
Tôi có thể tìm thấy luật địa phương về ống hút nhựa ở đâu? 

Các quy tắc quản lý ống hút nhựa là một chuỗi các sửa đổi đối với Luật Cấp phép số 
4450. Bản sửa đổi luật địa phương này hiện có tại vancouver.ca/straws 

• Luật địa phương 12618 (sửa đổi Luật Cấp phép số 4450 về ống hút
nhựa)

Luật Cấp phép số 4450 hợp nhất hiện có tại vancouver.ca/your-
government/licence-bylaw 

Tại sao lại cấm ống hút nhựa? 

Luật địa phương về ống hút nhựa nằm trong một loạt hành động mà Thành phố đang 
thực hiện để giảm rác của các đồ dùng sử dụng một lần khi chúng ta hướng tới mục 
tiêu là trở thành một cộng đồng không rác thải vào năm 2040.  

Trong năm 2018, khoảng 31 triệu ống hút nhựa đã được vứt vào thùng rác ở 
Vancouver. Thêm vào đó, vô số ống hút nhựa không rõ nguồn gốc đã được vứt bừa bãi 
trong môi trường tự nhiên. Theo tổ chức làm sạch bờ biển Great Canadian Shoreline 
Cleanup, vào năm 2019, ống hút nhựa là một trong số mười loại rác phổ biến nhất 
được tìm thấy trên các bờ biển của Canada và có tác động tiêu cực đến sinh vật biển và 
môi trường khi bị vứt xả bừa bãi.   

Trước khi có luật địa phương về ống hút nhựa, và là một kết quả của phong trào toàn 
cầu đòi cấm ống hút nhựa, nhiều doanh nghiệp ở Vancouver đã loại bỏ ống hút nhựa 
để thể hiện rằng họ coi trọng môi trường.  
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Những loại ống hút nhựa nào bị cấm? 

Ngoại trừ ống hút nhựa dẻo được bọc riêng từng cái bằng giấy và phải được cung cấp 
theo yêu cầu vì cần sử dụng, luật địa phương cấm các loại ống hút nhựa sau: 

• Làm từ các sản phẩm nhiên liệu hóa thạch, 

• Mang nhãn hoặc được mô tả là có thể ủ phân được hoặc phân hủy được hoặc 

• Mang nhãn hoặc được mô tả là nhựa làm từ thực vật hoặc các vật liệu sinh học 
khác (ví dụ: bắp, khoai tây, mía) 

Tại sao lệnh cấm ống hút nhựa bao gồm cả loại nhựa có mang nhãn hoặc 
được mô tả là có thể ủ phân được, phân hủy được (phân hủy sinh học, phân 
hủy oxit, phân hủy quang học, v.v.), nhựa sinh học và nhựa làm từ thực vật 
hoặc các vật liệu sinh học khác hoặc trộn với sợi thực vật hoặc các vật liệu 
khác? 

Ngoài các ống hút nhựa được làm từ nhiên liệu hóa thạch, luật địa phương về ống hút 
nhựa cũng cấm các loại nhựa nêu trên bởi vì chúng:  

• Không được chấp nhận trong chương trình Thùng Xanh lục (Green Bin) của 
Thành phố 

• Gây ô nhiễm cho các dòng ủ phân và tái chế hiện có  

• Không được chấp nhận để ủ phân xanh theo quy định của tỉnh bang 

• Không được thiết kế để phân hủy sinh học nếu được xả trong môi trường tự 
nhiên 

Nhựa có nhãn hoặc được mô tả là có thể ủ phân được hoặc phân hủy được cũng không 
được chấp nhận trong chương trình thu gom rác tái chế ở khu dân cư Recycle BC.  

Là chất gây ô nhiễm, những loại nhựa này rất có thể sẽ được loại bỏ khỏi các dòng ủ 
phân tại địa phương và sau đó được thải ra bãi chôn lấp hoặc lò đốt. 

Thành phố Vancouver có phê duyệt hoặc chứng nhận ống hút đáp ứng các 
yêu cầu của luật địa phương không? 

Không. Các chủ sở hữu giấy phép kinh doanh và nhà sản xuất phải đảm bảo ống hút họ 
phân phối đáp ứng các yêu cầu của luật địa phương.   
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Luật địa phương về ống hút nhựa của Vancouver bảo vệ khả năng tiếp cận 
bằng cách nào? 

