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Tổng quan
 

Vào ngày 4 tháng 11 năm 2022, Phó Thủ tướng Nam Úc, Nghị sĩ Hon Susan Close, 
đã công bố các bước tiếp theo trong giai đoạn cụ thể để loại bỏ dần các sản phẩm 
nhựa dùng-một lần và các sản phẩm nhựa khác trong vòng 3 năm tới.

Bốn sản phẩm nhựa sẽ bị cấm bán, cung cấp hoặc phân phối tại Nam Úc từ ngày 
1 tháng 9 năm 2023, bao gồm:

• khay đựng bánh pizza bằng nhựa

• tăm bông thân nhựa

• chén bát nhựa dùng-một lần không có nắp đậy để đựng thức ăn và đồ uống

• đĩa nhựa dùng-một lần để đựng thức ăn.

Để các sản phẩm nhựa bổ sung được đưa vào Đạo luật Dùng-một lần và các Sản 
phẩm Nhựa khác (Tránh Lãng phí) năm 2020, các thay đổi đối với các quy định theo 
mục 6(1)(h) của Đạo luật phải được thực hiện.

Chính phủ Nam Úc đang tìm kiếm phản hồi từ ngành công nghiệp, doanh nghiệp 
và rộng hơn ngoài cộng đồng về dự thảo ‘Sửa đổi Quy định Sản phẩm Nhựa Dùng-
một lần và các Sản phẩm Nhựa Khác (Tránh Lãng phí) (Sản phẩm Nhựa bị Cấm) năm 
2023’ bao gồm các miễn trừ được đề xuất.

Các trang được cung cấp sau là bản tóm tắt các quy định được đề xuất và các yếu 
tố thông tin cho việc xây dựng các định nghĩa và miễn trừ.

https://www.replacethewaste.sa.gov.au/images-sup/resource-downloads/resource-downloads-2023/GISA_SUPP4 2022 paper_final_web_single pages.pdf?downloadable=1
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1. Khay nhựa đựng bánh 
pizza
Nam Úc sẽ là khu vực hành chính đầu tiên ở 
Úc cấm khay nhựa đựng bánh pizza.

Rất khó để thu hồi các khay đựng bánh 
pizza để tái chế trong các cơ sở thu hồi vật 
liệu và nó cũng có thể trở thành nguồn gây 
ô nhiễm trong các dòng tái chế chất hữu cơ 
nếu những thứ này bị loại bỏ (dù cố ý hay 
vô ý) trong thùng rác hữu cơ màu xanh lá 
cây cùng với hộp bánh pizza và/hoặc bánh 
pizza còn sót lại . Các hộp bánh pizza bằng 
bìa cứng được chấp nhận đựng trong các 
thùng rác hữu cơ ở lề đường ở tất cả các 
thành phố và nhiều hội đồng khu vực ở Nam 
Úc. Mục đích chính của quy định là hỗ trợ 
tăng cường thu hồi chất hữu cơ thông qua 
các thùng rác hữu cơ xanh dùng trong nhà 
và thương mại, đồng thời giảm ô nhiễm do 
chất nhựa. 

Định nghĩa được đề xuất làm rõ rằng các 
quy định không nhằm mục đích bao trùm 
đối tượng có thể giống với một khay đựng 
bánh pizza thông thường (ví dụ, bàn đồ chơi 
bằng nhựa) không được đặt trong hộp bánh 
pizza.

2. Tăm bông thân nhựa
Tăm bông thân nhựa thường được xả 
xuống nhà vệ sinh và do trọng lượng và 
kích thước nhỏ nên có thể đi qua hệ thống 
lọc nước thải vào môi trường biển. WWF-
Australia liệt kê chúng trong số 10 loại 
nhựa dùng-một lần tồi tệ nhất ở Úc.

Những mặt hàng này đã hoặc đang trong 
quá trình bị cấm ở hầu hết các khu vực 
hành chính ở Úc (ngoại trừ Tasmania và 
Lãnh thổ phía Bắc) và cũng đã bị cấm ở 
New Zealand.

Ở Nam Úc, người ta dự định rằng những 
chiếc tăm bông thân nhựa sẽ không được 
bán cho công chúng. Miễn trừ đã được 
soạn thảo để cho phép tiếp tục bán, cung 
cấp hoặc phân phối tăm bông thân nhựa 
cho các mục đích y tế, khoa học, thực thi 
pháp luật hoặc pháp y, bao gồm cả việc 
cung cấp tăm bông thân nhựa trong bộ 
dụng cụ sơ cứu và xét nghiệm.

