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Xét nghiệm thực phẩm–Thông tin dành cho 

nhà nhập khẩu thực phẩm 

Khi Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Nước (Department of Agriculture and Water Resources) 

đưa ra chỉ thị làm xét nghiệm thực phẩm nhập khẩu theo Chương trình Kiểm tra Thực phẩm 

Nhập khẩu (Imported Food Inspection Scheme - IFIS), phòng thí nghiệm thực hiện xét 

nghiệm này phải là phòng thí nghiệm đã được chỉ định theo mục 34 trong Đạo luật Kiểm 

soát Thực phẩm Nhập khẩu (Imported Food Control) 1992. 

Nhà nhập khẩu/sở hữu chủ thực phẩm này (hoặc đại lý được họ uỷ quyền) phải chọn nhà 

phân tích (phòng thí nghiệm) trước khi đăng ký cuộc kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. 

Trước khi chọn phòng thí nghiệm, nhà nhập khẩu/sở hữu chủ (hoặc đại lý được họ ủy 

quyền) phải: 

1. Kiểm tra các xét nghiệm cần thiết ghi trong Giấy Chứng nhận Kiểm soát Thực phẩm

(Food Control Certificate).

2. Chọn phòng thí nghiệm trong bảng 'Danh sách Nhà phân tích đã được Chỉ định' dưới 
đây, xác định rằng phòng thí nghiệm có thể thực hiện được tất cả các xét nghiệm cần 
thiết.

3. Liên lạc với phòng thí nghiệm để hỏi xem họ:

i. có thể thực hiện các xét nghiệm cần thiết đối với mẫu thực phẩm hay không (vì một 
số phòng thí nghiệm không được công nhận để thực hiện các xét nghiệm nhất định 
đối với một số loại thực phẩm)

ii. sắp xếp sẵn dịch vụ chuyển phát nhanh để tới lấy các mẫu từ địa điểm lấy mẫu xét 
nghiệm của Bộ (vì một số phòng thí nghiệm không phục vụ tất cả các nơi)

iii. sẽ đồng ý với việc quý vị đã chọn họ. Lưu ý: nhà nhập khẩu/sở hữu chủ chịu trách 
nhiệm trả chi phí xét nghiệm, phòng thí nghiệm có thể đòi tiền đặt cọc trước khi làm 
xét nghiệm

4. Điền Đơn Chọn Phòng thí nghiệm IFIS (IFIS Laboratory Nomination Form) và gửi đến 
phòng thí nghiệm. Quý vị sẽ không được phép đăng ký cuộc kiểm tra cho đến khi phòng 
thí nghiệm đã đồng ý việc quý vị đã chọn họ và thông báo cho Bộ biết trong mẫu đơn 
này. 

Đơn Chon Phòng thí nghiệm Chương trình Kiểm tra Thực phẩm Nhập khẩu 

Hoặc giả, nhà nhập khẩu có thể thiết lập thỏa thuận thương mại thường trực với nhà phân 

tích đã được chỉ định và văn phòng của khu vực qua mẫu đơn. 

Nếu các mẫu xét nghiệm vẫn phải qua biện pháp kiểm soát an toàn sinh học (ví dụ như thịt 

heo chưa nấu chín), phòng thí nghiệm phải là nơi Sắp xếp Hợp lệ (Approved Arrangement - 

AA), tức là nơi AA (Hạng 5) – những nơi này được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) trong bảng 

dưới đây. 
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Tại Nộp các tờ khai nhập khẩu và giấy tờ có thêm thông tin về thủ tục nộp mục thực phẩm 

nhập khẩu.  
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