Luật địa phương về ống hút nhựa bao gồm điều kiện được tiếp cận sử dụng đối với các 
doanh nghiệp, tổ chức từ thiện và tổ chức phi lợi nhuận để cung cấp ống hút nhựa dẻo, 
được gói riêng bằng giấy, cho những người cần chúng để tiêu thụ đồ uống và dinh 
dưỡng một cách an toàn. Ống hút bằng nhựa phải được cất ở sau quầy để dành cho 
người cần dùng. 

Bất cứ ai yêu cầu ống hút nhựa dẻo sẽ nhận được một ống hút. Mọi người không bị bắt 
buộc hoặc không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin y tế nào để chứng minh nhu cầu 
của họ.  
Theo khả năng hiểu biết của chúng tôi, luật địa phương của Vancouver đặt ra tiêu 
chuẩn cao nhất về khả năng tiếp cận trong số các lệnh cấm ống hút nhựa, đồng thời 
cũng làm việc để giảm phần lớn chất thải ống hút nhựa.  

Tại sao luật địa phương về ống hút nhựa của Vancouver có bao gồm điều kiện 
để được tiếp cận sử dụng? 

Nếu không có điều kiện để được tiếp cận sử dụng trong luật địa phương về ống hút 
nhựa, các nhà cung cấp thực phẩm có thể quyết định không cung cấp ống hút nhựa 
dẻo, được gói riêng từng cái bằng giấy, mà nhiều người khuyết tật cần sử dụng để tiêu 
thụ đồ uống và dinh dưỡng một cách an toàn.  

Thành phố Vancouver đang phát triển Chiến lược Tiếp cận để phản ánh và củng cố cam 
kết của Thành phố trong việc xây dựng các cộng đồng hòa nhập và cung cấp môi 
trường dễ tiếp cận, trong đó mọi cá nhân đều có thể tiếp cận với các dịch vụ, chương 
trình và cơ sở hạ tầng của Thành phố theo cách tôn trọng phẩm giá và sự độc lập của 
những người khuyết tật. Việc phát triển Chiến lược Tiếp cận góp phần vào “thấu kính 
bình đẳng” của Thành phố để hỗ trợ sức khỏe và hạnh phúc của tất cả mọi người. Việc 
sử dụng thấu kính “bình đẳng cho tất cả mọi người” giúp đảm bảo rằng chính sách và 
dịch vụ của Thành phố đều mang tính phổ cập cho tất cả người dân và có thể tiếp cận 
được đối với các nhóm dân cư cụ thể dễ bị tổn thương nhất do sự bất bình đẳng, bao 
gồm người khuyết tật, người cao tuổi và những người đã trải qua các vấn đề về sức 
khỏe và/hoặc sử dụng chất cấm.  
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Tại sao ống hút nhựa dẻo, được làm hoàn toàn từ các sản phẩm nhiên liệu 
hóa thạch và được gói riêng từng cái bằng giấy, lại là loại ống hút dễ tiếp cận 
nhất? 

Những người gặp các hạn chế về thể chất liên quan đến tuổi tác, viêm khớp, bệnh tự 
miễn dịch, tự kỷ, bại não, bệnh răng miệng, bệnh đa xơ cứng, chứng loạn dưỡng cơ, 
bệnh thần kinh, chấn thương tủy sống, bình phục và hồi phục sau đột quỵ, phục hồi 
sau phẫu thuật và các bệnh và chấn thương khác, có thể cần dùng ống hút nhựa dẻo 
để tiêu thụ đồ uống và chất dinh dưỡng một cách an toàn.  

Ống hút nhựa dẻo có thể được uốn cong theo góc chính xác để hướng đến miệng, và 
sau đó cố định vị trí của chúng.  Đây là điều cần thiết cho những người không thể sử 
dụng tay của họ (hoặc gặp khó khăn khi sử dụng chúng) hoặc khi phải nằm nghiêng 
hoặc nằm thẳng. Ống hút nhựa có thể được sử dụng suốt thời gian  người ta cần tiêu 
thụ đồ uống và đồ ăn lỏng, đôi khi có thể đến vài giờ. Khi được gói riêng bằng giấy, 
ống hút nhựa dẻo rất hợp vệ sinh và bảo vệ những người có hệ miễn dịch bị tổn 
thương.  

