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Mục I: Bối cảnh 
Chủ doanh nghiệp Bán Bia Rượu Mang Về Sử Dụng Thuộc Sắc Lệnh Được Xem Là 
Đã Được Chấp Thuận phải trả một khoản phí hàng năm để trang trải chi phí quản lý 
Chương Trình Giáo Dục và Tiếp Cận cho doanh nghiệp Bán Bia Rượu Mang Về Sử 
Dụng Thuộc Sắc Lệnh Được Xem Là Đã Được Chấp Thuận và chi phí của Luật Sư 
Thành Phố. Khoản phí hàng năm này sẽ được lập hóa đơn và thanh toán cho Văn 
Phòng Thủ Quỹ và Thu Thuế, văn phòng này sẽ ký gửi các khoản tiền thu được vào Tài 
Khoản Dự Án Tiếp Tục Việc Bán Bia Rượu Mang Về Sử Dụng Thuộc Sắc Lệnh Được 
Xem Là Đã Được Chấp Thuận. Trong trường hợp chủ doanh nghiệp Bán Bia Rượu 
Mang Về Sử Dụng Thuộc Sắc Lệnh Được Xem Là Đã Được Chấp Thuận không trả phí 
trong một năm tài chính nhất định, Văn Phòng Thủ Quỹ và Thu Thuế sẽ thông báo cho 
Sở Y Tế Công Cộng (Department of Public Health, DPH), mà có thể yêu cầu Luật Sư 
Thành Phố theo đuổi việc thu tiền phạt. Lệ phí giấy phép sẽ được trả hàng năm vào 
hoặc trước ngày 31 tháng Ba, theo các điều khoản của Mục 76.1 thuộc Bộ Luật Quy 
Định về Kinh Doanh và Thuế. 

Theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp Bán Bia Rượu Mang Về Sử Dụng Thuộc Sắc Lệnh 
Được Xem Là Đã Được Chấp Thuận, Sở Y Tế Công Cộng có thể miễn khoản thanh 
toán phí hàng năm với điều kiện chủ doanh nghiệp có thể cho thấy việc đáp ứng tất cả 
các điều sau đây của Sở Y Tế Công Cộng:  
(1) Doanh nghiệp Bán Bia Rượu Mang Về Sử Dụng Thuộc Sắc Lệnh Được Xem Là Đã
Được Chấp Thuận đã thuộc cùng một quyền sở hữu trong tối thiểu ba năm trước;
(2) Lệ phí hàng năm của doanh nghiệp Bán Bia Rượu Mang Về Sử Dụng Thuộc Sắc
Lệnh Được Xem Là Đã Được Chấp Thuận đã được thanh toán đúng thời hạn tối thiểu
ba năm trước; và
(3) Doanh nghiệp Bán Bia Rượu Mang Về Sử Dụng Thuộc Sắc Lệnh Được Xem Là Đã
Được Chấp Thuận không phải là đối tượng của một than phiền được gửi đến Sở Thành Phố
hoặc bất kỳ lần xử phạt hoặc điều kiện hành chính nào được áp dụng bởi Viên Chức Điều
Trần, Hội Đồng Khiếu Nại hoặc Hội Đồng Giám Sát theo các điều khoản của Chương này.

Các hướng dẫn này phác thảo quy trình yêu cầu miễn lệ phí, cũng như quy trình hành 
chính của việc duyệt xét và chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu. Miễn phí cho yêu cầu 
miễn lệ phí. Không có chi phí liên quan đến thủ tục nộp đơn và duyệt xét. 

Mục II: Hoàn tất đơn xin miễn lệ phí 
Chủ doanh nghiệp Bán Bia Rượu Mang Về Sử Dụng Thuộc Sắc Lệnh Được Xem Là 
Đã Được Chấp Thuận yêu cầu miễn lệ phí phải hoàn tất mẫu đơn Miễn Lệ Phí H73, có 
tại đây: https://www.sfdph.org/dph/comupg/oprograms/CHEP/alcoholOrdInfo/DAO.asp. 
Tất cả các mục của mẫu đơn phải được điền đầy đủ và ký tên để xử lý yêu cầu. Mẫu 
đơn này bao gồm: 

http://library.amlegal.com/nxt/gateway.dll?f=jumplink$jumplink_x=Advanced$jumplink_vpc=first$jumplink_xsl=querylink.xsl$jumplink_sel=title;path;content-type;home-title;item-bookmark$jumplink_d=california(Business)$vid=amlegal:sanfrancisco_ca$jumplink_q=%5bfield%20folio-destination-name:'76.1'%5d$jumplink_md=target-id=JD_76.1
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• Tên chủ sở hữu có đăng ký 

