
TỰ MANG TÚI 
XÁCH CỦA 
MÌNH

NÓI “VĨNH BIỆT” VỚI TÚI NHỰA DÙNG MỘT LẦN
Để giảm rác thải và bãi rác, nhiều nhà bán lẻ trong 
Thành Phố Sacramento sẽ không còn được phép cho 
không túi nhựa bắt đầu từ ngày 1 Tháng Giêng, 2016. Túi 
giấy và túi dùng lại sẽ được bán, không cho, để khuyến 
khích sử dụng lại.

LỆNH CẤM NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH NGHIỆP CỦA QUÝ VỊ NHƯ THẾ NÀO?

Nếu doanh nghiệp của quý vị là một cửa hàng tạp hoá, hiệu thuốc lớn, cửa hàng tiện lợi, 
chợ, hoặc cửa hàng có khu bán tạp phẩm hay khu dược phẩm (Target, Walmart, v.v.), quý vị 
không còn được quyền cung cấp túi nhựa dùng một lần cho khách hàng. Thay vào đó, quý 
vị có thể cung cấp túi dùng lại được mà đáp ứng các tiêu chuẩn của Thành Phố (xem bên 
dưới) với giá tối thiểu $.10 một cái.

Khách hàng có thể đem theo bất kỳ túi họ thích để sử dụng trong cửa hàng. Để biết thêm 
thông tin về việc liệu doanh nghiệp của quý vị có phải tuân hành luật này hay không, vui 
lòng xem mặt sau hoặc vào xem: BringYourOwnSac.org.

CHỌN TÚI TỐT NHẤT CHO DOANH NGHIỆP CỦA QUÝ VỊ

Có thể cung cấp ba loại túi khác nhau theo sắc luật này. Doanh nghiệp sẽ cần phải tính giá 
tối thiểu $.10 mỗi túi để bù đắp cho việc mua túi sử dụng lại được.

Trên mạng có các tiêu chuẩn chi tiết về loại túi được sắc luật này cho phép tại 
BringYourOwnSac.org. Tất cả các doanh nghiệp đều buộc phải tuần hành các tiêu chuẩn 
này khi chọn túi để bàn.

HÃY CHUẨN BỊ SẴN SÀNG, VÀO  
XEM BRINGYOUROWNSAC.ORG

TẠI SAO TUÂN 
HÀNH?
Sắc luật Tự Mang Túi Xách Của 
Mình là một luật Thành Phố 
và có thể được thực thi bằng 
tiền phạt khởi đầu từ $250 cho 
mỗi vụ không tuân hành. Sắc 
luật này nhằm mục đích giảm 
bớt rác thải và vật liệu không 
phân hủy tại bãi rác, làm cho 
Sacramento trở nên một thành 
phố sạch hơn, bền vững hơn.

Lệnh cấm túi nhựa toàn tiểu 
bang đã được Lập Pháp thông 
qua và là chủ đề của cuộc 
trưng cầu dân ý năm 2016. 
Bằng các áp dụng biện pháp 
ngay bây giờ quý vị sẽ sẵn 
sàng trong việc tuân thủ nếu 
lệnh cấm toàn tiểu bang này 
được cử tri phê chuẩn”.

TỰ MANG TÚI 
XÁCH CỦA 
MÌNH

www.BringYourOwnSac.org
sacreycle@cityofsacramento.org



KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA QUÝ VỊ ĐỐI VỚI LỆNH CẤM
1. Tìm hiểu sắc luật này ảnh hưởng đến doanh nghiệp của quý vị như thế nào: Vào xem 

BringYourOwnSac.org

2. Đừng để bị rơi vào tình trạng dư thừa túi nhựa! Bắt đầu loại dần việc sử dụng túi nhựa 
ngay bây giờ để quý vị không bị dư loại túi bị cấm hoàn toàn vào Tháng Giêng.

3. Mua túi tốt hơn. Có thể bán túi giấy và túi dùng lại được trong cửa hàng của quý vị. Đặt 
túi vải thiết kế riêng ngay bây giờ để gia tăng sự chú ý đối với doanh nghiệp của quý vị!

4. Huấn luyện nhân viên và cài đặt máy tính tiền của quý vị. Xem bên dưới các hướng dẫn 
hữu ích cho việc huấn luyện nhân viên, nhớ cài đặt máy tính tiền của quý vị trước khi cần 
đến. Biên lai cửa hàng phải cho thấy số túi bán ra và tổng số tiền tính cho các túi đó.

