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Giới thiệu

Chính phủ NSW đã phát triển các nguồn tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ với thông tin liên quan đến 
lệnh cấm dùng đồ nhựa một lần vào ngày 1 tháng 6 và ngày 1 tháng 11 năm 2022 sắp tới.

Các tài liệu được dịch bao gồm trong gói thông tin cho các bên liên quan này là một phần nỗ lực để 
đảm bảo rằng tất cả các doanh nghiệp, các nhóm cộng đồng và cư dân ở NSW được thông báo về 

những thay đổi sắp tới.

Với tư cách là một bên liên quan chính có mối liên kết quan trọng trong khắp các cộng đồng đa văn 
hóa của NSW, chúng tôi yêu cầu quý vị hỗ trợ trong việc chia sẻ rộng rãi thông tin này qua các mạng 
lưới của quý vị. Các nguồn tài liệu được cung cấp có thể được chia sẻ qua bản in, mạng xã hội, email 

hoặc nội dung trên trang mạng. Xin cứ tự nhiên in và phát tài liệu theo yêu cầu.

Xin cảm ơn quý vị trước.



Chính phủ NSW đang cấm một số vật dụng bằng nhựa trong 2 giai đoạn trong năm 2022.

Điều kiện miễn trừ sẽ được áp dụng cho một số trường hợp nào đó
để cho phép cung cấp ống hút nhựa dùng một lần cho những người khuyết tật hoặc có nhu cầu y tế.

Lệnh cấm cũng áp dụng cho tăm bông ngoái tai dùng một lần và các sản phẩm tẩy rửa chăm sóc cá nhân có chứa hạt vi nhựa.

Bị cấm từ 1 tháng 6 Bị cấm từ 1 tháng 11

Những vật dụng nào bị cấm?

Túi nhựa mua sắm loại nhẹ Ống hút, cây khuấy, 
đồ dùng ăn uống 

muỗng nĩa dao bằng 
nhựa dùng một lần

Dĩa và tô nhựa dùng 
một lần

Đồ đựng thức ăn và ly 
bằng nhựa xốp



Mọi người không được phép cung cấp vật dụng bị cấm
ở NSW trong khi tiến hành kinh doanh hoặc hoạt động.

Lệnh cấm áp dụng cho:

Các doanh nghiệp (chẳng hạn như các trung tâm phân phối và cửa hàng trực tuyến) có thể cung cấp vật dụng bị cấm cho một người bên 
ngoài NSW, nhưng chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra các lệnh cấm tương tự ở các khu vực pháp lý khác.

Các doanh nghiệp bán lẻ hay ngành 
phục vụ như nhà hàng ăn uống, quán ăn, 

quán bar, khách sạn, tiệm bán thức ăn 
mang về, cửa hàng cung cấp thức ăn 
cho tiệc tùng, cửa hàng bán đồ giảm 
giá, siêu thị, các gian hàng ở chợ, cửa 

hàng trực tuyến và bất kỳ doanh nghiệp 
thương mại nào khác

Các cơ sở sản xuất, cơ sở cung 
cấp, cơ sở phân phối và cơ sở 

bán sỉ cung cấp các vật dụng bị 
cấm ở NSW -đối với ngành này 

hình phạt là gấp đôi

Bất kỳ ai phụ trách một hoạt động vì mục đích từ 
thiện, thể thao, giáo dục hoặc cộng đồng, ví dụ 

nhóm cộng đồng, tổ chức từ thiện, cơ quan chính 
phủ, tổ chức phi lợi nhuận, cơ sở cung cấp giáo 
dục, nhóm thể thao hoặc cơ quan tôn giáo cung 
cấp các vật dụng bị cấm như một phần của việc 
phục vụ bữa ăn hoặc trong các sự kiện gây quỹ.

Lệnh cấm áp dụng cho những ai?



Một khi lệnh cấm có hiệu lực, theo 
Đạo Luật Giảm Chất nhựa và Kinh tế 
Tuần hoàn 2021 (Plastic Reduction 
and Circular Economy Act 2021), sẽ 
là hành vi phạm tội nếu:

• cung cấp đồ nhựa bị cấm
• cung cấp thông tin sai lệch hay 

gây hiểu lầm (bằng hành động 
hay sơ sót) về việc cung cấp vật 
dụng bị cấm

• không tuân theo thông báo tuân 
thủ hoặc ngừng cung cấp.