• Kinh Doanh Với Tư Cách (Doing Business As, DBA) 

• Số Tài Khoản Doanh Nghiệp (Business Account Number, BAN) 

• Số của mẫu H73  

• Số Giấy Phép Kiểm Soát Đồ Uống Có Cồn (Alcohol Beverage Control, ABC) 

• Xác nhận rằng doanh nghiệp thuộc cùng quyền sở hữu tối thiểu ba năm trước 

• Xác nhận rằng doanh nghiệp đã thanh toán lệ phí hàng năm đúng thời hạn tối 
thiểu ba năm trước. 

• Xác nhận rằng doanh nghiệp không phải là đối tượng của một than phiền được 
gửi đến Sở Thành Phố hoặc bất kỳ lần xử phạt hoặc điều kiện hành chính nào 
được áp dụng bởi Viên Chức Điều Trần, Hội Đồng Khiếu Nại hoặc Hội Đồng 
Giám Sát theo các điều khoản của Chương này. 

• Ngày yêu cầu 

• Số điện thoại của chủ doanh nghiệp thực hiện yêu cầu 

• Email của chủ doanh nghiệp thực hiện yêu cầu 

• Viết in hoa tên đầy đủ của chủ doanh nghiệp thực hiện yêu cầu 

• Chữ ký của chủ doanh nghiệp thực hiện yêu cầu 
 
Khi ký vào đơn xin miễn lệ phí, chủ doanh nghiệp hiểu rằng yêu cầu này phải được Sở 
Y Tế Công Cộng duyệt xét và nếu bị từ chối, Văn Phòng Thu Thuế có thể đánh thêm 
phí, thuế và tiền phạt. Ngoài ra, chủ doanh nghiệp hiểu rằng việc trình bày thông tin sai 
lệch phải chịu xử phạt lên đến $500 (bộ luật Quy Định về Kinh Doanh và Thuế của San 
Francisco [SF], Mục 6.17-3) và các xử phạt khác có thể có về mặt pháp lý. Bất kỳ việc 
trình bày sai lệch nào cũng sẽ dẫn đến yêu cầu bị từ chối ngay lập tức.  
 
Gửi mẫu đơn miễn lệ phí với chữ ký gốc đến: 

San Francisco Department of Public Health 
25 Van Ness Avenue, Suite 500 
SF, CA 94102 
ATTN: Michael Paquette/DAO 

Hoặc chụp quét mẫu đơn miễn lệ phí với chữ ký gốc và gửi đến: H73.DAO@sfdph.org 
 
Tất cả các đơn xin yêu cầu miễn lệ phí trong năm lịch tiếp theo phải được nhận vào 
hoặc trước ngày thứ Sáu của tuần thứ tư trong tháng Tám để xử lý yêu cầu. Ví dụ, các 
đơn được gửi vào hoặc trước ngày 30 tháng 8 năm 2019 sẽ được xem xét cho yêu cầu 
có thể miễn phí vào năm 2020.  
 
Mục III: Quá trình duyệt xét 
 
Các đơn yêu cầu sẽ được xử lý trên cơ sở đơn nào đến trước sẽ được xử lý trước và 
sẽ được duyệt xét đã được hoàn tất hay chưa. Bất kỳ đơn nào thiếu thông tin hoặc 
thông tin không chính xác sẽ được xem là vô hiệu và sẽ không được xử lý. Trường hợp 
Sở Y Tế Công Cộng có một địa chỉ thư điện tử của bên chịu trách nhiệm, họ sẽ gửi một 
bản sao các văn bản đệ trình của mình cho bên đó bằng thư điện tử. Chủ doanh nghiệp 
được khuyến khích trả lời email để đảm bảo việc xác nhận rằng đã nhận được email. 

mailto:H73.DAO@sfdph.org
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Trường hợp Sở Y Tế Công Cộng không có địa chỉ điện tử của bên chịu trách nhiệm, họ 
sẽ theo dõi bằng một cuộc gọi điện thoại để đảm bảo việc xác nhận. 
 
Sở Y Tế Công Cộng sẽ có 45 ngày để duyệt xét đơn yêu cầu và thông báo cho chủ 
doanh nghiệp về quyết định này. Các thông tin sau phải được xác minh trước khi việc 
miễn lệ phí có thể được đưa ra. 
 

