
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tất cả các nhà bán lẻ đều sẽ phải có giấy phép để bán các 
sản phẩm thuốc lá và các hệ thống phân phối thuốc hít (inhalant delivery system, hoặc IDS) 
ở Oregon. Giấy phép này sẽ cho phép tiểu bang theo dõi những nơi nào đang bán thuốc lá 
thương mại1, thực thi luật bán thuốc lá và hỗ trợ các chủ cửa hàng bán lẻ và nhân viên về mặt 
giáo dục và đào tạo.

 
THÔNG TIN CƠ BẢN

Tại sao tiểu bang Oregon yêu cầu giấy phép bán lẻ thuốc lá?
Quá dễ dàng để trẻ em ở Oregon có được thuốc lá và các sản phẩm thuốc hút. Vào năm 2019, 
một trong sáu nhà bán lẻ thuốc lá bị Cơ quan Y tế Oregon (OHA) kiểm tra đã bán các sản 
phẩm thuốc lá bất hợp pháp cho khách hàng dưới 21 tuổi. Các tiểu bang và địa phương khác 
đã thành công trong việc sử dụng giấy phép bán lẻ thuốc lá để đảm bảo các nhà bán lẻ tuân thủ 
luật và quy tắc bán thuốc lá.

Định nghĩa của cơ quan về “nhà bán lẻ thuốc lá” là gì?  
Bất kỳ ai bán thuốc lá hoặc các sản phẩm IDS trực tiếp cho người tiêu dùng — bao gồm các 
cửa hàng bán lẻ, phòng xì gà và hookah, quán bar - đều được coi là nhà bán lẻ thuốc lá và phải 
có giấy phép bán lẻ thuốc lá để tiếp tục bán thuốc lá. Luật mới này không áp dụng cho các nhà 
bán lẻ trên lãnh thổ bộ lạc. Luật này cũng không áp dụng cho các nhà bán lẻ cần sa được cấp 
phép bởi Cơ quan Kiểm soát Rượu Oregon (Oregon Liquor and Cannabis Commission) hoặc 
các tiệm cần sa có giấy phép của OHA mà không bán các sản phẩm IDS có chứa nicotine.

Các nhà bán lẻ thuộc một số quận nhất định sẽ tiếp tục hoạt động theo chương trình giấy phép 
bán lẻ thuốc lá hiện có của quận đó.

1Khi chúng tôi đề cập đến “thuốc lá”, chúng tôi muốn nói về các phẩm thuốc lá 
thương mại. Chúng khác với thuốc lá truyền thống hoặc các hỗn hợp thực vật 
khác mà người bản địa sử dụng cho các mục đích nghi lễ và tâm linh.
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ĐĂNG KÝ XIN GIẤY PHÉP BÁN LẺ THUỐC LÁ

Làm cách nào để tôi có được giấy phép?  
Để đăng ký xin giấy phép bán lẻ thuốc lá, vui lòng truy cập trang web Giấy 
phép Bán lẻ Thuốc lá Toàn bang của Sở Doanh thu.

Lệ phí: Các nhà bán lẻ sẽ phải trả một khoản phí hàng năm là $ 953. Các 
nhà bán lẻ có nhiều địa điểm sẽ cần giấy phép cho mỗi địa điểm. Lệ phí giấy phép bao gồm chi 
phí  của việc quản lý chương trình.

Các nhà bán lẻ có nhiều địa điểm sẽ cần phải xin giấy phép cho từng địa điểm.

Chi phí giấy phép bao nhiêu và bao gồm những gì?
Lệ phí hàng năm của giấy phép bán lẻ thuốc lá là $953. Lệ phí này sẽ được chi vào các chi phí 
thực tế của chương trình, bao gồm cả việc thực thi quy định mạnh mẽ hơn, thường xuyên hơn 
và giáo dục cho nhà bán lẻ. 

Nếu tôi cần trợ giúp để đăng ký xin giấy phép, tôi nên liên hệ với ai?
Quý vị có thể liên hệ với Sở Doanh thu Oregon (DOR) tại: TRL.help@dor.oregon.gov  

Tôi cần gia hạn giấy phép bao lâu một lần?
Hàng năm, một năm kể từ ngày được cấp giấy phép. DOR sẽ gửi thư nhắc đến từng chủ sở 
hữu giấy phép khi họ sắp phải gia hạn hồ sơ xin giấy phép.

Nếu tôi muốn bán doanh nghiệp của mình thì sao? Giấy phép bán lẻ 
thuốc lá của tôi có thể chuyển nhượng được không?
Giấy phép không được chuyển từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác. Chủ doanh 
nghiệp mới phải xin giấy phép mới.

 
TUÂN THỦ VÀ THỰC THI

Việc thực thi sẽ như thế nào, và ai sẽ là bên thực thi?  
DOR sẽ bắt đầu thực thi yêu cầu giấy phép từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. 

