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Để đối phó với đại dịch COVID-19, Thành Phố và quận Denver đã xây dựng chương trình Mở Rộng Tạm Thời Ngoài Trời để 
cho phép các nhà hàng và quán bar mở rộng chỗ ngồi và khu vực phục vụ ngoài trời ra lề đường và trên các bất động sản 
cá nhân (như các bãi đậu xe). Chương trình này đã rất thành công và thị trưởng Michael Hancock đã gia hạn cho đến hết 
tháng Mười 2020. Thành Phố luôn sẵn sàng giúp đỡ quý vị lập khu mở rộng ngoài trời với quy trình phê duyệt dễ dàng 
nhất có thể. Bởi vậy, Hướng Dẫn Thiết Kế này là dành cho những người đang và sẽ tham gia chương trình.

Mở Rộng Tạm Thời Ngoài Trời Có Lợi Cho Tôi Như Thế Nào?
Có một số ích lợi cho các doanh nghiệp chọn tham gia vào chương trình mở rộng ngoài trời, một số ích lợi được trình bày 
bên dưới với những nhận xét của những người tham gia chương trình.

1. Giới thiệu

NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

TĂNG SỰ HIỆN DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP

NHỮNG NGƯỜI THAM GIA NÓI GÌ?

NÂNG CAO CÔNG SUẤT VÀ DOANH THU TIỀM NĂNG

TẠO MỘT ĐIỂM NHẤN CHO KHU PHỐ CỦA BẠN

“Dường như mọi người đều muốn ngồi bên ngoài và Chương trình Mở Rộng Tạm Thời Ngoài Trời mang lại nhiều cơ hội 
hơn!” - Calley McCue, Công ty Giải Khát Wynkoop/Cherry Cricket

“Thêm chỗ ngồi giúp chúng tôi giảm thua lỗ do đại dịch. Khi hoạt động toàn bộ công suất, có thêm chỗ ngồi sẽ giúp 
chúng tôi bù đắp cho những thua lỗ trong COVID-19.” - Matt LaBarge, Sputnik

“Hiên nhà tôi là dấu hiệu để khách hàng biết rằng chúng tôi đã hoạt động trở lại. Chiếc sân thu hút sự chú ý vào nhà 
hàng của tôi” - Greg Gallagher, Canopy Bar

“Chúng tôi kết hợp chiếc sân của mình với các hàng xóm để tạo ra một cảnh quan đồng bộ. Những chiếc sân này khiến 
khu nhà chúng tôi trông như một điểm tham quan.” - Matt DeGennaro, Charcoal Bistro
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Mục đích của Hướng Dẫn Thiết Kế này
Hướng Dẫn Thiết Kế TOE này có mục đích như một “cẩm nang”
cho những người muốn tham gia chương trình. Đặc biệt, 
Hướng Dẫn Thiết Kế này dự kiến để:

 » Giúp mọi người xác định mở rộng ngoài trời có phù hợp 
không

 » Minh họa những tùy chọn có sẵn

 » Giúp khách hàng xem những ý tưởng và phê duyệt mở rộng 
của họ

 » Hướng dẫn duy trì và quản lý mở rộng

 » Đẩy mạnh các giải pháp thiết kế tối ưu mang lại lợi ích nhiều 
nhất cho cơ sở kinh doanh và khách hàng

 » Giảm những trở ngại về nhận thức khi tham gia chương trình

Giới Thiệu Thông Tin Khác Của Chương 
Trình
Ngoài Hướng Dẫn Thiết Kế này, người nộp đơn nên biết các quy định 
chi tiết, những yêu cầu và các thông tin khác:

Trang Web Chương Trình Mở Rộng Tạm Thời Ngoài Trời 
(gồm cả thông tin cấp phép bán rượu)
https://www.denvergov.org/Government/COVID-19-Information/
Guidance-Resources/Businesses/Economic-Relief/Temp-Outdoor-
License

Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)
https://www.denvergov.org/files/assets/public/covid19/documents/
temporary-outdoor-expansions-faqs.pdf

Sở Vận Tải và Hạ Tầng Cơ Sở (DOTI)
Hướng Dẫn
https://www.denvergov.org/files/assets/public/covid19/documents/
temporary-patio-permit-guidance.pdf

Hướng Dẫn của Sở Xây Dựng và Cứu Hỏa 
https://www.denvergov.org/files/assets/public/community-
planning-and-development/documents/ds/forms-and-guides/
temporary-outdoor-expansion-building-fire-permits.pdf

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: 
Brad Johnson, Chuyên Gia Quy Hoạch 
Cao Cấp Của Thành Phố, Phòng Quy 
Hoạch & Phát Triển Cộng Đồng 
brad.johnson2@denvergov.org
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Có những lựa chọn nào?
Có hàng loạt lựa chọn. Dựa trên các đặc điểm của cơ sở kinh doanh và vị trí,
bạn có thể chọn phương pháp nào tốt nhất cho bạn. Những lựa chọn sẵn có được ghi bên dưới, tuy 
nhiên xin lưu ý rằng khả năng phê duyệt sẽ phụ thuộc vào các đặc tính cụ thể của khu vực và địa 
điểm kinh doanh của bạn.

VỈA HÈ HOẶC BÃI CỎ (LỀ ĐƯỜNG)

LÀN ĐỖ XE (LỀ ĐƯỜNG)

LÀN ĐI LẠI/ĐÓNG CỬA CẢ ĐƯỜNG PHỐ (LỀ ĐƯỜNG)

2. Thiết Kế và Quản Lý

 » Bạn có thể mở rộng sang 
vỉa hè và/hoặc bãi cỏ.

 » Bạn phải để lại vỉa hè đủ 
rộng cho người đi bộ (5-8 
feet) đi qua an toàn.

 » Loại mở rộng này dễ 
được phê duyệt nhất 
đối với các khu vực công 
cộng.

 » Có thể mở rộng cơ sở 
kinh doanh sang làn đi lại 
của xe cộ.

 » Những mở rộng này có 
quy trình phê duyệt chặt 
chẽ hơn.

 » Thường được các tổ chức 
đại diện cho nhiều cơ sở 
kinh doanh bảo lãnh.

 » Phải để lối đi lên vỉa hè 
cho dù trên đường đã có 
lối đi.

 » Bạn có thể mở rộng sang 
làn đỗ xe trên phố trước 
cửa cơ sở kinh doanh của 
bạn.

 » Những mở rộng này 
phải xem xét và đáp ứng 
những yêu cầu an toàn 
bổ sung.

 » Bạn nên phối hợp với 
hàng xóm để xác định và 
giải quyết những lo lắng.
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PRIVATE PROPERTY

KẾT HỢP CÁC LOẠI MỞ RỘNG LỀ ĐƯỜNG
 » Mở rộng ngoài trời 

có thể kết hợp với 
nhau để tạo ra một 
trải nghiệm từng lớp 
cho khách hàng.

 » Trong các bức ảnh 
của hai ví dụ đầu 
tiên bên trái là ngồi 
trên vỉa hè kết hợp 
với ngồi trên làn đỗ 
xe.

 » Trong bức ảnh ví 
dụ thứ ba bên trái, 
đóng cửa toàn bộ 
một tuyến phố kết 
hợp với các yếu 
tố trên vỉa hè, làn 
đậu xe, làn xe đi lại 
để tạo thành một 
không gian quảng 
trường tạm thời.

