Lệnh cấm dùng túi nhựa của Chính phủ Queensland
Kể từ ngày 1 Tháng 7 năm nay, Chính phủ Bang Queensland đưa ra áp dụng lệnh cấm cung cấp các
túi nhựa loại nhẹ dùng một lần.
Lệnh cấm sẽ áp dụng cho TẤT CẢ nhà bán lẻ bao gồm siêu thị, các hộ kinh doanh rau củ, tiệm bánh
mì, hiệu thuốc, cửa hàng quần áo và cửa hàng thực phẩm.
Tại sao có lệnh cấm
Được ước tính có đến gần một tỷ túi nhựa loại nhẹ được dùng ở Queensland mỗi năm. Mặc dù
lượng lớn các túi này đi đến các bãi rác chôn, khoảng 16 triệu túi cuối cùng là rác rưởi vứt bừa bãi.
Các túi nhựa làm ô nhiễm môi trường tự nhiên và làm bừa bãi đường xá, công viên và đường thủy.
Chúng gây nguy hiểm cho sinh vật biển và các thú hoang dã vì có thể ăn vào bụng, và vướng trong
đó.
Thông tin cho người mua sắm
Các túi không được dùng dưới lệnh cấm

Túi nhựa HDPE
(chất hóa dầu cơ
bản) loại nhẹ

Các túi nhựa
phân hủy sinh
học và phân hủy
được loại nhẹ

Các túi nhựa phân hủy sinh học và phân hủy được loại nhẹ cũng bị cấm không được dùng vì chúng
cũng có thể gây hại cho động vật hoang dã nếu vứt bừa bãi.
Các túi KHÔNG bao gồm dưới lệnh cấm
Lệnh cấm KHÔNG áp dụng cho các loại túi nhựa khác bao gồm:

Túi đựng thực
phẩm không
đóng gói dễ thối
như trái cây, rau
củ, thịt và cá

Túi giấy hoặc
bằng cạc‐tông

Các túi rác và túi
lót thùng rác

Các túi nhựa
kiểu nặng hơn
được dùng ở
các cửa hàng
bách hóa

Các túi ‘phân
chó’

Sẵn sàng với lệnh cấm
Hãy mang theo các túi dùng lại được trong hình dưới đây khi đi chợ. Giữ các túi này ngay cửa hay
trong xe để quý vị luôn chuẩn bị sẵn.

Túi ‘xanh cây’
polypropylene
dùng lại được

Túi vải bao bố
dùng lại được

Túi giữ lạnh
dùng lại được

Các túi nhựa loại bền cho mục
đích dùng lại hoặc dùng nhiều
lần

Để có thêm thông tin về lệnh cấm túi nhựa hãy vào trang mạng Cấm Túi Nhựa của Chính Phủ Bang
Queensland www.qld.gov.au/plasticbagban
Thông tin cho nhà bán lẻ
Lệnh cấm sẽ áp dụng cho TẤT CẢ nhà bán lẻ ở Queensland. Quy định về hình phạt sẽ áp dụng cho
bất cứ nhà bán lẻ nào không tuân thủ đúng với điều lệ.
Chính phủ Bang Queensland đã phối hợp với Hiệp hội Thương gia Bán lẻ Quốc gia (National Retail
Association) nhằm giúp các nhà bán lẻ chuẩn bị sẵn sàng với lệnh cấm.
Để có thêm thông tin về những bổn phận dưới lệnh cấm và làm thế nào để cửa hàng bán lẻ sẵn
sàng, hãy vào trang mạng của Hiệp hội Thương gia Bán lẻ Quốc gia www.qldbagban.com.au

