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DANH SÁCH CHO CÁC CỬA TIỆM BÁN LẺ CHUẨN BỊ
LỆ PHÍ CHO BAO TÚI DÙNG MỘT LẦN
(Chương 48, Điều IX của Bộ luật Đô thị sửa đổi của Denver)

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, 2021, tất cả các cửa tiệm bán lẻ tại Denver, theo định nghĩa của Bộ luật Đô thị sửa đổi của Denver, bắt 
buộc phải tính $0.10 cho mỗi bao, túi dùng một lần (bằng nhựa, giấy hay bằng vật liệu khác) cung cấp cho 
khách hàng khi ra tính tiền. Điều này hiện bao gồm chợ nông sản, chợ ven đường hoặc quầy hàng, lễ hội hoặc nhà cung cấp hoặc sự 
kiện tạm thời khác bao gồm các nhà cung cấp tạm thời. 

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, một cửa hàng không được cung cấp túi đựng nhựa dùng một lần cho khách hàng. Hàng 
tồn kho đã được mua trước ngày 1 tháng 1 năm 2024 có thể được sử dụng vào hoặc trước ngày 1 tháng 6 năm 2024. Các cửa hàng 
chỉ có thể cung cấp túi giấy dùng một lần được làm từ 100% vật liệu tái chế hoặc nội dung sau tiêu dùng khác, hoặc túi có thể tái sử 
dụng theo quy định của pháp lệnh.

Mục đích của Lệ phí cho bao túi dùng một lần là để giải quyết ảnh hưởng và chi phí của bao, túi dùng một lần đối với cộng đồng và 
khuyến khích mọi người sử dụng bao túi dùng lại được.
Vui lòng xem lại danh sách chuẩn bị để bảo đảm cửa tiệm, nhân viên và khách hàng của quý vị đã hiểu và sẵn sàng tuân theo sắc 
lệnh Lệ phí cho bao túi dùng một lần.

 Vào trang DenverGov.org/BringYourOwnBag để xem tài liệu Lệ phí cho bao túi dùng một lần và bộ công cụ miễn phí dành
cho cửa hàng bán lẻ.

 Điều chỉnh máy tính tiền của quý vị để theo dõi và tính lệ phí từng bao túi dùng một lần (túi nhựa, bao giấy hoặc
bao túi bằng vật liệu khác) cung cấp khi khách hàng ra tính tiền. Sắc lệnh Lệ phí cho bao túi dùng một lần đòi
hỏi là trong hóa đơn của khách hàng phải có số túi dùng một lần được cung cấp và tổng số lệ phí tính cho mỗi
loại túi.

 Biết bao túi nào được miễn tính tiền bao túi dùng một lần, gồm cả những túi được cung cấp cho những người
trong Chương trình trợ giúp thực phẩm của liên bang hoặc tiểu bang.

  Thông báo cho khách hàng:

•  Niêm yết trên cửa ra vào của tiệm, quầy tính tiền, và nơi trữ xe đẩy hay trong bãi đậu xe những bảng nhắc nhở khách hàng tự 
mang theo túi. Vào trang DenverGov.org/BringYourOwnBag để tải về những bảng nhắc nhở in ra được.

•  Cung cấp thông tin về lệ phí bao túi cho khách hàng trên trang mạng và bằng các phương tiện truyền thông
trên giấy, như quảng cáo giảm giá gửi qua bưu điện hàng tuần.

• Nhắc nhở qua hệ thống thông báo trong cửa tiệm hàng ngày.
• Nồng nhiệt cảm ơn khách hàng khi thấy họ mang theo túi riêng của họ.

 Hướng dẫn nhân viên của quý vị:

• Huấn luyện nhân viên thu ngân và nhân viên giúp bỏ thực phẩm vào bao, túi về sắc lệnh lệ phí bao túi mới này.
•  Chỉ định một nhân viên chuyên phụ trách về sắc lệnh Lệ phí cho bao túi dùng một lần và một huấn luyện viên trong nhóm của quý 

vị để giải đáp mọi thắc mắc và huấn luyện cho nhân viên thu ngân và nhân viên giúp bỏ thực phẩm vào bao, túi mới nếu cần.
•  Cung cấp cho quản lý và nhân viên thu ngân tài liệu tham khảo về Lệ phí cho bao túi dùng một lần đăng trên DenverGov.org/

BringYourOwnBag và treo những bản này ở những khu vực chỉ dành cho nhân viên cửa tiệm.

• Ghi nhận và đề cao những nhân viên luôn nỗ lực cám ơn khách hàng đã mang túi riêng khi đến mua sắm.

 Nếu dự định cung cấp miễn phí bao túi dùng lại được cho khách hàng, nhớ bảo đảm là những bao túi này đáp ứng các yêu cầu về 
bao túi có thể dùng lại được nêu trong Bộ luật Đô thị sửa đổi của Denver đăng trên trang DenverGov.org/BringYourOwnBag. Đặt 
những bao túi dùng lại được gần quầy tính tiền.

 Báo cáo số túi dùng một lần đã cung cấp cho khách hàng và nộp lệ phí thích hợp cho chính quyền thành phố mỗi ba tháng.




