
Sắc lệnh Coi như Được Chấp thuận Sử dụng 

(DAO) 

DAO quy định rằng các doanh nghiệp bán đồ uống có cồn có trách nhiệm 
duy trì việc kinh doanh của mình một cách hợp pháp và có lợi cho cộng 

đồng ở xung quanh.  

 
 

 

NHỮNG CÂU THƯỜNG GẶP
 

 

Sắc lệnh Coi như Được Chấp thuận Sử dụng (Deemed 

Approved Ordinance, DAO) là gì? 

DAO là quy định của Thành phố và Quận San Francisco đòi 

hỏi các doanh nghiệp bán đồ uống có cồn phải duy trì doanh 

nghiệp của họ một cách hợp pháp và có lợi cho công chúng 

và cộng đồng xung quanh. 
 

Mục tiêu của DAO là gì? 

Để tăng cường sự hợp tác của khu phố và cộng đồng nhằm cổ 

động cho sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của các cư dân San 

Francisco. 
 

Những lợi ích của DAO là gì? 

 Thiết lập một tiêu chuẩn thực hành cho các doanh 

nghiệp bán đồ uống có cồn. 

 Thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, cộng đồng 

dân cư và các cơ quan thành phố để làm cho thành phố 

của chúng ta trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống. 
 

DAO có liên quan gì đối với tôi? 

Cư dân San Francisco có quyền sống và làm việc trong một 

môi trường thanh bình, không có các hoạt động bất hợp pháp 

hoặc có hại. Sắc lệnh quy định các doanh nghiệp bán đồ uống 

có rượu cồn, giống như tất cả các doanh nghiệp khác trong 

một khu phố, phải có trách nhiệm giúp ngăn chặn các hoạt 

động bất hợp pháp hoặc có hại cho cộng đồng. 

Các doanh nghiệp bán đồ uống có rượu cồn được yêu cầu 

phải làm theo tất cả các luật của liên bang, tiểu bang và địa 

phương liên quan đến việc bán rượu. Ngoài ra, DAO thiết lập 

một tiêu chuẩn thực hiện đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp 

được cấp phép bán rượu đem về phải: 

 Duy trì cho cơ sở được sạch sẽ, đủ ánh sáng, và an toàn. 

 Báo cáo bất cứ hoạt động bất hợp pháp hoặc quấy rầy nào. 

Tôi có cần phải niêm yết các tiêu chuẩn thực hiện của 

DAO tại doanh nghiệp của tôi hay không? 

CÓ. Các tiêu chuẩn thực hiện của DAO phải được niêm yết ở 

một nơi dễ thấy và không bị cản trở để công chúng có thể 

nhìn thấy từ lối vào của doanh nghiệp. 

 

Nếu quý vị không có cửa hàng vật chất (thí dụ như chỉ bán 

qua internet mà thôi), xin lưu giữ bản tiêu chuẩn thực 

hiện.vào hồ sơ   

 

 

Tại sao tôi lại phải trả một khoản phí nếu tôi đã có một giấy 

phép của tiểu bang để bán đồ uống có cồn? 

Sở Kiểm soát Đồ Uống có Cồn (Alcohol Beverage Control, 

ABC) của California cấp giấy phép cho các doanh nghiệp để 

bán đồ uống có cồn.  DAO là một đạo luật về sử dụng đất của 

Thành phố và Quận San Francisco, được thông qua năm 2006 

để thiết lập thủ tục phê duyệt có lệ phí cho các doanh nghiệp 

sử dụng bất động sản (cơ sở) để bán đồ uống có cồn. 

 

  Làm cách nào để tôi hủy hoặc chuyển giấy phép ABC?  

  Để thay đổi giấy phép của bạn, bao gồm các trường hợp chuyển 

nhượng tự nguyện, hãy gửi Yêu cầu Quyết định Cấp phép (Mẫu số 

231) cho ABC. 

  Tải mẫu đơn và hướng dẫn tại: 

  www.abc.ca.gov/licensing/license-forms 

Lệ phí đóng cho DAO sẽ được sử dụng vào việc gì? 

Lệ phí đóng cho DAO sẽ được dùng để thực hiện chương trình giáo 

dục và tiếp cận cộng đồng để tăng cường sự hợp tác của khu phố và 

cộng đồng nhằm cổ động cho sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của các 

cư dân San Francisco. 

 

Tôi nộp đơn xin miễn lệ phí như thế nào? 

Quý vị có thể hội đủ tiêu chuẩn được miễn lệ phí hàng năm của mình 

nếu đáp ứng một số tiêu chí. Để biết thêm thông tin, xin xem thông 

tin chi tiết ở phần Thụ tục Yêu cầu Miễn Lệ phí (Fee Waiver Request 

Process) trên trang mạng của chúng tôi, nơi quý vị cũng có thể tải 

xuống Quy định Miễn Lệ phí DAO (DAO Fee Waiver Guidelines) và 

mẫu đơn yêu cầu hay gọi số 628-206-7697. 

 

Những ai đang làm việc về DAO? 

 Sở Y tế Công cộng San Francisco 

 Sở Cảnh sát San Francisco 

 Văn phòng Thủ quỹ và Thu Thuế San Francisco 

 Văn phòng Luật sư của Thành phố 

 Những Người Có Giấy phép Bán Bia Rượu Đem về 

Để có Thêm Thông tin về DAO 
Điện thoại: 628-206-7697 

Email: H73.DAO@sfdph.org  

Trang mạng:: www.sfdph.org/DAO 

 
Nếu có thắc mắc liên quan khác, xin gọi số 311 hay truy cập 

https://businessportal.sfgov.org/ 
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