Những điều cơ bản của Pháp lệnh giảm sử dụng túi nilon (túi nhựa)
●

Chỉ áp dụng cho “túi đựng hàng” = túi có tay xách.

●

Các nhà bán lẻ chỉ giữ trong kho các loại túi giấy tái chế, túi phân hủy hoặc túi tái sử
dụng.
○

○

○

Túi giấy tái chế:
■ 100% có thể tái chế
■ Chứa ít nhất 40% vật liệu tái chế sau khi sử dụng
■ Trình bày nội dung trên ở bên ngoài túi để mọi người có thể nhìn thấy
Túi phân hủy:
■ Phù hợp tiêu chuẩn ASTM D6400 & được chứng nhận
■ Có khả năng phân hủy ở cùng mức độ với vật liệu phân hủy
Túi tái sử dụng:
■ Được thiết kế và sản xuất để sử dụng nhiều lần
■ Được làm bằng vật liệu bền hoặc nhựa bền có độ dày ít nhất là 3,0 mils
(một phần nghìn inch)

●

Túi giấy tái chế, túi phân hủy, hoặc túi tái sử dụng được bán với GIÁ TỐI THIỂU LÀ 5
XU. Các nhà bán lẻ có thể tính giá cao hơn.

●
●

Giá túi phải được đăng/quảng cáo cách vị trí thanh toán 5 feet.
Túi giấy tái chế, túi phân hủy, hoặc túi tái sử dụng được bán với GIÁ TỐI THIỂU LÀ 5
XU. Các nhà bán lẻ có thể tính giá cao hơn.

●

Chi phí túi phải được đăng/quảng cáo cách vị trí thanh toán 5 feet.

●

Phạm vi và thời gian thi hành:
○ Các cơ sở bán lẻ có diện tích trên 20.000 feet vuông sẽ bắt đầu được kiểm tra
vào ngày 14 tháng 12 năm 2018
○ Các cơ sở bán lẻ có diện tích trên 10.000 feet vuông sẽ bắt đầu được kiểm tra
vào ngày 01 tháng 04 năm 2019
○ Các cơ sở bán lẻ có diện tích dưới 10.000 feet vuông sẽ bắt đầu được kiểm tra
vào ngày 01 tháng 07 năm 2019

●

Hình phạt vi phạm:
○ Vi phạm lần đầu: Cảnh cáo
○ Vi phạm lần 2: Phạt 50 đô-la
○ Vi phạm lần thứ 3 trở lên: Phạt 100 đô-la

Miễn trừ:
○ Cần điền vào mẫu đơn đăng ký trực tuyến tại boston.gov/plastic-bags trước
ngày 14 tháng 12 năm 2018
○ 1. Không có lựa chọn thay thế hợp lý nào cho túi nylon
○ 2. Việc tuân thủ tước đi quyền được bảo vệ hợp pháp
3. Cần sử dụng hết lượng túi nylon tồn kho (cần phải điền đơn xin miễn hàng tháng, xem
hướng dẫn trên trang mạng boston.gov/plastic-bags)
●

●
●
●

●

●

Khoản phí 5 xu này có phải chịu thuế mua hàng của MA không?
○ Có.
Hiện nay có sẵn các áp phích đặt cách địa điểm thanh toán 5 feet không?
○ Có, xin truy cập vào boston.gov/plastic-bags
Túi không có tay xách có áp dụng theo pháp lệnh này không?
○ Không. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích các nhà bán lẻ nên tìm loại túi thân
thiện với môi trường không có tay xách.
Tôi có thể mua túi theo quy định này ở đâu?
○ Bạn có thể xem danh sách các nhà bán lẻ được chứng nhận tại đây. (Hiện tại
chúng tôi đang sử dụng danh sách hiện có của Thành phố Cambridge)
Tôi có phải loại bỏ túi nhựa hiện có của mình không?
○ Không, bạn có thể nộp đơn xin miễn trừ do còn tồn kho túi nhựa, miễn sao phải
gửi báo cáo cập nhật hàng tháng cho Sở Thanh tra (Inspectional Services) để
chứng minh lượng tồn kho giảm xuống. Xin đừng vứt bỏ các túi nhựa hiện có
của mình!

