THU HỒI VÀ RÚT LẠI
THỰC PHẨM
Các nhà sản xuất thực
phẩm và nhập khẩu phải
có sẵn các thủ tục để thu
hồi và rút lại thực phẩm
không an toàn hoặc không
đạt tiêu chuẩn. Các tiệm
bán lẻ phải ngưng bán
thực phẩm bị thu hồi.
Thu hồi thực phẩm là gì?

xác định có nguy cơ sức khỏe

trung tâm phân phối và doanh

cộng đồng, khi ấy thực phẩm

nghiệp bán sỉ và cũng có thể liên

phải được thu hồi.

quan đến bệnh viện, nhà hàng và cơ

Các việc rút lại không cần phải
thông báo cho cơ quan chức năng
biết. Khi đề ra việc thu hồi thực
phẩm, cơ quan các Tiêu chuẩn

sở ăn uống lớn khác và các cửa
tiệm bán thực phẩm được sản xuất
để tiêu thụ ngay hoặc thực phẩm
được chế biến tại cơ sở.

Thực phẩm Úc Tân Tây Lan (Food

Mức độ người tiêu dùng – liên

Standards Australia New Zealand -

quan đến việc thu hồi sản phẩm từ

FSANZ) điều hợp tất cả các việc thu

tất cả các điểm trong sản xuất, phân

hồi thực phẩm ở cấp toàn quốc. Cơ

phối và mạng lưới/chuỗi bán lẻ bao

Việc thu hồi thực phẩm được thực

quan Thực phẩm NSW chịu trách

gồm bất kỳ sản phẩm bị ảnh hưởng

hiện khi thực phẩm là hiểm họa trực

nhiệm giám sát việc thu hồi thực

nào người tiêu dùng đã mua.

tiếp đến sức khỏe và an toàn công

phẩm và liên lạc với các nhà sản

cộng và bị ngưng bán. Việc thu hồi

xuất tại NSW. Cơ quan Thực phẩm

Thu hồi do công ty khởi xướng –

thực phẩm thường do các nhà sản

cũng có quyền ra lệnh thu hồi thực

xuất hoặc nhà nhập khẩu khởi

phẩm nếu cần thiết.

xướng và phải báo cáo với cơ quan
công quyền tiểu bang và liên bang.

Rút lại là gì?

khẩu khởi xướng việc thu hồi thực
phẩm.

Phần lớn các việc thu hồi thực phẩm
do các doanh nghiệp khởi xướng khi
khâu giám sát sản xuất thực phẩm
phát hiện ra khiếm khuyết, đáp ứng

Việc rút lại là biện pháp ngưng bán

với khiếu nại của công chúng hoặc

sản phẩm thực phẩm ngay cả khi

vì kết quả xét nghiệm của chính phủ.

không có vấn đề sức khỏe và an

là khi nhà sản xuất hoặc nhà nhập

Bắt buộc thu hồi – là khi Tổng
Giám đốc Điều hành của Cơ quan
Thực phẩm chỉ thị nhà sản
xuất/nhập khẩu thu hồi sản phẩm
thực phẩm.

Nếu một mối lo ngại đủ nghiêm

Tiến hành thu hồi thực phẩm

trọng đến mức phải thu hồi thực
phẩm, Điều phối viên Phụ trách Thu

Theo Tiêu chuẩn 3.2.2, Điều khoản
12, Tiêu chuẩn 3.2.2 các Quy tắc

hồi (Recall Coordinator) của Cơ

Thực hành và Yêu cầu Tổng quát về

quan Thực phẩm sẽ hợp tác với các

An toàn Thực phẩm của Bộ Điều

nhà sản xuất để bảo đảm việc thu

luật Tiêu chuẩn Thực phẩm, nhà

hồi được thực hiện một cách hiệu

sản xuất, doanh nghiệp bán sỉ hoặc

quả.

nhà nhập khẩu thực phẩm phải:

2. là biện pháp phòng ngừa, trong

Các loại thu hồi thực phẩm

khi chờ đợi để được điều tra

 có sẵn hệ thống để bảo đảm việc

Mức độ thương mại – liên quan

toàn công cộng. Việc này có thể
được thực hiện vì hai lý do:
1. các sản phẩm có khiếm khuyết
về chất lượng, thiếu cân lượng
hoặc có vấn đề bất thường về
nhãn dán không phải là nguy cơ
sức khỏe cộng đồng.

thêm về nguy cơ có thể xảy ra
đối với sức khỏe cộng đồng. Nếu

More resources at foodauthority.nsw.gov.au

đến việc thu hồi sản phẩm từ các

nswfoodauthority

nswfoodauth

thu hồi thực phẩm không an toàn,

 thiết lập hệ thống này bằng văn
bản để có thể xuất trình cho nhân
viên thẩm quyền xem khi có yêu
cầu, và
 tuân thủ hệ thống này khi thu hồi
thực phẩm không an toàn.
Để giúp doanh nghiệp soạn thảo kế
hoạch thu hồi thực phẩm, FSANZ có
tập sách mang tựa đề Thể lệ Thu
hồi cho Ngành Thực phẩm – Thông

Tiệm bán lẻ thực phẩm
Tất cả các tiệm bán lẻ thực phẩm có
trách nhiệm ngưng bán tất cả sản
phẩm bị thu hồi. Tiệm bán lẻ nào
tiếp tục bán sản phẩm bị thu hồi là vi

tại
www.foodstandards.gov.au/in
dustry/foodrecalls/Pages/defa
ult.aspx
 Tiêu chuẩn 3.2.2 các Quy tắc

phạm quy định.

Thực hành và Yêu cầu Tổng quát

Muốn biết thêm thông tin

về An toàn Thực phẩm tại:

Nếu định có thể sẽ thu hồi thực

www.comlaw.gov.au/Details/F20

phẩm doanh nghiệp quý vị sản xuất

12C00767

tin về thu hồi thực phẩm tại Úc và

hoặc phân phối, xin quý vị:

soạn thảo kế hoạch thu hồi thực

 gọi điện thoại cho Điều phối viên

phẩm (Food Industry Recall Protocol

Phụ trách Thu hồi (Recall

– Information on recalling food in

Coordinator), Cơ quan Thực

Australia and writing a food recall

phẩm NSW, qua số

plan).

1300 552 406

Tại trang mạng

 truy cập trang mạng FSANZ

 truy cập trang mạng Cơ quan

www.foodstandards.gov.au/indus

Thực phẩm NSW tại

try/foodrecalls/firp/pages/default.

www.foodauthority.nsw.gov.au

aspx của FSANZ có tập sách này.

Danh sách các việc thu hồi
thực phẩm hiện tại
Quý vị có tìm thấy chi tiết về các
việc thu hồi thực phẩm ở mức độ
người tiêu dùng toàn quốc gần
đây tại
www.foodstandards.gov.au/indus
try/foodrecalls/recalls/Pages/defa
ult.aspx

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).
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T 1300 552 406
contact@foodauthority.nsw.gov.au
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