõ ràng và có thể sao chép lại. Một bản vẽ sơ đồ vị trí đầy đủ và chính xác sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ xét duyệt đơn
xin giấy phép của qúy vị và giảm bớt nhu cầu gửi phiểu kiểm tra cho qúy vị để yêu cầu thông tin còn thiếu.
Bản vẽ mẫu trên trang kế tiếp đã được thiết kế để giúp qúy vị chuẩn bị bản vẽ sơ đồ vị trí đầy đủ cho dự án của qúy vị. Hãy bảo đảm bản vẽ
sơ đồ vị trí của qúy vị bao gồm tất cả thông tin có trong Danh sách Kiểm tra Bản vẽ Sơ đồ Vị trí.

Danh sách Kiểm tra Bản vẽ Sơ đồ Vị trí
Bản vẽ sơ đồ vị trí phải được vẽ chính xác theo tỷ lệ và thể hiện:


Kích thước cách xa lô đất và tòa nhà



Kích thước khoảng cách giữa kiến trúc và mảnh đất



Góc cao của mảnh đất (nếu có độ cao khác nhau trên 4 bộ (foot), bản vẽ sơ đồ vị trí phải thể hiện rõ được bình độ hiện
tại và đường bình độ đề xuất với khoảng cách 2 bộ. Cũng có thể phải nộp một bản vẽ sơ đồ vị trí riêng biệt về độ cao để
thể hiện rõ sự thay đổi độ cao)



Địa điểm và kích thước của lối đi chung qua đất và lối xe ra vào



Dấu vết của kiến trúc đề xuất và kiến trúc hiện hữu (kể cả sàn liên hợp deck)



Vị trí giếng nước/hệ thống tự hoại



Diện tích lô đất



Diện tích tòa nhà và tỷ lệ diện tích nhà trên khu đất



Mũi tên chỉ hướng bắc



Diện tích khu vực không thấm nước(kiến trúc, phần lát nền, mái nhà nhô ra, v.v.)



Vị trí của các công trình tiện ích (ống cống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt, cấp nước, khí đốt, v.v. kể cả kích thước
đường dẫn cung cấp
và vị trí đường phố)



Vị trí của công trình thoát nước mưa



Công trình thoát nước bề mặt



Chiều rộng của lộ giới và chiều cao lề đường



Bản vẽ sơ đồ cảnh quan



Tất cả các cây có đường kính thân từ 6 inch trở lên: Xác định đường kính cây (đo bằng inch), giống cây và vị trí cây
CâyCác quy định về bảo tồn cây và mật độ cây có thể áp dụng cho dự án xây sửa của qúy vị. Vui lòng xem trang mạng www.
portlandoregon.gov/trees.



Tỷ lệ tối thiểu, 1 inch = 10 feet (phải ghi tỷ lệ trên bản vẽ)



Kích cỡ tối thiểu, 11 x 17 inch



Khoảng trống để trắng đủ chỗ cho Thành phố đóng dấu phê duyệt và ghi chú



Những quy định bổ sung cụ thể cho vị trí hoặc dự án xây sửa của qúy vị (Nếu cần, hãy đến gặp nhân viên DSC để hỏi về
những quy định cụ thể cần cho vị trí hoặc dự án xây sửa của qúy vị)

2 • TÔI CẦN CÁC BẢN VẼ SƠ ĐỒ NÀO ĐỂ XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

For Successful New Single Family Residential
(NSFR) Project Submittals
Instructions: This sample site plan provides
an example of how to prepare a site plan.
Your submittal must include a site plan that
includes all of the existing and proposed
conditions included on this sample site plan.

94'

A

94'

98'

B

6' HIGH
CONSTRUCTION
FENCING
PROPOSED
2" MIMOSA

TOW 98.0'
BOW 94.0'

B Root protection zone/fencing - typically
1 foot radius per inch of tree diameter
(measured 41/2 feet above the ground)

C
98'

RETAINING
WALL

K

49'

to be retained or removed

M

L

96'

A Existing on-site tree

5' MIN.
TO CENTER

98.0'

C Proposed on-site new tree

4'X5'
DRYWELL

with species and size

Existing street tree to
be retained or removed

O

10'X10'
PAVED
PATIO

E Proposed street tree
F Right-of-way configuration

(sidewalk, planting strip, curb
and street name)

1' ROOF OVERHANG

3" ABS
RAIN DRAIN
98.5'

98.5'
100.0'

G Existing and proposed locations
of underground utilities
property lines

PROPOSED RESIDENCE
FINISHED FLOOR
ELEVATION = 101.5'

I Distance from garage entry
to property line

5'
4'

