
    THÀNH PHỐ LOS ANGELES  
SỞ CÔNG VIÊN VÀ GIẢI TRÍ 

 
 
 

Luật Lệ Và Quy Định Về Việc Bán Đồ Ăn Và Các Mặt Hàng Trong 
Công Viên Thành Phố LA 

  

 
 

Để xem danh sách đầy đủ các luật lệ và quy định về việc bán đồ ăn và các mặt hàng trong công viên 
Thành Phố LA, vui lòng truy cập trang: www.laparks.org/vending. 

Sửa đổi Tháng 1/2020 

Sở Giải Trí và Công Viên (Department of Recreation and Parks, RAP) quản lý hơn 450 công 

viên công cộng và 170 trung tâm giải trí, sân gôn, đường mòn, bảo tàng và cơ sở. Những địa 

điểm này cũng bao gồm khu vực dừng nghỉ tạm, sân chơi, vườn cộng đồng, bãi đỗ xe, cánh 

đồng, bể bơi và công trình kiến trúc khác. 

 

Ưu tiên cao nhất của RAP là giữ cho các công viên, khu đất chưa xây dựng và cơ sở trở thành 

nơi an toàn và được quy hoạch hợp lý để tất cả mọi người đều có thể tận hưởng niềm vui và giải 

trí. Khi cho phép bán hàng trong công viên Thành Phố Los Angeles, luật lệ và quy định sẽ được 

tuân thủ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tình trạng vệ sinh, an toàn và sạch sẽ. Những quy định này 

được mô tả dưới đây. 
 

Tôi có thể bán hàng ở đâu trong công viên Thành Phố? 

Không phải mọi công viên trong RAP của Thành Phố LA đều có thể chứa những người bán hàng 

được phép. Nếu công viên không cấm người bán hàng thì họ được phép bán hàng tại bất kỳ vỉa 

hè lát đá hoặc khu vực đi bộ được chỉ định trong công viên. 

 

Tôi không nên bán hàng ở đâu trong công viên Thành Phố? 

Trong mọi trường hợp, người bán hàng không thể bán tại những khu vực sau: 

 Trạm sửa chữa hoặc bãi chứa vật tư  

 Bãi đỗ xe hoặc khu vực đỗ xe được chỉ định  

 Đường đất, đường mòn, khu vực có cỏ 

 Trong phạm vi 100 feet tính từ bất kỳ tòa nhà, trung tâm giải trí, phòng tắm, công trình 

kiến trúc hoặc sân chơi nào  

 Trong phạm vi 500 feet tính từ bất kỳ địa điểm trường học, trại, trung tâm hoạt động 

thanh thiếu niên hoặc trung tâm người cao niên  

 Trong phạm vi 2500 feet tính từ Nhà Hát Greek Theatre vào các đêm diễn ra buổi hòa 

nhạc và sự kiện   

 Trong phạm vi 2500 feet tính từ Đài Thiên Văn Griffith Observatory hoặc bãi đỗ xe của 

Griffith Observatory 

 Bất kỳ nơi nào trong Công Viên Elysian Park từ ba giờ trước khi bắt đầu cho tới sau ba 

giờ khi kết thúc tất cả các sự kiện diễn ra tại Sân Vận Động Dodger Stadium, bao gồm cả 

các trận đấu bóng chày, buổi hòa nhạc, cuộc đua 

 5 feet tính từ ghế băng công viên hoặc vật dụng khác trong công viên và trong phạm vi 

10 feet tính từ bất kỳ lối băng qua đường nào 

 25 feet tính từ bất kỳ vòi phun nước, bức tượng, tượng đài hoặc tác phẩm nghệ thuật sắp 

đặt nào 

 Bất kỳ công viên nào được chuyển nhượng bằng chứng thư, được ban cấp hoặc được tặng 

cho Thành Phố Los Angeles với điều kiện hạn chế hoạt động buôn bán 

 

Tôi có thể bán hàng trong công viên Thành Phố khi nào và như thế nào? 

http://www.laparks.org/vending
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Công viên của chúng tôi có giờ hoạt động cố định nhưng đôi khi có thể thay đổi từ công viên này 

sang công viên khác dựa trên chương trình tổ chức ở đó hoặc bất kỳ chương trình đặc biệt nào 

diễn ra tại các trung tâm giải trí của chúng tôi. 