 » Các mở rộng có thể 
được phê duyệt trên 
các khu vực tư nhân 
như các chỗ đỗ xe 
hoặc khu vực phong 
cảnh» 

 » Các mở rộng này 
thường dễ được 
Thành Phố phê 
duyệt  do không 
ảnh hưởng đến 
đường phố công 
cộng

 » Có thể đặt các mở 
rộng trong khu vực 
đỗ xe ngoài đường 
phố cho dù có ảnh 
hưởng đến chỗ đỗ 
xe.
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Tối Ưu Hóa Mở Rộng Tạm Thời Ngoài Trời Của Bạn
Mỗi bố trí đều khác nhau và những người tham gia được khuyến khích thiết kế sáng tạo, nhưng có một số yếu tố và xem 
xét có thể áp dụng trong toàn hội đồng. Dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng hơn 15 mở rộng và trao đổi với một số người tham 
gia chương trình, phần này xác định những yếu tố và xem xét thiết kế chính có thể giúp bạn tối ưu hóa phần lắp đặt của 
mình. 

Kết hợp mở rộng của bạn với xung quanh
Hiên nhà sẽ mang lại lợi ích cho bạn. Đặt hiên nhà hòa nhập với nhà hàng chính và các đặc điểm khác sẽ đảm bảo nó bổ 
sung cho không gian kinh doanh chính. Những xem xét cụ thể để chọn địa điểm và hòa nhập được ghi bên dưới. 
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TẬN DỤNG CÁC YẾU TỐ CÓ SẴN

KẾT HỢP VỚI TÒA NHÀ BÊN CẠNH

 » Xem xét có thể đặt và thiết kế hiên nhà như thế nào 
để tận dụng những yếu tố có sẵn. Điều này giúp giảm 
chi phí.

 » Nếu có thể, tích hợp các hàng cây, hàng rào, chỗ để xe 
đạp và những yếu tố có sẵn khác.

 » Những đặc điểm này có thể tạo ra bóng mát, cảm 
giác như Khu vực riêng, khép kín, thu hút cái nhìn và 
những lợi ích khác.

 » Đặt hiên nhà của bạn kết hợp với các yếu tố chính của 
tòa nhà bên cạnh.

 » Điều chỉnh hiên nhà phù hợp với lối vào chính, cửa sổ 
hoặc chỗ ngồi ngoài trời cố định để tối ưu hóa kết nối 
về thị giác từ sân hiên với tòa nhà chính và tạo ra hoạt 
động.

 » Nếu bạn không thể đặt mở ộng của mình sát với các 
đặc điểm bên trên, hãy xem xét đặt gần một bức 
tường với những đặc điểm nghệ thuật hoặc hình vẽ 
thú vị.

1

1



6Trình Mở Rộng Tạm Thời Ngoài Trời  |  Hướng Dẫn Thiết Kế  07.02.21

Tối Ưu Hóa Sự Thoải Mái và An Toàn Của Khách Hàng
Các đặc điểm như máy sưởi, bóng mát, vòi phun sương có thể giúp giữ cho khách hàng thoải mái trong khi cũng thu hút 
sự chú ý, tạo điểm nhấn và thương hiệu của bạn.
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TẠO BÓNG MÁT CHE ÁNH NẮNG MẶT TRỜI

KHÁC BIỆT CỦA PHẦN SÀN 

TẠO CẢM GIÁC KHÉP KÍN

 » Tạo bóng mát bằng ô che, tấm bạt hoặc các cơ chế khác thường 
mang lại sự thoải mái cho khách hàng.

 » Tùy vào địa điểm, bạn có thể đặt hiên nhà để tận dụng bóng mát 
từ những hàng cây hay tòa nhà có sẵn.

 » Các thiết bị tạo bóng mát có thể thêm màu sắc và thu hút ánh 
nhìn.

 » Đảm bảo thiết bị tạo bóng mát được thiết kế chịu được gió mạnh 
và các điều kiện thời tiết khác, hoặc có thể nhanh chóng buộc chặt 
trong thời tiết khắc nghiệt.