Các mục được duyệt xét để miễn lệ phí Quá Trình Xác Minh 

Doanh nghiệp Bán Bia Rượu Mang Về Sử Dụng 
Thuộc Sắc Lệnh Được Xem Là Đã Được Chấp Thuận 
đã thuộc cùng một quyền sở hữu trong tối thiểu ba 
năm trước 

Cơ Sở Dữ Liệu của Văn Phòng 
Thu Thuế 

Lệ phí hàng năm của doanh nghiệp Bán Bia Rượu 
Mang Về Sử Dụng Thuộc Sắc Lệnh Được Xem Là Đã 
Được Chấp Thuận đã được thanh toán đúng thời hạn 
tối thiểu ba năm trước 

Cơ Sở Dữ Liệu của Văn Phòng 
Thu Thuế 

Doanh nghiệp Bán Bia Rượu Mang Về Sử Dụng 
Thuộc Sắc Lệnh Được Xem Là Đã Được Chấp Thuận 
không phải là đối tượng của một than phiền được gửi 
đến Sở Thành Phố hoặc bất kỳ lần xử phạt hoặc điều 
kiện hành chính nào được áp dụng bởi Viên Chức 
Điều Trần, Hội Đồng Khiếu Nại hoặc Hội Đồng Giám 
Sát theo các điều khoản của Chương này 
Than phiền được gửi đến Sở Thành Phố sẽ được xem 
xét cho các trường hợp sau trong tối thiểu ba năm 
trước: 

• Bản Tuyên Thệ trước Thư Ký Đã Được Ký  

• Bán bia rượu cho bất cứ cá nhân nào dưới 21 
tuổi 

• Bán thuốc lá cho bất cứ cá nhân nào dưới 21 
tuổi 

• Trộm cắp, tấn công hoặc hành hung tại cơ sở  

• Bán hoặc nhận hàng hóa bị lấy cắp tại cơ sở 

• Bán vũ khí bất hợp pháp tại cơ sở 

• Hoạt động ma túy bất hợp pháp tại cơ sở 

• Dụng Cụ Dùng Ma Túy được bán tại cơ sở 

• Đánh bạc tại cơ sở 

• Tiêu Chuẩn Hoạt Động theo Phán Lệnh Hành 
Chính của Sở (Department Administrative 
Orders, DAO) Được Đăng  

• Giấy Phép ABC Được Đăng 

• Bảng Hiệu Không Mở Thùng Hàng Được Đăng 

Cơ sở dữ liệu của DPH ghi 
lại dữ liệu về việc Cảnh Sát 
Thanh Tra Người Bán Được 
Thông Báo Nhằm Ngăn 
Ngừa Xu Hướng Phạm Tội 
Liên Quan Đến Bia Rượu 
(Informed Merchants 
Preventing Alcohol-Related 
Crime Tendencies, 
IMPACT), Chương Trình 
Gài Bẫy Trẻ Vị Thành Niên 
Dùng Thuốc Lá và các hình 
thức Viếng Thăm Cơ Sở 
Giáo Dục của nhân viên 
DPH 

 
Sau khi các tiêu chí trên đã được xác minh và đáp ứng, nhân viên của Sở Y Tế Công 
Cộng sẽ quyết định rằng lệ phí sẽ được miễn và đưa ra một lá thư thông báo chính 
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thức cho chủ doanh nghiệp về yêu cầu được miễn. Trường hợp Sở Y Tế Công Cộng có 
địa chỉ thư điện tử của chủ doanh nghiệp, họ sẽ gửi một bản sao của lá thư cho bên đó 
bằng thư điện tử. Chủ doanh nghiệp được khuyến khích trả lời email để đảm bảo việc 
xác nhận rằng đã nhận được email. Trường hợp Sở Y Tế Công Cộng không có địa chỉ 
điện tử của bên chịu trách nhiệm, họ sẽ theo dõi bằng một cuộc gọi điện thoại để thông 
báo cho doanh nghiệp. Sở Y Tế Công Cộng có thể cung cấp bản sao của lá thư cho 
chủ doanh nghiệp đến lấy tại 25 Van Ness Avenue, Suite 500. Hoặc, theo yêu cầu của 
chủ sở hữu, Sở Y Tế Công Cộng có thể gửi bản sao của lá thư qua địa chỉ nhận thư 
được ghi trong đơn yêu cầu.  Sở Y Tế Công Cộng sẽ liên lạc với Văn Phòng Thủ Quỹ 
và Thu Thuế để thông báo cho họ rằng lệ phí hàng năm theo DAO sẽ được miễn vô 
thời hạn.  
 
