
LUẬT CẤM DÙNG HỘP XỐP TẠI QUẬN
COLUMBIA

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT 
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng, 2016, các doanh nghiệp và tổ chức ở
Quận bán thức ăn dùng hộp đựng và những sản phẩm phục vụ thức ăn 

hoặc thức uống khác làm bằng polystyren giãn nở, thường gọi là 
Styrofoam™ đều bất hợp pháp. 

Các thí dụ về những doanh nghiệp và tổ chức này bao gồm:

nhà hàng • siêu thị • tiệm bán thức ăn làm sẵn • quán giải khát  • phòng ăn 
• người cung cấp thức ăn • tiệm cà phê • xe bán thức ăn và người bán dạo 

• các tổ thức phục vụ ăn uống khác

TẠI SAO LẠI CẤM DÙNG 
HỘP XỐP? 

TÌM CÁC SẢN PHẨM
CHẤP NHẬN ĐƯỢC 

Hộp xốp dễ bị gió thổi hay nước 
mưa cuốn vào cống rãnh và sông 
rạch. Do vậy, rác thải xốp là một 

trong những loại rác phổ biến nhất 
trên sông Anacostia. Cấm dùng hộp 

xốp tại Quận là một bước quan
trọng để bảo đảm cho sông rạch của 

chúng ta có thể câu cá và bơi trên
đó được. 

Các sản phẩm tuân hành bao gồm
hộp giấy và hộp nhựa cứng. Có 
nhiều sản phẩm đựng thức ăn 

không làm từ xốp với giá tương
đương. Tìm người người bán cung 
cấp các sản phẩm thay thế và tuân 

hành tại doee.dc.gov/foam. 

MIỄN TRỪ TUÂN HÀNH
Vài sản phẩm hộp xốp được miễn 
trừ từ chánh sách cấm dùng, kể cả
các sản phẩm đóng gói bên ngoài 
Quận, các sản phẩm được dùng để
đóng gói thịt sống hoặc hải sản tươi
mua thật nhiều để dùng trong nhà. 

Ban Môi Trường Quận sẽ thực hiệm 
việc kiểm tra thông thường của các
sản phẩm được quy định. Các 
doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh 
nào phân phối các sản phẩm hộp 
xốp bị cấm sau ngày 1 tháng Giêng, 
2016 có thể bị phạt vạ.
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