 » Không đặt thiết bị tạo bóng mát nhô ra phần đường bắt buộc 
dành cho người đi bộ (trên vỉa hè) hoặc làn đường cho xe cộ đi lại

 » Xem xét phần nền, hoặc sàn, của hiên nhà có nên cải tiến để nâng 
cao trải nghiệm của khách hàng.

 » Trong khi nền bê tông hoặc trải nhựa được chấp nhận, một số 
người tham gia chương trình sử dụng các vật liệu đặc biệt hoặc 
nghệ thuật trên nền để khách bớt cảm giác như một bãi đậu xe 
hoặc đường phố.

 » Xem xét liệu cảm giác khép kín có thể giúp các khách hàng cảm 
thấy thoải mái hơn không.

 » Hàng rào, chậu hoa, vật chắn hoặc các vật liệu khác có thể được 
xem xét để tách khu vực của bạn ra khỏi đường xá, vỉa hè công 
cộng hoặc bãi đỗ xe.
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Tạo Ấn Tượng và Sự Bắt Mắt
Cảnh quan, chiếu sáng liền kề, nghệ thuật và các yếu tố thị giác tương tự khác có thể được thêm vào để nâng cao trải 
nghiệm của khách hàng, tạo sự bắt mắt và thể hiện một thẩm mỹ mong muốn.
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HÒA NHẬP CẢNH QUAN THÊM CHÚT NGHỆ THUẬT

TẠO SỰ ĐA DẠNG VỀ THỊ GIÁC

THÊM CHIẾU SÁNG

 » Cảnh quan là lợi thế lớn của một mở rộng.

 » Sử dụng cảnh quan làm mềm không gian, thu hút 
khách hàng,  tạo sự che chắn khỏi các con đường/
yếu tố khác hoặc giảm mùi/tiếng ồn.

 » Đặt các chậu cây hoặc cảnh quan ngẫu hứng (cảnh 
thật hay nhân tạo) hòa nhập với các yếu tố TOE 
khác là những biện pháp hiệu quả.

 » Thêm chút nghệ thuật nếu có thể. Hợp tác với các 
nghệ sĩ là một cách hay để thêm những yếu tố thị 
giác trong khi thể hiện sự sáng tạo địa phương.

 » Thêm chiếu sáng để nâng cao sự an toàn, tạo không 
khí và tăng sự hiện diện của cơ sở kinh doanh của 
bạn.

 » Nếu khu vực của bạn hoạt động vào ban đêm, hãy 
đặt các yếu tố chiếu sáng để nâng cao sự an toàn và 
sự hiện diện bằng cách chiếu sáng các bậc thang, lối 
vào, đường cho người đi bộ và khu vực ăn uống.

 » Xem xét hàng loạt các yếu tố để khu vực của bạn thu 
hút ánh nhìn và khách hàng nhiều hơn.

 » Đa dạng các hình thái và các yếu tố để thu hút về thị 
giác theo từng lớp mà không bị lộn xộn.
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Chọn Những Yếu Tố Đắt Tiền, Lâu Bền và Bền Vững
Bàn và ghế, các cấu trúc bệ, chậu cây, các đặc tính minh họa và những yếu tố khác thường được sử dụng. Những yếu tố 
này có thể có các mục tiêu chức năng, tăng thêm ấn tượng và thu hút khách hàng, nhưng cũng dễ bị hỏng. Hãy chọn các 
tính năng thể hiện thương hiệu của bạn trong khi đảm bảo độ bền.
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SỬ DỤNG ĐỒ ĐẠC BẰNG KIM LOẠI

SỬ DỤNG ĐỒ ĐẠC BẰNG GỖ ĐÃ HOÀN THIỆN

CÂN NHẮC SỬ DỤNG ĐỒ ĐẠC BỀN VỮNG

CHỈNH SỬA ĐỒ ĐẠC CỦA BẠN

THỂ HIỆN CẢM GIÁC BỀN VỮNG

 » Sử dụng đồ đạc kim loại có thể chịu đựng được 
các yếu tố thời tiết.

