
Tu chính Luật Địa phương về Ly, cốc dùng một lần – ngày 29 tháng 3 
năm 2022 

Kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2022, các doanh nghiệp có thể cung cấp đồ uống miễn phí sau đây bằng 
ly, cốc dùng một lần mà không cần tính phí ly, cốc:  

● Đồ uống cung cấp cho khách hàng mà không tính tiền (như nước uống miễn phí, cà phê
tặng miễn phí, v.v…)

● Đồ uống cung cấp đổi lấy “phiếu đồ uống” (drink voucher – phiếu ghi rằng được dùng để đổi
lấy một món đồ uống miễn phí, hoặc đồ uống miễn phí + đồ ăn miễn phí)

● Đồ uống được lấy bằng cách đổi điểm (points) hoặc phần thưởng (rewards) có được nhờ sử
dụng chương trình thưởng hoặc khách hàng trung thành của một doanh nghiệp có môn bài
kinh doanh ăn uống.

GHI CHÚ: Đồ uống được mua bằng phiếu quà tặng tiền mặt, thẻ quà tặng hoặc dịch vụ đồ uống dài 
hạn không được miễn phí ly, cốc. Việc miễn trừ này cũng không bao gồm đồ uống được gọi theo suất 
ăn combo hoặc khuyến mãi mua một tặng một. 

Các Câu hỏi Thường gặp 

Phiếu đồ uống và phiếu quà tặng tiền mặt khác nhau thế nào?  
“Phiếu quà tặng tiền mặt” (monetary voucher là thẻ hoặc phiếu mua hàng - phiếu in hoặc kỹ thuật 
số) có giá trị bằng tiền, bao gồm cả thẻ quà (gift card). Khách hàng thường có thể dùng phiếu quà 
tằng tiền mặt để thanh toán cho bất kỳ món nào trong thực đơn.  
“Phiếu đồ uống” là thẻ hoặc phiếu (in hoặc kỹ thuật số) chỉ dành cho đồ uống miễn phí (hoặc đồ 
uống miễn phí và bữa ăn miễn phí) và không được sử dụng cho các món khác, không xác định, trong 
thực đơn. 

Các nhà cung cấp thực phẩm có thể tránh tính phí ly, cốc bằng cách bán điểm và phần 
thưởng thông qua các chương trình khách hàng trung thành không? (thí dụ: khách hàng 
trả $5 để lấy 100 điểm khách hàng trung thành và sau đó đổi số điểm đó để lấy “đồ uống 
miễn phí”)  
Không, sự miễn trừ này không bao gồm điểm hoặc phần thưởng mà khách hàng đã mua. Điểm và 
phần thưởng có giá trị nếu kiếm được chúng khi mua hàng trước đây, được cung cấp để đổi lấy các 
hoạt động tương tác (thí dụ: khảo sát khách hàng), được tặng dưới dạng phần thưởng chào mừng 
hoặc thưởng khi đăng ký, v.v…  

Các nhà cung cấp thực phẩm có thể tránh tính phí ly, cốc cho khách hàng bằng cách bán 
phiếu đồ uống không? (thí dụ: doanh nghiệp bán phiếu đồ uống cho khách hàng sau đó 
ngay lập tức đổi phiếu quà tặng đó lấy “đồ uống miễn phí”)  
Không, sự miễn trừ phí ly, cốc này không bao gồm các phiếu đồ uống được mua trong vòng 3 giờ 
trước khi món đồ uống được gọi. 

Hãy truy cập trang mạng vancouver.ca/reduce-single-use để tải về bộ tài liệu về các vật dụng 
dùng một lần.   




