NHÃN MÁC –
CÁC YÊU CẦU TỔNG QUÁT
REQUIREMENTS
Cơ quan Thực phẩm NSW chịu trách nhiệm thi hành
các quy định về nhãn mác trong Bản Điều lệ Tiêu chuẩn
Thực phẩm Úc và Tân Tây Lan (Australia New Zealand
Food Standards Code) (Bản Điều lệ). Ngoài ra, Cơ
quan Thực phẩm thi hành Đạo luật Thực phẩm NSW
(NSW Food Act) 2003, bao gồm các mục cấm cung cấp
thông tin sai lệch trên nhãn mác có thể làm cho người
tiêu dùng bị nhầm lẫn.
Cơ quan Thực phẩm không chịu
trách nhiệm về:
 vẻ ngoài và tính chính xác của
tổng trọng lượng và các chi tiết
đo lường là phần việc của Viện
Đo lường Toàn quốc (National
Measurement Institute) (tuy nhiên,
Cơ quan này chịu trách nhiệm về
chi tiết tỷ lệ phần trăm của các
thành phần),
 mã vạch
 mã tái chế
 thành phần và nhãn mác thực
phẩm vật nuôi

 rõ ràng
 không làm cho người tiêu dùng bị
nhầm lẫn.
Thực phẩm không đóng gói được
miễn hầu hết các yêu cầu về nhãn
mác. Tuy nhiên, người tiêu dùng
phải được cung cấp các thông tin
nhất định (xem ở phần Miễn nhãn
mác). Một số thực phẩm đóng gói
nhất định cũng được miễn một số
hoặc tất cả các yêu cầu về nhãn
mác (xem ở phần Miễn nhãn mác).
Theo luật thực phẩm, thông tin
quảng cáo được coi là tương đương
với nhãn mác.

Thông tin nhãn mác thực
 sản phẩm trị liệu (kể cả hỗ trợ
phẩm phải có
chế độ ăn uống và bổ sung) đã
được Cơ quan Quản lý Hàng hóa Nhãn mác thực phẩm phải xác định:
Trị liệu (Therapeutic Goods
Administration) cho phép đăng ký,  tên thực phẩm theo quy định
trong Bộ Điều lệ, hoặc tên/chi tiết
và do cơ quan này quản lý.
mô tả tính chất thực sự của thực
phẩm
Nhãn mác thực phẩm
Nhãn mác thực phẩm thông báo cho
người tiêu dùng biết về các đặc tính
của thực phẩm được chào bán.
Thông tin trên nhãn phải:
 có thể nhìn thấy ở mặt ngoài bao
bì
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 'đợt' sản xuất của thực phẩm
được chế biến trong cùng điều
kiện và trong khoảng thời gian cụ
thể (trong một số trường hợp, mã
ngày tháng có thể đạt các yêu
cầu về số của đợt sản xuất)
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 tên và địa chỉ ở Úc hay Tân
Tây Lan của cơ sở cung cấp các
thực phẩm (ví dụ như cơ sở sản
xuất, tiếp thị hay nhập khẩu)
 bảng liệt kê các thành phần

 chi tiết tuyên bố về thời hạn sử
dụng của sản phẩm, theo hình
thức 'hạn sử dụng' hoặc 'tốt nhất
trước' ngày (xem tờ thông tin liên
quan Nhãn mác - đóng dấu ngày,
điều kiện bảo quản và hướng dẫn
sử dụng để biết thêm chi tiết)
 hướng dẫn sử dụng và bảo
quản, nếu cần thiết vì lý do sức
khỏe và an toàn hoặc để bảo
đảm đạt được thời hạn sử dụng
 bảng thông tin dinh dưỡng
(nutrition information panel NIP), ghi số lượng các chất dinh
dưỡng cơ bản trong thực phẩm,
tính theo mỗi khẩu phần và 100g
thực phẩm này. Một số thực
phẩm đóng gói được miễn yêu
cầu phải có NIP, ví dụ như thức
uống có cồn, nước, các loại thảo
mộc và gia vị và bánh mì xănguých làm sẵn
 quốc gia xuất xứ của sản phẩm
và các thành phần của nó (xem
tờ thông tin liên quan Nhãn mác Quốc gia xuất xứ để biết thêm chi
tiết)


cảnh báo và chi tiết hướng
dẫn và tuyên bố sự hiện diện của
các chất có thể ảnh hưởng tai hại
đến sức khỏe những người bị dị
ứng và dễ phản ứng với thực
phẩm (xem tờ thông tin liên quan
Dị ứng và không dung nạp Thực
phẩm).