 » Nếu có thể, sử dụng các vật liệu chống gỉ.

 » Nếu chọn vật liệu gỗ, hãy sử dụng đồ đạc đã hoàn 
thiện để không bị nứt hoặc vỡ sau một thời gian sử 
dụng.

 » Nếu có thể, sử dụng các vật liệu tại địa phương và/
hoặc có thể tái chế/tái sử dụng. Tránh các vật liệu 
bằng nhựa nếu có thể.

 » Xem xét chọn những yếu tố thu hút sự chú ý và 
làm nổi bật thương hiệu của không gian của bạn.

 » Điều phối màu sắc hoặc vẽ lên các vật liệu thô để 
thêm đặc tính về thị giác.

 » Xem xét các vật liệu sẽ khiến không gian của bạn 
thể hiện có mục đích và bền vững.

 » Nếu có thể, tránh sử dụng những sợi xích bằng 
nhựa, hộp nhựa và các vật liệu khác rõ ràng là tạm 
thời.
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Tăng Cường Khả Năng Tiếp Cận Và Hòa Nhập
Xem xét những người bị hạn chế vận động hoặc khuyết tật có thể đi vào không gian của bạn như thế nào. Nếu 
có lề đường, bục cao, bậc thang, dây dợ hoặc những yếu tố khác có thể gây khó khăn, hãy khắc phục những vấn 
đề này để đảm bảo khu vực của bạn thích hợp với tất cả mọi người. Phải luôn duy trì lối vào vỉa hè công cộng, 
đường dốc ADA và lối sang đường.
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XỬ LÝ KHÓ KHĂN VỀ VIỆC TIẾP CẬN

HÒA NHẬP VỚI CÁC TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG

YẾU TỐ ĐỊA ĐIỂM DUY TRÌ CHUYỂN ĐỘNG
 » Xem xét bạn có thể thiết kết không gian như thế 
nào để tất cả mọi người dễ dàng sử dụng.

 » » Ví dụ, làm đường dốc cho người khuyết tật ADA 
đi từ hè phố vào cửa hàng trong làn đậu xe trên 
phố.

 » » Thêm một số ghế ngồi cho người khuyết tật ADA.

 » » Nếu bạn kết nối với các tiện ích của tòa nhà, 
hãy che bất kỳ dây dợ nào chăng ngang lối đi của 
người đi bộ với thiết bị (che đậy dây dợ) mà người 
khuyết tật ADA để tránh bị trượt ngã và tạo điều 
kiện đi vào dễ dàng.

 » » Nếu bạn đang xây dựng một cấu trúc trong làn 
đậu xe, hãy thiết kế sàn cao bằng vỉa hè hoặc có 
đường dốc để những người khó vận động có thể 
đi vào.

 » Đối với đóng cửa đường phố hoàn toàn, xem xét 
thêm các ghế ngồi công cộng và các tiện ích có thể 
sử dụng công cộng để đường phố có chức năng như 
một không gian công cộng độc đáo.

 » Với đóng cửa đường phố hoàn toàn, hãy để khoảng 
trống giữa các yếu tố và/hoặc ở trung tâm đường 
phố để công chúng tiếp cận. Như vậy nâng cao sự 
hiện diện và tất cả mọi người đều được sử dụng 
không gian đó.

 » Xem xét khách hàng của bạn sẽ di chuyển xung 
quanh như thế nào và đi lại giữa khu vực ngoài trời và 
tòa nhà/nhà vệ sinh.

 » Có thể bạn cần làm đường đi giữa khu vực ghế ngồi 
với lối vào tòa nhà.
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Đáp Ứng Những Yêu Cầu An Toàn Tối Thiểu 
đối với các Mở Rộng bên Lề Đường
Nếu không gian của bạn bên lề đường công cộng, bạn sẽ phải đáp ứng 
những yêu cầu an toàn tối thiểu của Sở Giao Thông và Hạ Tầng (DOTI). 
Những yêu cầu này là để đảm bảo lề đường an toàn cho khách hàng, 
người lái xe, người đi bộ, người đi xe đạp và những người khác.

