
 

 

Cải cách thuốc lá điện tử 
Thông tin tóm tắt cho cộng đồng 

Tờ thông tin này cung cấp bản tóm tắt các luật mới 

áp dụng vào ngành bán lẻ, quảng cáo và những nơi 

hạn chế sử dụng thuốc lá điện tử (e-cigarettes). 

Những thay đổi về luật 

Luật điều chỉnh việc bán, quảng cáo và những nơi hạn 

chế sử dụng sản phẩm thuốc lá điện tử sẽ thay đổi từ 

ngày 1 tháng 8 năm 2017. 

Luật mới bao gồm tất cả các sản phẩm thuốc lá điện 

tử, kể cả bản thân thuốc lá điện tử và phụ kiện kèm 

theo như hộp nạp và chất lỏng điện tử. 

Việc bán, sử dụng và sở hữu các sản phẩm thuốc 

lá điện tử chứa chất nicotine vẫn bị cấm theo luật 

pháp bang Victoria về ma tuý và chất độc. 

Người trưởng thành có quyền tiếp tục mua thuốc lá 

điện tử không chứa nicotine và được sử dụng tại 

những nơi không cấm hút thuốc.  

Thuốc lá điện tử 

Nói chung, thuốc lá điện tử là thiết bị làm nóng và làm 

bay hơi một chất lỏng để người sử dụng hít vào, mô 

phỏng hành vi hút thuốc. Thuốc lá điện tử cũng còn 

được gọi là shisha điện tử, xì gà điện tử, tẩu điện tử, 

hookah điện tử, bút vape, bút hookah và tẩu vape. 

Các thành phần trong chất lỏng có khác nhau, tuy 

nhiên thường chứa nhiều hóa chất, bao gồm dung môi 

và chất tạo hương, và có thể chứa hoặc không chứa 

chất nicotine. Thuốc lá điện tử được tiếp thị như là 

công cụ giúp bỏ thuốc lá hoặc là 'một biện pháp thay 

thế an toàn' thay cho việc hút thuốc, tuy nhiên thuốc lá 

điện tử vẫn chưa được chứng minh là an toàn hoặc là 

một công cụ giúp cai nghiện thuốc lá hiệu quả.  

Cơ sở của luật định 

Thuốc lá điện tử là một sản phẩm tương đối mới, và 

vẫn còn nhiều điều chưa biết về các tác hại tiềm ẩn mà 

chúng có thể gây ra. 

Luật mới là biện pháp phòng ngừa và phù hợp với các bang 

và lãnh thổ khác tại Úc. 

Những cải cách sẽ: 

 bảo vệ trẻ em và giới trẻ không tiếp cận và sử dụng thuốc 

lá điện tử cũng như hạn chế tiếp xúc với tiếp thị liên kết 

 giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn gây hại sức khoẻ liên quan 

đến thuốc lá điện tử 

Những nơi không được sử dụng 
thuốc lá điện tử 

Không được sử dụng thuốc lá điện tử ở những khu vực 

không được hút thuốc theo Đạo luật Thuốc lá năm 1987 bao 

gồm: 

 nơi làm việc khép kín 

 khu ăn uống ngoài trời 

 trong phạm vi 10 mét từ các thiết bị sân chơi ngoài trời 

cho trẻ em, khu trượt băng và các sự kiện thể thao dành 

cho tuổi vị thành niên 

 trong phạm vi 4 mét từ lối vào, và trong khuôn viên của, 

các trung tâm giữ trẻ, trường mẫu giáo và trường học 

 trong phạm vi 4 mét từ lối vào các bệnh viện công và tòa 

nhà của Chính phủ bang Victoria chẳng hạn như các bộ 

và tòa án thuộc Chính phủ Victoria. 

Mua thuốc lá điện tử 

Người trưởng thành vẫn có thể mua các sản phẩm thuốc lá 

điện tử không chứa nicotine. 

Việc bán một sản phẩm thuốc lá điện tử cho người dưới 18 

tuổi là bất hợp pháp. 

Không được phép bày sản phẩm thuốc lá điện tử ở bất cứ 

đâu có thể nhìn thấy được dù trong hoặc ngoài cửa hàng bán 

lẻ. Chỉ áp dụng điều kiện miễn trừ cho các cửa hàng chuyên 

doanh thuốc lá có giấy chứng nhận, cửa hàng miễn thuế ở 

sân bay và cơ sở bán lẻ chuyên doanh thuốc lá điện tử có 

giấy chứng nhận. 

