
 Công ty quäng cáo
qua ÇiŒn thoåi:
Xin ÇØng g†i!

M¶t phÜÖng cách m§i
ngæn chÆn quäng cáo
không m©i cÛng g†i

 QuyŠn kiŒn cáo
N‰u m¶t công ty không tuân hành š muÓn
cûa bån là không cho h† g†i Ç‰n quäng cáo --
qua viŒc bån ÇŠ nghÎ th£ng Ç‰n công ty Çó
hay tên bån có trong danh bå -- bån có quyŠn
kiŒn công ty Çó tåi tòa án nhÕ, cho dù công ty
Çó có hay không có væn phòng thÜÖng måi
chính thÙc nÖi bån ª.

Theo luÆt liên bang Bäo VŒ NgÜ©i Tiêu Thø
VŠ ñiŒn Thoåi, bån có quyŠn kiŒn các công ty
quäng cáo qua ÇiŒn thoåi Ç‹ Çòi låi tiŠn mình
bÎ mÃt là bao nhiêu, hay Çòi Ç‰n 500 mÏ kim -
- tùy theo bån thÃy khoän tiŠn nào l§n hÖn,
cho m‡i cú g†i bån nhÆn ÇÜ®c sau khi bån Çã
ghi tên trên danh bå Xin ñØng G†i và Çã yêu
cÀu công ty Çó ÇØng g†i Ç‰n bån.  N‰u quan
tòa nhÆn thÃy công ty Çã cÓ tình phåm luÆt,
hình phåt tÓi Ça có th‹ tæng gÃp ba lÀn, t§i
1,500 mÏ kim.

Quy luÆt cho các công ty
quäng cáo qua ÇiŒn thoåi
Dù bån có hay không có ghi danh, Quy LuÆt
Liên Bang VŠ Quäng Cáo Qua ñiŒn Thoåi
giúp bäo vŒ bån tránh khÕi các hành vi buôn
bán lÜ©ng gåt và các hành vi hà låm quäng
cáo qua ÇiŒn thoåi, và thi hành cÛng nhÜ cÃm
ng¥t các cú ÇiŒn thoåi quäng cáo vào ban
Çêm.  Các công ty quäng cáo phäi tuân hành
các quy luÆt sau:
• H† chÌ có th‹ g†i ÇiŒn th†ai quäng cáo

trong khoäng 8 gi© sáng t§i 9 gi© tÓi.
• H† phäi cho bån bi‰t ngay tên cûa công

ty, và cho bån bi‰t cú g†i có phäi là quäng
cáo bán hàng, hay là ÇiŒn thoåi quyên tiŠn
tØ các cÖ quan tØ thiŒn.

• H† không ÇÜ®c nói dÓi vŠ các ÇiŠu kiŒn
trong giao kèo buôn bán hay không ti‰t l¶
tÃt cä các chi ti‰t vŠ phí t°n.

Các NguÒn Tr® Giúp

California Office of the Attorney General
(Væn Phòng BiŒn Lš Ti‹u Bang California)

http://caag.state.ca.us/
Public Inquiry Unit: 800-952-5225

National Do Not Call  Registry
(Danh Bå Toàn QuÓc Xin ñØng G†i)

www.donotcall.gov
888-382-1222; TTY: 866-290-4236

The Federal Trade Commission
(Ñy Ban MÆu DÎch Liên Bang)

www.ftc.gov
877-382-4357; TTY: 866-653-4261

Consumer Action
(CÖ Quan Tác ñ¶ng Gi§i Tiêu Thø)

www.consumer-action.org

717 Market Street, Suite 310
San Francisco, CA 94103

415-777-9635
TTY: 415-777-9456

hotline@consumer-action.org

523 W. Sixth Street, Phoøng 1105
Los Angeles, CA 90014

213-624-8327

Có nói ti‰ng Anh, Hoa,
và Tây Ban Nha.

ƒn bän ÇÜ®c phát hành bªi CÖ Quan Tác ñ¶ng
Gi§i Tiêu Thø (Consumer Action) dÜ§i s¿ bäo
tr® tØ QuÏ Bäo VŒ Gi§i Tiêu Thø California
(California Consumer Protection Foundation).
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ån có bÎ mŒt mÕi bªi các cú ÇiŒn
thoåi không m©i mà vÅn g†i t§i
quäng cáo?  HiŒn nay, có m¶t biŒn
pháp m§i cûa chính phû giúp bån

ngæn chÆn các cú ÇiŒn thoåi mà bån không
muÓn nhÆn.  Danh bå toàn quÓc Xin ñØng G†i
(Do Not Call Registry) là m¶t danh bå miÍn phí
bån có th‹ ghi danh Ç‹ giäm b§t sÓ ÇiŒn th†ai
g†i Ç‰n nhà và ÇiŒn th†ai lÜu Ç¶ng cûa bån
trong næm næm.  N‰u bån tham gia trÜ§c tháng
9 næm 2003, bån ch¡c ch¡n së thÃy ÇÜ®c mÙc
Ç¶ giäm xuÓng cûa các cú ÇiŒn
thoåi quäng cáo b¡t ÇÀu tØ tháng
11.

