
Các thay đổi của Đạo luật Thực phẩm (Food Act) ảnh hưởng thế nào 
đến doanh nghiệp của quý vị?

Department of Health

Đạo luật Thực phẩm năm 1984 (Food Act 1984) kiểm soát việc 
kinh doanh thực phẩm cho người. Kể từ ngày 1 tháng Bảy 2010, 
sẽ có một hệ thống phân cấp mới áp dụng cho các doanh 
nghiệp thực phẩm trong toàn tiểu bang và các quy định đổi mới 
sẽ áp dụng cho mọi cơ sở kinh doanh thực phẩm ở tiểu bang 
Victoria.

Do các thay đổi của Đạo luật Thực phẩm, hội đồng thành phố 
có trách nhiệm phân cấp lại tất cả cơ sở kinh doanh thực phẩm 
trong địa hạt của họ, dựa trên nguy cơ về an toàn thực phẩm 
của các cơ sở này. Quý vị nhận được bản thông tin này vì cơ sở 
kinh doanh thực phẩm của quý vị đã được liệt vào cấp 2, dựa 
theo Công cụ Phân cấp Doanh nghiệp Thực phẩm (Food Business 
Classifi cation Tool) mới của Bộ Y tế. Có thể truy cập về công cụ này 
tại địa chỉ trang mạng của bộ nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết 
về hệ thống phân cấp mới này. 

Cơ sở kinh doanh thực phẩm cấp 2 là gì?
Cơ sở kinh doanh thực phẩm cấp 2 là các nơi mà hoạt động chủ 
yếu là xử lý thực phẩm không được gói kín và dễ gây nguy cơ, 
do đó cần giữ ở đúng nhiệt độ trong tiến trình xử lý thực phẩm, 
gồm khi nấu nướng và lưu trữ, để giữ an toàn cho thực phẩm. 
Các cơ sở loại này gồm nhà hàng, nơi bán thực phẩm nhanh 
chóng, quán rượu, nơi nhận đặt tiệc, cửa hàng bán đặc sản chế 
biến sẵn (delicatessens), siêu thị có gian hàng bán đặc sản chế 
biến sẵn, quán cà phê và đa số các hảng sản xuất thực phẩm. 
Nhiều cơ cở kinh doanh thực phẩm được liệt vào cấp 2 theo hệ 
thống trước đây sẽ vẫn còn ở trong cấp 2.

Các điều kiện quy định cho cơ sở kinh doanh thực 
phẩm cấp 2 là gì?
Cơ sở kinh doanh thực phẩm cấp 2 phải:
• bảo đảm rằng thực phẩm bán ra hay sản xuất để bán phải an 

toàn cho người ăn
• tiếp tục đăng ký hàng năm với hội đồng thành phố
• tiếp tục được hội đồng thành phố kiểm tra trước lần 

đăng ký đầu tiên hay trước khi chuyển việc đăng ký cho 
chủ nhân mới

• bảo đảm có một giám thị về an toàn thực phẩm tại nơi làm 
việc và người này có kỹ năng cần thiết và được chứng nhận 
qua khóa huấn luyện. (Tuy nhiên, các doanh nghiệp có thể 
chọn ứng dụng một chương trình an toàn thực phẩm thuộc 
hệ thống Kiểm Phẩm (Quality Assurance (QA)) đã được Bộ Y tế 
công bố. Trong trường hợp này không cần có giám thị về an 
toàn thực phẩm nếu chương trình bao gồm việc huấn luyện 
nhân viên dựa trên sự thạo việc hay qua các khóa huấn luyện 
được chứng nhận. Trên thực tế việc này thích hợp cho các 
doanh nghiệp thực phẩm lớn với hệ thống QA cho toàn bộ 
doanh nghiệp)

• có một chương trình an toàn thực phẩm:
 − dùng bản mẫu đã được đăng ký với Bộ Y tế, hoặc
 − một chương trình an toàn thực phẩm do chủ nhân tạo lập 

đặc biệt cho cơ sở kinh doanh thực phẩm này (một chương 
trình “độc lập” hoặc “không theo tiêu chuẩn”) 

• giữ chương trình an toàn thực phẩm này tại nơi làm việc
• lưu giữ toàn bộ các bản tường trình về việc kiểm tra chương 

trình độc lập về an toàn thực phẩm, trong bốn năm sau khi 
kiểm tra viên lập các tường trình này (để sẵn sàng trình các 
bản tường trình này cho hội đồng thành phố, nếu họ yêu cầu)

• qua một kiểm tra bắt buộc mỗi năm:
 − nếu áp dụng chương trình độc lập về an toàn thực 

phẩm – kiểm tra bởi một kiểm tra viên được Bộ Y 
tế chấp thuận, hoặc

 − nếu dùng chương trình tiêu chuẩn về an toàn thực 
phẩm – kiểm tra do hội đồng thành phố.

