
 
 

Các Câu Hỏi Thường Gặp 
Chuyên Chở Cho Thuê Tư-Nhân  

 
• Tôi lấy giấy phép kinh doanh ở đâu? 
• Các yêu cầu nào để bắt đầu một công ty PFHT (Chuyên Chở Cho Thuê Tư-

Nhân)? 
• Cần bao lâu để tiến hành một đơn đăng ký công ty mới? 
• Tôi có thể mở công ty Taxi bằng chiếc xe của riêng tôi không? 
• Tôi có thể xin giấy phép cho công ty về Vận Chuyển Không Khẩn Cấp (NEMT) 

không? 
• Tôi có thể xin giấy phép xe thay thế ở đâu và chi phí là bao nhiêu? 
• Tôi phải làm gì nếu hiệu/đời xe mà tôi có không nằm trong danh sách xe được 

điều hành trong thị trấn? 
• Tại sao tôi phải trả tiền cho Giấy Phép Điều Hành Xe Bốn Chỗ, Xe Buýt Đưa 

Rước hoặc NEMT trong khi các tài xế taxi và TNC không phải trả tiền cho giấy 
phép? 

• Nếu đồng hồ số xe taxi của tôi không hoạt động, tôi có thể tiếp tục vận hành xe 
taxi đó trong Thành phố Portland miễn là tôi nói cho khách hàng biết tiền cước là 
bao nhiêu trước khi họ vào trong xe không? 

• Nếu tôi có giấy phép hợp lệ cho PFHT hoặc Taxi, tôi có thể lái xe cho bất kỳ 
công ty nào không? 

• Giấy phép của tôi có hiệu lực sau ngày hết hạn không? 
• Tôi có bị phạt nếu tôi lái xe mà không có giấy phép hợp lệ không? 
• Tôi có cần phải kiểm tra lại lý lịch mỗi năm một lần không? 
• Tại sao cần kiểm tra lý lịch hàng năm nếu tôi đã lái xe ở Portland trong nhiều 

năm? 
• Tôi có thể sử dụng một kiểm tra lý lịch mới được hoàn tất bởi công ty của tôi, 

cảnh sát, hoặc FBI để có được giấy phép Chuyên Chở Cho Thuê Tư-Nhân của 
tôi không? 

• Việc kiểm tra lý lịch và kiểm tra tiểu sử lái xe kéo dài bao lâu? 
• Khi nào tôi phải làm bài kiểm tra? 
• Điều gì xảy ra nếu tôi không vượt qua được lớp đào tạo và kiểm tra lái xe trong 

vòng 30 ngày kể từ khi giấy chứng nhận của tôi được cấp?  
• Nếu hành khách yêu cầu một chiếc xe có bệ cho xe lăn, bao lâu thì tôi phải rước 

hành khách đó? 
• Tôi dị ứng với chó. Tôi có được nói với một hành khách rằng tôi sẽ tìm cho họ 

một tài xế khác nếu tôi không muốn đi với con chó của họ? 



   
 

   
 

• Nếu tôi bị va chạm xe, tôi có cần cho tài xế xe kia biết về bảo hiểm xe của tôi 
nếu công ty tôi có bảo hiểm không? Người tài xế kia có thể liên lạc với công ty 
của tôi và yêu cầu xem nó không? 

• Tôi làm thế nào để báo cáo cho Thành Phố Portland khi tôi bị bắt, buộc tội hoặc 
kết tội; khi tôi có va chạm trong khi vận hành một chiếc xe PFHT, hoặc; bằng lái 
xe của tôi bị đình chỉ hoặc bị giới hạn vì bất kỳ lý do gì? 

• Hành khách của tôi có thể hút thuốc trong xe của tôi không nếu tôi không ngại 
mùi? 

• Tôi có thể được cấp một giấy phép lái xe mới của Thành Phố Portland hay giữ 
giấy phép lái xe hiện tại của tôi nếu bằng lái xe tiểu bang cấp cho tôi đã bị đình 
chỉ một thời gian ngắn không? 

