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LỆNH CẤM DÙNG TÚI NHỰA CỦA CHÍNH PHỦ VICTORIA 
Vào tháng 11, 2019 Chính phủ Tiểu bang Victorian sẽ chấp hành lệnh cấm dùng các túi nhựa loại nhẹ trong 
mua sắm. 

Lệnh cấm sẽ áp dụng cho TẤT CẢ nhà bán lẻ, bao gồm các cửa hàng bán thức ăn. 

 

TẠI SAO LỆNH CẤM ĐƯỢC ĐƯA RA ÁP DỤNG 

Tính đến nay thì mỗi năm người dân Victoria đã sử dụng hơn 1 tỷ túi nhựa trong mua sắm. Mặc dù phần lớn 
các túi này sau cùng đi đến các bãi rác chôn, khoảng 10 triệu trở thành rác rưởi, làm ô nhiễm môi trường và 
gây nguy hiểm cho động vật. 

Người dân Victoria rất nhiệt huyết trong việc giảm ô nhiễm từ rác thải nhựa. Từ khi Chính phủ Victoria công 
bố lệnh cấm vào Tháng mười 2017, chúng tôi đã nhận hơn 8,000 bản đệ trình từ công chúng về ô nhiễm từ 
rác thải nhựa, trong số đó 96% ủng hộ có một lệnh cấm dùng các túi nhựa loại nhẹ trong mua sắm. 

Lệnh cấm này là bước đầu của một chương trình rộng hơn của Chính phủ nhằm giảm số lượng vật dụng làm 
bằng nhựa dùng một lần gây tai hại. 

 

THÔNG TIN DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP 
Lệnh cấm áp dụng cho những ai? 

Lệnh cấm sẽ áp dụng cho TẤT CẢ các doanh nghiệp bán lẻ – thuộc doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn – bao gồm 
cả siêu thị, các hộ kinh doanh rau củ, tiệm bánh mì, hiệu thuốc, cửa hàng quần áo, nhà hàng, quán café, chợ 
và cửa hàng bán thức ăn và nhiều cơ sở khác. 

Lệnh cấm áp dụng cho việc mua bán tại cửa hàng hay qua mạng. 

 

LOẠI TÚI CẤM 

Lệnh cấm sẽ áp dụng cho tất cả các túi nhựa loại nhẹ dùng trong mua sắm có độ dày dưới 36 microns (µm). 
Loại này bao gồm các túi nhựa có thể phân rã, phân hủy sinh học, và ủ phân compost. Các nhà bán lẻ không 
được phép cung cấp cho khách hàng các loại túi cấm, bất kể là túi mới hay cũ. 

Ví dụ:  

 

 

 
Túi nhựa HDPE (chất hóa dầu cơ bản) loại nhẹ Các túi nhựa có thể phân rã, phân hủy sinh 

học, và ủ phân compost 
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Tại sao cấm dùng túi nhựa có thể phân hủy sinh học và phân ủ? 

Đặc tính của túi “có thể phân hủy sinh học” là túi được làm từ các hợp chất hữu cơ (ví dụ như bột ngô và hóa 
chất xen-lu-lô-za) và các phụ gia. Các loại túi này sẽ bị cấm nếu túi có độ dày dưới 36 microns (µm). 

Túi “có thể phân hủy bằng ủ phân” được làm từ một loại nhựa có thể phân rã trong các điều kiện phân ủ đặc 
biệt, và nhiều loại phải được xử lý tại các cơ sở phân ủ công nghiệp mới có thể phân rã được. Các loại túi này 
sẽ bị cấm nếu túi có độ dày dưới 36 microns (µm). 

Các túi “có thể phân rã” thường được làm từ loại nhựa mà qua thời gian có thể rã thành các mảnh nhựa nhỏ 
hơn, nhưng không thể mục rữa hay biến mất. Nhựa phân rã được càng có hại hơn nữa cho môi trường vì các 
mảnh vụn nhựa nhỏ xâm nhập vào đất và chuỗi thực phẩm. Các loại túi này sẽ bị cấm nếu túi có độ dày dưới 
36 microns (µm). 