GAS
FIREPLACE

elevation and bottom of wall (BOW)
elevations

L Two foot grade elevation

COVERED
PORCH

contours, existing

M Two foot grade elevation
contours, proposed

99.5'

N Location and size of existing easements
O Stormwater disposal type and size
P White space for City stamps

99.5'

PROPOSED
CONCRETE
DRIVEWAY
AND WALK

G

H

100.0'

I

2'

100.0'

E

SIDEWALK

EXISTING STREET TREE
TO BE REMOVED

UTILITY
POLE

PLANTING STRIP

CURB OR EDGE
OF PAVEMENT

3'

MH

SITE PLAN

D

D

1" COPPER WATER
4" ABS SEWER

N

5'

PROPOSED STREET
TREE 2" CASCARA

BUILDING COVERAGE
BUILDING
FOOTPRINT....................1,196 SQ FT

PROJECT ADDRESS
3030 SE NEIGHBORHOOD STREET
PORTLAND, OR 97207

J
GARAGE SLAB
ELEV. 100.0'

A

EXISTING 24"
BIG LEAF MAPLE
TO BE REMOVED

LOT AREA ......................5,000 SQ FT

LEGAL DESCRIPTION
PARCEL 1,
PARTITION PLAT 1992-X,
R-12345X

5'

40'

20'

corners and building corners

K Retaining wall with top of wall (TOW)

TOTAL .............................1,884 SQ FT

H

H

J Finished grade elevations at property

31'

H Distance from building to

IMPERVIOUS AREA
DRIVEWAY.........................360 SQ FT
PATIO .................................100 SQ FT
WALK ...................................90 SQ FT
ROOF AREA
(INCL. OVERHANG) .......1,334 SQ FT
_______________________________

H

18'

F

10'

D

TI EX N
LI IS
TY T
EA ING
SE 10
M '
EN
T

U

96'

8'

EXISTING 8"
RED ALDER TREE
TO REMAIN

J

16'

Please be aware that since every project
is unique there may be some situations
where you will be asked to provide
additional information.

93.0'
50.0'

3'

Your site plan must be drawn on
11"x17" or larger paper and
drawn to a scale of 1" = 10'.

ROOT
PROTECTION
ZONE

93.0'

10' MIN.
TO CENTER

A Sample Site Plan

3'
EXISTING STREET
TREE TO REMAIN
10" WATER AND BE PROTECTED
8" SEWER

SE NEIGHBORHOOD STREET

SCALE 1" = 10'
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P

Bản vẽ mặt bằng sàn và bản vẽ chân móng
Bản vẽ mặt bằng sàn, còn được gọi là sơ đồ mặt bằng, là cái qúy vị nhìn thấy nếu qúy vị nhìn thẳng từ trên xuống một sàn hoặc tầng hầm
khi đã bỏ đi mái nhà và các tầng bên trên. Qúy vị cần cung cấp bản vẽ sơ đồ mái nhà và bản vẽ mặt bằng sàn cho mỗi tầng của tòa nhà có
thi công, thể hiện rõ công trình hiện hữu và đề xuất.
▪ Nếu qúy vị đang xây cất một căn nhà mới hoặc xây thêm, qúy vị cũng sẽ cần cung cấp cho chúng tôi một bản vẽ nền móng. Bản vẽ này
phải trình bày sơ đồ, kích thước và chi tiết của những tấm bê-tông liên tiếp, chân móng, thép gia cường, và sức bền của bê-tông được
sử dụng. Vị trí đi xuống khoảng trống thấp phía dưới sàn nhà và hệ thống thoát gió dưới chân móng cũng phải được trình bày đầy đủ.
▪ Bản vẽ mặt bằng sàn cho mỗi tầng của tòa nhà đang được xây dựng hoặc sửa chữa phải thể hiện vị trí của tất cả các bức tường có
chiều cao toàn phần hoặc bán phần, kích cỡ và mục đích sử dụng đề xuất của tất cả các phòng bị ảnh hưởng bởi việc thi công và một
mũi tên chỉ hướng bắc.

N
Tường hiện hữu
Tường hiện hữu sẽ được tháo dỡ
Ô cửa mới

Mẫu Bản vẽ Mặt bằng sàn
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Tường mới
Lấp lỗ trống

