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TRỢ GIÚP CÁC CỘNG ĐỒNG ĐA DẠNG CHUẨN BỊ KHI 
NSW CÓ THÊM LỆNH CẤM SỬ DỤNG NHỰA 

 
Hỗ trợ và hướng dẫn đã được cung cấp cho hơn 23.000 doanh nghiệp và tiệm bán 
lẻ trên khắp tiểu bang trước thềm lệnh cấm nhựa sử dụng một lần vào ngày 1 tháng 
Mười Một sắp tới ở NSW, với thông tin được cung cấp bằng 15 ngôn ngữ khác 
nhau. 
 
Bộ Trưởng Bộ Môi Trường James Griffin cho biết để đảm bảo các doanh nghiệp nhỏ 
sẵn sàng cho nhiều thay đổi hơn trong năm nay, Chính Phủ NSW đã tuyển dụng 
Hiệp Hội Bán Lẻ Quốc Gia (National Retail Association - NRA) để thực hiện một 
chiến thuật to lớn hướng dẫn các tiệm bán lẻ. 
 
“Nhựa sử dụng một lần là một thảm họa môi trường, đó là lý do tại sao chúng tôi 
cấm một số loại nhựa có vấn đề nhất như túi nhựa và ống hút ở NSW,” ông Griffin 
nói. 
 
“Các vật dụng và bao bì bằng nhựa sử dụng một lần chiếm 60% tổng lượng rác ở 
NSW, và các lệnh cấm sẽ ngăn gần 2,7 tỷ vật rác thải bằngnhựa xâm nhập vào môi 
trường ở NSW trong 20 năm tới. 
 
“Những lệnh cấm này yêu cầu các doanh nghiệp, phần nhiều trong số đó thuộc 
ngành phục vụ và bán lẻ, phải thay đổi chuỗi cung ứng của họ và tôi rất vui khi thấy 
nhiều người đã tránh các vật phẩm nhựa trước khi lệnh cấm bổ sung có hiệu lực 
vào tháng Mười Một. 
 
“Những lệnh cấm nhựa sử dụng một lần này chỉ là bước khởi đầu của một động thái 
chính đối với nhựa ở NSW và chúng tôi đang đảm bảo các doanh nghiệp có được 
các thông tin cần thiết để ngưng sử dụng nhựa và bắt đầu sử dụng các lựa chọn 
thân thiện với môi trường.” 
 
Từ tháng Mười Một, Chính Phủ NSW cấm các mặt hàng sử dụng một lần, bao gồm: 
• ống hút nhựa, que khuấy, dao muổng nĩa, đĩa, tô bát và tăm bông 
• đồ phục vụ ăn uống và cốc bằng nhựa xóp  
• các sản phẩm rửa gội chăm sóc cá nhân có chứa vi hạt nhựa. 
 
Điều này xảy ra sau khi các loại túi nhựa nhẹ sừ dùng một lần bị cấm ở NSW từ 
ngày 1 tháng Sáu. 



 
Thay mặt Chính Phủ NSW, NRA đã cung cấp hỗ trợ về lệnh cấm nhựa sử dụng một 
lần cho hơn một nửa trong số 40.000 doanh nghiệp tiêu điểm và đã viếng thăm hơn 
560 khu bán lẻ trong số 650 khu tiêu điểm trên khắp tiểu bang kể từ tháng Hai. 
 
Bộ Trưởng Đa Văn Hóa Mark Coure cho biết Chính Phủ NSW đang đảm bảo tất cả 
mọi người, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp nhỏ trong các cộng đồng đa dạng, sẽ 
sẵn sàng khi sự thay đổi có hiệu lực. 
 
Ông Coure nói: “Các doanh nghiệp nhỏ là trụ cột của nền kinh tế của tiểu bang 
chúng ta và chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi người đều biết họ cần phải làm gì để 
thành công. 
 
“Chúng tôi cũng biết rằng nhiều chủ doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau có 
vai trò không thể thiếu trong việc giúp thông báo cho cộng đồng rộng lớn hơn của họ 
về những gì đang xảy ra và những điều họ cần thực hiện. 
 
“Đó là lý do tại sao chúng tôi đang hỗ trợ các chủ doanh nghiệp bằng các dịch vụ 
bằng ngôn ngữ về các lệnh cấm loại nhựa sử dụng một lần bằng 15 ngôn ngữ khác 
nhau, để họ biết phải làm gì và cũng có thể hỗ trợ cộng đồng của mình trong sự thay 
đổi quan trọng này”. 
 
15 ngôn ngữ mà tài liệu sẽ có sẵn bao gồm tiếng Ả Rập, tiếng Quan Thoại và tiếng 
Punjabi. 
 
NRA đã mở một đường dây nóng miễn phí (1800 844 946) để cung cấp tư vấn về 
các lệnh cấm nhựa sử dụng một lần cho các doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng. 
 
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng http://www.dpie.nsw.gov.au/plastics-
ban  
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