Tất cả các loại túi này sẽ bị cấm vì khi vứt bừa bãi chúng gây tai hại cho môi trường và động vật. 

 

CÁC LOẠI TÚI NHỰA KHÔNG BỊ CẤM 

Lệnh cấm KHÔNG áp dụng cho các loại túi nhựa khác bao gồm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Túi đựng thực phẩm không đóng gói dễ thối 
như trái cây, rau củ, thịt và cá 

Các túi rác và túi lót thùng rác 

Các túi đựng phân chó hay tã dơ Sự đóng gói cần thiết của sản phẩm ví dụ như túi đá, 
túi bánh mì 

Xin lưu ý: Nhà bán lẻ không được dùng các loại túi này để thế túi bị cấm. 
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TÚI ĐƯỢC PHÉP DÙNG 

Lệnh cấm sẽ KHÔNG áp dụng cho các loại túi sau đây: 

 Túi giấy hoặc bằng cạc-tông 

 Túi vải, sợi đay, vải bao bố 

 Túi không dệt có thể dùng lại 

 Các túi loại nặng dùng ở các cửa hàng nhỏ bán quần áo và có thể dùng lại 

Ví dụ: 

Túi giấy hoặc bằng cạc-tông 

 

 

Túi vải, sợi đay, vải bao bố 

     

 

Túi không dệt có thể dùng lại Các túi loại nặng dùng ở các cửa hàng nhỏ bán  
quần áo và có thể dùng lại 
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HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 

Khi luật đã được thông qua những trường hợp dưới đây sẽ là hành động trái phép: 

 nhà bán lẻ cung cấp một loại túi nhựa bị cấm; 

 một ai đó cung cấp hoặc sản xuất các túi nhựa để tạo sự hiểu lầm hoặc cung cấp thông tin sai lệch 
(hoặc dấu thông tin) về điều kiện phù hợp của loại túi đó. 

Sẽ có những hình phạt tài chính rất nặng đối với những ai không tuân theo lệnh. Ngoài ra, các nhà bán lẻ xem 
thường lệnh có thể bị khách hàng tẩy chay hoặc chịu ảnh hưởng bất lợi từ giới truyền thông. 
 

5 BƯỚC GIÚP DOANH NGHIỆP TUÂN THỦ LỆNH CẤM  

1. TÍNH ĐẾN CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ 

Nhu cầu và phí tổn của mỗi doanh nghiệp đều khác, và quý vị nên xem xét kỹ phương án dài hạn tốt nhất 
cho doanh nghiệp của mình. Quý vị có thể chọn một trong các loại túi khác, hoặc không cung cấp túi cho 
khách hàng. 

Hãy vào trang mạng www.vicbagban.com.au để xem ví dụ các phương án thay thế thực sự mà một số nhà 
bán lẻ đang áp dụng. 

Rủi ro khi dùng các túi nhựa ‘chỉ vừa hợp lệ’ 
NRA khuyên các nhà bán lẻ KHÔNG nên dùng các loại túi nhựa trong mua sắm có độ dày gần mức tối thiểu vì 
như vậy doanh nghiệp quý vị sẽ dễ gặp những rủi ro như: 

 độ dày khắp nơi của túi không thống nhất gây nên rủi ro không tuân thủ 

 vì túi nhìn quá giống túi trước đây quý vị buộc phải bào chữa cho việc dùng túi đó 

 luật có thể thay đổi và bao gồm túi có độ dày hơn 

 lỡ đi cơ hội giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp 

 96% lời đệ trình Chính phủ nhận được là ủng hộ lệnh cấm (một chỉ số cho thấy rõ lựa 
chọn của khách hàng là gì) 

 Quý vị có thể đọc tài liệu để hiểu rõ hơn tại: www.vicbagban.com.au  

Dán nhãn như “hợp lệ”, “có thể dùng lại” hoặc “được lệnh cấm chấp thuận” trên các túi nhựa có thể không 

chứng minh được sự tuân thủ. 

