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Các sản phẩm thuốc lá và thuốc lá điện tử bị cấm bán 
ở Oregon cho bất kỳ người nào dưới 21 tuổi. Nhân 
viên bán hàng ở tiểu bang Oregon phải kiểm tra giấy 
tờ tùy thân (ID) hợp lệ của tất cả những người dưới 
30 tuổi trước khi bán các sản phẩm thuốc lá hoặc 
thuốc lá điện tử cho họ.

Hầu hết khách hàng sẽ xuất trình Bằng Lái xe Oregon 
hoặc Thẻ Nhận dạng Oregon (Oregon Identification 
Card). Chi nhánh Dịch vụ Người lái xe và Phương tiện Cơ 
giới (Driver and Motor Vehicle - DMV) của Oregon là nơi 
cấp cả hai thẻ này, và cả hai trông tương tự như nhau.

Đừng vội vàng hoặc cho phép mình bị áp lực khi kiểm 
tra ID của khách hàng. Kiểm tra cẩn thận ID để tuân thủ 
pháp luật. Luôn kiểm tra ID thay vì hỏi ngày sinh của 
khách hàng. 

BỘ PHẬN SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 

Tài liệu này có thể được cung cấp theo yêu cầu bằng định dạng dành cho 
người khuyết tật hoặc bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh cho người không 
thông thạo tiếng Anh. Để yêu cầu ấn bản này ở một định dạng hoặc ngôn ngữ 
khác, hãy liên hệ với Bộ phận Hệ thống Y tế theo số 503-945-5765, 711 cho 
TTY hoặc gửi email đến Tobacco.Inspection@state.or.us  

Chỉ có các hình thức nhận dạng có ảnh 
mới được chấp nhận để làm bằng chứng 
về tuổi tác:

Quý vị có muốn biết thêm thông tin về luật lệ chống bán thuốc lá và các sản phẩm hút thuốc điện tử cho người dưới 21 tuổi không? 
EMAIL: Tobacco.Inspections@state.or.us

?

1. Hộ chiếu của người đó hoặc thẻ hộ chiếu 
do Hoa Kỳ hoặc chính phủ nước ngoài cấp.

2. Bằng lái xe của người đó do một tiểu 
bang của Hoa Kỳ cấp.

3. Thẻ căn cước do một Tiểu bang Hoa  
Kỳ cấp. 

4. Thẻ ID do một bộ tộc da đỏ được liên 
bang công nhận cấp. 

5. Thẻ nhận dạng quân đội của Mỹ.
6. Bất kỳ thẻ nhận dạng nào khác do một 

tiểu bang hoặc một vùng lãnh thổ của 
Hoa Kỳ cấp phải có tất cả những thông tin 
sau: ảnh của người đó, tên của người đó, 
ngày sinh của người đó và mô tả ngoại 
hình của người đó. 

Dưới 18 tuổi cho đến

Bằng Lái xe Oregon hoặc Thẻ Nhận dạng 
Oregon bao gồm ngày khách hàng sẽ đủ 
21 tuổi và đủ 18 tuổi bên trong ô màu đỏ ở 
phía bên phải của thẻ.

Cách kiểm tra ID của người dưới 21 tuổi


