
Hỏi khách hàng có 
cần bao, túi không. 

Tất cả khách hàng $0.10 cho 
MỖI bao giấy hay túi nhựa 
dùng một lần khi tính tiền. 
Không tính tiền bao, túi cho khách 

hàng trong Chương trình Trợ giúp thực 
phẩm của liên bang và tiểu bang

Đã đáp ứng yêu cầu 
đối với quy định

Lệ phí cho bao túi  
dùng một lần!

Làm sao tôi biết được khách hàng có cần bao, túi hay không?  
Nếu bạn không biết chắc khách hàng có mang theo túi 
riêng của họ hay không thì hỏi, “Ông, bà, cô, chú, em có 
mang theo túi của mình hôm nay không?” hoặc “Ông, bà, 
cô, chú, em có cần bao, túi dùng một lần hôm nay không? 
Bao, túi này mỗi cái $0.10”.

Nếu bao giấy hoặc túi nhựa tôi cung cấp cho khách hàng 
bị rách thì sao? Tôi có phải tính tiền họ khi phải dùng bao, 
túi khác không?
Không, vấn đề có thể xảy ra. Bạn không phải tính tiền họ 
khi dùng bao, túi khác.
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THẮC MẮC THƯỜNG GẶP

LỆ PHÍ CHO BAO TÚI DÙNG MỘT LẦN CỦA DENVER
(Chương 48, Điều IX của Bộ luật Đô thị sửa đổi của Denver)

Khách hàng có thể dùng trở lại bao túi 
của chính họ khi ra tính tiền không?
Được, lệ phí cho bao, túi dùng một lần chỉ tính một lần, 
lúc đưa bao, túi cho khách hàng lần đầu. Khách hàng 
có thể mang bất cứ loại bao túi nào đến tiệm, ngay cả 
các loại bao túi dùng một lần.

Khách hàng có bắt buộc phải dùng bao, túi không? 
Không, khách hàng có thể chỉ cầm trong tay hoặc cho 
vào xe đẩy hay giỏ hàng để ra khỏi tiệm.

Có bao túi nào tôi không nên tính tiền không?
Không tính tiền: 
•  Các loại bao, túi cung cấp cho khách hàng có bằng 

chứng họ tham gia Chương trình trợ giúp thực phẩm 
của liên bang hoặc tiểu bang.

•  Các loại bao, túi sử dụng bên trong cửa hàng để bao 
bọc loại hàng số lượng lớn; bọc thực phẩm đông lạnh 
hoặc thực phẩm tươi, hoa, hoặc các loại hàng khác có 
thể bị ẩm, ướt; hoặc bao, túi đựng các loại bánh nướng 
và thức ăn chế biến sẵn .

•  Túi đựng thuốc theo toa.
•  Các loại bao, túi cỡ 8x12 inch hoặc nhỏ hơn.

NHỚ TÍNH TIỀN CÁM ƠN