▪ Vị trí, kích thước và loại của từng cửa sổ phải được thể hiện trên bản vẽ mặt bằng sàn.
▪ Vị trí của tường chịu lực, xà và dầm và các cấu trúc khác chịu tải từ bên trên cũng phải được thể hiện trên bản vẽ mặt bằng sàn hoặc thể
hiện trên những bản vẽ khung cấu trúc riêng. Bản vẽ mặt bằng sàn cũng phải thể hiện tất cả các bậc tam cấp và cầu thang.
▪ Những cấu kiện đường ống, thiết bị sưởi ấm và làm mát, ổ cắm điện, công tắc, v.v. cũng thường được thể hiện trên bản vẽ mặt bằng sàn,
nhưng có thể được thể hiện trên bản vẽ riêng biệt.
▪ Bản vẽ mặt bằng sàn cũng phải thể hiện vị trí của tất cả các máy phát hiện khói.
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Bản vẽ mặt cắt ngang
▪ Bản vẽ mặt cắt ngang, đôi khi còn được gọi là mặt cắt nang, là những gì qúy vị thấy nếu qúy vị cắt dọc qua tòa nhà từ đỉnh mái nhà
xuống tới mặt đất, và sau đó nhìn vào những gì được lộ ra qua mặt cắt này. Máng xối và ống dẫn nước mưa
▪ Bản vẽ mặt cắt ngang là một cách hữu hiệu để trình bày thông tini cấu trúc và và thông tin về vật liệu xây dựng cần thiết để xem xét bản
vẽ theo bộ luật của chúng ta. Bản vẽ mặt cắt ngang đầy đủ cho công trình dân cư thường được vẽ theo tỷ lệ ít nhất là 1/4 inch = 1 foot và
mặt cắt tường và các chi tiết theo tỷ lệ ít nhất là 1/2 inch = 1 foot. Bản vẽ mặt cắt ngang một phần có thể được vẽ theo tỷ lệ lớn hơn để
thể hiện chi tiết như chân móng, phần nhô ra và cầu thang.
▪ Để lấy được giấy phép xây dựng cho công trình mới hoặc xây thêm, qúy vị phải cung cấp bản vẽ mặt cắt ngang thể hiện các điều kiện xây
dựng tiêu biểu.
▪ Đối với các dự án xây sửa đơn
giản, cần một bản vẽ mặt cắt
nang thể hiện:
▪ kích thước của chân móng
và khoảng cách giữa mặt đất
đến đáy chân móng;
▪ kích thước của tường chân
móng và độ cao của nó trên
mặt đất;
▪ kích thước và khoảng cách
giữa các bộ phận cấu trúc
như xà, dầm,
thanh dựng và thanh rui
không được thể hiện trên
những bản vẽ khác;
▪ tấm ốp ngoài và phần hoàn
hiện tường, trần và mái nhà;
▪ cách nhiệt tường, sàn và
trần;
▪ chiều cao trần;
▪ mái hiên, sàn và những cấu
trúc chìa ra khác.
▪ Đối với những tòa nhà hoặc
công trình phụ phức tạp khác,
có thể phải có bản vẽ mặt cắt
ngang đầy đủ của toàn bộ công
trình ở nhiều hướng và nhiều
địa điểm khác nhau để trình bày
toàn bộ công trình. Có thể phải
có các bản vẽ mặt cắt ngang cấu
trúc riêng biệt hoặc chi tiết để
bổ túc cho bản vẽ mặt cắt ngang
tòa nhà hoặc kiến trúc công
trình để thể hiện liên kết cấu
trúc.
▪ Đối với những tòa nhà có cầu
thang mới hoặc đã được sửa
chữa, phải cung cấp chi tiết
cầu thang và nêu rõ vật liệu xây
dựng, cấu trúc chỗng đỡ và kích thước liên quan đến cấu trúc xung quanh.
▪ Mục tiêu của bản vẽ xây dựng để cung cấp cho chính quyền Thành phố Portland mô tả đầy đủ và chính xác về dự án qúy vị đề xuất. Nếu
có điều gi qúy vị nghĩ sẽ cần giải thích thêm khi qúy vị đến Trung tâm Dịch vụ Phát triển, vui lòng ghi chú vào trong những bản vẽ.
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Bản vẽ cao độ của tòa nhà
Các bản vẽ cao độ của tòa nhà là cái nhìn từ bên ngoài của ngôi nhà, đôi khi được gọi là mặt tiền, mặt hậu, bên trái, bên phải ; hoặc
hướng bắc, hướng nam, hướng đông và hướng tây. Bất cứ dự án nào đòi hòi phải có sự thay đổi ở ngoại thất của tòa nhà đều phải có bản
vẽ cao độ của tòa nhà.
Các cao độ phải được vẽ theo tỷ lệ,
1/4 inch = 1 foot
là tỷ lệ thông thường.
Các cao độ thể hiện độ cao của tòa nhà trên nền đất, độ dốc của nền đất với tòa nhà, vị trí chiều thẳng đứng, kích thước của cửa sổ và cửa
ra vào, loại ốp tường ngoại thất và mái nhà, chiều cao và hình dạng của thành lan can và các đặc điểm tương tự ở ngoại thất của tòa nhà.