Tùy vào đặc tính đường phố của bạn và vị trí của không gian trong lề 
đường, có thể bạn cần có những tính năng an toàn tối thiểu để bảo vệ 
những người sử dụng trước luồng giao thông bên cạnh. Những xem 
xét chính được ghi bên dưới và có thể xem thêm thông tin trong tài liệu 
Hướng Dẫn Mở Rộng Tạm Thời Ngoài Trời của DOTI: 
https://www.denvergov.org/files/assets/public/covid19/documents/
temporary-patio-permit-guidance.pdf

Trên các tuyến phố tốc độ thấp (bằng hoặc 
dưới 25mph), để nón giao thông loại nhẹ 
hoặc tính năng tương tự khác để cảnh báo 
người lái xe về mở rộng trong làn đậu xe trên 

Trên các tuyến phố tốc độ cao (hơn 25mph) 
và trong Trung Tâm, cần đặt dải phân cách để 
đảm bảo an toàn giữa một mở rộng trong làn 
đậu xe và các xe trên đường.
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Quản Lý và Duy Trì một Mở Rộng Tạm Thời Ngoài Trời
Trước khi quyết định về thiết kế, người nộp đơn phải suy nghĩ kỹ về trách nhiệm duy trì và quản lý của mình. Trang này xác 
định những trách nhiệm bảo trì chủ yếu mà người nộp đơn nên xem xét.

Lối Đi Cho Người Đi Bộ
Đảm bảo không gian của bạn không cản 
trở lối đi công cộng. Nếu một khách hàng 
gây cản trở, bạn sẽ phải đưa họ về đúng 
vị trí.

Duy Trì Cảnh Quan
Nếu bạn hòa nhập với cảnh quan, hãy có 
kế hoạch để duy trì cảnh quan. Có thể 
dùng cây giả để giảm việc duy trì.

Tiếp Cận Tiện Ích
Sẵn sàng tháo dỡ không gian của bạn 
nhanh chóng nếu Thành Phố cần sử dụng 
khu vực này để bảo trì đột xuất.

Phòng Ngừa Trộm Cắp
Nếu bạn định để lại trang thiết bị trong 
giờ nghỉ, hãy khóa những đồ đạc dễ mất 
trộm.

Sửa Chữa
Không gian của bạn có thể cần sửa chữa 
theo thời gian. Hãy kiểm tra thường 
xuyên bất kỳ cấu trúc hay trang thiết bị 
nào để đảm bảo chúng trong tình trạng 
tốt và sửa chữa nếu cần.

Sắp Xếp/Giải Lao Hàng Ngày
Nếu sử dụng các thiết bị có thể di chuyển, 
hãy xem xét số nhân viên và thời gian cần 
thiết để di chuyển vào và ra khỏi tòa nhà 
mỗi đêm. Nếu bạn sử dụng các bình khí 
propane, hãy để bên ngoài và giao hàng 
“đúng lúc” để bạn không cần dự trữ nhiều 
hơn cần thiết.

Xóa Hình Gra�ti 
Nếu không gian của bạn có các mặt 
phẳng trống lớn, nó rất dễ bị vẽ bẩn. Hãy 
sẵn sàng xóa ngay lập tức.

Các Tính Năng An Toàn
Nhiều khu mở rộng ngoài trời phải có 
những tính năng an toàn như nón giao 
thông hay dải phân cách. Nếu không 
gian của bạn có những tính năng này, 
hãy kiểm tra hàng ngày để đảm bảo 
chúng không bị dịch chuyển.

