
Tu chính Luật Địa phương về Ly, cốc dùng một lần – có hiệu lực 
vào ngày 1 tháng 7 

Vào ngày 7 tháng 6 năm 2022, Hội đồng Thành phố Vancouver đã phê duyệt các thay đổi đối với 
các quy định về ly, cốc trong Luật Địa phương số 4450 – Môn bài để yêu cầu các doanh nghiệp 
chấp nhận ly, cốc sạch có thể tái sử dụng của khách hàng cho thức uống đặt mua tại cửa hàng bắt 
đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Yêu cầu đối với các doanh nghiệp phải chấp nhận ly, cốc tái sử 
dụng của khách hàng đã được Hội đồng phê duyệt về nguyên tắc vào ngày 2 tháng 3 năm 2022.  
Các yêu cầu theo luật địa phương mới đối với ly, cốc có thể tái sử dụng đã được soạn thảo với sự 
hướng dẫn của các cơ quan y tế công cộng. Những thay đổi này giúp tạo ra một sân chơi bình 
đẳng cho các doanh nghiệp và cho phép khách hàng tránh phải trả phí ly, cốc và giảm lãng phí 
bằng cách chọn một thứ có thể tái sử dụng để thay thế. 

Chi tiết các quy định về chấp nhận ly, cốc có thể tái sử dụng của 
khách hàng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022  
Các nhà cung cấp thực phẩm phải có và tuân theo một thể thức bằng văn bản về phục vụ thức 
uống (nóng và lạnh) trong ly, cốc sạch có thể tái sử dụng của khách hàng với thức uống được 
đặt mua tại cửa hàng. Thể thức này phải phù hợp với thực hành an toàn thực phẩm và vệ sinh 
theo đòi hỏi của các cơ quan y tế công cộng.  

• Các nhà cung cấp thực phẩm có thể từ chối
o Ly, cốc không an toàn (ví dụ như ly, cốc dơ bẩn hay sứt mẻ).
o Ly, cốc quá nhỏ không đủ đựng thức uống khách đã đặt mua.
o Ly, cốc không an toàn cho thức uống nóng (ví dụ như bình thủy tinh không

cách nhiệt).
• Yêu cầu chấp nhận các ly, cốc có thể tái sử dụng của khách hàng cũng sẽ không áp dụng

cho:
o Thức uống đã được dọn trong các vật chứa tái sử dụng được. Khi một thức

uống đã được dọn trong ly, cốc có thể tái sử dụng do doanh nghiệp cung cấp (ví dụ:
tại nhà hàng ăn uống), doanh nghiệp đó không bắt buộc phải chấp nhận ly, cốc có
thể tái sử dụng của khách hàng cho thức uống đó.

o Thức uống có cồn. Nơi có giấy phép bia rượu có trách nhiệm bảo đảm rằng khách
hàng không mang rượu ra ngoài khu vực phục vụ rượu của họ.

o Các sự kiện có xét túi xách. Các sự kiện nơi tất cả khách phải chịu việc xét đồ đạc
để tránh mang vào những thứ có thể dùng để ném, phóng đi.

o Điểm bán lái xe qua mua. Các nhà cung cấp thực phẩm không bắt buộc phải chấp
nhận ly, cốc có thể tái sử dụng tại những điểm khách lái xe qua mua (drive-thrus)

Ghi chú: Phí ly, cốc và các quy định khác về ly, cốc vẫn phải áp dụng khi các ly, cốc có thể tái sử 
dụng không thể được chấp nhận.  

