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Các địa phương cộng tác thực hiện Dự Luật Thượng Viện 1383: Campbell, Cupertino, Gilroy, Los Altos, Los 

Altos Hills, Los Gatos, Milpitas, Monte Sereno, Morgan Hill, Mountain View, Palo Alto, San Jose, Santa Clara, 

Saratoga, Sunnyvale và Unincorporated Santa Clara County. 

Chương Trình Tận Dụng Thực Phẩm Của Quận Hạt Santa Clara 
 

Thư Báo Cho Doanh Nghiệp Phân Bậc 1 Sản Xuất Cung Cấp Thực Phẩm Dùng Được 

 

Về Việc: Dự Luật Thượng Viện 1383 Yêu Cầu Tận Dụng Thực Phẩm Còn Dùng Được Áp Dụng Từ Ngày 

1 Tháng Một, 2022 

 

Quý Đại Diện Doanh Nghiệp Thân Mến, 

 

Tận dụng thực phẩm dư còn dùng được không những là ý tưởng tuyệt vời, mà còn là luật của California, 

bắt đầu từ ngày 1 tháng Một, 2022. Nỗ lực này sẽ thúc đẩy sự tiếp cận thực phẩm dinh dưỡng cho cộng đồng 

chúng ta, đồng thời làm giảm lượng rác và khí thải nhà kính là hậu quả của thực phẩm thải ra bãi rác! 

 

Tìm hiểu ban đầu của chúng tôi xác nhận doanh nhân của quý vị thuộc "Doanh Nghiệp Phân Bậc 1 Sản Xuất 

Cung Cấp Thực Phẩm Dùng Được" được định nghĩa là một trong các cơ sở sau đây: siêu thị chợ, cửa hàng thực 

phẩm trên 10,000 sq.ft, nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm, nhà phân phối thực phẩm, hay cơ sở bán sỉ thực phẩm. 

Kể từ ngày 1 tháng Một, 2022, các Doanh Nghiệp Phân Bậc 1 cần phải thực hiện chương trình tận dụng thực 

phẩm dùng được để thỏa các yêu cầu từ quy định này. 

 

Dự Luật Thượng Viện 1383 (SB 1383) là gì? 

 

Năm 2016, thống đốc Brown đã ký Dự Luật Thượng Viện 1383 (SB 1383) để giảm lượng khí thải nhà kính, bao 

gồm khí methane từ rác hữu cơ. SB 1383 đặt mục tiêu cho các doanh nghiệp California giảm rác thải hữu cơ ra 

bãi rác, bao gồm tận dụng tối đa thực phẩm dư dùng được cho người tiêu thụ. 

 

Doanh nghiệp của tôi cần làm gì? 

 

Từ ngày 1 tháng Một, 2022, tất cả Doanh Nghiệp Phân Bậc 1 cần làm những điều sau đây để tuân theo yêu cầu 

của SB 1383: 

• Tận dụng tối đa lượng thực phẩm dư còn dùng được, thay vì vất bỏ (như làm phân hay thải ra bãi 

rác), để cho những người đang cần tiêu thụ,  

• Làm văn bản đồng ý/ hợp đồng với các tổ chức/ dịch vụ tận dụng thực phẩm tới nhận thực phẩm 

còn dùng được từ doanh nghiệp của quý vị, và 

• Lưu giữ các hồ sơ về phân loại, tần số thường xuyên, và khối lượng cân pound thực phẩm còn 

dùng được của mỗi tháng. 

 

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ sự cố gắng của quý vị để tuân theo quy định mới tận dụng thực phẩm còn dùng được. 

Chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi, giúp đỡ quý vị tìm các tổ chức tận dụng thực phẩm, và cung cấp hợp đồng 

mẫu. Cùng nhau, chúng ta có thể làm việc cần thiết này cho cộng đồng và trái đất! 

 

Nếu quý vị có câu hỏi, xin vào trang web chúng tôi, www.sccfoodrecovery.org  

http://www.sccfoodrecovery.org/