Trong quá trình duyệt xét, nếu Sở Y Tế Công Cộng thấy rằng doanh nghiệp không đáp 
ứng được các tiêu chí được đặt ra trong các hướng dẫn này, yêu cầu miễn lệ phí sẽ bị 
từ chối và sẽ đưa ra một lá thư chính thức thông báo cho doanh nghiệp.  Chủ doanh 
nghiệp muốn khiếu nại quyết định từ chối có thể làm theo thủ tục dưới đây để khiếu nại. 
 
Mục IV: Thủ tục khiếu nại Quyết Định Từ Chối Miễn Lệ Phí 
Chi Nhánh Cân Bằng & Xúc Tiến Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ hợp tác với Chi Nhánh Sức 
Khỏe Môi Trường thuộc Ban Sức Khỏe Dân Số để hỗ trợ quá trình điều trần đối với 
những chủ doanh nghiệp muốn khiếu nại việc bị từ chối miễn lệ phí. Những quy tắc này 
chi phối việc quản lý Phiên Điều Trần của Giám Đốc do Sở Y Tế Công Cộng tổ chức. 
Các quy trình này đã được sửa đổi để phản ánh các thay đổi của Quy Tắc 2, Quy Tắc 
10(c) và Quy Tắc 14 liên quan đến các thay đổi đối với ngày điều trần thông thường, 
thời gian của các đệ trình và yêu cầu trước phiên điều trần, và địa chỉ của viên chức 
điều trần. 
 
Viên Chức Điều Trần. Giám Đốc Y Tế ("Giám Đốc") sẽ chỉ định một viên chức điều 
trần để chủ trì các phiên điều trần. Viên chức điều trần phải công bằng và không thiên 
vị, không có bất kỳ tư lợi cá nhân nào đối với kết quả khiếu nại. 
 
Phiên Điều Trần Thông Thường. Phiên Điều Trần của Giám Đốc sẽ được mở cho 
công chúng và được tổ chức theo như lịch trình vào ngày thứ Năm của tuần thứ ba mỗi 
tháng vào lúc 1 giờ trưa ở phòng 300 tại 101 Grove Street. Phiên điều trần bổ sung có 
thể được lên lịch vào các ngày và thời gian khác để đáp ứng nhu cầu của chương trình. 
 
Phiên Điều Trần Đặc Biệt. Theo điều khoản của thông báo thích hợp, Giám Đốc có 
thể kêu gọi một phiên điều trần đặc biệt bất cứ lúc nào. 
 
Hủy Bỏ Phiên Điều Trần. Giám Đốc có thể hủy bỏ bất kỳ phiên điều trần thông thường 
hoặc đặc biệt nào khi được thông báo rằng không có đủ doanh nghiệp để tiến hành 
hoặc vì lý do khác. Trong trường hợp hủy bỏ, các bên và công chúng sẽ được thông 
báo trong thời gian sớm nhất có thể rằng phiên điều trần đã bị hủy và thông báo về 
phiên điều trần bị hủy sẽ được đăng một cách rõ ràng trên hoặc gần cửa ra vào tại nơi 
điều trần, trước thời gian được lên lịch của phiên điều trần. 
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Thông Báo Về Phiên Điều Trần. Thông báo về ngày và giờ của phiên điều trần sẽ 
được thực hiện theo quy định của Bộ Luật áp dụng. Trong trường hợp Bộ Luật không 
nêu cụ thể cách thức thông báo về phiên điều trần, Sở sẽ gửi trực tiếp bản sao Thông 
Báo về Phiên Điều Trần, qua thư Hạng Nhất, hoặc qua thư điện tử, ít nhất 10 ngày theo 
lịch, trước ngày được ấn định cho phiên điều trần. 
 
Ngày Điều Trần. Các khiếu nại và các vấn đề khác được Giám Đốc xem xét sẽ được 
lên lịch điều trần phù hợp với mốc thời gian theo quy định của Bộ Luật áp dụng. Trong 
trường hợp Bộ Luật áp dụng không nêu cụ thể ngày phải lên lịch điều trần, Sở sẽ lên 
lịch điều trần trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu điều trần. Thông báo tại 
Phiên Điều Trần của Giám Đốc về thời gian và địa điểm mà Phiên Điều Trần của Giám 
Đốc được lên lịch lại hoặc được tiếp tục sẽ được coi là thông báo đầy đủ và không cần 
thông báo nào khác cho bất kỳ phiên điều trần nào được lên lịch lại hoặc được tiếp tục.  
 