 Người bán hàng phải ngừng bán ít nhất 30 phút trước khi công viên đóng cửa 

 Không được bán hàng khi công viên đã đóng cửa 

Ngoài ra cũng có nhiều sự kiện đặc biệt mà RAP tham gia hoặc đứng ra tổ chức. Hoạt động bán 

hàng bị nghiêm cấm trong bất kỳ sự kiện quay phim công viên, lễ hội, buổi hòa nhạc, đêm chiếu 

phim, sự kiện đặc biệt, lễ hội đường phố, buổi diễu hành, sự kiện hiện tại hoặc hoạt động khác 

tạm thời được chấp thuận, được Sở phê duyệt. 

 

Sức Chứa và Các Yêu Cầu Khác 

Chúng tôi muốn giữ cho công viên luôn được an toàn và sạch sẽ cho những người đến đây và 

đảm bảo rằng hoạt động bán hàng sẽ không lấy đi niềm vui của họ khi giải trí ở trong thế chủ 

động hoặc hoạt động ở trong thế thụ động. Số lượng người bán hàng trong mỗi công viên được 

giới hạn ở hai (2) người bán hàng trên mỗi mẫu Anh và cách người bán hàng khác 25 feet. 
 

Hoạt động bán hàng trong công viên sẽ dựa trên quy tắc đến trước phục vụ trước và người bán 

hàng phải ghi nhật ký chính xác thời gian đến và thời gian rời đi của họ. 
 

Dưới đây là các yêu cầu khác đối với người bán hàng:  

 Phải tuân thủ quy định của Sở Y Tế Quận LA. 

 Có trách nhiệm dọn dẹp và loại bỏ bất kỳ chất thải, đồ ăn, bao bì, rác vương vãi hoặc 

nguyên vật liệu phát sinh từ hoặc có liên quan đến hoạt động bán hàng của họ. 

 Nghiêm cấm bỏ bất kỳ chất thải lỏng hoặc chất thải rắn nào vào thùng rác công viên, bao 

gồm cả việc đổ nước đá vào công viên. 

 Phải mang đồ đựng rác chống vật gây hại. 

 Nghiêm cấm móc nối hoặc sử dụng bất kỳ cửa hàng điện nước hoặc ga nào để bán đồ ăn 

hoặc hàng hóa. 

 Không được bán đồ ăn, thức uống hoặc hàng hóa không hợp vệ sinh hoặc không an toàn, 

nguy hiểm hoặc gây hại. Bao gồm cả dụng cụ cung thuật, dao, súng cao su hoặc bất kỳ 

vật thể nào giống vũ khí, chẳng hạn như súng phụt nước, súng đồ chơi hoặc dao đồ chơi. 

 Phải có và xuất trình tất cả các giấy phép tại khu vực dễ nhìn thấy. 

 Không có quy định nào trong luật lệ này cho phép bán các dịch vụ cá nhân bao gồm 

nhưng không giới hạn đến trại đào tạo, dịch vụ xoa bóp, yoga, huấn luyện chó, cưỡi thú, 

vườn thú hoặc lớp học thể thao/lớp tập thể hình. 

 Không cho phép xe bán hàng, quầy hàng lưu động hoặc xe đẩy hàng chạm vào, tựa vào 

hoặc gắn vào bất kỳ cột đèn, máy thu tiền đỗ xe, hộp thư, tín hiệu giao thông, bàn dã 

ngoại, vòi nước chữa cháy, cây cối, hộp trồng cây, khối đá, ghế băng, nhà chờ xe buýt 

hoặc thùng rác.  
 

 

http://www.laparks.org/vending
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Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi vi phạm những luật lệ này? 

Các hành vi vi phạm luật lệ và quy định này có thể bị phạt tiền nhưng không cấu thành tội phạm 

theo chương trình Thi Hành Các Biện Pháp Xử Phạt Vi Phạm Luật Hành Chính (ACE), chiếu 

theo Đoạn 42.13D trong Điều Lệ Thành Phố Los Angeles. Luật SB 946 của California không 

hạn chế RAP áp dụng luật lệ và quy định về việc nghiêm cấm các dịch vụ buôn bán trái phép 

trong công viên. Sở Giải Trí và Công Viên có quyền tu chính, thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ luật lệ 

nào sao cho phù hợp với pháp luật địa phương và tiểu bang bất cứ lúc nào và khi xét thấy cần 

thiết. 
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