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Tờ thông tin

Tháng 9 năm 2022

Ai được phép cung cấp 
ống hút nhựa dùng một 
lần ở NSW: Nhà sản xuất, 
hãng sản xuất và nhà 
buôn sỉ
Tài liệu này cung cấp hướng dẫn cho các nhà sản 
xuất, hãng sản xuất và nhà buôn sỉ về Miễn trừ Ống 
Hút Nhựa Dùng Một Lần 2022 (Plastic Single-Use 
Straw Exemption 2022) được thực hiện theo Đạo luật 
Cắt giảm Nhựa và Kinh tế Tuần hoàn 2021 (Plastic 
Reduction and Circular Economy Act 2021 – PRCE Act). 

Sau ngày 1 tháng 11 năm 2022, việc cung cấp ống 
hút nhựa dùng một lần trong khi kinh doanh ở NSW 
nói chung sẽ là phạm pháp. Điều này bao gồm việc 
cung cấp ống hút nhựa dùng một lần trong khi thực 
hiện một hoạt động vì mục đích thương mại, từ thiện, 
thể thao, giáo dục hoặc cộng đồng và bao gồm các 
doanh nghiệp vô vị lợi, công ty hợp danh và doanh 
thương cá thể. 

Miễn trừ Ống Hút Nhựa Dùng Một Lần 2022 cho phép 
tiếp tục cung cấp ống hút bằng nhựa dùng một lần 
cho người hỏi xin ống hút bằng nhựa dùng một lần vì 
lý do khuyết tật hoặc nhu cầu y tế khác hoặc cho một 
người hoặc tổ chức đại diện cho họ.

Nếu là nhà sản xuất, hãng sản xuất hoặc nhà buôn sỉ 
ống hút nhựa dùng một lần, quý vị có thể cung cấp 
những ống hút này nếu quý vị đã thẩm định cẩn thận 
rằng việc cung cấp ống hút nhựa dùng một lần là cho:

• cá nhân hoặc tổ chức được phép cung cấp ống hút 
nhựa dùng một lần:

 - cá nhân hoặc tổ chức cung cấp thực phẩm hoặc 
đồ uống cho mục đích thương mại hoặc cho mục 
đích từ thiện, thể thao, giáo dục hoặc cộng đồng 
(ví dụ: nhà hàng, quán cà phê (bao gồm những 
hàng quán trên xe lửa), xe bán thức ăn lưu động, 
căng-tin trường học, ki-ốt thể thao, gian hàng bán 
xúc xích gây quỹ)

 - doanh nghiệp vô vị lợi, công ty hợp danh hoặc 
doanh thương cá thể cung cấp thực phẩm hoặc 
đồ uống (ví dụ: gian hàng trong chợ)

 - cơ sở y tế (ví dụ: bệnh viện, phòng mạch bác sĩ 
đa khoa)

 - phòng khám nha khoa

 - cơ sở chăm sóc (ví dụ: viện dưỡng lão, nhà trẻ)

 - phương tiện vận chuyển bệnh nhân (ví dụ: xe cứu 
thương)

 - nơi có cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà

 - hiệu thuốc hoặc nhà thuốc tây

 - văn phòng chính quyền địa phương mà công 
chúng có thể đến tiếp xúc (ví dụ: tòa nhà hành 
chính hội đồng thành phố)

 - tổ chức từ thiện có đăng ký (quý vị có thể tìm 
kiếm trong cơ sở dữ liệu của Ủy ban Tổ chức Từ 
thiện và Vô vị lợi Úc để kiểm tra xem tổ chức từ 
thiện đó có đăng ký hay không)

 - nhà cung cấp trực tuyến ống hút nhựa dùng 
một lần

 - nhà buôn sỉ ống hút nhựa dùng một lần.

• cá nhân cần ống hút vì lý do khuyết tật hoặc nhu 
cầu y tế khác, hoặc một người hoặc tổ chức đại diện 
cho họ. (Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cũng có 
thể thay mặt người cần ống hút nhựa dùng một lần, 
kể cả người chăm sóc, thành viên gia đình, bạn bè, 
thầy cô, cư xá cao niên, hội đồng thành phố, quán cà 
phê, trường học và bệnh viện.)

