THÔNG BÁO CHO
DOANH NGHIỆP BÁN LẺ
THỨC ĂN
Cơ quan Thực phẩm NSW đã loại bỏ các yêu cầu báo
cáo trùng lặp. Từ tháng 9 năm 2015, doanh nghiệp bán
lẻ thức ăn chỉ phải cung cấp chi tiết doanh nghiệp của
mình cho hội đồng thành phố địa phương.

Hội đồng thành phố nhận được thông
tin này theo nhiều cách khác nhau,
chẳng hạn như khi quý vị nộp đơn xin
dịch vụ, giấy phép hoặc phê chuẩn,
hoặc khi quý vị điền giấy thông báo.
Nếu không biết thủ tục thông báo chi

Các thay đổi đối với thông
báo

thông báo của họ khi họ nộp đơn xin

tiết doanh nghiệp của quý vị cho hội

giấy phép đã điền đủ chi tiết.

đồng địa phương, quý vị hãy liên lạc

Cơ quan Thực phẩm nhận biết rằng

Doanh nghiệp thực phẩm không có

với họ.

chi tiết doanh nghiệp do các doanh

giấy phép, không bán lẻ, kể cả doanh

Các doanh nghiệp bán lẻ thức ăn đã

nghiệp bán lẻ thức ăn cung cấp cho

nghiệp bán sỉ và nhà sản xuất, sẽ tiếp

cung cấp chi tiết về doanh nghiệp

hội đồng thành phố là đạt yêu cầu

tục phải thông báo cho Cơ quan

hiện tại của họ cho hội đồng thành

luật định và kết quả thông báo theo

Thực phẩm.

phố được coi là đã đáp ứng yêu cầu

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về

về thông báo.

thủ tục để thực hiện việc này trên

Muốn biết thêm thông tin

Bộ Điều luật Tiêu chuẩn Thực phẩm
toàn quốc Đạo luật Thực phẩm (Food
Act) 2003.

trang mạng của Cơ quan Thực phẩm

Vì thế, doanh nghiệp bán lẻ thức ăn

ở phần Bán lẻ.

không còn cần phải thông báo chi tiết

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về lời

Các yêu cầu về thông báo

hướng dẫn này hoặc cần thêm thông

thay đổi này sẽ có lợi cho doanh

Tất cả doanh nghiệp bán lẻ thức ăn

tin, xin quý vị liên lạc với Cơ quan

nghiệp bán lẻ thức ăn khi hội đồng

phải thông báo cho hội đồng thành

Thực phẩm (Food Authority) theo chi

thành phố địa phương của họ giám

phố địa phương biết trước khi họ bắt

tiết dưới đây:

sát vấn đề an toàn thực phẩm, chẳng

đầu kinh doanh.

 1300 552 406

hạn như nhà hàng, quán cà phê, siêu

Thông báo có nghĩa là cho biết chi

thị, cơ sở giữ trẻ và người bán thức

 contact@foodauthority.nsw.gov.au

tiết doanh nghiệp của quý vị, bao

ăn lưu động và tạm thời. Hiện nay

gồm tên thương mại, chi tiết liên lạc,

các doanh nghiệp chỉ cần cung cấp

địa điểm, chi tiết sở hữu chủ và thông

thông tin doanh nghiệp một lần – cho

tin cho biết tính chất của doanh

hội đồng thành phố địa phương.

nghiệp thực phẩm của quý vị.

cho Cơ quan Thực phẩm nữa. Điểm

Doanh nghiệp thực phẩm có giấy
phép được coi là đã cung cấp chi tiết

More resources at foodauthority.nsw.gov.au

nswfoodauthority

nswfoodauth

 www.foodauthority.nsw.gov.au

Hội đồng thành phố cần thực hiện những gì
Đối với doanh nghiệp bán lẻ thức

Tiếp tục nhận thông tin về doanh nghiệp bán lẻ thức ăn qua các thủ tục

ăn

có sẵn và xóa bỏ chi tiết trang mạng Thông báo Thực phẩm của Cơ
quan Thông báo Thực phẩm (Food Notify) trong các trang mạng, giấy tờ
và mẫu đơn. Không cần phải làm gì khác.

Đối với doanh nghiệp không bán

Chỉ dẫn doanh nghiệp thực phẩm không bán lẻ tới trang mạng của Cơ

lẻ thức ăn (tức là bán sỉ, nhà sản

quan Thực phẩm.

xuất)

Những việc doanh nghiệp cần thực hiện
Doanh nghiệp bán lẻ thức ăn hiện

Báo cho hội đồng thành phố địa phương của quý vị biết nếu chi tiết doanh

nay

nghiệp của quý vị có thay đổi.
Muốn biết mình thuộc địa phận hội đồng thành phố địa phương nào, quý vị
hãy truy cập www.olg.nsw.gov.au/public/my-local-council/find-my-council.

Doanh nghiệp bán lẻ thức ăn mới

Bảo đảm quý vị đã cung cấp chi tiết cho doanh nghiệp của quý vị cho hội
đồng thành phố.

Doanh nghiệp không bán lẻ thức

Vào trang mạng www.foodauthority.nsw.gov.au của Cơ quan Thực phẩm.

ăn

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
More
More resources
resourcesatatfoodauthority.nsw.gov.au
foodauthority.nsw.gov.au

nswfoodauthority
nswfoodauthority

nswfoodauth
nswfoodauth

Notification for retail food businesses, October 2015
NSW/FA/FI226/1510-Viet