Ngoài ra, không được phép bày tài liệu quảng cáo hoặc 

khuyến mại liên quan đến sản phẩm thuốc lá điện tử ở chỗ có 

thể nhìn thấy được.  
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Các nhà bán lẻ chỉ được phép trưng bày: 

 một bảng hiệu cho khách hàng biết có thể mua sản 

phẩm thuốc lá điện tử tại cửa hàng đó 

 bảng giá tại cửa hàng để thông báo cho khách hàng 

biết về thương hiệu và giá cả sản phẩm thuốc lá 

điện tử. 

Các nhà bán lẻ và nhân viên của họ được khuyến 

khích yêu cầu thanh thiếu niên trình giấy tờ tuỳ thân để 

đảm bảo họ không bán sản phẩm thuốc lá điện tử cho 

khách hàng dưới 18 tuổi. 

Thử thuốc lá điện tử tại cửa hàng 

Pháp luật cấm các nhà bán lẻ cho dùng thử miễn phí 

các sản phẩm thuốc lá điện tử. 

Ngoài ra, việc sử dụng một sản phẩm thuốc lá điện tử 

ở những nơi làm việc khép kín như cửa hàng bán lẻ 

cũng bị cấm. 

Tuân thủ các biện pháp hạn chế 

Hầu hết mọi người sẽ tự nguyện tuân thủ lệnh cấm sử 

dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử ở những khu vực 

cấm hút thuốc và mong muốn những người khác cũng 

làm như vậy. 

Thanh tra viên, được ủy quyền theo Đạo luật Thuốc lá 

năm 1987, có quyền cung cấp thông tin về lệnh cấm và 

buộc thi hành khi cần thiết. Ưu tiên hàng đầu của thanh 

tra viên là đảm bảo rằng người sử dụng thuốc lá điện 

tử hiểu rõ lệnh cấm. 

Thanh tra viên có thể không đến được hết mọi trường 

hợp khiếu nại nhưng khi hoàn cảnh cho phép, họ có 

thể đến tận nơi để xử lý. 

Luật này có áp dụng không nếu một 
nhãn hiệu thuốc lá điện tử được Cơ 
quan quản lý Sản phẩm Trị liệu phê 
duyệt là thiết bị cai nghiện thuốc lá? 

Hướng tiếp cận về quy định đối với các sản phẩm 

thuốc lá điện tử là uyển chuyển và có thể đáp ứng 

những thay đổi về bằng chứng và an toàn. 

Một sản phẩm thuốc lá điện tử được Cục Quản lý Sản 

phẩm Trị liệu duyệt là công cụ giúp cai nghiện thuốc lá 

có thể được miễn các hạn chế nếu điều đó được quy 

định rõ trong Quy định Thuốc lá năm 2017.  

Hình phạt đối với những người sử 
dụng thuốc lá điện tử tại các khu 
vực cấm hút thuốc 

Các hình phạt là tương tự như các tội danh tương ứng 

có liên quan đến sản phẩm thuốc lá. Ví dụ: người sử 

dụng thuốc lá điện tử trong khu vực cấm hút thuốc như 

nơi làm việc khép kín hoặc khu vực ăn uống ngoài trời 

có thể bị nhận một đơn vị hình phạt.1 

Thông tin thêm 

Tờ thông tin này cung cấp tóm tắt các luật mới áp dụng 

vào ngành bán lẻ, quảng cáo và những nơi hạn chế sử 

dụng thuốc lá điện tử và không bao gồm hết mọi luật lệ. 

Để biết thêm thông tin: 

 gọi Tobacco Information Line qua số 1300 136 775 

• truy cập website về cải cách thuốc lá 

<www.health.vic.gov.au/tobaccoreforms>. 

Để xem chính xác từ ngữ của luật hiệu lực từ ngày 1 

tháng 8 năm 2017, mời quý vị truy cập vào website về 

luật pháp của Chính phủ bang Victoria 

<www.legislation.vic.gov.au> và tìm Tobacco Act 1987 

(Đạo luật Thuốc lá năm 1987). 

 

Để nhận ấn phẩm này ở định dạng có thể 

xem được, mời quý vị điện thoại số 136775 

và sử dụng dịch vụ National Relay Service 

13 36 77 nếu cần, hoặc gửi email về 

tobaccopolicy@health.vic.gov.au 

Được Chính phủ bang Victoria ủy quyền và xuất bản, 

1 Treasury Place, Melbourne.  

© Bang Victoria, tháng 5 năm 2017.  
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1 Đơn vị hình phạt được lập thành chỉ số hàng năm. Một đơn vị hình 

phạt trong năm 2017–18 là $158.57. 
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