Vệ Sinh/Dọn Tuyết
Bạn chịu trách nhiệm dọn dẹp không gian 
của mình và giữ cho nó sạch rác, kể cả 
tuyết. Bạn có thể cần để một khoảng trống 
để trữ tuyết. Không để tuyết trên đường 
phố. Nếu không gian của bạn gây bẩn thỉu, 
xả rác hay tuyết vào khu vực xung quanh, 
hãy là một hàng xóm tốt và dọn dẹp ngay.

Khai Thông Thoát Nước
Nếu không gian của bạn có cấu trúc 
hoặc để trang thiết bị trong khu vực từ 
bên này sang bên kia, hãy đảm bảo nó 
không chặn đường thoát nước mưa dọc 
theo lề đường và rãnh nước.

Hợp Tác Với Hàng Xóm
Hãy là một hàng xóm tốt. Kiểm tra với các 
cơ sở kinh doanh bên cạnh để đảm bảo 
không gian của bạn không ngay ra các 
vấn đề không mong muốn. Nếu có, hãy 
hợp tác với hàng xóm xử lý bất kỳ khó 
khăn nào.

Chuẩn Bị Đối Phó Thời Tiết
Những sự kiện thời tiết nghiêm trọng có 
thể gây thiệt hại. Hãy đảm bảo không 
gian của bạn chịu được gió mạnh, mưa và 
tuyết. Nếu không, hãy thiết kế để có thể 
tháo dỡ các trang thiết bị dễ hỏng nhanh 
chóng trong tình hình thời tiết khắc 
nghiệt.

Created by jonifrom the Noun Project
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Cần Làm Gì Trước Khi Liên Hệ Với Thành Phố
Mặc dù không bắt buộc, bạn có thể được phê duyệt dễ dàng hơn nếu xem xét kỹ một số 
bước thiết kế ban đầu trước khi nộp phương án lên Thành Phố. Làm theo những bước thiết 
kế cơ bản sau có thể giúp bạn tạo ra phương án TOE ban đầu và chuẩn bị trả lời những câu 
hỏi mà các cơ quan của thành phố có thể nêu ra.

3. Bắt Đầu và Xin Phê Duyệt

Bước 1: Xem Xét Địa Điểm và Những Hạn Chế

Bước 2: Trao Đổi Với Hàng Xóm

Bước 5: Phát Triển Phương Án Ban Đầu

Bước 3: Xác Định Những Yếu Tố Cần Thiết

Bước 4: Xem Hướng Dẫn Thiết Kế

Bước 6: Xem Xét Những Khó Khăn Về Bảo Trì

Bước 7: Sửa Phương Án và Gửi Lên Thành Phố!

 » Xem xét những hạn chế trong khu vực của bạn.

 » Lưu thông xe cộ, khu vực bốc/dỡ, các tiện ích, tầm nhìn và độ dốc của 
đường phố và tất cả những hạn chế có thể ảnh hưởng đến thiết kế.

 » Nếu không gian của bạn ở lề đường công cộng, hãy trao đổi với hàng xóm 
về các kế hoạch của bạn và hỏi xem họ có vấn đề gì không.

 » Nếu có thể, hãy xin thư ủng hộ từ hàng xóm của quý vị.

 » Tính toán các yếu tố thiết yếu bạn muốn đưa vào khu mở rộng ngoài trời.

 » Có thể bao gồm các bục, đồ đạc, cảnh quan, rào chắn và các tính năng 
tương tự khác.

 » Xem xét Hướng Dẫn Thiết Kế này để biết khu mở rộng ngoài trời của bạn 
có thể được tối ưu cho các khách hàng như thế nào.

 » Tham khảo các quy tắc và yêu cầu (xem trang 2 của tài liệu này để biết các 
liên kết trên web) về các tiêu chuẩn tối thiểu và các quy tắc có thể áp dụng.

 » Phát triển phương án ban đầu cho khu mở rộng ngoài trời của bạn.