Các quy định được đề xuất này phản ánh 
các trường hợp miễn trừ tại các khu vực 
hành chính khác của Úc và New Zealand.

Sau khi xem xét tất cả các quy định hiện 
hành, Nam Úc đề xuất sử dụng một định 
nghĩa tương tự như định nghĩa trong Quy 
định về Giảm thiểu Chất thải (Nhựa và Các 
Sản phẩm Liên quan) năm 2022 của New 
Zealand, trong đó kết hợp khả năng tăm 
bông có chứa bông gòn hoặc sợi tổng hợp.

Yêu cầu Phản hồi 
Có bất kỳ vấn đề hoặc hậu quả tiềm ẩn 
ngoài ý muốn nào liên quan đến quy 
định này không? 

Yêu cầu Phản hồi
Những quy định này có phù hợp để 
ngăn chặn tăm bông thân nhựa đi ra 
môi trường biển của Nam Úc không?

Có bất kỳ vấn đề hoặc hậu quả tiềm 
ẩn ngoài ý muốn nào liên quan đến 
quy định này không?

https://www.wwf.org.au/news/blogs/10-worst-single-use-plastics-and-eco-friendly-alternatives#gs.oavg85
https://www.wwf.org.au/news/blogs/10-worst-single-use-plastics-and-eco-friendly-alternatives#gs.oavg85
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3. Đĩa và chén bát nhựa dùng-một lần
Dự kiến lệnh cấm chỉ liên quan đến chén bát nhựa dùng-một lần được thiết kế không có nắp 
đậy và đĩa nhựa dùng-một lần được thiết kế và được dùng để ăn thức ăn.

Chén bát nhựa được thiết kế có nắp đậy, cốc nhựa có nắp đậy và hộp nhựa đựng thức ăn sẽ 
được đưa vào danh sách các sản phẩm bị cấm vào tháng 9 năm 2024 và sẽ được tham vấn 
thêm vào năm 2023 trước khi soạn thảo các quy định đó. Vì vậy, dự thảo quy định hiện hành 
nêu rõ chỉ cấm các loại chén bát nhựa được thiết kế và dùng để đựng thức ăn và được thiết 
kế không có nắp đậy.

Một số khu vực hành chính đã cấm đĩa nhựa và chén bát nhựa không có nắp đậy, bao gồm 
Tây Úc, Queensland và New South Wales. Lệnh cấm đĩa nhựa (nhưng không phải chén bát 
nhựa) ở Victoria sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2023. Trong cuộc tham vấn gần 
đây, Lãnh thổ Thủ đô Úc đã đề xuất lệnh cấm đĩa nhựa và chén bát nhựa bắt đầu có hiệu lực 
từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.

3.1. Đĩa và chén bát giấy 
tráng nhựa
Đĩa và chén bát giấy tráng nhựa thường 
được dùng cho sinh nhật và các sự kiện 
kỷ niệm khác. Những mặt hàng này có thể 
được nhận ra bởi các mẫu sáng, có các câu 
chào mừng theo mùa và hiển thị các nhân 
vật hoạt hình.

Đĩa và chén bát giấy in yêu cầu lớp nhựa 
tráng mỏng để đảm bảo sản phẩm an toàn 
cho việc tiêu thụ thực phẩm (nghĩa là cung 
cấp một rào cản khỏi mực và thuốc nhuộm).

Đĩa và chén bát giấy tráng nhựa không thể 
tái chế trong thùng tái chế màu vàng trừ khi 
không có cặn thức ăn. Những sản phẩm này 
hiện diện như một chất gây ô nhiễm trong 
các thùng rác hữu cơ màu xanh lá cây vì lớp 
tráng nhựa thông thường không thể ủ làm 
phân.

Các khu vực hành chính của Úc đã tìm cách 
loại bỏ dần các mặt hàng này theo những 
cách khác nhau.

Các quy định của New South Wales và 
Victoria bao gồm các trường hợp miễn 
trừ có giới hạn thời gian đối với đĩa giấy lót 
nhựa cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2024. 
Lãnh thổ Thủ đô Úc đã cho biết lệnh cấm 
đề xuất của họ đối với đĩa nhựa và chén bát 
nhựa có khả năng bao gồm cả trường hợp 

miễn trừ có thời hạn tương tự. Việc miễn 
trừ có thời hạn được đưa ra để ghi nhận 
rằng các nhà sản xuất, bán buôn và bán lẻ 
đã đặt trước hàng tồn kho trước khi lệnh 
cấm có hiệu lực và để cung cấp thời gian 
cho các nguồn thay thế.