Thực thi pháp luật và tiền phạt

Cung cấp vật dụng bị cấm bao gồm (bất kể có tính phí hay không):

• bán, cung cấp, tái cung cấp hay phân phối
• nhận hay sở hữu cho mục đích cung cấp
• ngỏ ý cung cấp (như trong các quảng cáo, trang mạng và tập 

sách quảng cáo)
• trưng bày, cung cấp hoặc cung cấp sẵn vật dụng đó cho một ai 

đó (như để sẵn trên quầy).

Cung cấp vật dụng bị cấm cho một ai đó ở ngoài tiểu bang NSW 
không phải là một hành vi phạm tội, nhưng chúng tôi khuyên quý 
vị nên kiểm tra các lệnh cấm tương tự ở các khu vực pháp lý khác.



Lệnh cấm sẽ được thi hành như thế nào?

Chính phủ NSW hiện đang làm việc với các doanh nghiệp và tổ chức để đảm bảo
rằng họ hiểu rõ nghĩa vụ của mình.

Cơ quan Bảo vệ Môi sinh (EPA) của NSW là cơ quan quản lý và sẽ giám sát và thi hành các lệnh cấm.

EPA của NSW sẽ có trách nhiệm cho việc thi hành Đạo luật. Đạo luật cung cấp một số biện pháp thi 
hành pháp luật khác nhau bao gồm đưa ra thông báo phạt, truy tố các hành vi phạm tội và đưa ra 

thông báo tuân thủ đối với các cơ sở/người cung cấp hoặc người cất giữ.

Việc phạt tiền sẽ được áp dụng, với hình phạt tối đa ở tòa án cho công ty là $55.000 và $11.000 cho 
cá nhân. Những hình phạt này sẽ là gấp đôi cho cơ sở sản xuất, cơ sở bán sỉ hay phân phối.



Áp phích chung

Có sẵn để tải xuống cho các ngôn ngữ sau

Korean 
Nepali
Punjabi
Somoan
Spanish

Thai
Vietnamese 

Chinese – Simplified
Chinese – Traditional 

Arabic
Filipino
Greek
Hindi
Italian 

Japanese

https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/f3984ced3f2e7962d3b83c7b203a549a1490bc72cf68c445cf3f9231b7c0eae3/11330/NSWPlasticsBan_TranslatedPosters_Korean.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/e97941496eb2360b0a7008a8bf41c85d425333260581d6c7498cbb2a81e6ea07/11331/NSWPlasticsBan_TranslatedPosters__Nepali.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/d997f7e23510797a001ae27080605454e47b64b22c8c7334bdb0613344f4dda1/11332/NSWPlasticsBan_TranslatedPosters__Punjabi.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/4a95f9dda6d4aae1ebdb31905e0bdbb9c7214b2c6d467200f24324fe72f3c38a/11333/NSWPlasticsBan_TranslatedPosters__Samoan.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/a2fbefff08def0ffb3f17d5e21eadd9bd39bc7b7071dbf1fbea44fb4e050b7d9/11334/NSWPlasticsBan_TranslatedPosters__Spanish.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/b3817806d4fc624c13d55f4d5de7b07b3024a2bef8a27b48713830f4d4c44dd9/11335/NSWPlasticsBan_TranslatedPosters__Thai.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/2912f236423e9927c91d4df5d63ee0c413b5dff4c5ed10aa55a468955fcb9560/11336/NSWPlasticsBan_TranslatedPosters_Vietnamese.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/3f1bda6467f4948920c106a7e9ad35ec53e56d27762ec7e0a2065426ed9c80c9/11324/NSWPlasticsBan_TranslatedPosters_Chinese_Simplified.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/e8e8a7b02791642dcb694de0518f44fe7d5d62cb8f90f3952fc9f291670ec6ff/11323/NSWPlasticsBan_TranslatedPosters_Chinese_Traditional.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/af8750d983d6475a6b53abbed16d506c811cee29c8248c950cb668003ecd71c9/11443/NSWPlasticsBan_TranslatedPosters_Arabic.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/1f3440fb3e789fd142391ae842c8f20d21c47a2b9cc3a1939e397910f6486536/11326/NSWPlasticsBan_TranslatedPosters__Greek.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/2fc78020ac18c835cdf8f261c81a5b8a67874beb319e9f38b2ac9381ce9c7870/11327/NSWPlasticsBan_TranslatedPosters_Hindi.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/f2e0be1fc7a7cdd89bf265b3a5efd56dce75b6e890ebe447e979e583c139090f/11328/NSWPlasticsBan_TranslatedPosters__Italian.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/e6e487c0782e1c8b98380a12a7e9940c6f6ee6f1a48a2fbe8d6c3cfd482e3375/11329/NSWPlasticsBan_TranslatedPosters__Japanese.pdf