Tiếp Tục Phiên Điêu Trần. Theo quyền tự quyết của Giám Đốc, một phiên điều trần đã 
được lên lịch có thể được tiếp tục đến ngày kế tiếp có thể, theo yêu cầu. 
 
Trình Tự Chương Trình Nghị Sự. Thư Ký Điều Trần sẽ thiết lập thứ tự các trường 
hợp sẽ được điều trần. 
 
Tuyên Thệ. Khi bắt đầu phiên điều trần, viên chức điều trần sẽ yêu cầu tất cả những 
người có ý định cung cấp lời khai tuyên thệ hoặc khẳng định rằng họ sẽ nói sự thật, 
theo hình phạt về tội khai man. 
 
Văn bản đệ trình. Các bên có thể nộp văn bản tóm tắt cho viên chức điều trần trước 
phiên điều trần, với điều kiện các văn bản đệ trình đáp ứng được các yêu cầu sau:  
 

a. Độ dài: văn bản đệ trình không được quá tám trang, cách hai dòng và có thể bao 
gồm số lượng vật chứng không giới hạn. 

b. Vật chứng: Vật chứng bao gồm hình ảnh, bản đồ, hình vẽ hoặc bất kỳ thông tin 
nào khác có liên quan đến việc khiếu nại. 

c. Hạn chót: Các văn bản đệ trình là tùy ý, nhưng phải được gửi cho viên chức điều 
trần không trễ hơn bốn ngày làm việc trước phiên điều trần. Ví dụ, nếu phiên 
điều trần được lên lịch tổ chức vào lúc 1 giờ trưa vào ngày thứ Năm, văn bản đệ 
trình phải được gửi không trễ hơn 1 giờ trưa ngày thứ Sáu trước phiên điều trần. 
Một bản sao giấy của văn bản đệ trình phải được gửi đến  

DPH-Environmental Health Hearing Officer, c/o Department of Police 
Accountability 
Attn: Paul Henderson 
25 Van Ness Ave, Suite 700 
San Francisco, CA 94102 

hoặc gửi qua đường điện tử cho Viên Chức Điều Trần 
Paul.Henderson@sfgov.org. Văn bản đệ trình nhận được sau hạn chót này sẽ 
không được chấp nhận.  

mailto:Paul.Henderson@sfgov.org
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d. Gửi cho bên đối lập. Bản sao các văn bản đệ trình, kể cả vật chứng, phải được 
gửi cho tất cả các bên vào ngày chúng được nộp cho viên chức điều trần. Các 
văn bản đệ trình có thể được chuyển đến hoặc gửi cho  

Department of Public Health, Environmental Health Branch  
1390 Market Street, Suite 210 
San Francisco CA 94102 

hoặc gửi qua đường điện tử cho Thư Ký Điều Trần Marylou.Remo@sfdph.org. 
Trường hợp Sở Y Tế Công Cộng có một địa chỉ thư điện tử của bên chịu trách 
nhiệm, họ sẽ gửi bản sao các văn bản đệ trình của họ cho bên đó bằng thư điện 
tử. Trong trường hợp Sở Y Tế Công Cộng không có địa chỉ thư điện tử của bên 
chịu trách nhiệm, họ sẽ cung cấp một bản sao văn bản đệ trình của họ cho 
người khiếu nại đến lấy tại 1390 Market Street, Suite 210. Hoặc, theo yêu cầu, 
Sở Y Tế Công Cộng có thể gửi một bản sao văn bản đệ trình đến địa chỉ nhận 
thư được ghi trong đơn yêu cầu điều trần của người khiếu nại.  