• Tôi có phải thông báo cho DMV khi địa chỉ của tôi thay đổi không? 
 
 
 
Tôi lấy giấy phép kinh doanh ở đâu?  
Revenue Bureau cung cấp giấy phép kinh doanh cho các tài xế. Văn phòng tọa lạc tại  
111 SW Columbia St., Lầu 6. https://www.portlandoregon.gov/revenue/. Bạn cũng có 
thể tìm hiểu thêm thông tin bằng cách gọi số 503-823-5157 và chọn số 1. 
 
 
Các yêu cầu nào để bắt đầu một công ty PFHT? 
Những yêu cầu bao gồm, nhưng không giới hạn, đơn chứng nhận, danh sách tài xế, 
giấy phép kinh doanh của Thành Phố Portland, đơn đăng ký với Bộ Trưởng, đơn đăng 
ký xe, giấy kiểm tra cơ khí của xe, giấy chứng nhận tuân thủ luật ADA, giấy đăng ký 
ODOT, hồ sơ bảo hiểm xe, và lệ phí cho Thành Phố Portland. Xin xem danh sách 
những yêu cầu tại:https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/648248.  
 
 
Cần bao lâu để tiến hành một đơn đăng ký công ty mới? 
Đơn xin có thể mất đền 60 ngày để tiến hành. 
 
 
Tôi có thể mở công ty Taxi bằng chiếc xe của riêng tôi? 
Không. Điều Lệ Thành Phố Portland đòi hỏi các công ty Taxi phải có ít nhất là 15 chiếc 
xe trong bãi xe của họ. 
 
 
Tôi có thể xin giấy phép cho công ty về Vận Chuyển Không Khẩn Cấp (NEMT) 
không? 
Trước khi giấy phép công ty được cấp, đương đơn phải xác nhận rằng họ có một hợp 
đồng hợp lệ với một người môi giới: 
http://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Tools/Transportation%20Brokerage%20Map.pdf.  
 
 
Tôi có thể xin giấy phép xe thay thế ở đâu và chi phí là bao nhiêu? 

https://www.portlandoregon.gov/revenue/
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/648248
http://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Tools/Transportation%20Brokerage%20Map.pdf


   
 

   
 

Đơn xin có thể mất đến 3 ngày hành chánh để tiến hàn và không có một lệ phí nào. Xin 
điền đơn xin thay thế tại: https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/647833.  
 
 
Tôi phải làm gì nếu hiệu/đời xe mà tôi có không nằm trong danh sách xe được 
điều hành trong thị trấn? 
Nếu xe không nằm trong danh sách được chấp thuận, xe không thể được cấp giấy 
phép cho dịch vụ cho-thuê tư nhân. Nói như thế, bạn có thể nộp đơn xin Ban Cố Vấn 
(Advisory Committeee) để thêm loại xe đó vào danh sách: 
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/648695. 
 
 
Tại sao tôi phải trả tiền cho Giấy Phép Điều Hành Xe Bốn Chỗ, Xe Buýt Đưa Rước 
hoặc NEMT trong khi các tài xế taxi và TNC không phải trả tiền cho giấy phép? 
Điều Lệ Thành Phố Portland đòi hỏi các công ty Taxi và TNC phụ thu $0.50 cho mổi 
chuyến xe xuất phát trong vòng Thành Phố Portland. Phụ thu theo chuyến này để trang 
trải cho chi phí các giấy phép của taxi và TNC, và những chương trình dịch vụ khác. 
 