CÜ dân California có th‹ ghi
danh trÜ§c trên mång ÇiŒn toán
và tên cûa h† së ÇÜ®c t¿ Ç¶ng ÇÜa
vào danh sách toàn quÓc trÜ§c khi
b¡t ÇÀu ÇÜ®c áp døng vào mùa thu
næm 2003.  T§i mùa hè 2003, bån có th‹
ghi danh qua ÇiŒn  thoåi.

Danh bå toàn quÓc m§i Xin ñØng G†i ÇÜ®c
ÇiŠu hành bªi Ñy Ban MÆu DÎch Liên Bang
(Federal Trade Commission, FTC).  Vào mùa
thu 2003, cÖ quan FTC së ban hành các hÜ§ng
dÅn Ç‹ giúp ngÜ©i tiêu thø ngæn chÆn các cú
ÇiŒn th†ai bán hàng mà bån không muÓn nhÆn.
DÜ§i m¶t sÓ tu chính cho luÆt liên bang ThÜÖng
Måi Quäng Cáo Qua ñiŒn Thoåi, cÖ quan FTC
së ti‰n hành Danh Bå Xin ñØng G†i và có thêm
quyŠn l¿c m§i Ç‹ phåt vå các công ty n‰u h†
g†i Ç‰n nh»ng ngÜ©i trong danh bå.

Tôi ghi danh b¢ng cách nào?
Dân cÜ California có th‹ ghi danh qua trang ÇiŒn
toán (http://no-call.doj.state.ca.gov).  SÓ ÇiŒn thoåi
cûa bån së ÇÜ®c t¿ Ç¶ng ÇÜa vào danh bå Xin
ñØng G†i cûa Liên Bang trong næm næm, và sau
Çó bån có th‹  ti‰p tøc ghi danh n‰u bån muÓn.
Tuy nhiên,  viŒc ghi danh së không t¿ Ç¶ng ti‰p
tøc, bån phäi ghi danh låi n‰u bån muÓn ti‰p tøc
có tên trong danh bå.

Ghi danh toàn quÓc së b¡t ÇÀu
tØ tháng 7 trên mång ÇiŒn toán
cûa cÖ quan FTC (www.ftc.gov/
donotcall).  SÓ ÇiŒn thoåi miÍn
phí là:  888-382-1222
(TTY:  866-290-4236).

Bån së cÀn cho bi‰t tên, sÓ ÇiŒn
thoåi, và sÓ bÜu chính (zip
code) vùng.  N‰u bån có hai sÓ
ÇiŒn thoåi hay nhiŠu hÖn, bån
së cÀn ghi danh tØng sÓ ÇiŒn
thoåi riêng rë.  (sÓ ÇiŒn thoåi

dùng cho công viŒc có th‹ không ÇÜ®c
tính).  Bån có th‹ lÃy tên cûa bån ra khÕi danh bå,
hay Ç°i sÓ ÇiŒn thoåi bÃt cÙ lúc nào.

Danh bå së ÇÜ®c các công ty quäng cáo qua ÇiŒn
thoåi sº døng, và các công ty b¡t bu¶c phäi tuân
theo luÆt b¢ng cách cÙ cách 90 ngày h† phäi so
sánh danh sách các sÓ ÇiŒn thoåi liên låc cûa h†
v§i các sÓ ÇiŒn thoåi trên danh bå và phäi loåi bÕ
ra khÕi danh sách cûa h† tÃt cä tên nh»ng ngÜ©i Çã
có trong danh bå.  D» kiŒn trong danh bå không
ÇÜ®c bán låi, hay dùng vào bÃt cÙ viŒc gì khác.
Væn phòng biŒn lš ti‹u bang California cho bi‰t h†
së truy tÓ các công ty dùng danh bå cho bÃt cÙ viŒc
gì khác.