Mẫu Bản vẽ Cao độ
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Thông tin Hữu ích
Cục Dịch vụ Phát triển (Bureau of Development Services)
City of Portland, Oregon
1900 SW 4th Avenue, Portland, OR 97201
www.portlandoregon.gov/bds

Giờ làm việc Tổng quát:
Thứ hai đến Thứ sáu, 8:00 sáng đến 5:00 chiều
Số điện thoại chính của BDS: 503-823-7300

Thông tin về giấy phép được cung cấp tại địa điểm sau:
Trung tâm Dịch vụ Phát triển (Tầng một)
Để biết về giờ làm việc xin vui lòng gọi 503-823-7310
hoặc vào trang www.portlandoregon.gov/bds
Dịch vụ Cấp phép (Tầng hai)
Để biết về giờ làm việc xin vui lòng gọi 503-823-7310
hoặc vào trang www.portlandoregon.gov/bds

Các Số Điện thoại Quan trọng
Số điện thoại chính của BDS.........................................503-823-7300
Đường dây điện thoại tự trả lời tin tức của DSC..........503-823-7310
Thông tin về luật xây dựng ..........................................503-823-1456
Thông tin về luật phân vùng.........................................503-823-7526
Thông tin về giấy phép thi công điện, cơ khí,
đường ống, ống cống và bảng hiệu..............................503-823-7363
Dịch vụ cấp phép..........................................................503-823-7357
Tài nguyên và hồ sơ......................................................503-823-7660
Đường dây yêu cầu thanh tra 24 giờ của BDS
đòi hỏi phải có số IVR và mã số gồm 3 chữ số
về loại hình thanh tra...................................................503-823-7000
Để biết thêm Thông tin về Công trình Dân dụng
(căn nhà đơn lập và song lập).......................................503-823-7388
Dịch vụ TTY của Thành phố Portland............................503-823-6868
Đường dây nóng về Cây xanh.......................................503-823-8733

Lời khuyên
▪ Xác minh vị trí đặt thiết bị điện nước với vị trí kết nối thực tế với
hệ thống cung cấp trước khi qúy vị vẽ vị trí những thiết bị này
trên bản vẽ sơ đồ.
▪ Quy trình cấp phép sẽ diễn ra hiệu quả hơn khi có bản vẽ được
chuẩn bị đầy đủ và chính xac.
▪ Nên yêu cầu cung cấp các quy định nộp bản vẽ mới đây nhất đối
với mỗi loại dự án công trình dân dụng.
▪ Tất cả họa đồ/bản vẽ sơ đồ phải được thể hiện theo đúng tỷ lệ
đã chỉ định và tỷ lệ đó phải được ghi trên họa đồ/bản vẽ sơ đồ.
▪ Bản vẽ phải được vẽ trên giấy khổ lớn và bằng mực đen. Một bản
sao chụp rõ ràng cũng có thể chấp nhận được.
▪ Dùng danh sách kiểm tra ở trang hai để bảo đảm qúy vị đã kèm theo
tất cả các thông tin bắt buộc trên bản vẽ sơ đồ vị trí của qúy vị.
▪ Các dự án đơn giản có thể chỉ cần một bản vẽ mặt cắt ngang đơn
giản; các dự án phức tạp hơn sẽ đòi hỏi bản vẽ mặt cắt ngang
đầy đủ và từ nhiều góc nhìn.
▪ Nếu qúy vị có thắc mắc, lo ngại hoặc cần hỗ trợ, hãy đến hoặc gọi
điện thoại đến Trung tâm Dịch vụ Phát triển.

Xếp lịch hẹn thanh tra
▪ Vui lòng gọi 503-823-7000, đường dây yêu cầu
thanh tra 24 giờ của BDS
▪ Nhập số IVR hoặc số hiệu giấy phép của qúy vị
▪ Nhập mã số loại thanh tra gồm ba chữ số cho loại thanh tra
mà qúy vị đang yêu cầu
▪ Nhập số điện thoại mà dùng để liên lạc với qúy vị các ngày
trong tuần và nếu qúy vị muốn cuộc thanh tra vào buổi sáng
hay buổi chiều
▪ Phải có người lớn trên 18 tuổi để đón thanh tra viên vào nhà
▪ Thanh tra viên sẽ cần xem bộ bản vẽ đã được phê duyệt của qúy
vị tại địa điểm xây dựng. Hãy bảo đảm bộ bản vẽ được chuẩn
bị sẵn sàng cùng với tất cả các phiếu thanh tra của qúy vị.

Để biết thêm thông tin về giờ làm
việc và các dịch vụ sẵn có của cục;

Hãy vào website của chúng tôi
www.portlandoregon.gov/bds
Tất cả thông tin có trong ấn phẩm này có thể thay đổi.
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