QUYỀN HẠN CỦA NHÂN
VIÊN THẨM QUYỀN
Theo Đạo luật Thực phẩm (Food Act) 2003, vai trò của
Cơ quan Thực phẩm NSW là để bảo đảm rằng thực
phẩm tại NSW là an toàn và ghi nhãn chính xác.
Luật lệ về công việc của Cơ
quan Thực phẩm NSW
Nhân viên thẩm quyền (nhân viên)
của Cơ quan Thực phẩm thi hành
Đạo luật Thực phẩm (Food Act)
2003 (Luật) và Quy định Thực phẩm
(Food Regulation) 2015 (Quy định)
liên quan đến việc sản xuất và bán
thực phẩm.

Vai trò của nhân viên thẩm
quyền
Những nhân viên này được Tổng
Giám đốc Điều hành Cơ quan Thực
phẩm NSW bổ nhiệm để bảo đảm
rằng tất cả người làm việc trong
ngành thực phẩm đáp ứng các bổn
phận của họ theo Đạo luật, bao gồm
các bổn phận bảo đảm rằng sản
phẩm của họ được ghi nhãn đúng
cách, an toàn và phù hợp cho con
người sử dụng.
Những nhân viên có thể vào doanh
nghiệp thực phẩm để điều tra một
sự việc đặc biệt, thí dụ như bệnh do
thực phẩm gây ra hoặc trong khuôn
khổ một chương trình cụ thể nào.
Họ có thể điều tra các khiếu nại về
ghi nhãn và sản xuất thực phẩm,
thực hiện cuộc thanh tra hoặc kiểm
tra mà không cần báo trước.
Những nhân viên này cũng có thể:
 cung cấp thông tin, giáo dục và
hướng dẫn về các yêu cầu pháp
lý về an toàn thực phẩm và các
tiêu chuẩn thực phẩm
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 hướng dẫn về cách thức thiết lập
và cải thiện các hệ thống để tuân
thủ các yêu cầu về sản xuất và
ghi nhãn thực phẩm
 giám sát việc tuân thủ hoặc điều
tra hành vi vi phạm pháp luật,
bao gồm thực hiện các cuộc
phỏng vấn với giới quản lý và
nhân viên
 điều tra về các báo cáo liên quan
đến tình trạng dơ dáy hay có hại
cho sức khỏe, và
 thực hiện biện pháp cưỡng hành,
chẳng hạn như thông báo chấn
chỉnh, lệnh cấm, thông báo phạt
và truy tố.
Nhân viên này có thể đi chung với
cảnh sát viên NSW hoặc bất cứ ai
khác được cho là cần thiết. Họ sẽ
nói chuyện với nhiều người khác
nhau để thu thập thông tin, hướng
dẫn hoặc có biện pháp hích hợp để
cải thiện vấn đề an toàn thực phẩm.
Tất cả nhân viên đều có Giấy
Chứng nhận Quyền hạn với giấy
tờ chứng minh lý lịch có ảnh để
xuất trình khi có lời yêu cầu.

Quyền hạn của nhân viên
thẩm quyền
Nhân viên này có quyền:
 vào và điều tra bất kỳ cơ sở hoặc
xe vận chuyển thực phẩm nào
mà họ cho rằng đã được sử
dụng liên quan đến việc chế biến
bất kỳ thực phẩm nào để bán
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 yêu cầu người nào đó cho biết
tên và địa chỉ cư trú, tiến hành
phỏng vấn và hỏi thăm
 chụp ảnh, quay phim, thâu âm
hoặc ghi hình
 đo lường, và vẽ phác hoặc vẽ
đầy đủ hay bất kỳ hình thức ghi
nhận nào khác
 thu thập thông tin, kiểm tra và lấy
hoặc sao chụp bất kỳ hồ sơ hoặc
giấy tờ và giữ chúng trong
khoảng thời gian cần thiết và hợp
lý
 kiểm tra thực phẩm để bán ra,
nhãn dán hoặc tài liệu quảng cáo,
kể cả mở bao bì
 mở và kiểm tra bất kỳ thiết bị nào
 lấy mẫu thức ăn hoặc đồ vật
 lấy mẫu nước, đất hoặc bất cứ
điều gì đó là một phần của môi
trường để xác định xem môi
trường này có là nguy cơ an toàn
thực phẩm hay không
 mở, hoặc yêu cầu mở, bất kỳ
thùng/đồ đựng nào được sử
dụng cho thực phẩm, hoặc bất kỳ
gói nào
 chặn và bắt giữ bất kỳ xe cộ
được sử dụng để tồn trữ và vận
chuyển thực phẩm
 tiến hành điều tra và hỏi thăm để
xác định liệu một hành vi phạm
tội đã hoặc đang xảy ra theo Đạo
luật hoặc Quy định,
 tịch thu thực phẩm, xe cộ, thiết bị,
bao bì hoặc nhãn dán hoặc tài
liệu quảng cáo là bằng chứng tội
phạm theo Đạo luật, và
 ra thông báo:

– yêu cầu sở hữu chủ và người
điều hành chấn chỉnh
– cấm sản xuất và tiếp tục bán
thực phẩm cho đến khi đã
chấn chỉnh việc vi phạm, và
– phạt tại chỗ hành vi vi phạm
pháp luật.
Khi thực hiện nhiệm vụ của mình,
nhân viên có thể mời các chuyên gia
khoa học, Cảnh sát NSW hoặc bất
cứ ai khác giúp nếu cần thiết.