 
Nếu đồng hồ xe taxi của tôi không hoạt động, tôi có thể tiếp tục vận hành xe taxi 
đó trong Thành phố Portland miễn là tôi nói cho khách hàng biết tiền cước là bao 
nhiêu tiền trước khi họ vào trong xe không? 
Không. Nếu đồng hồ xe taxi không hoạt động, bạn không thể điều khiển xe của bạn 
trong Thành Phố Portland cho đến khi đồng hồ được sửa chửa. Tất cả các xe taxi phải 
có đồng hồ hoạt động tốt, máy ghi hình, và máy cà thẻ tín dụng. Điều hành xe mà 
không có đồng hồ hoạt động tốt, máy ghi hình hay máy cà thẻ tín dụng là vi phạm từng 
điều khoản của Cấp B, nghĩa là mức phạt từ $1,000 cho lần vi phạm đầu tiên đến đình 
chỉ hay thu hồi giấy phép điều hành của bạn. Xin xem bảng mức phạt tại:  
https://www.portlandoregon.gov/citycode/article/649255. 
 
 
Nếu tôi có giấy phép hợp lệ cho PFHT hoặc Taxi, tôi có thể lái xe cho bất kỳ công 
ty nào không? 
Không. Bạn phải được chứng nhận theo từng công ty mà bạn làm việc trước khi cung 
cấp dịch vụ cho công ty đó trong Thành Phố Portland. Hơn thế nữa, bạn phải có một 
giấy phép hợp lệ cho loại dịch vụ chuyên chở của công ty đó. 
 
 
Giấy phép của tôi có hiệu lực sau ngày hết hạn không? 
Không. Bạn phải được chứng nhận và có được giấy phép mới trước khi giấy phép cũ 
hết hạn. Nếu giấy phép của bạn đang hết hạn, ngưng lái xe và nói với công ty mà bạn 
làm việc rằng bạn cần phải xin giấy phép mới. 
 
 
Tôi có bị phạt nếu tôi lái xe mà không có giấy phép hợp lệ không? 

https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/647833
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/648695
https://www.portlandoregon.gov/citycode/article/649255


   
 

   
 

Có. Hình phạt dân sự sẽ phát ra cho bạn và công ty của bạn nếu chúng tôi tìm thấy bạn 
đang điều hành xe mà không có giấy phép hợp lệ hay với một giấy phép mà không 
được chứng nhận bởi công ty mà bạn đang làm việc. Hãy nhớ, mỗi công ty mà bạn làm 
việc cho họ trước tiên phải chứng thực bạn với Chương Trình Quy Định của Thành Phố 
Portland. Có thể tìm hiểu các hình phạt dân sự trong Điều Lệ của Thành Phố Portland 
Chương 16.40.930. Để xem các Điều Lệ của Thành Phố: 
https://www.portlandoregon.gov/auditor/article/646841. 
 
 
Tôi có cần phải kiểm tra lại lý lịch mỗi năm một lần không?  
Có. Mỗi công ty mà bạn được chứng thực cung cấp các dịnh vụ cho thì được yêu cầu 
kiểm tra tiểu sử án phạt và lái xe của bạn mỗi năm. 
 
 
Tại sao cần kiểm tra lý lịch hàng năm nếu tôi đã lái xe ở Portland trong nhiều 
năm? 
Điều Lệ Thành Phố yêu cầu rằng kiểm tra lý lịch mới phải được hoàn tất cho từng công 
ty mà bạn được chứng thực cung cấp dịch vụ cho, mỗi 12 tháng để nắm được những 
kỷ lục mới mà có thể xuất hiện trong báo cáo từ sau lần hoàn tất trước đó. 
 
 
Tôi có thể sử dụng một kiểm tra lý lịch mới được hoàn tất bởi công ty của tôi, 
cảnh sát, hoặc FBI để có được giấy phép Chuyên Chở Thuê Tư-Nhân của tôi 
không? 
Tùy theo. Công ty phải sử dụng phòng thẩm tra lý lịch mà được ủy nhiệm bởi National 
Association of Professional Background Screeners (NAPBS). Điều Lệ Công Ty ấn định 
rằng kiểm tra lý lịch phải bao gồm những điều tra nhất định. Xem những yêu cầu theo 
Điều Lệ Thành Phố: https://www.portlandoregon.gov/citycode/28593#cid_649139. Tất 
cả các tài xế PFHTcó cùng những yêu cầu. Cảnh sát và FBI có kiểm tra lý lích, nhưng 
họ không được ủy nhiệm bới NAPBS và thế nên thẩm tra lý lịch của họ không được 
thỏa đáng. Xin xem trang mạng của NAPBS để tìm các văn phòng được ủy nhiệm. 
https://www.napbs.com/ 
 