Hội đồng thành phố có quyền tùy nghi quyết định kiểm tra thêm 
nữa (ví dụ như nếu có điều đáng quan tâm hay muốn kiểm tra 
đột xuất.)

Hãy xem An toàn Thực phẩm là Việc của quý vị
Thông tin về Doanh nghiệp Thực phẩm Cấp 2 
(Class 2 Food Businesses)

Cấp 2 (Class 2)

Information for Class 2 Food Businesses - Vietnamese



Vài thay đổi chủ yếu đối với cơ sở kinh doanh thực 
phẩm cấp 2 là gì?
Có sự linh động đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm cấp 2:
• Cho các cơ sở đã đăng ký, trong thời gian này có thể dùng bản 

mẫu của chương trình an toàn thực phẩm hiện tại của quý vị
• Một bản mẫu mới và đơn giản của Bộ Y tế có tên là Bản mẫu 

Chương trình An toàn Thực phẩm cho Doanh nghiệp Bán lẻ 
và Dịch vụ Thực phẩm Số 1, Phiên bản 2 (Food Safety Program 
Template for Class 2 Retail and Food Service Businesses No.1, Version 
2) sẽ có sẵn cho những cơ sở dùng bản mẫu:

 − có thể lấy bản mẫu này miễn phí ở hội đồng thành phố địa 
phương để giúp quý vị khi tiếp tục đăng ký cho cơ sở của 
mình

 − các cơ sở dùng bản mẫu cũ của Bộ Y tế cho Chương trình 
An toàn thực phẩm (Số 1, Phiên bản 1) sẽ phải dùng bản mẫu 
mới khi cần tiếp tục đăng ký cho doanh nghiệp thực phẩm 
của họ trong niên khóa 2010/2011

• Nếu dùng chương trình độc lập về an toàn thực phẩm, chủ 
nhân có thể chọn được kiểm tra bởi một kiểm tra viên được Bộ 
Y tế chấp thuận. Việc kiểm tra này có thể - theo như hiện nay – 
được thực hiện bởi một kiểm tra viên tư và độc lập, hoặc – nếu 
hội đồng thành phố địa phương có cung ứng dịch vụ kiểm tra 
– bởi kiểm tra viên của hội đồng thành phố 

• Một số doanh nghiệp có thể chọn phát huy một chương trình 
an toàn thực phẩm trong hệ thống hay quy tắc Kiểm phẩm 
(Quality Assurance (QA)) được công bố, để sáp nhập chương 
trình này vào hệ thống quy mô hơn cho toàn doanh nghiệp. 
(Hãy liên lạc với Bộ Y tế nếu việc này thích hợp hơn cho doanh 
nghiệp của quý vị)

• Các cơ sở cấp 2 không phải cung cấp giấy chứng nhận kiểm tra 
cơ sở theo luật định cho hội đồng thành phố nữa – đây sẽ là 
trách nhiệm của kiểm tra viên.

Chương trình học trực tuyến về cách xử lý 
thực phẩm
Để giúp duy trì cách xử lý thực phẩm cho được an toàn, Bộ Y tế 
cũng cung ứng cho cơ sở kinh doanh thực phẩm và nhân viên 
của quý vị chương trình ‘Do Food Safely’ (Giữ Thực phẩm An 
toàn), đây là chương trình học trực tuyến về cách xử lý thực phẩm. 
(Chương trình này được phác thảo nhằm làm tăng kiến thức cơ 
bản về an toàn thực phẩm).

(Có những đặc nhượng áp dụng cho các sinh hoạt về thực phẩm do 
các nhóm cộng đồng thỉnh thoảng tổ chức. Nếu quý vị thuộc các 
nhóm cộng đồng có gian hàng tại các lễ hội hay trong các sinh hoạt 
về thực phẩm thỉnh thoảng được tổ chức trong hội sảnh cộng đồng, 
xin vui lòng xem bản thông tin riêng cho các nhóm cộng đồng.)

Muốn biết thêm chi tiết về cấp 2, các tu chỉnh của Đạo luật Thực phẩm, và khi nào thì bản mẫu mới của chương trình an toàn 
thực phẩm được ban hành, có thể truy cập tại địa chỉ trang mạng của Bộ Y tế:  

http://www.health.vic.gov.au/foodsafety/ 

hay liên lạc với Toán Y tế (Health Unit) của hội đồng thành phố địa phương:
http://www.localgovernment.vic.gov.au/

Có thể truy cập chương trình học trực tuyến (không được chứng nhận) về an toàn thực phẩm tại:  
http://dofoodsafely.health.vic.gov.au/
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Bản thông tin này giải thích các thay đổi mới đây của Đạo luật Thực phẩm của Victoria. 
Quy chế Tiêu chuẩn Thực phẩm (Food Standards Code) toàn quốc tiếp tục áp dụng cho các cơ sở kinh 

doanh thực phẩm và không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi của Đạo luật này.