ñiŠu này có th‹ ngæn chÆn tÃt
cä các cú ÇiŒn th†ai quäng cáo
hay không?
Ghi danh sÓ ÇiŒn thoåi cûa bån vào danh bå Xin
ñØng G†i có th‹ ngæn chÆn ÇÜ®c hÀu h‰t, nhÜng
không phäi tÃt cä, các cú ÇiŒn thoåi quäng cáo.
M¶t sÓ công ty thÜÖng mãi và h¶i Çoàn ÇÜ®c
miÍn và có th‹ së vÅn g†i Ç‰n dù bån Çã ghi danh
vào danh bå Xin ñØng G†i.  Các h¶i tØ thiŒn,
chính trÎ gia tranh cº, và các công ty thÜÖng mãi
có sÓ nhân viên ít hÖn 5 ngÜ©i không bÎ bu¶c phäi
tuân hành luÆt này.

B¢ng cách ghi danh, bån chÌ loåi ra các
cú g†i quäng cáo tØ các công ty bån
không có giao dÎch thÜÖng mãi.  Các
công ty ÇÜ®c phép g†i Ç‰n khách hàng
hiŒn có cûa h†, hay các khách hàng có
giao dÎch v§i h† trong 18 tháng trÜ§c.
N‰u bån không muÓn nhÆn các cú ÇiŒn thoåi
quäng cáo tØ các công ty bån có giao dÎch, hãy
g†i Ç‰n yêu cÀu các công ty Çó ÇØng g†i Ç‰n bån
Ç‹ quäng cáo.  Hãy giao dÎch v§i các công ty khác
n‰u nhÜ công ty Çó ti‰p tøc quÃy nhiÍu bån v§i
các cú ÇiŒn thoåi mà bån không muÓn nhÆn.

N‰u bån g†i t§i các công ty Ç‹ hÕi chi ti‰t vŠ các
dÎch vø cûa h†, hay n‰u bån n¶p ÇÖn xin tín døng
hay các dÎch vø khác, các công ty mà bån có š
muÓn giao dÎch v§i ÇÜ®c quyŠn g†i Ç‰n bån trong
ba tháng tính tØ sau khi bån liên låc t§i các công
ty Çó.

N‰u tôi vÅn bÎ nhÆn các cú
ÇiŒn thoåi quäng cáo?
B¡t ÇÀu tØ tháng 10 næm 2003, các công ty quäng
cáo qua ÇiŒn thoåi bÎ bu¶c phäi ki‹m låi danh

sách cûa h† v§i tên trong danh bå, và h† phäi
làm nhÜ vÆy cách m‡i 90 ngày.  Tháng 10 næm
2003 là th©i hån s§m nhÃt mà các công ty
quäng cáo qua ÇiŒn th†ai së b¡t ÇÀu sº døng
danh sách m§i.  Sau Çó, h† phäi ngÜng g†i Ç‰n
ngÜ©i trong danh bå trong vòng 30 ngày sau
khi nhÆn ÇÜ®c danh sách m§i.

N‰u bån ghi danh trÜ§c tháng 10, nhÜng vÅn
ti‰p tøc nhÆn các cú ÇiŒn thoåi quäng cáo sau

khi danh sách Çã ÇÜ®c áp døng
trong 2 tháng, hãy khi‰u nåi t§i
cÖ quan FTC.  (Xem phÀn
“Nh»ng NguÒn Tr® Giúp” Ç‹
bi‰t thêm chi ti‰t liên låc).  Tùy
theo bån ghi danh khi nào trong
tÜÖng lai, th©i gian có th‹ mÃt ít
nhÃt là vài tháng trÜ§c khi bån
h‰t nhÆn các cú ÇiŒn th†ai.

CÖ quan FTC, Væn Phòng BiŒn
Lš Ti‹u Bang California, và các cÖ quan tÜ
pháp ÇÎa phÜÖng có thÄm quyŠn thi hành các
biŒn pháp v§i các công ty quäng cáo qua ÇiŒn
thoåi Çã phåm luÆt.  CÖ quan FTC së phÓi h®p
v§i các ti‹u bang Ç‹ chuy‹n Çåt các khi‰u nåi.
Các công ty quäng cáo qua ÇiŒn th†ai täng l©
danh bå Xin ñØng G†i có th‹ bÎ phåt t§i 11,000
mÏ kim cho m‡i cú ÇiŒn thoåi g†i Ç‰n ngÜ©i có
tên trong danh bå.

Dù bån Çã ghi danh vào danh bå, bån có th‹
vÅn cho phép m¶t sÓ công ty g†i Ç‰n bån n‰u
bån vi‰t thÜ cho phép.  Và bån cÛng có th‹
ngæn chÆn m¶t sÓ công ty nào Çó ÇØng g†i Ç‰n
b¢ng cách ghi danh tên cûa bån trong danh sách
Xin ñØng G†i cûa các công ty Çó.

B