Nếu quyết định dùng loại túi nặng có thể dùng lại, hãy yêu cầu nhà cung cấp cung cấp bằng chứng bằng văn 
bản về độ dày của túi bằng microns (µm). 

Nếu không chắc, hãy liên lạc NRA qua số 1800 817 723. 

Quan trọng: Những nhà cung cấp tạo sự hiểu lầm hoặc cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà bán lẻ (hoặc 
dấu thông tin) về túi bị cấm sẽ lãnh những hình phạt nặng. 
 

2. CÂN NHẮC VIỆC TÍNH TIỀN TÚI 

Quý vị không thể tính tiền cung cấp túi bị cấm nhưng có nhiều doanh nghiệp khắp nơi ở Úc hiện tính một phí 
nhỏ cho các loại túi phù hợp cho môi trường hơn vì cung cấp các túi này tốn kém hơn cho doanh nghiệp.   
Nên tính tiền túi hay không hoàn toàn là quyết định của quý vị, nhưng các nhà bán lẻ nên tính đến các lợi ích 
về lâu về dài như giảm được phí tổn của doanh nghiệp. 

http://www.vicbagban.com.au/
http://www.vicbagban.com.au/
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Giá tiền túi phải vừa phải và đúng với các tiêu chuẩn của ngành. 

Nghiên cứu của NRA cho thấy rằng người tiêu dùng sẵn sàng trả tiền cho túi giấy hoặc túi vải, nhưng ngại trả 
tiền cho các túi nhựa bất kể độ dày của túi. Với lệnh cấm được chấp hành ở các bang khác, nhà bán lẻ chứng 
kiến khi họ bắt đầu tính tiền túi đã có sự thuyên giảm lượng mức tổng cho việc dùng túi đến 90%. 

Nếu quyết định bắt đầu tính tiền túi, chúng tôi đề nghị quý vị cho khách hàng sự thông báo trước một thời 
gian để họ có sự chuẩn bị. Quý vị có thể chọn tặng thưởng khách hàng quen với một cái túi có thể dùng lại 
trong thời gian đầu, đồng thời nhắc nhở họ mang theo túi này lần sau để khỏi phải trả tiền túi. 

Quan trọng: quý vị không thể cung cấp túi bị cấm, dù miễn phí hay tính phí. 

 

3. DẦN DẦN KHÔNG DÙNG TÚI BỊ CẤM 

Các nhà bán lẻ có thể ngưng mua túi bị cấm sớm nhất có thể và loại bỏ số hàng còn lại trước Tháng 11, 2019. 
Nếu đến ngày lệnh cấm được chấp hành mà quý vị còn dư hàng, quý vị không thể cung cấp túi dư này cho 
khách hàng. Quý vị có thể tái chế biến số hàng dư tại một cơ sở tái chế biến trong vùng. 

 

4. ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN  

Bắt đầu chuẩn bị nhân viên càng sớm càng tốt để họ biết luật, quen thuộc với các loại túi mới doanh nghiệp 
đang dùng, và có thể trả lời thắc mắc của khách hàng.   Hãy xem các tờ dữ kiện và tài liệu đào tạo tại 
www.vicbagban.com.au/resources. 

 

5. THÔNG BÁO KHÁCH HÀNG 

NRA đề nghị quý vị nên thông báo cho khách hàng ít nhất một tháng trước khi lệnh cấm bắt đầu để họ sẵn 
sàng với sự thay đổi này. 

Chúng tôi đề nghị quý vị nên dùng bảng hiệu chính thức có sẵn tại www.vicbagban.com.au/resources.   

NRA cũng đề nghị rằng nếu dự tính sẽ tính tiền túi, quý vị nên thông báo trước cho khách hàng ít nhất một 
tháng. 

 

 

 

Cần giúp đỡ? 
Để có thêm thông tin, hãy vào trang mạng của VIC Bag Ban: www.vicbagban.com.au hoặc gọi toán National 
Retail Association (Hiệp Hội Người Bán Lẻ Quốc Gia) qua số hotline miễn phí 1800 817 723. 

 

http://www.vicbagban.com.au/resources
http://www.vicbagban.com.au/resources
http://www.vicbagban.com.au/