Trong sáu tháng đầu tiên luật có hiệu lực, OHA và Cơ quan Y tế Công cộng Địa phương sẽ 
tiến hành các chuyến tiếp cận và giáo dục đến các nhà bán lẻ. Trong thời gian giáo dục sáu 
tháng này, OHA sẽ không áp dụng hình phạt với các nhà bán lẻ. 
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Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, OHA hoặc Cơ quan Y tế Công cộng Địa phương sẽ bắt 
đầu thực hiện hai đợt kiểm tra tuân thủ mỗi năm: Một đợt để đảm bảo các nhà bán lẻ không 
bán cho khách hàng dưới 21 tuổi, và một đợt để đảm bảo các nhà bán lẻ tuân thủ tất cả các 
luật bán lẻ thuốc lá.

Các hình phạt của việc không kiểm tra tuân thủ là gì?
Vào trang www.healthoregon.org/tobaccoretailsales để xem danh sách các hình phạt của DOR 
và OHA nếu không tuân thủ luật bán thuốc lá. Luật về giấy phép bán lẻ thuốc lá toàn bang 
phạt chủ cửa hàng thay vì  nhân viên cửa hàng hoặc khách hàng vị thành niên nếu việc bán 
thuốc lá bất hợp pháp diễn ra.

Có quy trình nào để nhà bán lẻ khiếu nại khi bị phạt không?
Có. Vào trang web Giấy Giấy phép Bán lẻ Thuốc lá Toàn bang của Sở Doanh thu để tìm hiểu 
thêm. Quy trình khiếu nại có thể khác nhau tùy thuộc vào việc hình phạt là từ DOR, OHA hay 
Cơ quan Y tế Công cộng Địa phương.

Một số quận đã thi hành quy định giấy phép bán lẻ thuốc. Các nhà bán 
lẻ ở các quận này cần tuân theo chương trình hiện tại của quận hay 
chương trình mới của tiểu bang?
Một số khu vực pháp lý (quận và thành phố) sẽ giữ nguyên chương trình cấp phép bán lẻ thuốc 
lá hiện có của họ. Vào trang web Giấy phép Giấy phép Bán lẻ Thuốc lá Toàn bang để biết cơ 
quan nào cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá trong khu vực pháp lý của quý vị.

 
CÔNG BẰNG

Làm thế nào để tiểu bang đảm bảo sự công bằng trong việc thực thi 
luật này và không nhắm vào các cộng đồng và người bán lẻ da màu?
Đối với các nhà bán lẻ da màu: Nguồn thu từ phí cấp giấy phép sẽ cho phép OHA thực thi luật 
bán lẻ thuốc lá. Điều này có nghĩa là các chuyên gia y tế công cộng, không phải cơ quan thực 
thi pháp luật, sẽ đến thăm các doanh nghiệp để giáo dục và kiểm tra việc tuân thủ. Các thanh 
tra viên của OHA sẽ tuân theo hướng dẫn quốc gia, được đưa ra bởi một nhóm các tổ chức y 
tế công cộng và bình đẳng chủng tộc để đảm bảo thực thi công bằng. Điều này bao gồm việc 
đánh giá xem luật có hiệu quả trong việc giảm thiểu bán hàng cho thanh thiếu niên hay không 
và đảm bảo quy trình thực thi không nhắm mục tiêu bất công vào các cộng đồng da màu hoặc 
các cộng đồng khác mà ngành công nghiệp thuốc lá thường nhắm mục tiêu.
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Đối với giới trẻ và cộng đồng da màu: Luật viề Giấy phép Bán lẻ Thuốc lá Toàn bang đã loại 
bỏ các hình phạt đối với thanh thiếu niên trong việc mua, sử dụng và sở hữu sản phẩm thuốc 
lá. Điều này sẽ giúp giảm bớt sự tương tác giữa thanh thiếu niên da màu và cảnh sát. Luật áp 
đặt trách nhiệm - và hình phạt - đối với việc sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên lên bên bán 
thuốc lá bất hợp pháp. Ngoài ra, luật này còn tạo điều kiện cho các cộng đồng là mục tiêu hàng 
đầu của ngành công nghiệp thuốc lá để thúc đẩy các chính sách bảo vệ cá nhân và gia đình, 
chẳng hạn như lệnh cấm sản phẩm thuốc lá có hương vị.

Tôi liên lạc với ai nếu có thêm thắc mắc?
Nếu quý vị có thắc mắc về quy trình kiểm tra tuân thủ và thực thi luật của OHA: 
Tobacco.Inspections@state.or.us 
971-673-0984 
www.healthoregon.org/tobaccoretailsales

Nếu quý vị có thắc mắc về quy trình kiểm tra tuân thủ và thực thi luật của DORDOR: 
TRL.help@dor.oregon.gov 
503-945-8120 
www.oregon.gov/dor/programs/businesses/Pages/Statewide-Tobacco-Retail-License.aspx
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