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Luật lệ về nhựa dẻo (plastic) sử 
dụng một lần – giai đoạn 2

Người dân Nam Úc đang tiếp tục các cam kết của mình để bảo vệ 
môi trường với giai đoạn 2 của Đạo luật 2020 về Các Sản phẩm Nhựa 

dẻo Sử dụng Một lần và các Sản phẩm Nhựa dẻo khác (Tránh Rác 
thải) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Ba năm 2022. Giờ là thời gian 
chuẩn bị để chúng ta có thể bảo đảm kết quả về môi trường tốt nhất 

cho tiểu bang ‘sạch và xanh’ của mình.

Từ ngày 1 tháng Ba năm 2022, tất cả các ly, bát, đĩa, hộp đựng có nắp 
đậy bằng nhựa xốp (expanded polystyrene) và tất cả các sản phẩm 
bằng plastic phân hủy oxo, sẽ bị cấm bán, cung cấp và phân phối. Các 
sản phẩm phân hủy oxo cũng bị cấm sản xuất và chế tạo tại Nam Úc. 
Nhiều mặt hàng bị cấm có thể được thay thế bằng những thứ khác 
có thể tái sử dụng được hay ủ phân và mọi người được khuyến khích 
chọn những sản phẩm có thể sử dụng lại, tái chế biến và ủ phân 
trong trường hợp những thứ này có sẵn.

Sản phẩm nhựa xốp (Expanded polystyrene)

Những thứ thay thế cho các sản phẩm bằng nhựa xốp đều có sẵn. 
Hãy nói chuyện với nhà phân 
phối của quý vị về những ví 
dụ sản phẩm thay thế mà 
doanh nghiệp của quý vị có 
thể sử dụng để tạo sự khác 
biệt cho môi trường của 
chúng ta, giảm thiểu rác thải 
và giúp ‘thay thế rác thải’ ở 
Nam Úc.

Việc này có ý nghĩa gì đối với quý vị

Sản phẩm nhựa dẻo phân hủy oxo

Sản phẩm nhựa dẻo phân hủy oxo có chứa những chất phụ thêm 
khiến cho nhựa dẻo vỡ ra thành những hạt nhỏ li ti hay còn gọi là hạt 
vi  nhựa, không thể phân hủy hoàn toàn.
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Bây giờ là thời gian để chuẩn bị cho ngày 1 tháng 3 năm 2022, bằng 
cách xem lại bất kỳ đơn đặt hàng đã lên kế hoạch nào về các mặt 

hàng nhựa xốp hoặc nhựa phân hủy oxo.  
Hàng tồn kho cũ không thể sử dụng sau ngày 1 tháng 3 năm 2022 và 

sau ngày này việc sử dụng có thể bị phạt. Nói chuyện với nhà cung 
cấp của quý vị ngay bây giờ về việc đặt các mặt hàng thay thế và bắt 

đầu đào tạo nhân viên và thông báo cho khách hàng của quý vị.

Quý vị cần làm gì.

Gọi cho chúng tôi qua số +61 8 8204 2051

Email cho Chính phủ Nam Úc để được cố vấn về nhựa dẻo sử dụng 
một lần: sup@sa.gov.au

Vào trang mạng www.ReplaceTheWaste.sa.gov.au để biết những mặt 
hàng thay thế được đề nghị, danh sach các nhà cung cấp, các vật liệu 

hỗ trợ và thêm thông tin. 

Trợ giúp và cố vấn.

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 những hoạt 
động như bán, cung cấp, phân phối, sản xuất 
hoặc chế tạo các sản phẩm nhựa dẻo phân 
hủy oxo ở Nam Úc sẽ bị coi là phạm luật.

Hãy nói chuyện với các nhà cung cấp của 
quý vị để xem liệu bất kỳ sản phẩm tồn kho 
nào của quý vị có được làm từ hoặc có nhựa 
phân hủy oxo hay không và đặt hàng các sản 
phẩm thay thế ngay bây giờ để quý vị có thể 
sẵn sàng.

• Túi đựng sản phẩm ở siêu 
thị 

• Túi mua sắm bằng nhựa
• Bao bọc các tạp chí
• Túi đựng đồ giặt ủi
• Sản phẩm nhà bếp

• Bao lót thùng rác
• Bao rác
• Túi nặn kem

• Sản phẩm dành cho thú 
cưng
• Túi đựng phân chó
• Túi đựng phân mèo

• Bao bì
• Giấy gói có bong bóng
• Băng keo dính
• Phong bì có đệm

Loại nhựa này thường được sử dụng trong những vật dụng như:

In trên giấy tái chế biến 100%, vui lòng tái chế biến sau khi sử dụng.


