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Khuôn khổ pháp lý mới sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2020. Khuôn khổ này sẽ bảo đảm mọi 
người chịu trách nhiệm về những nguy cơ họ gây ra cho môi trường. Bổn phận môi trường tổng quát (GED-
General Environmental Duty) áp dụng với tất cả người dân Victoria. Theo GED, chúng ta phải hiểu và giảm 
thiểu các nguy cơ của chúng ta đối với sức khỏe con người và môi trường qua chất ô nhiễm và chất thải. 
GED ủng hộ các mục tiêu của Đạo luật Bảo vệ Môi trường 2017 (Environment Protection Act 2017) (Đạo luật). 

Chúng tôi sẽ hợp tác với các doanh nghiệp để giúp họ hiểu làm thế nào để đáp ứng các nghĩa vụ của họ. 
Chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn và trợ giúp.  

Để tuân thủ GED, doanh nghiệp cần phải: 

• thực hiện các bước thiết thực 

• sử dụng các quy cách làm việc có lợi cho môi trường. 

Làm việc theo GED 

Theo GED, đa số doanh nghiệp sẽ không cần phải thực hiện bất cứ điều gì khác biệt. Phần lớn đã làm theo 
các quy cách quản lý tốt giúp họ tuân thủ GED. Các quy cách bao gồm: 

• đáp ứng các trách nhiệm về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 
• đạt các tiêu chuẩn ngành nghề 
• sử dụng quy cách quản lý công nghiệp tốt nhất 
• tuân theo các luật khác liên quan đến môi trường. 

GED chỉ minh định rằng quý vị cần phải quản lý doanh nghiệp của mình để giảm bất kỳ nguy cơ nào đối với 
môi trường. 

Nếu không hiểu rõ về những gì quý vị nên thực hiện để bảo vệ môi trường, GED có thể có ích. GED đem lại 
cho quý vị, và chúng tôi, khuôn khổ rõ ràng để tuân thủ để hiểu các nguy cơ và thực hiện các bước để giảm 
bớt chúng. 

Đối với những doanh nghiệp không tuân thủ, Đạo luật này minh định các nghĩa vụ của họ, đồng thời cũng 
cung cấp chúng tôi các công cụ để phát hiện và buộc họ tuân thủ. Như vậy tất cả mọi người đều được đối xử 
như nhau. 

GED là gì? 

 

 

 

 

 

 

 

Định nghĩa: "Một người thực hiện một hoạt động có thể 
gây ra các nguy cơ có hại cho sức khỏe con người hoặc 
môi trường vì chất ô nhiễm hoặc chất thải phải giảm thiểu 
các nguy cơ đó, đến mức có thể thực hiện được." 

Muốn biết thêm thông tin 

Liên lạc với chúng tôi: www.epa.vic.gov.au 
1300 372 842 (1300 EPA VIC)  
 

Các hướng dẫn dành cho ngành: 

www.epa.vic.gov.au/business-and-
industry/guidelines 

  

Chuyển tiếp sang luật mới: 

www.epa.vic.gov.au/newlaws 

 

Hiểu luật mới: engagement@epa.vic.gov.au 

Có thể thực hiện một cách hợp lý có nghĩa là thực hiện các 
biện pháp kiểm soát để đối phó với nguy cơ tương đương với 
nguy cơ đó. 

Điều này liên quan đến xác suất hại xảy ra và tác động có thể có 
thể xảy ra của tác hại đối với môi trường, và cũng liên quan đến: 

• các biện pháp kiểm soát có sẵn 
• tốn phí bao nhiêu 
• những gì các doanh nghiệp thường biết về nguy cơ đó, gọi 

là 'tình trạng kiến thức' 
• họ có những lựa chọn gì để kiểm soát nguy cơ đó. 

 

https://www.epa.vic.gov.au/about-us/response-to-epa-inquiry/environment-protection-amendment-act-2018
http://epa.vic.gov.au/
http://www.epa.vic.gov.au/newlaws
mailto:engagement@epa.vic.gov.au
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Hiểu tình trạng kiến thức 

Tình trạng kiến thức mô tả những gì các doanh nghiệp biết, hoặc nên biết, về tác hại, hoặc các nguy cơ gây 
tác hại, đến sức khỏe con người và môi trường. Nó cũng mô tả những gì họ biết về các biện pháp kiểm soát 
có thể loại bỏ hẳn, hoặc giảm bớt, các nguy cơ đó. 

Theo GED, quý vị cần biết về các nguy cơ mà hoạt động của quý vị có thể có và biết cách giảm bớt chúng. 

Để có được kiến thức này, quý vị cần phải sử dụng các nguồn thông tin uy tín, đáng tin cậy. Quý vị có thể 
lấy thông tin này thông qua: 

• doanh nghiệp và ngành công nghiệp của quý vị 

• các cơ quan giám sàt và cơ quan chính phủ 

• các tổ chức độc lập. 

Kiến thức doanh nghiệp và ngành công nghiệp có thể bao gồm: 

• tài liệu doanh nghiệp và thủ tục để thực hiện các hoạt động một cách an toàn  

• cẩm nang và thông tin từ các nhà cung cấp và nhà thầu 

• tờ dữ liệu an toàn và ghi nhãn 

• chỉ dẫn của nhà sản xuất về cách sử dụng các sản phẩm một cách an toàn  

• huấn luyện về cách sử dụng thiết bị 

• các sắp xếp trong hợp đồng giữa các bên tham gia các hoạt động 

• tài liệu, cẩm nang và hướng dẫn từ các hiệp hội ngành công nghiệp và các tổ chức đại diện. 

Kiến thức của các cơ quan giám sát và cơ quan chính phủ từ EPA và các cơ quan chính phủ khác (bao 
gồm Sustainability Victoria và WorkSafe) có thể bao gồm: 

• các tài liệu hướng dẫn và ghi chú kỹ thuật 

• các quyết định về kết quả tuân thủ và cưỡng hành 

• tư vấn (bao gồm tư vấn cho doanh nghiệp của quý vị). 

Kiến thức của các tổ chức độc lập có thể bao gồm các báo cáo của các tổ chức như: 

• Tiêu chuẩn Úc (Standards Australia)  

• các trường đại học 

• các kỹ sư môi trường. 

Tình trạng kiến thức sẽ thay đổi khi có công nghệ, hệ thống và quy trình mới hoặc khi có nguy cơ mới. 
 

Chúng tôi có thể đóng góp cho tình trạng kiến thức bằng cách nào  

Chúng tôi sẽ hợp tác với ngành công nghiệp để 
soạn thảo tài liệu hướng dẫn nhằm mục đích giúp 
các doanh nghiệp phát hiện và kiểm soát các nguy 
cơ.  

Điều này có thể bao gồm:  

• cung cấp thông tin về các vấn đề quan trọng 
đối với sức khỏe và môi trường 

• các sáng kiến trợ giúp khi hướng dẫn có thể 
hữu ích để giáo dục doanh nghiệp về các 
quy định pháp luật 

• giào dục các doanh nghiệp sau khi thành 
viên trong ngành đã không tuân thủ một 
cách nghiêm trọng hoặc tái phạm. 

Quý vị cũng có thể liên lạc với hiệp hội ngành công 
nghiệp của mình.

 

 

 
Muốn biết thêm thông tin về cách đối phó với tác động của mình đến môi trường  

 
epa.vic.gov.au/business-and-industry/how-to-manage-your-environmental-impact 

http://www.epa.vic.gov.au/business-and-industry/how-to-manage-your-environmental-impact
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