 
Việc kiểm tra lý lịch và kiểm tra tiểu sử lái xe kéo dài bao lâu? 
Có thể mất đến 30 ngày để hoàn tất, nếu Thành Phố đòi hỏi và xét duyệt lý lịch của một 
tài xế và tiểu sử lái xe. Một khi báo cáo được hoàn tất và gởi lên Thành Phố, nhân viên 
phải xét duyệt và chấp thuận trước khi gởi sự chuẩn thuận qua điện thư cho bạn và 
công ty của bạn. Một khi bạn nhận được điện thư chấp thuận này, bạn có thể đến 
Thành Phố để mua giấy phép.  
 
 
Khi nào tôi phải làm bài kiểm tra? 
Sau khi nhận được điện thư từ Thành Phố rằng giấy chứng nhận của bạn được chấp 
thuận, bạn sẽ có 30 ngày để đậu lớp đào tạo và sát hạch với mức điểm là 80% hay cao 
hơn. Bạn có thể nhận đào tạo và làm sát hạch trước khi được chứng thực. Mỗi tài xế 

https://www.portlandoregon.gov/auditor/article/646841
https://www.portlandoregon.gov/citycode/28593#cid_649139
https://www.napbs.com/


   
 

   
 

phải qua lớp đào tạo và sát hạch mỗi 12 tháng. Hãy bắt đầu từ bây giờ bằng cách vào 
www.TransportationPermit.com.  
 
 
Điều gì xảy ra nếu tôi không vượt qua được lớp đào tạo và kiểm tra lái xe trong 
vòng 30 ngày kể từ khi giấy chứng nhận của tôi được cấp?  
Giấy phép của bạn sẽ bị đình chỉ. Thế nên bạn không thể điều khiền xe, cho tới khi bạn 
đậu được lớp đào tạo và sát hạch. Bạn cũng cần phải bắt đầu lại thủ tục xin giấy chứng 
nhận lái xe.  
 
 
Nếu hành khách yêu cầu một chiếc xe có bệ cho xe lăn, bao lâu thì tôi phải rước 
hành khách đó? 
Các xe taxi và TNC phải đến nơi để rước người trong 30 phút. Nếu bạn sẽ phải mất 
nhiều thời gian hơn thế, bạn phải gọi cho hành khách và nói cho họ biết khi nào bạn sẽ 
đến. Xin hãy nhớ rằng hình phạt dân sự có thể phát ra nếu bạn đến nơi hẹn trể hơn 30 
phút thời gian được ấn định, cho dù bạn có gọi trước cho hành khách hay không. 
 
 
Tôi dị ứng với chó. Tôi có được nói với một hành khách rằng tôi sẽ tìm cho họ 
một tài xế khác nếu tôi không muốn đi con chó của họ? 
Không. Dị ứng và hoảng sợ chó không phải là lý do chính đáng để không cho lên xe 
hay từ chối phục vụ cho những người được hộ tống bởi các thú vật phục vụ.  
 
 
Nếu tôi bị va chạm xe, tôi có cần cho tài xế xe kia biết về bảo hiểm xe của tôi nếu 
công ty tôi có bảo hiểm không? Người tài xế kia có thể liên lạc với công ty của tôi 
và yêu cầu xem nó không?  
Tất cả các tài xế PFHT trong Thành Phố Portland được đòi hỏi để giữ một bản sao của 
bảo hiểm xe thương nghiệp trong xe khi đang điều hành xe. Các tài xế TNC phải giữ 
một bản sao bảo hiểm xe cá nhân của họ cũng như bảo hiểm TNC trong xe. Các giấy 
tờ bảo hiểm phải được đưa ra cho tài xế bên kia khi xảy ra đụng chạm và phải trình ra 
cho bất cứ nhân viên thẩm quyền của Thành Phố Portland hay cảnh sát viên một khi 
được yêu cầu. 
 
