Nhan
̃ hàng thực phẩ m của Úc sẽ rõ ràng hơn
Chin
́ h phủ Úc đang giới thiệu các nhãn hàng thự c phẩ m mới để làm rõ ràng hơn về xuấ t xứ
nơi sản phẩ m đượ c trồ ng, sản xuấ t, chế tạo hoặc đóng gói.
Nhãn hàng dễ hiể u sẽ giúp quý vi ̣ chỉ nhin
̀ thoáng qua là biế t rõ sản phẩ m đó có nguồ n gố c
xuấ t xứ từ đâu, để quý vi ̣ có thể hiể u rõ hơn khi quyế t đinh
̣ mua hàng thự c phẩ m.

Viê ̣c này là thế nào?
Các cơ sở kinh doanh thự c phẩ m đã bắ t đầ u áp dụng các loại nhãn hàng dễ hiể u để quý vi ̣
chỉ nhin
̀ thoáng qua là biế t rõ thự c phẩ m của min
̀ h đượ c trồ ng, sản xuấ t, chế tạo hoặc đóng
gói ở đâu. Nhãn hàng cũng cho quý vi ̣ thấ y phầ n trăm thành phầ n của Úc.
Phầ n lớn các loại thự c phẩ m đượ c sản xuấ t, trồ ng hoặc chế tạo ở Úc sẽ có hin
̀ h ảnh con
chuột túi (kangaroo). Có dòng chữ và cột biể u đồ sẽ cho thấ y phầ n trăm thành phầ n của Úc.
Đố i với thự c phẩ m nhập khẩ u, trên nhãn sẽ ghi rõ ràng quố c gia xuấ t xứ.
Đố i với thự c phẩ m đượ c đóng gói ở Úc, trên nhãn sẽ chỉ có cột biể u đồ cho thấ y tỷ lệ thành
phầ n của Úc.
‘Grown in’ (Trồ ng tại)
Cho thự c phẩ m có tất cả các thành phầ n đượ c trồ ng tại
Úc.

‘Product of’ (Sản phẩ m của)
Cho thự c phẩ m có tất cả các thành phầ n của Úc và tấ t
cả các khâu chế biế n chính yếu đượ c thự c hiện ở đây.

‘Made in’ (Sản xuấ t tại)
Là thực phẩm có các thành phần của Úc hoặc của nước
ngoài nhưng thực hiện khâu chế biế n chính yếu tại Úc.

‘Packed in’ (Đóng gói tại)
Chỉ có cột biể u đồ thể hiện phầ n trăm thành phầ n của
Úc.

Tấ t cả các loại thự c phẩ m nhập khẩ u đượ c sản xuấ t,
chế tạo, trồ ng và đóng gói ngoài Úc thì phải ghi tên quố c
gia nguồ n gố c trên nhãn hàng.

Thực phẩ m không có nhan
̃ hàng
Các nhãn hàng mới sẽ áp dụng đố i với một loạt các loại thự c phẩ m đượ c cung cấ p để bán lẻ
tại Úc, không áp dụng đố i với các loại thự c phẩ m bán tại nhà hàng, tiệm cà phê, tiệm bán đồ
ăn sẵn take-away hoặc là trong các trường học.
Một số loại thự c phẩ m bán lẻ sẽ không yêu cầ u phải dùng hin
̀ h ảnh con kangaroo hoặc ghi
phầ n trăm thành phầ n Úc. Những thực phẩm này là:
•
•
•
•

gia vi ̣
bánh kẹo
bánh bić h quy và đồ ăn nhẹ
nước đóng chai

•
•
•

nước ngọt và đồ uố ng thể thao
trà và cà phê
các loại đồ uố ng có cồ n.

Những thực phẩm này vẫn sẽ phải ghi nguồn gốc nơi thực phẩm được trồng, chế tạo, sản
xuất hoặc đóng gói. Những thực phẩm này cũng có thể sử dụng nhãn hàng mới tự nguyện
có thêm các chi tiết này.
Các cơ sở kinh doanh sẽ câ ̣p nhâ ̣t nhan
̃ hàng
Các cơ sở kinh doanh hàng thự c phẩ m sẽ dùng loại nhãn hàng phù hợ p nhấ t cho từng loại
sản phẩ m, đảm bảo cho quý vi ̣ hiể u rõ hơn khi quyế t đinh
̣ mua hàng thự c phẩ m. Các cơ sở
kinh doanh sẽ đượ c cung cấ p các thông tin và hướng dẫn để giúp đảm bảo rằ ng nhãn hàng
sẽ mô tả thự c phẩ m đượ c chin
́ h xác.

Tại sao phải làm như vâ ̣y?
Quý vi ̣ muố n hiể u rõ để quyế t đinh
̣
Trong nhiề u năm người Úc đã đòi hỏi phải có những thay đổ i trong việc ghi nguồ n gố c trên
nhãn hàng thự c phẩ m. Quý vi ̣ muố n nhãn hàng phải rõ ràng hơn, dễ hiể u hơn, chin
́ h xác
hơn và dễ tim
hơn.
̀
Cho đế n nay, nhãn hàng ghi nguồ n gố c xuấ t xứ thường là không rõ ràng. Rấ t khó phân biệt
sự khác nhau giữa cụm từ ‘made in / sản xuấ t tại’ và ‘product of / sản phẩ m của’. Nhãn hàng
mới sẽ làm cho quý vi ̣ dễ hiể u hơn để quý vi ̣ có thể hiể u rõ và quyế t đinh
̣ đượ c nhanh chóng
khi đi mua hàng ở siêu thi,̣ tại tiệm rau và trái cây hoặc khi đi chợ .

Bao giờ sẽ thực hiê ̣n?
Các cơ sở thương mại hiện nay đang áp dụng nhan
̃ hàng mới
Yêu cầu nhãn hàng mới ghi quốc gia xuất xứ đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng bảy năm 2016.
Có áp dụng thời gian chuyể n tiế p là hai năm để các cơ sở thương mại có đủ thời gian thự c
hiện thay đổ i trong khi vẫn bán đượ c số hàng đang có. Như thế có nghiã là sau một thời
gian quý vi ̣ sẽ thấ y ngày càng có nhiề u hơn các nhãn hàng mới xuấ t hiện trên sản phẩ m.
Bấ t cứ sản phẩ m nào còn nhãn cũ vào lúc kế t thúc thời gian chuyể n tiế p vẫn có thể bán tiế p
số hàng đó cho đế n khi hàng hế t đát. Thự c phẩ m đượ c đóng nhãn từ ngày 1 tháng bảy năm
2018 trở đi phải làm theo quy đinh
̣ mới.

Muố n biế t thêm chi tiế t vào foodlabels.industry.gov.au
Quý vi ̣ có bán thực phẩ m ở Úc không?
Tim
̣ ghi quố c gia nguồ n gố c xuấ t xứ có nghiã thế nào
̀ hiể u để biế t nhãn hàng mới quy đinh
cho cơ sở kinh doanh của quý vi ̣ tại: business.gov.au/foodlabels
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