Kinh Doanh Mới và Tân Trang
Trước khi bắt đầu bất cứ doanh nghiệp thực phẩm nào thì bạn phải kiểm soát với Ban lập kế hoạch và
phát triển của hội đồng thành phố để được chắc chắn là việc xử dụng đất thích hợp với dự định
muốn xử dụng của mình.
Quá trình nộp đơn
Bước thứ nhất
Tiện nghi 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 với tất cả các chi tiết về
sàn nhà, tường, trần nhà, đèn, dụng cụ, băng ghế, nơi chứa đồ, dọn dẹp (rửa tay, rửa chén đĩa, khu
vực để đổ đầy bô để lau/và thải nước lau nhà, v.v.) và một đồ án chung cho địa điểm.
Xin làm ơn hoàn tất mẫu đơn này - 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 dự án phác họa cỡ A3, và trả lệ phí
nộp đơn.
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.
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:
Khu Xây Cất của Hội Đồng Thành Phố: (07) 3810 6130,
Khu hệ thống ống nước của Hội Đồng Thành Phố: (07) 3810 6130, và
Tiện ích đô thị của bang Queensland: 13 26 57
Bước thứ 2
Trang bị các cơ ngơi của bạn 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 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. Liên kết (Link) sau đây sẽ cho thông tin và các
điều kiện về người giám sát an toàn thực phẩm. 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.
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Bạn có thể tham dự một khóa huấn luyện miễn phí về an toàn thực phẩm 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 thi hành để bảo đảm là các cơ ngơi đã được xây cất theo như chấp thuận. Cơ ngơi
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 khi được ban giấy phép
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.
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 sẽ xét đơn của bạn trong vòng 30 ngày làm việc.
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 sinh hoạt ăn uống ngoài trời thì có thể bạn cũng cần phải có một giấy
phép.