 
Tôi làm thế nào để báo cáo cho Thành Phố Portland khi tôi bị bắt, buộc tội hoặc 
kết tội; khi tôi có va chạm trong khi vận hành một chiếc xe PFHT, hoặc; bằng lái 
xe của tôi bị đình chỉ hoặc bị hạn chế vì bất kỳ lý do gì? 
Bạn có thể gửi điện thư đến regulatory@portlandoregon.gov. Khai việc gì đã xảy ra và 
cho chúng tôi số giấy phép của bạn, tên và số điện thoại liên lạc. 
 
Hành khách của tôi có thể hút thuốc trong xe của tôi không nếu tôi không ngại 
mùi?  
Không. Dựa theo Điều Lệ Thành Phố Portland Chương 16.40, bất cứ ai hút thuốc hay 
hút thuốc lá điện trong xe chuyên chở cho thuê tư nhân là bất hợp pháp. 

http://www.transportationpermit.com/
mailto:regulatory@portlandoregon.gov


   
 

   
 

 
 
Tôi có thể được cấp một giấy phép lái xe mới của Thành Phố Portland hay giữ 
giấy phép lái xe hiện tại của tôi nếu bằng lái xe tiểu bang cấp cho tôi đã bị đình 
chỉ một thời gian ngắn không? 
Nếu bằng lái xe của bạn bị đình chỉ vì bất cứ lý do gì (ngay cả trong 1 ngày) trong 12 
tháng qua, bạn không còn tiểu sử lái xe 12-tháng không bị gián đoạn. Thế nên, bạn 
không thể được cấp giấy phép lái xe trong Thành Phố Portland và giấy phép của bạn 
sẽ bị từ chối hay đình chỉ. Thành Phố Portland muốn đảm bảo rằng tài xế Chuyên Chở 
Cho Thuê Tư Nhân chỉ gồm những tài xế có trách nhiệm nhất mà thôi. Thí dụ như 
những đình chỉ của DMV bao gồm, nhưng không giới hạn đến: Không báo tai nạn xe 
lên DMV; không ra tòa; không trả tiền phạt; không trả tiền cấp dưỡng cho con (bao gồm 
chi trả chậm trễ tiền cấp dưỡng); lái xe với ảnh hưởng chất kích thích; từ chối thử hơi 
thở, máu hay nước tiểu; bị buộc ba tội phạm cụ thể trong vòng năm năm; hay có bốn 
lần phạm tội và/hay đụng xe trong một thời gian ngắn. Muốn biết thêm thông tin: 
http://www.oregon.gov/ODOT/DMV/pages/driverid/suspreasons.aspx  
 
 
Tôi có phải thông báo cho DMV khi địa chỉ của tôi thay đổi không? 
Có. DMV Oregon đòi hỏi bạn báo cho họ trong vòng 30 ngày nếu có thay đổi địa chỉ, và 
Washington đòi hỏi bạn báo cáo sự thay đổi trong vòng 10 ngày. Bạn có thể nhận giấy 
phạt, nếu bạn không cập nhật với họ. Thành Phố Portland xem xét tiểu sử lái xe của 
bạn và sẽ từ chối quyền lái xe cho thuê tư nhân của bạn nếu bạn bị vi phạm hơn một 
lần trong thời hạn 12-tháng và/hay sự đình chỉ có liên quan đến lái xe bất cứ lúc nào 
trong vòng 3 năm trước. Hãy đảm bảo báo cho DMV lập tức về bất cứ thay đổi nào và 
luôn luôn có trách nhiệm trong việc duy trì một tiểu sử lái xe tốt. Muốn biết thêm thông 
tin: https://www.oregonlaws.org/ors/807.560  

http://www.oregon.gov/ODOT/DMV/pages/driverid/suspreasons.aspx
https://www.oregonlaws.org/ors/807.560

