Đánh tráo hải sản tại nhà hàng và cửa tiệm
bán đồ ăn mang về

Đánh tráo hải sản là khi một loại cá, cua hoặc sò ốc được bán như là một loại khác.
Doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm thực phẩm họ bán ra là an toàn và dán nhãn đúng quy cách.
Mô tả thực phẩm không đúng là hành vi vi phạm theo Đạo Luật Thực Phẩm Năm 2003 (Food Act 2003) (NSW).
Những hình thức đánh tráo hải sản
Cơ Quan Thực Phẩm NSW phát hiện những loại hải sản
thường bị đánh tráo nhất tại nhà hàng và tiệm bán đồ ăn
mang về là:

• Tôm Vannamei hoặc Tiger được quảng cáo là “tôm King”
• sò điệp nhập khẩu được quảng cáo là “sò điệp Tasmania”
• cá lát basa được quảng cáo là “Dory”, “Perch” và “Jewfish”
• cá lát Tilapia được quảng cáo là “cá lát Bream”
Cá và các loại hải sản khác, như sò điệp và tôm phải được
quảng cáo và mô tả theo đúng chủng loại hoặc tên tiếp thị. Ví
dụ, chữ “King” không phải là độ lớn của con tôm trong “King
prawns” mà là tên của một loài tôm. “Tiger prawn”, “School
prawn” và “Vannamei prawn” đều là tên của những loại tôm
khác nhau. Tương tự, “sò điệp Tasmania” là tên một loại sò
điệp, khác với những loại sò điệp nhập khẩu từ Trung Quốc
và Nhật Bản.

Những tên nào được dùng cho hải sản
Sử dụng Danh Sách Tên Cá Tiêu Chuẩn của Úc (Australian
Standard Fish Name List). Trong danh sách này có tên các
loại cá, cua và sò ốc được biên soạn qua thảo luận với ngành
và chính phủ, và do Dịch Vụ Hải Sản Úc (Seafood Services
Australia) phụ trách cập nhật. Quý vị có thế lấy danh sách tên
hải sản bằng cách:

• tải xuống từ trang mạng
(www.seafood.net.au/fishnames), của Dịch Vụ Hải Sản Úc
(Seafood Services Australia) hoặc

• gọi số 1300 130 321.
Giải quyết vấn đề đánh tráo hải sản
Cơ Quan Thực Phẩm NSW chịu trách nhiệm thực thi Điều Lệ
Tiêu Chuẩn Thực Phẩm Úc New Zealand (sau đây gọi là Điều
Lệ) và Đạo Luật Thực Phẩm Năm 2003 (NSW).
Theo Tiêu Chuẩn 3.2.2, Điều 5 (2) của Điều Lệ, khi Nhân Viên
Hữu Trách yêu cầu, doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm phải
cung cấp:

• tên và địa chỉ nhà cung cấp, nhà sản xuất, cơ sở đóng gói
hoặc công ty nhập khẩu, và

• tên theo quy định hoặc mô tả thích hợp của thực phẩm.
Theo Đạo Luật Thực Phẩm Năm 2003 (sau đây gọi là Đạo
Luật), hành vi gây hiểu sai liên quan tới việc bán thực phẩm
cũng là phạm luật. Đánh tráo là hành vi gây hiểu sai liên quan
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tới việc bán thực phẩm. Đạo Luật quy định một người không
được:

• gây hiểu sai hoặc lừa gạt thông qua quảng cáo, bao bì
hoặc nhãn mác thực phẩm sẽ bán hoặc bán thực phẩm,

• mô tả gian trá thực phẩm qua quảng cáo, bao bì hoặc
nhãn mác, và

• bán thực phẩm đã mô tả gian trá trên bao bì hoặc nhãn
mác hoặc bán thực phẩm không đúng theo yêu cầu của
người mua.
Đánh tráo hải sản hoặc hành vi gây hiểu sai có thể bị gửi giấy
thông báo phạt vạ lên tới 1.540 đô-la. Trường hợp tái phạm
hoặc vi phạm nghiêm trọng có thể bị kiện ra tòa và bị phạt vạ
tới 55.000 đô-la diện cá nhân và 275.000 đô-la diện công ty.

Doanh nghiệp có thể trợ giúp bằng cách nào
• Lưu giữ giấy tờ ghi rõ chủng loại cá đã mua và bán.
• Thường xuyên kiểm tra tài liệu quảng cáo để đảo bảo
loại hải sản quảng cáo đúng là loại bán cho khách hàng.
Những tài liệu quảng cáo bao gồm thực đơn, bảng thực
đơn, biển hiệu cửa tiệm, tờ quảng cáo những sản phẩm,
bữa ăn hoặc món ăn cụ thể.

Vài nét về Cơ Quan Thực Phẩm NSW
Cơ Quan Thực Phẩm NSW là cơ quan chính phủ có chức
năng bảo đảm thực phẩm NSW an toàn và dán nhãn chính
xác.
Cơ quan này hợp tác với người tiêu dùng, ngành thực phẩm
và các ban ngành chính phủ khác để giảm thiểu vấn đề ngộ
độc thực phẩm bằng cách cung cấp thông tin liên quan và
giám sát hoạt động sản xuất, bảo quản, vận chuyển, quảng bá
và chế biến thực phẩm an toàn.

Thông tin thêm
• Truy cập trang mạng
www.foodauthority.nsw.gov.au/industry

• gọi đường dây trợ giúp số 1300 552 406
Lưu ý
Thông tin này là bản tóm tắt chung và không thể đề cập tới
mọi trường hợp. Các doanh nghiệp thực phẩm phải tuân thủ
tất cả các quy định trong Điều Lệ Tiêu Chuẩn Thực Phẩm
(Food Standards Code) và Đạo Luật Thực Phẩm Năm 2003
(Food Act 2003) (NSW).

NSW/FA/FI014/1105-VIET
Seafood substitution in restaurants and takeaways