 » Có thể kết hợp giữa thuyết minh và hình vẽ thể hiện phương án sơ bộ với 
những kích thước cơ bản.

 » Xem xét một lần nữa phương án của bạn với Hướng Dẫn Thiết Kế này, bao 
gồm khó khăn về bảo trì mà phương án của bạn sẽ trình bày.

 » Nếu cần, sửa phương án ban đầu và thay đổi nếu cần và gửi cho Thành Phố bằng cách 
bấm “Gửi Đề Xuất” trên trang web Mở Rộng Tạm Thời Ngoài Trời
https://www.denvergov.org/Government/COVID-19-Information/Guidance-Resources/
Businesses/Economic-Relief/Temp-Outdoor-License
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Những Xem Xét Chính đối với Phê Duyệt
Thành phố xem xét kỹ lưỡng các Mở Rộng Tạm Thời Ngoài Trời để đảm bảo an toàn. Trong một số trường hợp, nhiều cơ 
quan của Thành Phố cùng xem xét và kiểm tra không gian của bạn trước khi cấp giấy phép cuối cùng. Đồ họa bên dưới thể 
hiện các yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến mức độ xem xét. Những người nộp đơn chọn những yếu tố đặc biệt cần xem 
xét chặt chẽ hơn thì phải chuẩn bị tham gia quy trình xem xét nhiều hơn. Để biết những yêu cầu cụ thể, xin xem những 
quy định chi tiết của chương trình (xem những liên kết trên trang 2).

Khu vực 
tư nhân

Các Cơ Quan Xem Xét
Quy Hoạch & Phát Triển Cộng Đồng
Sở Cứu Hỏa  Denver
Sở Vận Tải & Cơ Sở Hạ Tầng
Luyện Tập & Cấp Phép

Các Cơ Quan Xem Xét
Quy Hoạch & Phát Triển Cộng Đồng
Sở Cứu Hỏa  Denver
Sở Vận Tải & Cơ Sở Hạ Tầng

Các Cơ Quan Xem Xét
Quy Hoạch & Phát Triển Cộng Đồng 
Sở Vận Tải & Cơ Sở Hạ Tầng

Các Cơ Quan Xem Xét
Luyện Tập & Cấp Phép

Các Cơ Quan Xem Xét
Sở Cứu Hỏa  Denver

Các Cơ Quan Xem Xét
Sở Vận Tải & Cơ Sở Hạ Tầng
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Xem xét/
Hạn chế ít ơn

Xem xét/
Hạn chế nhiều hơn

Xem xét/
Hạn chế ít ơn

Xem xét/
Hạn chế nhiều hơn

Xem xét/
Hạn chế ít ơn

Xem xét/
Hạn chế nhiều hơn

Xem xét/
Hạn chế ít ơn

Xem xét/
Hạn chế nhiều hơn

Xem xét/
Hạn chế ít ơn

Xem xét/
Hạn chế nhiều hơn

Xem xét/
Hạn chế ít ơn

Xem xét/
Hạn chế nhiều hơn

Vỉa hè/
bãi cỏ

Làn đỗ 
xe trên 

phố

Trong 
làn xe 

cộ đi lại

Không 
điện

Đèn
Thấp

Không 
Sưởi

Sưởi
Điện

Đèn
Cao Máy  Phát

Sưởi   
Khí 

Khí từ 
tòa nhà

Không 
rượu

Phục vụ 
Rượu

25mph trở 
xuống

Trên
25

mph

Trong khu 
vực thị 

trấn

Không 
cấu trúc

Cấu 
trúc/lều 

nhỏ

Hàng 
rào 

ngắn

Cấu trúc 
nhỏ có 

bàn

Hàng
rào
cao

Cấu 
trúc/

lều lớn

Lưu ý: Theo các liên kết trên trang 2 của tài liệu này để biết thêm chi tiết, các quy tắc và yêu cầu liên quan đến những chủ đề này.
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