
Đem lại sự lành mạnh ở Tây Úc  tờ thông tin người bán lẻ 1
 

Các Luật Lệ Mới về Sự Trưng Bày Thuốc Lá cho Tất cả Người Bán Lẻ  
Hiệu lực kể từ ngày 22 Tháng 9, 2010 

 
 
 
 
 
 

Lệnh cấm trưng bày các mặt hàng thuốc lá 
và đồ dùng hút thuốc lá tại các cửa hàng bán lẻ. 

 

Kể từ ngày 22 Tháng 9, 2010 các cửa hàng bán lẻ ở Tây Úc sẽ bị cấm không được trưng 

bày các mặt hàng thuốc lá và đồ dùng hút thuốc lá. 
 

Lệnh cấm trưng bày có nghĩa là sao? 
 

Các người bán lẻ thuốc lá cần đảm bảo là công chúng không thể nhìn thấy được từ bên trong hay 

ngoài cửa tiệm của mình các mặt hàng thuốc lá bao gồm các gói thuốc lá lẻ và cây thuốc lá cũng 

như các đồ dùng hút thuốc lá.  
 

Sự nhìn thấy ngẫu nhiên 
 

Lệnh cấm trưng bày không áp dụng khi các mặt hàng thuốc lá, bao gồm các bao bì và đồ dùng hút 

thuốc lá được bày ra cho một khách hàng xem do họ trực tiếp yêu cầu, bao gồm trong lúc giao 

dịch/mua bán. 

 
Trong quá trình người bán lẻ cho thêm hàng vào các ngăn đựng thuốc lá theo định kỳ thì có 

thể có trường hợp không tránh khỏi là công chúng nhìn thấy các mặt hàng thuốc lá hay đồ 

dùng hút thuốc lá.  

 
Chính sách của Bộ Y Tế là những trường hợp nhìn thấy không tránh khỏi có thể xảy ra trong quá 

trình thực hiện các công việc theo thông lệ của một doanh nghiệp được thực hiện một cách chính 

đáng và có trách nhiệm là điều hợp pháp (như chất đầy hàng lên kệ hay kiểm kê hàng mà công 

chúng có thể nhìn thấy). Tuy nhiên, người bán lẻ cần đảm bảo là các cửa và vật che các ngăn đựng 

khác không được tình cờ để mở sau khi họ cho thêm hàng nếu không họ có nguy cơ bị phạt.  
 

Các Nhãn Giá và Bản Giá 
 

Theo hoàn cảnh hiện tại, quí vị được phép cung cấp chi tiết về sự sẵn có hay giá cả các mặt hàng 

thuốc lá trên các nhãn giá và bản giá. 
 

Cuộc Vận động Kiến thức 
 

Ngoài cuộc tham khảo với các thành phần và tổ chức chính của ngành một cuộc vận động kiến 

thức công chúng sẽ được thực hiện. Cuộc vận động sẽ bao gồm sự kiến thức công chúng và 

phân phát thông tin bằng nhiều dạng khác nhau như: các thông cáo truyền thông đại chúng; 

quảng cáo trên đài phát thanh và báo chí; các ấn bản gửi trực tiếp bằng bưu điện và qua mạng. 
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Các loại đồ dùng hút thuốc lá nào nằm trong lệnh cấm trưng bày? 
 

Loại đồ dùng hút thuốc lá nằm trong lệnh cấm bao gồm: 
 

giấy cuộn thuốc lá 

tẩu thuốc giấy 

đồ gạt tàn thuốc 
 

máy quấn  
 

các ống điếu và ống nước dùng để hút các mặt hàng thuốc lá 
 

bất cứ các đồ dùng nào khác có thể được sử dụng để hút thuốc lá. 
 

Bao diêm và cái bật lửa không thuộc đồ dùng hút thuốc lá vì thế không nằm trong lệnh cấm trưng 

bày và được phép trưng bày tiếp tục. 
 

Luật sẽ được chấp hành như thế nào? 
 

Bộ Y Tế Tây Úc đặt nặng tầm quan trọng và tập trung vào sự quan sát và kiểm tra đều đặn, đặc biệt 
là đối với các đòi hỏi của điều lệ mới. Các cuộc kiểm tra cũng sẽ xảy ra khi có những sự khiếu nại 
từ công chúng.  

 

Bộ Y Tế sử dụng một loạt các sách lược nhằm khuyến khích và nâng cao sự tuân thủ bao 

gồm việc cung cấp sự hướng dẫn, giáo dục, cảnh cáo chính thức, hoặc truy tố.  
 
 

Liên hệ: 
 

Chi Nhánh Kiểm Soát Thuốc Lá 

Grace Vaughan House 

227 Stubbs Terrace 

SHENTON PARK  WA 6008 
 

Điện thoại: 1300 784 892 

Thư tín: (08) 9382 0770 

 
 
Địa chỉ gửi thư:  

Bộ Y Tế  

PO Box 1335 

WEST LEEDERVILLE  WA 6901 
 
Internet: www.health.wa.gov.au/tobaccocontrol 

 

 
 
 

disclaimer: 
 

The information contained in this factsheet has been produced as a guide only. 
To view the full details in the relevant Tobacco Control legislation, visit www.health.wa.gov.au/tobaccocontrol 