Ống hút bằng giấy, mì ống, kim loại, thủy tinh, acrylic, silicone và nhựa có thể phân 
hủy không thể thay thế được ống hút nhựa dẻo vì chúng có thể gây thương tích và 
thậm chí tử vong. Ống hút bằng giấy và mì ống có thể được nhai thành nhiều mảnh 
nhỏ và gây nguy cơ bị nghẹn. Những người bị suy giảm khả năng vận động có thể cắn 
hoặc nhá ống hút bằng kim loại, thủy tinh và acrylic, tự gây thương tích. Mì ống và một 
số loại nhựa có nguồn gốc từ vật liệu sinh học như thực vật có thể gây ra phản ứng dị 
ứng. Các thứ nhựa có thể phân rã và phân hủy có thể tan trong dung dịch ấm. Ống hút 
bằng silicone và ống hút nhựa thẳng có thể bị buộc phải uốn cong nhưng không cố 
định được vị trí của chúng; làm như vậy sẽ hạn chế dòng chảy của đồ uống và không 
phải ai cũng có dụng cụ hỗ trợ để cầm cốc ở đúng góc độ. 

Bảng 1 cho thấy ống hút bằng nhựa dẻo, được gói riêng từng cái bằng giấy, đáp ứng 
nhu cầu về khả năng tiếp cận đa dạng nhất so với các loại ống hút khác như thế nào. 
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Bảng 1. So sánh Khả năng Tiếp cận của các Loại Ống hút Khác nhau 

 Các Tiêu chuẩn Tiếp cận  

 
Không có 
Nguy hại 
bị Nghẹn 

Không  
Nguy cơ  
Thương 

tích 

Không  
Nguy cơ 
Dị ứng 
Thực 
phẩm 

Không 
Cần 
Làm 
sạch 

Giá thành 
Thấp  

cho Người 
tiêu dùng 

An 
toàn ở 
Nhiệt 

độ cao 

Có thể 
bẻ góc  
được 

Bảo vệ 
Hệ Miễn 
dịch Bị 

tổn 
thương 

Đạt Tất 
cả các 
Tiêu 

chuẩn 

Nhựa 
Dẻo,* Gói 

Riêng Từng Cái 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Nhựa Dẻo, * 
Không được 

Gói 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  X 

Nhựa,  
Thẳng 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  Nếu được 
bọc gói X 

Nhựa được Mô 
tả là Có thể ủ 
phân được, Có 
thể phân hủy 
được hoặc 
Nhựa Làm 

 Từ Thực vật 

✔ ✔  ✔ ✔  Nếu 
dẻo 

Nếu được 
bọc gói X 

Kim loại ✔  ✔      X 
Thủy tinh ✔  ✔      X 
Silicone ✔ ✔ ✔   ✔   X 
Acrylic ✔  ✔      X 
Giấy  ✔ ✔ ✔ ✔    X 

Mì ống    ✔ ✔    X 
 

*Nhựa làm hoàn toàn từ các sản phẩm nhiên liệu hóa thạch 
 
Biểu đồ do Thành phố Vancouver soạn thảo dựa trên tham khảo người có liên can với người 
khuyết tật, Ủy ban Cố vấn Người Khuyết tật của Thành phố Vancouver và 
https://twitter.com/_sbsmith/status/998632056241307649 
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Tất cả các nhà cung cấp thực phẩm có phải đều được yêu cầu cung cấp ống 
hút nhựa dẻo, được gói riêng từng cái bằng giấy để dễ tiếp cận không? 

Có, có hiệu lực từ ngày 22 tháng 4 năm 2020, luật này đòi hỏi tất cả các nhà cung cấp 
thực phẩm (ví dụ: nhà hàng, quán cà phê, quầy bán đồ ăn uống mang đi, cửa hàng đồ 
uống, hàng ăn v.v.), các tổ chức từ thiện và tổ chức phi lợi nhuận phải dự trữ ống hút 
nhựa dẻo, được gói riêng từng cái bằng giấy, và cung cấp cho khách hàng khi khách 
hàng yêu cầu.  

Có danh sách các nhà cung cấp bán ống hút nhựa dẻo, được gói riêng từng 
cái bằng giấy không? 

