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Sửa đổi Quy định về các Sản phẩm Nhựa Dùng-một lần 
và Sản phẩm Nhựa Khác (Tránh Lãng phí) (Sản phẩm 
Nhựa bị Cấm) năm 2023 
theo Đạo luật về Sản phẩm Nhựa Dùng-một lần và Sản phẩm Nhựa Khác (Tránh lãng phí) 
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Phần 1 — Mở đầu 
1 — Tiêu đề ngắn 

Các quy định này có thể được trích dẫn là Sửa đổi Quy định về các Sản phẩm Nhựa 
Dùng-một lần và Sản phẩm Nhựa Khác (Tránh Lãng phí) (Sản phẩm Nhựa bị Cấm) 
năm 2023. 

2 — Khởi đầu 
Các quy định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2023. 

 
Phần 2 — Sửa đổi Quy định về các Sản phẩm Nhựa Dùng-một 

lần và Sản phẩm Nhựa Khác (Tránh Lãng phí) năm 2021 
3 — Sửa đổi quy định 3 — Giải thích 

(1) Quy định 3 — sau định nghĩa của từ pharmacy business (kinh doanh dược phẩm), 
chèn thêm: 

pizza saver (khay đựng bánh pizza) nghĩa là một vật  được thiết kế hoặc dự định 
đặt bên trong hộp bánh pizza để ngăn nắp hộp chạm vào bánh pizza đựng trong hộp; 
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tăm bông thân nhựa nghĩa là sản phẩm có thân làm bằng nhựa, toàn bộ hoặc một 
phần và có bông gòn, sợi tổng hợp hoặc một số chất tương tự khác quấn quanh một 
hoặc cả hai đầu; 

(2) Quy định 3 — sau định nghĩa về relevant food or beverage product (sản phẩm thực phẩm 
hoặc đồ uống có liên quan), chèn thêm: 

chén bát nhựa dùng-một lần không bao gồm — 

(a) một chén hay bát poly-sty-ren mở rộng; hoặc là 

(b) một chén hay bát nhựa dùng-một lần được thiết kế hoặc dự định 
có nắp chống tràn, dù tách rời hay gắn liền; hoặc là 

(c) chén bát nhựa dùng-một lần là một phần của bao bì của thực 
phẩm hoặc đồ uống có liên quan; hoặc là 

(d) trước ngày 1 tháng 11 năm 2024 — một cái chén hay bát bằng giấy 
hoặc bìa cứng được tráng hoặc phủ nhựa; 

đĩa nhựa dùng một lần không bao gồm — 

(a) một đĩa poly-sty-ren mở rộng; hoặc là 

(b) một đĩa nhựa dùng một lần tạo thành một phần của bao bì 
của thực phẩm hoặc đồ uống có liên quan; hoặc là 

(c) trước ngày 1 tháng 11 năm 2024 — một đĩa giấy hoặc bìa cứng được 
tráng hoặc phủ nhựa; 

4 — Thêm quy định 3A 
Sau quy định 3, chèn thêm: 

3A — Định nghĩa sản phẩm nhựa bị cấm (mục 6(1)(h) của Đạo luật) 
— các phần bao gồm 

Theo mục 6(1)(h) của Đạo luật, các sản phẩm nhựa hoặc các sản 
phẩm nhựa thuộc nhóm sau đây được bao gồm trong phạm vi định 
nghĩa về sản phẩm nhựa bị cấm: 

(a) khay nhựa đựng bánh pizza; 

(b) tăm bông có thân nhựa; 

(c) chén bát nhựa dùng một lần; 

(d) đĩa nhựa dùng một lần; 

5 — Thêm quy định 8 
Sau quy định 7, chèn thêm: 

8 — Miễn trừ đối với tăm bông thân nhựa và chén bát nhựa dùng-
một lần 
(1) Theo mục 16(1) của Đạo luật, một người được miễn trừ mục 7(1) 

của Đạo luật đối với tăm bông thân nhựa hoặc chén bát nhựa 
dùng-một lần nếu người đó bán, cung cấp hoặc phân phối tăm 
bông thân nhựa hoặc chén bát nhựa dùng-một lần (tùy trường hợp) 
và người đó được thỏa mãn với các lý do hợp lý — 
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(a) rằng việc bán, cung cấp hoặc phân phối tăm bông thân 
nhựa hoặc chén bát nhựa dùng-một lần không dành cho 
công chúng; và 

(b) rằng việc bán, cung cấp hoặc phân phối là dành cho người sử 
dụng tăm bông thân nhựa hoặc chén bát nhựa dùng-một lần 
(tùy trường hợp) cho các mục đích y tế, khoa học, thực thi 
pháp luật hoặc pháp y, hoặc để cho phép bán, cung cấp hoặc 
phân phối cho người sử dụng tăm bông thân nhựa hoặc chén 
bát nhựa dùng-một lần cho các mục đích y tế, khoa học, thực 
thi pháp luật hoặc pháp y. 

(2) Theo mục 16(1) của Đạo luật, một người được miễn trừ khỏi mục 
7(1) của Đạo luật đối với tăm bông thân nhựa nếu người đó bán, 
cung cấp hoặc phân phối tăm bông thân nhựa ( tùy từng trường 
hợp) như một phần của bộ sơ cứu hoặc bộ được sử dụng cho xét 
nghiệm y tế, khoa học, thực thi pháp luật hoặc pháp y. 

(3) Cho mục đích của quy định này — 

(a) mục đích y tế bao gồm — 

(i) mục đích liên quan đến chăm sóc y tế, quản lý 
hoặc điều trị bệnh nhân tại cơ sở y tế hoặc nha 
khoa hoặc người lưu trú tại cơ sở chăm sóc; và 

(ii) mục đích liên quan đến thuốc thú y hoặc 
điều trị, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chú thích biên 
tập — 

nhưng— 

(iii) trong trường hợp tăm bông thân nhựa—không 
bao gồm mục đích thẩm mỹ; và 

(iv) trong trường hợp chén bát nhựa dùng-một lần—
không bao gồm chén bát dùng để phục vụ thức 
ăn hoặc đồ uống cho người; và 

(b) xét nghiệm y tế bao gồm xét nghiệm liên quan đến 
thuốc thú y hoặc điều trị. 

Theo yêu cầu của mục 10AA(2) của Đạo luật Công cụ Lập pháp năm 1978, Bộ trưởng đã xác nhận 
rằng, theo ý kiến của Bộ trưởng, việc các quy định này có hiệu lực như được nêu trong các quy 
định này là cần thiết hoặc phù hợp. 

Được thực hiện bởi Thống đốc 
với sự tư vấn và đồng ý của Hội đồng Điều hành về 
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