Mặc dù quý vị không bắt buộc phải cung cấp ống 
hút nhựa dùng một lần theo Đạo luật PRCE hoặc tiêu 
chuẩn miễn trừ, tuy nhiên quý vị có lẽ nên làm như vậy 
vì điều này sẽ giúp những người cần ống hút nhựa tiếp 
tục sống cuộc sống an toàn và đàng hoàng.

https://www.epa.nsw.gov.au/licensing-and-regulation/legislation-and-compliance/acts-administered-by-the-epa/act-summaries#plasticreduction
https://www.epa.nsw.gov.au/licensing-and-regulation/legislation-and-compliance/acts-administered-by-the-epa/act-summaries#plasticreduction
https://www.epa.nsw.gov.au/licensing-and-regulation/legislation-and-compliance/acts-administered-by-the-epa/act-summaries#plasticreduction
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Thẩm định cẩn thận
Thực hiện việc thẩm định cẩn thận để quý vị yên trí 
rằng việc cung cấp ống hút nhựa dùng một lần là cho 
tổ chức hoặc cá nhân:

• được phép cung cấp ống hút nhựa dùng một lần 
như nêu trong tiêu chuẩn miễn trừ (và đã liệt kê ở 
trên), hoặc

• cần ống hút, vì lý do khuyết tật hoặc nhu cầu y 
tế khác (của bản thân họ hoặc của người mà họ 
thay mặt).

Điều này có thể liên quan đến việc thực hiện các kiểm 
tra liên quan hoặc có các cơ chế, chẳng hạn như yêu 
cầu khai báo hoặc xác nhận email trước khi mua hàng.

Cân nhắc xem có cần tìm hiểu thêm hoặc cần thực 
hiện bất kỳ biện pháp nào tùy thuộc vào hoàn cảnh 
hay không. Ví dụ:

• Một yếu tố có thể ảnh hưởng đến những biện pháp 
nào là cần thiết là số lượng ống hút hỏi xin: có lẽ sẽ 
cần tìm hiểu thêm khi một tổ chức đặt hàng ống 
hút số lượng lớn, khi so với trường hợp một cá nhân 
đặt hàng ống hút số lượng ít. Một điều khác mà 
quý vị có thể tìm hiểu thêm khi nhận được đơn đặt 
hàng ống hút số lượng lớn là xem xét trang mạng 
của tổ chức để xác nhận danh tính và mục đích của 
tổ chức.
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Hướng dẫn tham khảo ngắn gọn
Ghi chú: 'ống hút' là loại ống hút bằng nhựa dùng một lần.

Ghi chú: Hãy đọc bảng này chung với hướng dẫn ở trên.

Loại nhà cung cấp Quý vị có thể cung cấp cho ai? 

Quý vị 
có thể 
tính lệ 
phí hay 
không? 

Quý vị có thể 
tự docung 
cấp ống hút 
hay quý vị 
phải đợi có lời 
yêu cầu? 

Quý vị có cần yêu cầu chứng 
minh hay không?

Quý vị 
có thể 
cung cấp 
nhiều 
hơn một 
ống hút 
được 
không?

Quý vị có thể trưng bày công khai 
các ống hút được không?

Nhà sản xuất, hãng sản xuất 
hoặc nhà buôn sỉ

Doanh nghiệp hoặc tổ chức được phép 
cung cấp ống hút nhựa dùng một 
lần (tức là cá nhân hoặc tổ chức trong 
danh sách liệt kê ở trang 1 tài liệu này)

Cá nhân cần ống hút vì lý do khuyết tật 
hoặc nhu cầu y tế khác, hoặc cá nhân/
tổ chức thay mặt họ

✓ Có Có thể tự do 
cung cấp  
ống hút

✓ Có – quý vị phải thẩm định 
cẩn thận để quý vị yên trí rằng 
việc cung cấp là cho doanh 
nghiệp hoặc tổ chức được 
phép cung cấp ống hút hoặc 
cho cá nhân cần ống hút 
(hoặc người thay mặt họ) 

✓ Có Quý vị không nên làm như vậy, nhưng 
những người được phép mua ống hút 
phải mua được dễ dàng