Có. Danh sách các nhà cung cấp bán các loại ống hút này có tại 
vancouver.ca/straws 

Làm cách nào để các nhà cung cấp thực phẩm biết được nếu có người cần 
ống hút nhựa dẻo để sử dụng khi cần? 

Bất cứ ai yêu cầu ống hút nhựa dẻo sẽ nhận được một ống hút. Mọi người không bị bắt 
buộc hoặc không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin y tế nào để chứng minh nhu cầu 
của họ. 
 
Các nhà cung cấp thực phẩm được khuyến khích sử dụng biểu tượng ống hút nhựa dẻo 
trên thực đơn để cho khách hàng biết rằng ống hút nhựa dẻo, được gói riêng từng cái 
bằng giấy, được cung cấp theo yêu cầu, cho mục đích dễ tiếp cận. 
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Tại sao biểu tượng ống hút nhựa dẻo trong thực đơn lại sử dụng dấu hiệu xe 
lăn? 

Biểu tượng trong thực đơn được phát triển với sự tham vấn của Ủy ban Cố vấn Người 
Khuyết tật của Thành phố Vancouver. Dấu hiệu chiếc xe lăn là Dấu hiệu Quốc tế 
về Tiếp cận. Biểu tượng ống nhựa dẻo trong thực đơn dùng dấu hiệu này vì các lý do 
sau:  

• Dấu hiệu này được đông đảo công chúng hiểu ý nghĩa   
• Dấu hiệu này giúp nhấn mạnh thêm rằng ống hút nhựa dẻo phải được cung cấp 

cho những người cho nhu cầu tiếp cận  
• Đối với khách hàng không có khuyết tật, dấu hiệu này nhấn mạnh rằng ống hút 

nhựa dẻo không phải là để cho tiện lợi, nhưng luôn có sẵn cho những người cần 
chúng để tiêu thụ đồ uống và chất dinh dưỡng một cách an toàn 

Lưu ý quan trọng: Biểu tượng trong thực đơn không nhằm ngụ ý rằng ống hút nhựa 
dẻo chỉ dành cho người ngồi xe lăn. Thành phố thừa nhận rằng những người có khuyết 
tật dạng thấy được và không thấy được hoặc có bệnh có thể cần ống hút nhựa dẻo để 
tiêu thụ đồ uống và chất dinh dưỡng một cách an toàn. 

Tất cả các nhà cung cấp trà sữa có phải đều được yêu cầu cung cấp ống hút 
nhựa dẻo, được gói riêng bằng giấy để dễ tiếp cận không? 

Có. Luật địa phương này đòi hỏi tất cả các nhà cung cấp thực phẩm phải cung cấp ống 
hút nhựa dẻo, được gói riêng từng cái bằng giấy, cho khách hàng khi họ yêu cầu. 
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Những ai và những gì được miễn trừ luật địa phương về ống hút nhựa? 

Bệnh viện và các cơ sở chăm sóc cộng đồng: Luật về ống hút nhựa không áp dụng cho 
dịch vụ ăn uống cho bệnh nhân trong bệnh viện hoặc cư dân của các cơ sở chăm sóc 
cộng đồng. 

Quan trọng: Luật về ống hút nhựa có áp dụng cho các nhà cung cấp thực phẩm có 
giấy phép kinh doanh ở Vancouver có cơ sở nằm trong bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc 
cộng đồng (ví dụ: nhà ăn, quán cà phê) phục vụ thức ăn chế biến sẵn cho khách hàng.  

Các hộp đựng đồ uống và túi đựng đồ uống: Luật không áp dụng đối với ống hút nhựa 
gắn trong hộp đựng đồ uống và túi đựng đồ uống. 

Các gói ống hút nhựa: Các nhà bán lẻ vẫn được phép bán các gói có ít nhất 20 ống hút 
nhựa dùng cho cá nhân. 

Miễn trừ Một năm cho Trà sữa: Các nhà cung cấp thực phẩm phục vụ trà sữa được 
miễn trừ một năm (tháng 4 năm 2020 - tháng 4 năm 2021) không phải áp dụng lệnh 
cấm ống hút nhựa được phục vụ cùng trà sữa. Mục đích của việc miễn trừ là cho các 
doanh nghiệp trà sữa có thời gian chuẩn bị cho lệnh cấm ống hút nhựa và cho thị 
trường có thời gian cung cấp ống hút trà sữa thay thế là loại không được làm từ nhựa 
(bao gồm nhựa làm từ các sản phẩm nhiên liệu hóa thạch, nhựa mang nhãn hoặc được 
mô tả là có thể ủ phân được, phân hủy được hoặc nhựa sinh học và nhựa làm từ thực 
vật hoặc các vật liệu sinh học khác). Kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2021, các nhà cung 
cấp thực phẩm phục vụ trà sữa phải tuân thủ lệnh cấm ống hút nhựa. 