Thực phẩm phần đóng gói
sẵn
Doanh nghiệp bán lẻ thường mua sỉ
thực phẩm đóng gói sẵn, chẳng hạn
như bánh pho mát, thịt nguội
(smallgoods), các loại hạt và đậu,
sau đó chia ra và đóng gói tại cơ sở
của họ. Các tiệm bán lẻ sẽ trưng
bày thực phẩm trong tủ tự phục vụ.
Mặc dù thực phẩm phần đóng gói
sẵn cần phải thông tin trên nhãn
mác (như được liệt kê ở trên), tuy
nhiên các tiệm bán lẻ có thể có một
số cách phụ thêm để tuân thủ Bản
Điều lệ. Tiệm bán lẻ có thể:
 dán nhãn cho mỗi thực phẩm
phần đóng gói sẵn, hoặc
 trưng thông tin nhãn mác trên
bảng hiệu/tập sách hoặc cuốn
sách nhỏ xé rời đặt ở gần thực
phẩm phần đóng gói sẵn. Thông
tin phải đọc được và người tiêu
dùng sẽ có thể dễ dàng xác định
thực phẩm phần đóng gói sẵn
liên quan đến thông tin. Thông tin
có thể thay đổi thường xuyên
hoặc cần thiết để bảo vệ sự an
toàn của người tiêu dùng (ví dụ
như hạn sử dụng, mã đợt sản
xuất, điều kiện bảo quản, chất
gây dị ứng) nên được ghi trên
nhãn dán vào thực phẩm phần
đóng gói sẵn.

Miễn nhãn mác

phẩm, trước khi đóng gói thực
phẩm tại cơ sở. Việc chỉ chia
ra và đóng gói lại các phần
thực phẩm từ số lượng lớn
thành các phần nhỏ hơn để
bán, tự nó không làm cho
thực phẩm này hội đủ điều
kiện để được miễn nhãn mác
 đóng gói khi người mua có mặt:
– tiệm bán lẻ có thể bán thực
phẩm không có nhãn trên bao
bì khi khách hàng chứng kiến
việc đóng gói thực phẩm, như
vậy, người mua có thể hỏi
người bán mọi thắc mắc về
thực phẩm
 thực phẩm đóng gói được trưng
bày trong tủ có nhân viên phục
vụ, đòi hỏi nhân viên bán thực
phẩm theo yêu cầu của người
mua
 rau và trái cây còn nguyên hoặc
cắt miếng, trong bao bì cho thấy
tính chất và chất lượng của thực
phẩm (giá không nằm trong tiêu
chuẩn được miễn này)
 giao hàng trong bao bì đóng gói
và sẵn sàng để tiêu thụ theo ý
của người tiêu dùng
 bán tại một sự kiện lạc quyên
gây quỹ (xem tờ thông tin liên
quan Các yêu cầu an toàn thực
phẩm đối với các tổ chức từ thiện
và vô vị lợi).

Một số thực phẩm để chào bán lẻ
được miễn các yêu cầu tổng quát về
nhãn mác. Việc miễn nhãn mác sẽ
được áp dụng nếu thực phẩm:
 không đóng gói
 ở trong bao bì 'bên trong', không
nhằm mục đích bán mà không có
bao bì bên ngoài
 sản xuất và đóng gói tại cơ sở
cũng là nơi bán:
– để một thực phẩm được coi là
'sản xuất' cũng như 'đóng gói'
tại cơ sở, nó phải được chế
biến tại cơ sở theo cách đã
thay đổi tính chất của thực
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Ngay cả thực phẩm được miễn cũng
phải tuân thủ các đòi hỏi về chi tiết
cảnh giác khác nhau theo yêu cầu
của Bộ Điều lệ vì lý do an toàn và
cũng được áp dụng với các loại thực
phẩm đã biến đổi yếu tố di truyền
hoặc chiếu xạ.
Ngoại trừ trường hợp có sữa ong
chúa, các loại thực phẩm đã biến
đổi yếu tố di truyền hoặc chiếu xạ,
yêu cầu này có thể được đáp ứng
bằng cách trưng bày thông tin cần
thiết chung với thực phẩm (bắt buộc
đối với sữa ong chúa) hoặc cung
cấp thông tin cho người mua khi có
yêu cầu.

Muốn biết t hêm thông tin
 truy cập trang mạng của Cơ
quan Thực phẩm:
www.foodauthority.nsw.gov.au
 gọi điện thoại cho đường dây trợ
giúp (helpline) qua số
1300 552 406
 xem thông tin chi tiết hơn về
nhãn mác ở Phần 1.2, Bộ Điều lệ
Tiêu chuẩn Thực phẩm (Food
Standards Code)
 truy cập trang mạng Cơ quan
Quản lý Hàng hóa Trị liệu
(Therapeutic Goods
Administration): www.tga.gov.au

About the NSW Food Authority: The NSW Food Authority is the government organisation that helps ensure NSW food is safe
and correctly labelled. It works with consumers, industry and other government organisations to minimise food poisoning by
providing information about and regulating the safe production, storage, transport, promotion and preparation of food.
Note: This information is a general summary and cannot cover all situations. Food businesses are required to comply with all of
the provisions of the Food Standards Code and the Food Act 2003 (NSW).

6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127
PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T 1300 552 406
contact@foodauthority.nsw.gov.au
ABN 47 080 404 416
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