Queensland và Tây Úc chưa có miễn trừ 
có thời hạn này đối với đĩa tráng nhựa hoặc 
chén bát tráng nhựa, tuy nhiên ghi chú 
hướng dẫn gần đây của Queensland trên 
trang mạng chính phủ của họ về ‘đĩa và 
chén bát bằng giấy tráng po-ly-me’ chỉ ra 
rằng, trong khi không có miễn trừ, Bộ Khoa 
học và Môi trường Queensland sẽ không 
theo đuổi việc tuân thủ của các mặt hàng 
này vào thời điểm này.

Để so sánh, lệnh cấm của Tây Úc áp dụng 
cho việc bán, cung cấp hoặc phân phối tất 
cả các loại đĩa và chén bát nhựa dùng-một 
lần hoặc chỉ dùng-một lần được làm từ 
nhựa, cho dù được làm bằng nhựa hoàn 
toàn hay một phần.

https://www.replacethewaste.sa.gov.au/phased-out-2024
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Đối với Nam Úc, các yếu tố chính trong việc 
xem xét liệu có nên đưa vào khả năng miễn 
trừ đối với đĩa và chén bát giấy tráng nhựa 
hay không, liên quan đến:

• hỗ trợ hài hòa trên toàn bộ các khu 
vực hành chính và sự dễ dàng của quy 
định

• cung cấp thêm thời gian cho ngành để 
xác định và tìm nguồn thay thế

• khó vứt bỏ đồ đựng thức ăn có tráng 
nhựa đã qua sử dụng

• vai trò của chúng trong việc thu hồi 
thực phẩm thải

• tính nhất quán trong thông điệp về 
cách vứt bỏ các sản phẩm đựng thực 
phẩm dùng-một lần khác (cụ thể là 
những sản phẩm đã bị cấm hoặc sắp 
bị cấm theo Đạo luật). 

Hiện tại, quy định dự thảo đã đưa vào việc 
miễn trừ có thời hạn đối với đĩa và chén bát 
tráng nhựa cho đến ngày 31 tháng 10 năm 
2024 để phản ánh các trường hợp miễn trừ 
tại New South Wales, những điều này sẽ 
sớm được áp dụng ở Victoria, và những điều 
này được mong đợi ở Lãnh thổ Thủ đô Úc. 
Các biện pháp thay thế cũng có thể được 
xem xét, tùy thuộc vào phản hồi tham vấn.

 3.2. Chén bát nhựa không dùng 
để đựng thức ăn cho người
Các quy định của Nam Úc đã được dự thảo 
để cung cấp miễn trừ cho chén bát nhựa 
dùng-một lần được sử dụng cho y tế, khoa 
học, thực thi pháp luật hoặc mục đích pháp 
y, nhưng không bao gồm các trường hợp 
miễn trừ đối với chén bát dùng để đựng 
thức ăn và đồ uống cho mọi người.

Miễn trừ đề xuất đã được đề nghị để bao 
gồm các trường hợp như chén bát dùng-
một lần được khử trùng được sử dụng 
trong phòng mổ và chén bát không được 
khử trùng được sử dụng trong thực hành 
thú y, và được thông báo về các trường hợp 
miễn trừ tại New South Wales sau khi tham 
khảo ý kiến về luật đối với nhựa dùng-một 
lần của họ. 

Yêu cầu Phản hồi 
Nam Úc có nên giải quyết vấn đề đĩa 
và chén bát tráng nhựa bằng cách:

• cung cấp miễn trừ một thời hạn 
cho những mặt hàng này?

• cấm bán, cung cấp hoặc phân 
phối tất cả các loại đĩa và chén 
bát dùng-một lần có chứa nhựa, 
bao gồm cả đĩa tráng nhựa?

• thực hiện một biện pháp thay 
thế không được nêu ở trên?

Có bất kỳ vấn đề hoặc hậu quả tiềm 
ẩn ngoài ý muốn nào liên quan đến 
từng quy định này bao gồm bất kỳ 
tác động tiềm ẩn nào đối với những 
người khuyết tật không?

Yêu cầu Phản hồi 
Các miễn trừ được đề xuất có phù 
hợp không và có bất kỳ ngành công 
nghiệp nào khác có thể yêu cầu miễn 
trừ đối với chén bát nhựa dùng-một 
lần không?

Có bất kỳ vấn đề hoặc hậu quả tiềm 
ẩn ngoài ý muốn nào liên quan đến 
quy định này không?