Trả tiền cho các mẫu
Khi lấy mẫu thực phẩm, nhân viên
phải trả tiền, lên đến mức tối đa 10
đô-la, tùy thuộc vào giá thị trường.
Nếu giá thị trường của mẫu vượt
quá 10 đô-la, số tiền tối đa phải trả
là 10 đô-la.

 Bất kỳ biện pháp cưỡng hành
nào do Cơ quan Thực phẩm thực
thi sẽ được thực hiện phù hợp
với các chính sách Tuân thủ và
Cưỡng hành của Cơ quan này.

Những tội danh đối với
nhân viên thẩm quyền
Nếu không có lý do biện minh hợp lý,
người nào vi phạm những điều dưới
đây là phạm luật:
 không tuân thủ các yêu cầu của
nhân viên thẩm quyền
 kháng cự, cản trở, hoặc tìm cách
cản trở, mạo danh, hăm dọa, uy
hiếp hoặc hành hung nhân viên
thẩm quyền trong khi họ làm
 giữ lại, dẹp bỏ hoặc đụng chạm

Khi nhân viên thẩm quyền đến
doanh nghiệp thực phẩm, người
điều hành doanh nghiệp này phải
bảo đảm tất cả nhân viên của họ:

thiết bị, bao bì hoặc nhãn dán

 được cho biết về các quyền hạn

thẩm quyền, và

 biết bổn phẩn phải làm theo yêu

vào thực phẩm, phương tiện,
hay tài liệu quảng cáo hoặc bất
kỳ vật gì khác đã bị tịch thu, trừ
khi được phép của nhân viên
 cung cấp bất kỳ thông tin hoặc
xuất trình bất kỳ giấy tờ nào mà

cầu của nhân viên này, kể cả bổn

người đó biết là giả mạo hoặc

phận cho phép nhân viên này

gây hiểu sai lệch.

vào bất kỳ nơi chốn nào của
doanh nghiệp thực phẩm.

Biện pháp phạt cho tội danh
đối với nhân viên

Nếu trong tiến trình điều tra, nhân
viên phát hiện ra hành vi vi phạm
Đạo luật, nhân viên này sẽ thu thập
bằng chứng về:

Những sai phạm đối với nhân viên
thẩm quyền làm nhiệm vụ của họ
theo Đạo luật có thể bị phạt tối đa
500 đơn vị phạt (55.000 đô-la).

 tính chất, mức độ nghiêm trọng
của vụ vi phạm và

Trình độ chuyên môn của
nhân viên thẩm quyền

 các biện pháp doanh nghiệp thực
phẩm đã thực hiện để bảo đảm
rằng họ đáp ứng các bổn phận
theo Đạo luật, kể cả bổn phận
bảo đảm rằng thực phẩm họ sản
xuất hoặc bán là an toàn để tiêu
thụ, phù hợp và dán đúng nhãn.

Nhiều nhân viên thẩm quyền có trình
độ đại học về lĩnh vực y tế và liên
quan đến an toàn thực phẩm. Để hội
đủ điều kiện làm nhân viên thẩm
quyền, họ phải trải qua chương trình
huấn luyện gắt gao. Nhân viên thẩm
quyền thường xuyên tham gia các
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Các nhân viên thẩm quyền làm việc
tại các văn phòng ở nội thành và
một số văn phòng khắp vùng nông
thôn NSW.

Khiếu nại về nhân viên thẩm
quyền
Quý vị có thể gửi đơn khiếu nại về
nhân viên thẩm quyền đến:
Director Compliance, Biosecurity &
Food Safety
PO Box 6682
Silverwater NSW 1811
1300 552 406

Muốn biết thêm thông tin

nhiệm vụ

Vào bất động sản hoặc cơ
sở

của nhân viên thẩm quyền

khóa học và buổi phổ biến thông tin
chuyên ngành để bảo đảm kỹ năng
và kiến thức của họ luôn cập nhật
với các quy cách thực hành tốt nhất
của ngành thực phẩm.
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 truy cập trang mạng
www.foodauthority.nsw.gov.au
của Cơ quan Thực phẩm NSW
 gọi điện thoại cho đường dây trợ
giúp qua số 1300 552 406

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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