
Tôi có thể tìm thấy luật địa phương về đồ dùng ăn uống ở đâu? 

Các quy tắc quản lý đồ dùng ăn uống 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/utensils: 

• Luật địa phương 12620 (sửa đổi Luật Cấp phép số 4450 về đồ dùng ăn
uống dùng một lần)

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

Tại sao lại phải có luật quy định về đồ dùng ăn uống dùng một lần? 

Luật địa phương về phải có yêu cầu đối với đồ dùng ăn uống dùng một lần 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, có khoảng 103 triệu đồ dùng ăn uống dùng một lần được đã được 
ném vào thùng rác ở Vancouver—chưa kể số lượng đồ dùng ăn uống bị vứt xả vào môi 
trường tự nhiên. Tám mươi bốn phần trăm người dân Vancouver đồng ý rằng các nhà 
hàng phục vụ nhanh hoặc quán cà phê nên cung cấp các loại bát đĩa có thể tái sử dụng 
cho khách ăn tại chỗ. Bảy mươi mốt phần trăm người dân Vancouver tin rằng họ sẽ 
giảm bớt mức độ sử dụng các món đồ chỉ dùng một lần nếu trước khi mua hàng họ 
được hỏi rằng họ có muốn những thứ này hay không. 
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Những loại đồ dùng ăn uống nào được đề cập trong luật địa phương? 

Luật địa phương này bao gồm các loại muỗng, dao, dĩa và đũa dùng một lần. Không 
bao gồm que khuấy. 

Đồ dùng ăn uống bằng nhựa dùng một lần có còn được phép sử dụng hay 
không? 

Có. Không cấm đồ dùng ăn uống bằng nhựa dùng một lần. Các doanh nghiệp, tổ chức 
từ thiện và tổ chức phi lợi nhuận vẫn có thể tiếp tục cung cấp muỗng, nĩa, dao và đũa 
sử dụng một lần cho khách hàng, nhưng chỉ khi nào được yêu cầu hoặc tại một quầy tự 
phục vụ. 

Tại sao luật địa phương này bao gồm cả những đồ dùng ăn uống dùng một 
lần có mang nhãn hoặc được mô tả là có thể ủ phân được, phân hủy được, 
nhựa sinh học và nhựa làm từ thực vật hoặc các vật liệu sinh học khác? 

Luật địa phương này áp dụng cho các đồ dùng ăn uống dùng một lần làm bằng tất cả 
các loại vật liệu. 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:  

• 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 thuận để ủ phân theo quy định của tỉnh bang 
• Không được thiết kế để phân hủy sinh học nếu bị vứt 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. 
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Tại sao luật địa phương bao gồm cả đồ dùng ăn uống dùng một lần làm bằng 
gỗ hoặc tre, chẳng hạn như đũa? 

Luật địa phương này áp dụng cho các đồ dùng ăn uống dùng một lần làm bằng tất cả 
các loại vật liệu. Vào năm 2018, trong số 103 triệu đồ dùng ăn uống dùng một lần bị 
vứt bỏ vào thùng rác ở Vancouver, có hai phần ba là đũa dùng một lần và đồ dùng 
bằng gỗ. Đó là chưa kể số đồ dùng bị vứt bừa bãi trong môi trường tự nhiên.  

Liệu luật này có gồm cả que khuấy hay không? Còn các loại sốt trong gói 
riêng, khăn ăn và các đồ đi kèm theo thực phẩm khác mà tôi thường nhận 
được khi đặt hàng đồ ăn phục vụ nhanh hoặc mang đi? 

Không. Luật về đồ dùng ăn uống không bao gồm que khuấy, sốt được đóng gói riêng, 
khăn ăn và các món đi kèm theo thực phẩm khác. Để giảm thiểu rác, chúng tôi cũng 
khuyến khích các nhà cung cấp thực phẩm chỉ phát những vật phẩm này khi có yêu cầu. 

Chúng tôi nên cung cấp những loại đồ dùng ăn uống nào cho khách hàng của 
mình?  

Chúng tôi khuyến khích các nhà cung cấp thực phẩm chuyển sang sử dụng càng nhiều 
càng tốt các loại đồ dùng có thể tái sử dụng, gồm cả đũa có thể dùng lại, tại các nơi 
phục vụ ăn tại chỗ.   

Theo quan điểm môi trường, những loại đồ dùng ăn uống nào là tốt nhất? 

Chúng tôi đề xuất sử dụng các đồ dùng ăn uống dùng một lần làm bằng vật liệu bền, 
có thể rửa và tái chế, như kim loại, gốm hoặc nhựa cứng. 

