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Các Thay Đổi Sắp Tới trong Cẩm Nang cho Người Có Giấy Phép 
và Chỉ Thị về Chính Sách 

 
Trong năm tới, LCRB (Sở Kiểm Soát Rượu và Cần Sa) sẽ tái duyệt và cập nhật các 
cẩm nang cho người có giấy phép hiện nay và Các Chỉ Thị về Chính Sách để cải tiến 
các văn kiện này cho rõ ràng hơn. 
 
Có thay đổi gì? 

• Hình thức các cẩm nang này sẽ thay đổi, tức là chi tiết sẽ được sắp xếp khác. 

Những điều thay đổi trong các văn kiện này sẽ không thay đổi các điều luật hoặc 

cách người có giấy phép phải điều hành cơ sở của họ. 

• Các Chỉ Thị về Chính Sách của LCRB sẽ được thay thế bằng bản tin về rượu 

hoặc cần sa để thông báo các điều luật hoặc đòi hỏi mới hoặc thay đổi.  

Khi nào thì có các thay đổi này? 

• LCRB đang tái duyệt từng cẩm nang một và sẽ thông báo cho người có giấy 

phép bị ảnh hưởng ít nhất là 1 tháng trước khi phát hành cẩm nang mới cho 

hạng giấy phép của họ.  

• LCRB cũng sẽ gửi email cho người có giấy phép khi bản tin thay thế Các Chỉ Thị 

về Chính Sách. 

• Những phần cập nhật này sẽ được gửi đến email chính mà quý vị đã ghi trong 

hồ sơ cổng giấy phép về rượu và cần sa của mình. Hãy vào cổng này để cập 

nhật chi tiết của quý vị. 

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?  

• Nhân viên LCRB sẽ thu thập ý kiến đóng góp của người có giấy phép và các 

thành phần đương cuộc để hiểu cách yểm trợ kỹ nghệ qua các thay đổi này. 

• Muốn tìm hiểu thêm về dự án này, hoặc đóng góp ý kiến về cách LCRB có thể 

cải tiến tài nguyên của họ cho người có giấy phép, xin liên lạc với 

LCRB.Outreach@gov.bc.ca 
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