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Làm thế nào để Tuân thủ theo Sắc lệnh Coi như Được Chấp thuận Sử 
dụng của San Francisco (the San Francisco Deemed Approved Uses 

Ordinance) 

Sắc lệnh Coi như Được Chấp thuận Sử dụng là gì? 

Sắc lệnh Coi như Được Chấp thuận Sử dụng (DAO) đã được thông qua thành đạo luật vào tháng Một năm 
2006. Luật DAO có mục đích tạo ra một mối quan hệ làm việc chặt chẽ hơn giữa những người buôn bán, 
người dân trong khu xóm và chính quyền thành phố. Luật DAO là kết quả của sự hợp tác giữa các cơ 
quan chính quyền thành phố sau đây: Sở Y tế Công cộng San Francisco, Sở Cảnh sát San Francisco, Văn 
phòng Thủ quỹ và Thu Thuế, và Văn phòng Luật sư của Thành phố. 

Sắc lệnh này nhắm vào tất cả những Hoạt động Buôn bán và Sử dụng Rượu, các nhà bán lẻ đang có giấy 
phép loại 20 hoặc loại 21 (mua đem về) của Sở Kiểm soát Đồ uống có Rượu cồn của California (California 
Department of Alcohol Beverage Control (ABC)), các hiệp hội doanh nghiệp có liên quan, các chủ sở hữu 
nhà ở và cơ sở  thương mại, và người thuê nhà của Thành phố và Quận San Francisco. 

Những đòi hỏi của Sắc lệnh Coi như Được Chấp thuận Sử dụng là những gì? 

Thực hiện theo các tiêu chuẩn của DAO bao gồm: 

Trả lệ phí "Sử dụng" hàng năm là $272 đúng kỳ hạn hoặc một phần của lệ phí dựa trên tài khóa. Quý vị 
sẽ nhận được một giấy chứng nhận/giấy phép và một văn bản được chứng thực về Những Tiêu chuẩn 
Thực hiện DAO khi trả lệ phí. 

Niêm yết bản Tiêu chuẩn Thực hiện DAO ở một địa điểm dễ thấy trong cửa hàng để công chúng xem. 

Nếu quý vị không có cửa hàng vật chất (thí dụ như chỉ bán qua internet mà thôi) thì xin lưu giữ vào hồ sơ  
bản Tiêu chuẩn Thực hiện DAO. 

Quý vị hoặc các nhân viên của quý vị không được tham gia hoặc hỗ trợ vào bất cứ hoạt động bất hợp 
pháp nào trong hoặc xung quanh cơ sở. Hành động như vậy có thể dẫn đến những hình phạt và đình chỉ 
hoặc thu hồi giấy phép của quý vị. 

Báo cáo bất cứ hoạt động quấy rầy nào trong hoặc xung quanh cửa hàng của quý vị cho Sở Cảnh sát. 

Để đảm bảo sự an toàn của quý vị, của nhân viên và khách hàng, luôn luôn không được treo quảng cáo 
hoặc bảng hiệu thuộc bất cứ loại nào trên ít nhất hai phần ba tổng số các cửa ra vào và cửa sổ để người 
ở ngoài có thể nhìn vào trong một cách rõ ràng và không bị cản trở. 

Điều gì sẽ xẩy ra nếu tôi không tuân thủ Sắc lệnh Coi như Được Chấp thuận Sử dụng? 

Việc không tuân thủ có thể dẫn đến hình phạt và đình chỉ hoặc thậm chí thu hồi giấy phép của quý vị .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với những câu hỏi chung về DAO, xin hãy gọi số 628-206-7697 hoặc gửi điện thư về 
H73.DAO@sfdph.org. 

Đối với các người buôn bán có những câu hỏi liên quan đến hóa đơn, chứng nhận và cấp giấy 
phép, xin hãy gọi cho Văn Phòng Thủ Quỹ và Thu Thuế ở số 311. 

Để biết thêm thông tin xin hãy vào trang web DAO tại: www.sfdph.org/DAO 

 


