
Doanh Nghiệp Lưu Động 
Tham khảo phần Thực Phẩm Lưu Động trong sách hướng dẫn Thiết Kế Y tế và trang bị cho các Doanh 
Nghiệp Thực Phẩm ở Queensland. Các thông tin sau đây liên hệ đến các doanh nghiệp trước đây chưa 
có giấy phép của Hội Đồng Thành Phố Ipswich. 
 
Cấu trúc của đơn vị lưu động phải hội đủ các điều kiện của Đạo Luật về Thực Phẩm năm 2006 và Bộ Luật 
về Tiêu Chuẩn Thực Phẩm. Ví dụ các đơn vị lưu động gồm có xe chứa nước, xe chuyên chở- nơi không 
sửa soạn thức ăn nhưng sờ mó thực phẩm để buôn bán, ví dụ như xe bán bánh pie, xe bán đồ biển và 
các xe chuyên chở nơi có sửa soạn thực phẩm, ví dụ như sửa soạn trái cây và rau, thức ăn bán cho khách 
mua rồi xách đi. Làm ơn phải chắc chắn là bạn liên lạc với Ban lập kế hoạch và phát triển của hội đồng 
thành phố để biết chắc về bất cứ nhu cầu nào mình phải hội đủ trước khi bắt đầu thủ tục nộp đơn xin 
thiết kế thực phẩm. 
Quá trình nộp đơn  

Bước thứ nhất 

Tiện nghi lưu động này phải hội đủ các điều kiện của Đạo Luật về Thực Phẩm năm 2006 và Bộ Luật về 
Tiêu Chuẩn Thực Phẩm. Xây dựng không đủ tiêu chuẩn sẽ không được chấp thuận. Cần phải vẽ các dự án 
và nộp cùng với đơn của bạn. Xin làm ơn bảo đảm là bạn gồm cả các dự án ví dụ như kế hoạch sàn nhà, 
nhìn từ mặt cắt ngang, trần nhà phản xạ và đèn,dụng cụ v.v. và một đồ án chung cho địa điểm. 
Xin làm ơn hoàn tất mẫu đơn - Khảo sát Bản Phác Họa/Thiết Kế (Design assessment): Mới và /hay là Tân 

Trang lại Doanh Nghiệp Thực Phẩm hiện tại và nộp với các dự án phác họa cỡ A3 và trả lệ phí nộp đơn 

để cho Hội Đồng Thành Phố cứu xét. 

Các hội từ thiện và các nhóm trong cộng đồng cũng phải cung cấp các bằng chứng về tính cách vô vụ lợi 

của họ.  

Bạn có thể gửi đơn dưới dạng pdf bằng điện thư (email) kể cả đơn xin, các chi tiết trả tiền và các dự án 

đến plandev@ipswich.qld.gov.au. Hay là bạn có thể gửi qua bưu điện đến địa chỉ Hội Đồng Thành Phố 

có ở trên đơn hay đưa đến nộp ở Hội Đồng Thành Phố, Lầu sát đất, 50 South st, Ipswich. 

Hội Đồng Thành Phố sẽ xét đơn của bạn trong vòng 30 ngày làm việc và trả lời chấp thuận với các điều 

kiện thích đáng. 

Nếu bạn cần một chương trình an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp của mình xin xem Chương Trình 

Thực Phẩm An Toàn trên trang mạng để lấy thêm thông tin. 

Hội Đồng Thành Phố cũng đề nghị bạn nên kiểm soát với những nơi liên lạc sau đây vì họ có thể có các 

đòi hỏi thêm nữa: 

Ban lập kế hoạch và phát triển của hội đồng thành phố: (07) 3810 6666 và; 

Tiện ích đô thị của bang Queensland (QUU): 13 26 57 (Chỉ có QUU mới có thể đối phó với các nhu cầu xả 

nước thải thôi) 

Bước thứ 2 
 
Trang bị các cơ ngơi theo như sự chấp thuận của Hội Đồng Thành Phố.  
 Xin làm ơn đọc các dự án đã được Hội Đồng Thành Phố chấp thuận và các điều kiện để được chấp thuận 
cẩn thận khi nhận được, và thi hành việc trang bị kể cả các thay đổi mà họ có thể đòi hỏi. 



 
Bước thứ 3 
Nộp đơn xin một giấy phép kinh doanh thực phẩm độ 10 ngày trước khi làm xong việc trang bị các cơ 
ngơi. 
Muốn được cấp phát giấy phép kinh doanh thực phẩm thì bạn cần phải chỉ định một người giám sát an 
toàn thực phẩm có bằng cấp thích hợp trong lá đơn. Có thể tìm thấy thông tin về các điều kiện về người 
giám sát an toàn thực phẩm trên trang mạng của Y Tế Queensland. Một bản sao của chứng chỉ đạt được 
phải gửi kèm theo với lá đơn xin giấy phép kinh doanh thực phẩm đã điền đầy đủ, và phải trả lệ phí xin 
giấy phép. 
Nếu doanh nghiệp thực phẩm này muốn tham dự huấn luyện về an toàn thực phẩm miễn phí tổn, thì có 
thể tìm thấy trong trang Huấn Luyện An Toàn Thực Phẩm của Hội Đồng Thành Phố. Một giấy chứng nhận 
sẽ được tạo ra cho mỗi cá nhân khi đã học xong.  
Xin làm ơn điền vào đơn xin đầy đủ -  Giấy Phép Kinh Doanh Thực Phẩm Cố định hay Lưu Động, và gửi 
trở lại với tiền lệ phí và một bản sao bằng cấp của người giám sát an toàn thực phẩm. 
Các chỉ dẫn về cách nộp đơn đã được đề cập trong bước thứ 1 ở trên đây. Một cuộc khám xét cuối cùng 
sẽ được tổ chức để bảo đảm là cơ ngơi đã được xây cất  theo như chấp thuận. Cơ ngơi này phải được 
chấm đậu trong cuộc khám xét này thì mới được cấp giấy phép. Các khám xét thêm sẽ tính thêm lệ phí, 
phải trả trước. 
Các hội từ thiện và các nhóm trong cộng đồng cũng phải cung cấp các bằng chứng về tính cách vô vụ lợi 
của họ.   
Về lệ phí xin giấy phép cho doanh nghiệp thực phẩm lưu động (xin làm ơn đánh dấu vào các cơ ngơi 
thực phẩm liên hệ trong lá đơn). 
 
Các giấy phép khác 
Doanh nghiệp thực phẩm của bạn cũng có thể cần các giấy phép khác tùy theo các hoạt động của mình. 
Ví dụ nếu bạn muốn buôn bán bên lề đường thì có thể bạn cũng cần phải có một giấy phép để bán ở lề 
đường. 
 