Tại sao các bệnh viện và cơ sở chăm sóc cộng đồng được miễn trừ khỏi luật 
địa phương về ống hút nhựa?  

Việc miễn trừ luật địa phương này đối với các bệnh viện và cơ sở chăm sóc cộng đồng 
giúp các tổ chức y tế linh hoạt trong việc giải quyết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe để 
đáp ứng việc kiểm soát nhiễm trùng, sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc và các tiêu 
chuẩn chăm sóc bệnh nhân. Ví dụ, một số vật dụng dùng một lần là cần thiết để phục 
vụ thức ăn đã chế biến  cho bệnh nhân ở bệnh viện để giảm nguy cơ lây nhiễm, và dao 
kéo nhựa sử dụng một lần là lựa chọn ưu tiên ở các đơn vị bệnh tâm thần là để giải 
quyết các mối lo ngại về an toàn.   

Thành phố nhận thức được rằng các tổ chức y tế đang liên tục xem xét các cơ hội để 
giảm việc phân phối các vật phẩm dùng một lần trong chăm sóc sức khỏe. 
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Tại sao vẫn được phép bán ống hút cho cá nhân/tư gia sử dụng? 

Chiến lược Giảm Đồ dùng Sử dụng Một lần nhắm vào các vật phẩm thường bị xả ném 
bừa bãi và không bao gồm các sản phẩm được bán để sử dụng cá nhân. Những người 
cần ống hút nhựa dẻo để tiêu thụ đồ uống và dinh dưỡng một cách an toàn cần có thể 
mua ống hút nhựa để dùng tại nhà. Các nhà bán lẻ vẫn được phép bán các gói có ít 
nhất 20 ống hút nhựa dùng cho cá nhân. 

Các tổ chức từ thiện và tổ chức phi lợi nhuận có phải tuân thủ luật địa 
phương này không? 

Có. Tất cả các tổ chức được yêu cầu có giấy phép kinh doanh theo Luật Cấp phép số 
4450 của Thành phố Vancouver hiện nay phải tuân thủ luật địa phương này, bao gồm 
các tổ chức từ thiện có đăng ký và các tập đoàn phi lợi nhuận có cung cấp dịch vụ thực 
phẩm từ thiện. 

“Dịch vụ thực phẩm từ thiện” nghĩa là việc cung cấp thực phẩm miễn phí hoặc với chi 
phí thấp bởi một tổ chức có tư cách pháp nhân và có hoạt động tốt theo Luật Hiệp hội 
(Societies Act), hoặc được đăng ký là một tổ chức từ thiện theo Luật Thuế Thu nhập 
liên bang (Income Tax Act). 

Lưu ý: Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, các dịch vụ thực phẩm từ thiện có thể tiếp 
tục phân phối các vật dụng chỉ dùng một lần cùng với thực phẩm hoặc bữa ăn, bao 
gồm cả ống hút nhựa, nhưng được mong đợi sẽ bắt đầu hoạt động theo hướng tuân 
thủ các luật địa phương ngay khi họ có thể. 
  



 

10 

 
Chúng tôi cũng khuyên quý vị nên đưa biểu tượng thực đơn này vào các nền 
tảng giao đồ ăn để cho biết rằng ống hút nhựa dẻo có sẵn cho người sử dụng 
nếu cần: Tải về biểu tượng tại vancouver.ca/straws 
 

Các dịch vụ giao đồ ăn của tôi có bắt buộc phải tuân thủ luật địa phương về 
ống hút nhựa hay không? 