Thứ Tự và Giới Hạn Thời Gian của Phần Trình Bày. Ngoại trừ khi Viên Chức Điều 
trần tìm thấy lý do chính đáng để yêu cầu các phần trình bày theo cách khác, thứ tự 
trình bày khiếu nại sẽ như sau: 

a. Trong mọi trường hợp, nhà quản lý Sức Khỏe Môi Trường, thanh tra viên hoặc 
nhân viên khác sẽ nói trước và được phép trình bày mốc thời gian của các sự 
kiện, lời khai liên quan, bằng chứng và khuyến nghị trong bảy phút. 

b. Tiếp theo, người nộp đơn hoặc bên chịu trách nhiệm sẽ được phép trình bày lời 
khai và bằng chứng liên quan trong bảy phút. 

c. Mỗi bên sẽ có ba phút để phản bác, cũng theo thứ tự này. Viên Chức Điều Trần 
có thể tăng lượng thời gian dành cho các bên, khi hoàn cảnh đòi hỏi và vì sự 
công bằng. Thư Ký Điều Trần sẽ theo dõi đồng hồ và thời gian mỗi người được 
phép nói. Một âm thanh sẽ cho biết việc kết thúc của mỗi khoảng thời gian được 
nói theo quy định.  

 
Quy tắc về bằng chứng. Phiên điều trần không cần phải được tiến hành theo các quy 
tắc nghiêm ngặt liên quan đến bằng chứng và nhân chứng. Bất kỳ bằng chứng liên 
quan nào sẽ được thừa nhận nếu nó đáng tin cậy một cách hợp lý. 
Bằng chứng tin đồn có thể được chấp nhận và có thể được sử dụng cho mục đích bổ 
sung hoặc giải thích bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào, nhưng nó sẽ không đủ để hỗ trợ 
cho việc kết luận, trừ khi nó có thể được chấp nhận sau phần tranh luận phản đối trong 
các vụ kiện dân sự tại tòa án có thẩm quyền tài phán, hoặc nếu bên chống lại người 
cung cấp bằng chứng không phản đối. Bằng chứng không liên quan và lặp đi lặp lại quá 
mức có thể bị loại trừ. 
 
Nhân chứng. Mỗi bên có thể yêu cầu và thẩm vấn các nhân chứng về bất kỳ vấn đề 
nào liên quan đến các vấn đề của phiên điều trần. Viên chức điều trần có thể xem xét 
độ tin cậy của các nhân chứng. 
 
Dịch vụ thông dịch ngôn ngữ. Nếu dịch vụ thông dịch được yêu cầu, dịch vụ này phải 
được yêu cầu bốn ngày làm việc trước phiên điều trần đã được lên lịch. Ví dụ, đối với 
phiên điều trần vào lúc 1 giờ trưa ngày thứ Năm, yêu cầu về thông dịch viên phải được 
thực hiện chậm nhất vào 1 giờ trưa ngày thứ Sáu của tuần trước đó. Người khiếu nại 
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có thể yêu cầu dịch vụ dịch thuật bằng cách liên lạc với Thư Ký Điều Trần 
Marylou.Remo@sfdph.org. 
 
Quyết định của phiên điều trần. Giám Đốc sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong vòng 
30 ngày kể từ ngày điều trần trừ khi bộ luật áp dụng áp đặt hoặc cho phép một khung 
thời gian khác. Quyết định này sẽ được lập thành văn bản và gửi cho bên chịu trách 
nhiệm qua thư hạng nhất hoặc qua thư điện tử. Quyết định này sẽ bao gồm kết luận về 
các sự việc, và việc xác định các vấn đề được trình bày. 
 
Ghi Âm. Thư Ký Điều Trần sẽ ghi âm phiên điều trần và bản ghi âm này sẽ là hồ sơ 
hành chính cho mỗi phiên điều trần. 
 
Mục V: Áp đặt lại phí hàng năm 
Nếu chủ doanh nghiệp Bán Bia Rượu Mang Về Sử Dụng Thuộc Sắc Lệnh Được Xem Là Đã 
Được Chấp Thuận có thể chứng minh tất cả các điều trên, Sở Y Tế Công Cộng sẽ miễn lệ 
phí vô thời hạn, tuy nhiên, với điều kiện là doanh nghiệp Bán Bia Rượu Mang Về Sử Dụng 
Thuộc Sắc Lệnh Được Coi Là Đã Chấp Thuận thay đổi quyền sở hữu hoặc trở thành đối 
tượng của một than phiền được gửi đến Sở Thành Phố hoặc bất kỳ lần xử phạt hoặc điều 
kiện hành chính nào được áp đặt bởi Viên Chức Điều Trần, Hội Đồng Khiếu Nại hoặc Hội 
Đồng Giám Sát Viên theo các điều khoản của Chương này, lệ phí hàng năm sẽ được áp đặt 
lại ngay lập tức.  


