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TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN

THÔNG TIN

Thưa Quý vị chủ nhân nhà hàng, quán ăn,
Chúng tôi gửi thư này thông báo cùng quý vị là Sắc lệnh #SkipTheStuff (Không cần, không lấy, không trao) của Denver 
bắt đầu có hiệu lực từ tháng 2022. Sắc lệnh này đòi hỏi tất cả các nhà hàng, quán ăn (retail food establishment, gọi tắt 
là RFE) chỉ cung cấp các vật dụng dùng một lần và các túi gia vị dùng một lần khi khách hàng yêu cầu. Sắc lệnh này 
được ban hành với mục đích giảm số lượng rác rưởi vì các món chỉ dùng một lần, sửa đổi thói quen của khách hàng về 
các món chỉ dùng một lần và giúp nhà hàng, quán ăn giảm những chi phí không cần thiết. 
Sắc lệnh này áp dụng cho tất cả các nhà hàng, quán ăn (RFE). Bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

• Nhà hàng, quán ăn
• Công ty bên thứ ba chuyên giao thức ăn
• Các nhà hàng, quán ăn theo định nghĩa trong phần 23-2(30) của bộ luật đô thị sửa đổi

Những trường hợp được miễn tuân theo sắc lệnh này gồm:
•  Các quầy tự phục vụ bên trong các nhà hàng, quán ăn, hoặc các chương trình sinh hoạt đặc biệt có 

cung cấp vật dụng và túi gia vị dùng một lần. 
• Các phần thức ăn đóng gói sẵn trong đó có vật dụng và túi gia vị dùng một lần. 
•  Các phần ăn cung cấp qua các dịch vụ xã hội cho những thành phần khốn khổ đang gặp nhiều khó 

khăn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, các phần ăn do nhà trường, nhà tạm trú cho người vô gia cư 
cung cấp và các chương trình cung cấp bữa ăn cho người cao tuổi. 

• Các phần ăn cung cấp cho khách ngụ trong khách sạn, nhà nghỉ hoặc nhà cho thuê phòng.
•  Các vật dụng cụ thể mà các công ty bên thứ ba chuyên giao thức ăn cần sử dụng để tránh bị đổ, để 

giao thức ăn, thức uống một cách an toàn, như nắp đậy ly, nút đậy tránh bị đổ và khay.

Để tuân theo sắc lệnh này, các nhà hàng, quán ăn phải: 
• Chỉ cung cấp các vật dụng và túi gia vị dùng một lần khi khách hàng yêu cầu.
•  Cho khách hàng biết, ngay lúc họ đặt thức ăn - trực tuyến, qua điện thoại hay nói chuyện trực tiếp - rằng quý vị chỉ 

có thể cung cấp các vật dụng và túi gia vị dùng một lần nếu khách hàng yêu cầu.
•  Đặt bảng chỉ dẫn ngay nơi quý vị nhận đặt thức ăn, cho khách hàng biết rằng quý vị chỉ cung cấp các vật dụng và 

túi gia vị dùng một lần khi khách hàng yêu cầu.
• Hàng quán sẽ bị cảnh cáo bằng văn bản chính thức nếu không tuân theo sắc lệnh này. 
• Nếu vi phạm nhiều lần trong một năm tính theo dương lịch, các hàng quán có thể bị phạt $999 cho mỗi lần vi phạm.

Để biết thêm thông tin, tải về bảng hiệu miễn phí in ra được cho nhà hàng, quán ăn, công ty của quý vị và tờ tài liệu 
về Chương 2, Điều XIX của Bộ luật Đô thị sửa đổi của Denver, xin vào trang www.DenverGov.org/SkipTheStuff.

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC
Sắc lệnh #SkipTheStuff (Không cần, không lấy, không trao)
(Chương 2, Điều XIX của Bộ luật Đô thị sửa đổi của Denver)
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