Hướng dẫn cho doanh nghiệp

Có sẵn để tải xuống cho các ngôn ngữ sau

Chinese – Simplified 
Chinese – Traditional 

Arabic
Hindi

Korean
Vietnamese 

https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/afc8d15591195629ca6e1a58f6cfc02376c9897c33b9c7d21685e8c1a23bad56/11317/NSWPlasticsBan_TranslatedBrochure_Chinese_Simplified.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/0f184a45b4a54f4b9c8e10fccb3d54d2c625c635dd9ede53a401fa8b4116dcee/11318/NSWPlasticsBan_TranslatedBrochure_Chinese_Traditional.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/d67f667f01089337923976809b06249527c3303c09a57e5d345a06279a47e2b9/11442/Arabic_NSWPlasticsBan_TranslatedBrochure.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/4fb2ba25c968a3ab9728e4643951fb402c866b3964684541f25f7b1ff9670cdf/11319/NSWPlasticsBan_TranslatedBrochure_Hindi.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/4fcd830c4b2e90c90ad4e2922a7e8b17240c763d91ae8138717f5940ef6b8aa0/11320/NSWPlasticsBan_TranslatedBrochure_Korean.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/b20550d5ef8369c6e79e25e1f5838e9b9051a974c13255dfa7ebe91675a23352/11321/NSWPlasticsBan_TranslatedBrochure_Vietnamese.pdf


Bản sao trang mạng và eDM chung

Có sẵn để tải xuống cho các ngôn ngữ sau

Sắp có lệnh cấm đồ nhựa dùng một lần

Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2002, việc cung cấp các túi nhựa mua sắm loại nhẹ sẽ bị 
cấm ở NSW.
Từ ngày 1 tháng 11 năm 2022, các lệnh cấm cũng sẽ bao gồm:
• ống hút, cây khuấy, đồ dùng ăn uống muỗng nĩa dao, tô và dĩa nhựa dùng một lần
• đồ đựng thức ăn và ly bằng nhựa xốp
• tăm bông ngoái tai bằng nhựa dùng một lần và các sản phẩm tẩy rửa chăm sóc cá 

nhân có chứa hạt vi nhựa
Miễn trừ sẽ được áp dụng để đảm bảo việc tiếp tục sử dụng ống hút cho những 
người khuyết tật hoặc có nhu cầu y tế.
Những lệnh cấm này sẽ ngăn chặn gần 2,7 tỷ đồ nhựa xâm nhập vào môi trường ven 
biển, biển và rừng rậm của NSW trong 20 năm tới.

Để tìm hiểu thêm về các lệnh cấm và ý nghĩa của chúng đối với quý vị, hãy truy cập 
dpie.nsw.gov.au/plastics-ban

Chinese – Simplified 
Chinese – Traditional 

Arabic
Hindi

Korean
Vietnamese 

https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/df725f745a5d2f77afc992cbb7cd9a67e059cf9aade63d23a948feab2dbc8440/11579/NSWPlasticsBan_eDM_WebsiteCopy_Chinese_Simplified.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/f56dfed48f068464b3941cb6c1c4d82abfe404ae1a91a5821b3e9bfe2f6fde61/11580/NSWPlasticsBan_eDM_WebsiteCopy_Chinese_Traditional.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/8f01706e4253676a3b957a411c86d3e969e098c2a7836d171ef391fec13309f1/11578/NSWPlasticsBan_eDM_WebsiteCopy_Arabic.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/fe66e7e212c601d006c809db2609e74394cf46d522cc20a24a93596d0c0a8356/11581/NSWPlasticsBan_eDM_WebsiteCopy_Hindi.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/0842c2edd2fa9306df8292f53e79819619e0eb6ee25cadb8bea15f8841f4f9d1/11582/NSWPlasticsBan_eDM_WebsiteCopy_Korean.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/6580b173fafceffcd9fb4c09a7c51c5750cef447455fc3d127900bcc59b8d3a9/11583/NSWPlasticsBan_eDM_WebsiteCopy_Vietnamese.pdf


Bản sao và đồ họa trên mạng xã hội

Có sẵn để tải xuống cho các ngôn ngữ sau
Đồ họa: Chinese – Simplified (1, 2), Chinese – Traditional (1, 2), Arabic (1, 2), Hindi (1, 2), Korean (1, 2), Vietnamese (1, 2)

Bản sao: Chinese – Simplified, Chinese – Traditional, Arabic, Hindi, Korean, Vietnamese

