
QUÁN CHAY SINH VIÊN HUẾ THƯƠNG 

Cùng các em Sinh viên và Quý vị thực khách của Huế Thương! 

 

Mong Quý vị đọc hết bài viết về sự tác hại của thói quen dùng hộp xốp đựng thức ăn. 

 

Để trợ duyên cho các em Sinh viên cùng thực khách của Quán và 

để góp chút công sức nhỏ nhoi trong công cuộc bảo vệ môi 

trường. Từ nay, Huế Thương nói không với hộp xốp và túi ni 

lông trong việc phục vụ suất cơm mang về.  

 

Bắt đầu từ ngày 13/10/2019 Huế Thương sẽ cung cấp Camen 

cơm cùng thức ăn + hộp nhựa (được sử dụng nhiều lần) đựng 

canh + 1 túi đựng camen bằng vải (thay thế túi ni lông) 

1. Camen Inox đựng cơm và thức ăn  = 50.000đ 

2. Hộp nhựa đựng canh   =   9.000đ 

3. Túi vải     = 10.000đ 

   Tổng tiền:  69.000đ 

 

Tuy nhiên, khi mua suất cơm mang về, các em cùng Quý vị thực khách vui lòng chỉ đóng 

50.000đ để nhận bộ camen, số tiền này Quán tạm giữ, đến khi các em và Quý thực khách 

không có nhu cầu dùng nữa, hãy đem bộ camen đến trả lại, Quán sẽ hoàn số tiền trên cho 

các em và Quý vị. 

Không dùng hộp xốp và túi ni lông nhằm bảo vệ sức khỏe của chính mình và để góp phần 

bảo vệ môi trường. 

Rất mong nhận được sự hợp tác từ các em Sinh viên cùng Quý vị thực khách! 

Xin chân thành cảm ơn!  

Huế, ngày 07 tháng 10 năm 2019 

Thay mặt Ban điều hành 

Sư cô Thích Nữ Phước Thiện 

VEGETARIAN HUE THUONG CANTEEN 

Dear students and guests of Beloved Hue restaurant! 

 

We hope you all read through the article about the harmful effects of using sponge food. 

 

To support the conditions for the students and customers of the 

restaurant and to contribute a little effort in protecting the 

environment. From now on, Hue Thuong say no to foam boxes 

and plastic bags in serving take-out meals. 

 

Starting from October 13, 2019, Beloved Hue will provide take-

out containers with food + plastic container (reusable) for soup + 

1 fabric bag (replacing plastic bag) 

1. Inox container   = VND 50,000  

2. Plastic container for soup = VND 9,000 

3. Fabric bag    = VND 10,000 

   Total money:     VND 69,000  

 

However, when buying the take-out meal, students and customers pay VND 50,000 to 

receive the take-out set. The restaurant will refund VND 50,000 back after receiving the 

returning container. 

Do not use foam boxes and plastic bags to protect your own health and to help protect the 

environment. We hope to receive cooperation from students and diners! 

Sincerely! 

Hue, October 7, 2019 

On behalf of the Executive Board Nun  

Thich Nu Phuoc Thien



 





 



 



 



 

 