5. Thông báo cho khách hàng. Niêm yết các bảng thông tin để nhắc nhở khách  
hàng mang theo túi dùng lại được của họ. Quý vị có thể tim thấy bích chương  
in ra được trong bộ khí cụ này, hoặc trên mạng tại BringYourOwnSac.org.

6. Bắt đầu giữ hồ sơ chính xác số túi bán ra. Cửa hàng cần phải giữ hồ sơ từ ngày  
bán trong ba năm, gồm tổng số túi giấy tái chế và túi dùng lại đã cung cấp và  
tổng số tiền thu được từ túi giấy tái chế. Cửa hàng sẽ cần phải xuất trình những  
hồ sơ này cho thành phố theo yêu cầu. 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Lệnh cấm này bắt đầu khi nào?
Ngày 1 Tháng Giêng, 2016

Những cửa hàng nào sẽ không còn được phép cho không túi nhựa?
• Cửa hàng tạp hoá và chợ bán thực phẩm với tổng doanh thu hàng năm từ $2,000,000 trở lên
• Các nhà thuốc lớn – 10,000 bộ vuông trở lên 
• Cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị thực phẩm có bán thức ăn và rượu
• Cửa hàng có các khu riêng để bán tạp phẩm hoặc dược phẩm  

(Target, Walmart, v.v.)

Các chợ hoặc cửa hàng nào khác sẽ vẫn còn túi nhựa?
Nhà hàng có bán thức ăn mang đi, chợ nông gia, các cửa hàng phi lợi nhuận và bán lẻ quần áo không 
phải chịu lệnh cấm này.

Có cần tính tiền khách hàng khi họ mang theo túi xách riêng?
Không, khách hàng không bị tính tiền khi mang theo túi xách riêng. Họ có thể mang theo bất cứ loại túi 
xách nào họ muốn cho việc mua sắm.

Còn loại túi đựng sản phẩm tươi và túi nhỏ khác mà cửa hàng sử dụng thì sao?
Các loại túi được miễn lệnh cấm bao gồm túi đựng sản phẩm tươi, túi nhỏ không có quai dùng đựng 
thuốc theo toa, hoặc để bảo vệ thức ăn hay hàng hoá khác khỏi bị hư hỏng.

Có bất kỳ khách hàng nào được miễn khỏi bị tính tiền túi xách không?
Có thể không được tính tiền túi xách đối với người tham gia chương trình WIC hoặc CalFresh có dùng 
phiếu mua hoặc thẻ EBT. Cửa hàng có thể chọn sẽ cung cấp miễn phí cho những khách hàng này túi sử 
dụng lại hay túi giấy loại nào.

Các hướng dẫn này sẽ giúp quý vị huấn 
luyện nhân viên về quy định và mục đích 
của sắc luật này—để giảm bớt rác thải 
và phế liệu tại bãi đổ rác.

1. GIÁO DỤC: Bảo đảm nhân viên của 
quý vị hiểu rằng sắc lệnh này là một luật 
của Thành Phố Sacramento nhằm giúp 
cho môi trường. Trong khi các nhà bán 
lẻ có thể chỉ cung cấp một số loại túi 
xách, khách hàng có quyền mang đến 
cửa hàng bất kỳ túi xách nào họ thích.

2. CHUẨN BỊ: Xác định xem quý vị sẽ 
cung cấp loại túi dùng lại nào và với chi 
phí bao nhiêu, và giải thích điều này cho 
nhân viên. Huấn luyện nhân viên cách 
cài đặt máy tính tiền của quý vị để tính 
phí cho túi xách.

3. NHẮC NHỞ: Huấn luyện lại nhân viên 
cách đóng gói túi xách. Túi dùng lại của 
khách hàng có thể có hình dáng và kích 
thước khác nhau. Không phải tất cả 
phẩm vật đều phải bỏ vào túi xách - các 
món lớn hoặc trong thùng thường có thể 
được mang đi mà không cần túi xách. 

4. CHIA SẺ: Dùng bộ khí cụ cho nhà bán 
lẻ để giúp phổ biến thông tin này. Xem 
lại tờ thông tin này với nhân viên của 
quý vị, dán các bích chương Tự Mang 
Túi Xách Của Mình, và chỉ nhân viên của 
quý vị vào xem BringYourOwnSac.org 
cho biết thêm chi tiết.

CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐANG GÓP PHẦN LÀM SACRAMENTO BỀN VỮNG HƠN!

TỰ MANG TÚI  
XÁCH CỦA MÌNH!
BIẾT TÚI XÁCH  
CỦA MÌNH

www.BringYourOwnSac.org
sacreycle@cityofsacramento.org
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