Đã đến lúc loại bỏ đồ nhựa! 🙌
NSW đang cấm việc cung cấp đồ nhựa dùng một lần
🚯Từ tháng 6 năm 2022: các túi nhựa loại nhẹ 🛍
🚯Từ tháng 11 năm 2022: ống hút, đồ dùng ăn uống, dĩa và các đồ đựng 
thức ăn bằng nhựa 🥤🍴
Hãy tìm hiểu thêm tại dpie.nsw.gov.au/plastics-ban 👈

Quý vị có biết chúng tôi đang cấm đồ nhựa dùng một lần ở NSW không?
Bắt đầu với việc cung cấp các túi nhựa loại nhẹ vào ngày 1 tháng 6 năm 
2022 🛍
Hãy tìm hiểu thêm tại dpie.nsw.gov.au/plastics-ban 👈

https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/603dee5323d6a2e80b529023dae644674327c43164c502501d32fd06886b7b6f/11556/20220321_Plastics_Ban_Social_Chinese__SImplified_.jpg
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/e4eea34813c5e1ca95973a762603f9f731b50c95d21f5de3a1745e08ee1ae13b/11557/20220321_Plastics_Ban_Social_Chinese__SImplified_2.jpg
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/ebb1396dca10897ad414f9503729efbc98a3c042348e088301192b155c9c2d74/11558/20220321_Plastics_Ban_Social_Chinese__Traditional_.jpg
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/7d11db4798e89752087c054689c8a7ac202b521bebf53ef0c1e27024151085a7/11559/20220321_Plastics_Ban_Social_Chinese__Traditional_2.jpg
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/0da7b98a7417cb4cb674986e68ba4e221e380be3febcf70507cc5cec05cd9e88/11554/20220321_Plastics_Ban_Social_Arabic.jpg
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/9bda0156c6160e6e40e488e2ed74ddd6044077192f47f1aaf1aecbb6e4e6abfc/11555/20220321_Plastics_Ban_Social_Arabic2.jpg
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/9cce66ae4b274c20b92140963dd3b9256ae73beaefbd2163cfe9cf998db9ae0f/11560/20220321_Plastics_Ban_Social_Hindi.jpg
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/a93014d2e896ca5185142af10df2adfaeff96727f438bcb3d8df7035da5cc162/11561/20220321_Plastics_Ban_Social_Hindi2.jpg
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/3948ff4f72e1ebaa0f3e1974db5ba75a26460cf36f0b14a25860435a1b3a5860/11562/20220321_Plastics_Ban_Social_Korean.jpg
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/9a6e36de54b257a63c5bcccdbefbbedbe876863b59df0003bfd1117768ca1581/11563/20220321_Plastics_Ban_Social_Korean2.jpg
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/45497e0e6da6f648dc6f0e50c4adeb74cd1e12a095a899db8f3858e74d71c2b4/11564/20220321_Plastics_Ban_Social_Vietnamese.jpg
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/02df0390ed5494f9d5631ea8641fd8c748c8ad2b2b08e6419dadd20d6280d4e8/11565/20220321_Plastics_Ban_Social_Vietnamese2.jpg
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/c52a46628b5d54514c3b78ce35f8987688bfceb0299072597ef10c8c1917658d/11567/NSWPlasticsBan_SocialMediaCopy_Chinese_Simplified.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/753afb5812386f0247457f87e657bcac8e05099092631e3a6dafed0bc7a7c2b9/11568/NSWPlasticsBan_SocialMediaCopy_Chinese_Traditional.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/ff39431f268cf2520a7dd601bccb02446155e9c4fa3c2a315d4c37f958b14eef/11566/NSWPlasticsBan_SocialMediaCopy_Arabic.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/bb0f818ff867ab4cb33c4481495c866fd1a849a3e0ad3f2d952587dab0bd378c/11569/NSWPlasticsBan_SocialMediaCopy_Hindi.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/7fa9416783e7a4aa135ca367b080c7a32beb29874b864be9a2e05ed678d87269/11570/NSWPlasticsBan_SocialMediaCopy_Korean.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mysppau/uploads/redactor_assets/documents/a149a2cd8ba8accb2be0bfa42bafd9ce87046d4056d21f1c1c78afb4d2ccf50a/11571/NSWPlasticsBan_SocialMediaCopy_Vietnamese.pdf


Để biết thêm thông tin về Lệnh cấm Đồ nhựa ở NSW

TRUY CẬP
dpie.nsw.gov.au/plastics-ban

EMAIL
sustainability@nra.net.au

GỌI
1800 844 946