Nếu một doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ giao hàng và không bán thực phẩm chế 
biến sẵn, thì luật này không áp dụng trực tiếp với họ. Tuy nhiên, các nhà cung cấp thực 
phẩm ở Vancouver phải tuân thủ luật địa phương này, bao gồm cả việc bán hàng thông 
qua dịch vụ giao đồ ăn. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ giao đồ ăn nên cập nhật nền 
tảng đặt hàng trực tuyến, di động và điện thoại của họ để đảm bảo rằng khách hàng có 
thể yêu cầu ống hút nhựa dẻo được gói riêng từng cái bằng giấy, nếu cần sử dụng, từ 
các nhà cung cấp thực phẩm ở Vancouver. 

Dưới đây là các văn bản mẫu mà dịch vụ giao đồ ăn có thể sử dụng trên nền tảng đặt 
hàng của họ cho các nhà cung cấp thực phẩm ở Vancouver:  
 

Ống hút nhựa dẻo (để sử dụng khi có yêu cầu)  
Có sẵn ống hút nhựa dẻo dành cho những khách hàng không thể uống hoặc không 
uống được, hoặc khó uống, nếu không có ống hút giúp họ có thể yên tâm sử dụng 
đồ uống và chất dinh dưỡng. 
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Tôi nên làm gì với mọi ống hút nhựa còn sót lại hiện nay sau khi luật địa 
phương về ống hút nhựa có hiệu lực? 

Nếu kho của quý vị còn một số lượng ống hút nhựa sót lại kể từ khi luật này có hiệu lực, 
chúng tôi khuyên quý vị nên bán hoặc quyên tặng chúng cho các doanh nghiệp ở các 
khu vực pháp lý khác hiện không có lệnh cấm ống hút nhựa. 

Liệu sẽ có một giai đoạn ân hạn để cho các doanh nghiệp có thể sử dụng hết 
số ống hút nhựa còn lại của họ hay không? 

Không, sẽ không có thời gian ân hạn để sử dụng cho hết ống hút nhựa bị cấm sau khi 
luật này có hiệu lực vào ngày 22 tháng 4 năm 2020.  

Tôi có thể cung cấp các ống hút sử dụng lại được cho khách hàng không? Tôi 
làm sạch những thứ này bằng cách nào? 

Chúng tôi khuyến khích các nhà cung cấp thực phẩm cung cấp các lựa chọn thay thế có 
thể tái sử dụng, bao gồm cả ống hút có thể dùng lại được, nếu có thể. Vui lòng làm 
việc với Vancouver Coast Health để bảo đảm quý vị có các hệ thống rửa và làm vệ sinh 
những thứ này đúng cách. 
Quan trọng: Ống hút có thể tái sử dụng không thể thay thế cho ống hút dẻo được yêu 
cầu cho khả năng tiếp cận. 

Tôi có thể tìm ở đâu những thông tin về các lựa chọn thay thế cho ống hút 
nhựa? 

Danh sách các lựa chọn thay thế có sẵn trên trang mạng của chúng tôi tại 
vancouver.ca/straws và trong ấn phẩm của chúng tôi, Hướng dẫn Luật địa phương 
về Vật phẩm Sử dụng Một lần. 
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Thành phố sẽ thực thi luật này như thế nào? 

Do các tình tiết giảm nhẹ của COVID-19, nhân viên Thành phố đang ưu tiên việc tiếp 
cận và giáo dục để bảo đảm các doanh nghiệp có được sự hỗ trợ cần thiết để tuân thủ 
các luật địa phương về các vật dụng dùng một lần. Nếu một doanh nghiệp bị phát giác 
là không tuân thủ các luật địa phương về các vật dụng chỉ dùng một lần hiện đang có 
hiệu lực, các hành động ban đầu của Thành phố sẽ là tập trung vào giáo dục, tiếp cận 
và hỗ trợ để giúp họ tuân thủ.  

Sau các hành động giáo dục ban đầu để đạt được sự tuân thủ này, các mức độ thực thi 
ngày càng tăng có thể được áp dụng với các nơi không tuân thủ. Việc thực thi có thể 
bao gồm việc phát hành giấy phạt, phạt $500 mỗi lần vi phạm, hoặc truy tố thêm tại 
tòa án cấp tỉnh có thể bị phạt tối đa $10.000 cho mỗi vi phạm. Việc liên tục không tuân 
thủ cũng có thể dẫn đến đình chỉ giấy phép kinh doanh hoặc các kiến nghị thu hồi giấy 
phép kinh doanh. 

Để biết thông tin cập nhật mới nhất về việc thực thi, hãy truy cập 
vancouver.ca/reduce-single-use 