Để biết thêm chi tiết về các yêu cầu của luật địa phương mới này đối với ly, cốc có thể tái sử dụng, 
mời truy cập vancouver.ca/reduce-single-use 



Với các doanh nghiệp, điều này có nghĩa là: 
• Nếu kế hoạch vệ sinh và an toàn thực phẩm hiện tại của quý vị bao gồm một thể thức

bằng văn bản về chấp nhận các ly, cốc sạch có thể tái sử dụng của khách hàng, quý vị có
thể tiếp tục thực hiện theo thể thức đó mà không cần thay đổi hoạt động của mình.
LỜI KHUYÊN: Hãy cho khách hàng biết quý vị chấp nhận các ly, cốc có thể tái sử dụng.
Bích chương và hộp đặt ở quầy hiện có tại vancouver.ca/reduce-single-use

• Nếu kế hoạch vệ sinh và an toàn thực phẩm của quý vị chưa có một thể thức bằng văn
bản về chấp nhận các ly, cốc tái có thể sử dụng của khách hàng, hãy cập nhật kế hoạch
càng sớm càng tốt và gửi lên cơ quan y tế địa phương để xem xét và phê duyệt
để quý vị có thể bắt đầu chấp nhận các ly, cốc tái có thể sử dụng trước ngày 1 tháng 7
năm 2022. LỜI KHUYÊN: Các thể thức sử dụng ly, cốc không tiếp xúc, được Cơ quan Y tế
Duyên hải Vancouver cho phép, hiện có tại vancouver.ca/cups

Các Câu hỏi Thường gặp 

1. Các doanh nghiệp có thể chấp nhận ly, cốc sạch có thể tái sử dụng của khách hàng
trong đại dịch COVID-19 không?

Có. Theo hướng dẫn hiện hành của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC và Cơ quan Y tế Duyên hải 
Vancouver, các nhà cung cấp thực phẩm có thể chấp các nhận ly, cốc có thể tái sử dụng của khách 
hàng trong đại dịch COVID-19, miễn là các cửa hàng có chính sách của mình và tuân theo các biện 
pháp phòng ngừa bắt buộc.  

2. Các nhà cung cấp thực phẩm có thể sử dụng những phương pháp nào để chấp nhận
và đổ thức uống vào ly, cốc có thể tái sử dụng của khách hàng một cách an toàn trong
đại dịch COVID-19?

Hiện có “Phương pháp ly, cốc không tiếp xúc” trên trang mạng của Thành phố tại 
vancouver.ca/cups. Được sử dụng bởi các quán cà phê và nhà hàng trên khắp thế giới, những thể 
thức này an toàn cho việc chấp nhận các ly, cốc có thể tái sử dụng của khách hàng trong đại dịch 
COVID-19 và được Cơ quan Y tế Duyên hải Vancouver cho phép. Hãy truy cập  
vancouver.ca/reduce-single-use  để tải về bộ công cụ cho các vật dụng dùng một lần. 

3. Các nhà cung cấp có phải chấp nhận ly, cốc bẩn hoặc bị sứt mẻ, hoặc bình chứa không
được làm từ vật liệu an toàn thực phẩm không?

Không, các nhà cung cấp thực phẩm không bắt buộc phải chấp nhận các ly, cốc có thể tái sử dụng 
mà không an toàn cho thực phẩm của khách hàng.  

Các nhà cung cấp thực phẩm phải lập ra và tuân theo thể thức chấp nhận các ly, cốc có thể tái sử 
dụng của khách hàng và các thể thức này phải phù hợp với hướng dẫn của y tế cộng đồng.Chính 
sách của tỉnh bang về việc sử dụng hộp đựng thực phẩm có thể tái sử dụng trong các cơ sở thực 
phẩm ở B.C. có các hướng dẫn cho những nhà cung cấp thực phẩm để lập ra các thể thức nhằm từ 
chối các ly, cốc bẩn, không thuộc hạng dành cho thực phẩm hoặc bị hư hỏng. 



4. Các doanh nghiệp nên nói chuyện với ai về việc cập nhật các kế hoạch an toàn thực
phẩm và vệ sinh môi trường cũng như các yêu cầu khác về sức khỏe cộng đồng?

Hãy tiếp xúc với Viên chức Sức khỏe Môi trường (Environmental Health Officer). Nếu Cơ quan Y tế 
Duyên hải Vancouver là cơ quan y tế địa phương của quý vị, hãy gọi số (604) 675-3800 hoặc gửi 
email về ehvc@vch.ca  