Khi cần có các đồ dùng ăn uống dùng một lần, chúng tôi khuyến khích các nhà cung 
cấp thực phẩm sử dụng các lựa chọn thay thế có thể được chấp nhận trong chương 
trình Thùng Xanh lục của Thành phố, chẳng hạn như gỗ hoặc tre.  

Tôi có thể tìm những thông tin về các lựa chọn thay thế cho các đồ dùng ăn 
uống dùng một lần ở đâu? 

Danh sách các lựa chọn thay thế hiện có trên trang mạng của chúng tôi: 
vancouver.ca/utensils và trong Hướng dẫn Luật địa phương về Vật phẩm Sử dụng 
Một lần. 
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Khách hàng có phải yêu cầu đồ dùng ăn uống dùng một lần không hay nhân 
viên có thể cung cấp chúng cho khách hàng?  

Nhân viên có thể cung cấp đồ dùng cho khách hàng. Các doanh nghiệp, tổ chức từ 
thiện và phi lợi nhuận có thể cung cấp các đồ dùng ăn uống dùng một lần khi: 

• một khách hàng yêu cầu họ, hoặc  
• một khách hàng xác nhận họ muốn lấy món đồ dùng đó khi họ được nhà cung 

cấp thực phẩm đưa cho họ 

Luật này áp dụng cho tất cả các đơn đặt hàng, bao gồm đặt hàng trực tiếp, qua mạng 
trực tuyến và bằng điện thoại. Hãy huấn luyện nhân viên của quý vị không tự động 
cung cấp các đồ dùng ăn uống dùng một lần, cả khi phục vụ trực tiếp lẫn khi chuẩn bị 
các đơn đặt hàng mang đi. Truy cập vancouver.ca/utensils để hỏi lấy một hộp đặt ở 
quầy (till topper) có các thiệp nhắc nhở khách hàng của quý vị rằng nếu họ cần đồ 
dùng thì họ phải yêu cầu. 

Đồ dùng ăn uống dùng một lần có thể được cung cấp tại các quầy tự phục vụ 
không? 

Có. Các quầy tự phục vụ được phép sử dụng những đồ dùng này. “Quầy tự phục vụ” là 
khu vực trong cơ sở mà tại đó khách hàng có thể tự chọn các đồ dùng để ăn uống. 

Đồ dùng ăn uống dùng một lần có thể được bày tại bàn ăn không?  

Không. Đồ dùng ăn uống dùng một lần không thể được bày ở từng chỗ ngồi hoặc trong 
hộp đựng trên bàn ăn. Đồ dùng ăn uống dùng một lần chỉ được phép cung cấp nếu 
khách hàng yêu cầu hoặc tại các quầy tự phục vụ ở khu vực riêng trong cơ sở.  

Dịch vụ giao đồ ăn của tôi có bắt buộc phải tuân thủ luật địa phương về đồ 
dùng ăn uống 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 đồ dùng ăn uống nếu họ cần từ các nhà cung cấp thực phẩm ở Vancouver. 
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Các tổ chức từ thiện và tổ chức phi lợi nhuận có phải tuân thủ luật địa 
phương về đồ dùng ăn uống 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 về đồ dùng ăn 
uống, bao gồm các tổ chức từ thiện đã 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 đồ dùng ăn uống dùng một lần, nhưng được mong đợi sẽ bắt đầu hoạt động 
theo hướng tuân thủ các luật địa phương ngay khi họ có thể. 

Những ai và những gì được miễn trừ luật về đồ dùng ăn uống dùng một lần? 

Bệnh viện và các cơ sở chăm sóc cộng đồng: Luật địa phương về đồ dùng ăn uống 
không áp dụng cho việc phục vụ ăn uống cho bệnh nhân trong bệnh viện hoặc cư dân 
của các cơ sở chăm sóc cộng đồng. 

Quan trọng: Luật về đồ dùng ăn uống dùng một lần được áp dụng với 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.  
 
Bán các gói đồ dùng sử dụng một lần ở các cửa hàng: Các nhà bán lẻ vẫn được phép 
bán gói ít nhất 20 vật dụng dùng một lần để dùng cho cá nhân. 
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Tại sao các bệnh viện và cơ sở chăm sóc cộng đồng được miễn trừ khỏi luật 
địa phương về các đồ dùng sử dụng một lần?  

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. 

Thành phố sẽ thực thi luật về đồ dùng ăn uống 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 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 
  
 
 


