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Tái cứu xét và tái xét các quyết định 

 
Nếu bị ảnh hưởng vì một quyết định ban đầu theo Imported Food Control Act 1992, quý vị có thể yêu 
cầu tái cứu xét quyết định đó. Quyết định ban đầu là quyết định đã được đưa ra theo tiểu mục 42(2) 
trong Imported Food Control Act 1992. 

 
Quý vị chỉ có thể yêu cầu tái cứu xét các quyết định ban đầu được liệt kê trong tiểu mục 42(2) như trình 
bày trong bảng 1 dưới đây. Các vấn đề khác sẽ không được tái cứu xét theo mục 42. 

 
Lưu ý: Bộ khuyến khích nhà nhập khẩu liên lạc với Nhân viên quản lý An toàn Thực phẩm tại IFIS-
InspectionSupport@agriculture.gov.au để thảo luận những quan ngại về một quyết định ban đầu được 

đưa ra liên quan đến thực phẩm nhập khẩu trước khi bắt đầu áp dụng mục 42. Nhân viên Quản lý An 
toàn Thực phẩm sẽ hồi đáp thư điện tử (email) của quý vị trong vòng 10 ngày làm việc. 

 
Quý vị có trách nhiệm đọc các phần liên quan của đạo luật để hiểu các quyền hạn của mình đối với 
việc yêu cầu tái cứu xét quyết định. 

 
Bảng 1 Quyết định ban đầu có thể được tái cứu xét theo mục 42 trong Imported Food Control Act 
1992 

 

Tình huống 
Quyết định ban đầu có thể được tái cứu xét theo 

Imported Food Control Act 1992 

Thực phẩm phải được kiểm tra 
và/hay phân tích 

quyết định theo mục 12 để cấp giấy chứng nhận kiểm soát 
thực phẩm cho biết rằng thực phẩm liên quan đến giấy 
chứng nhận phải được kiểm tra, hoặc kiểm tra và phân tích 

Quý vị nhận được hướng dẫn kiểm 
tra thực phẩm nhập khẩu cho biết 
rằng thực phẩm đã không đạt yêu 
cầu khi kiểm tra và/hay phân tích 

quyết định theo tiểu mục 14(1) để đưa ra hướng dẫn về 
kiểm tra thực phẩm nhập khẩu xác định thực phẩm (không 
kể thực phẩm là hoặc có thể là tùy thuộc hướng dẫn thực 
phẩm nhập khẩu thêm nữa) vì thực phẩm đã không đạt yêu 
cầu và ghi rõ cách giải quyết đối với thực phẩm đó 

Quý vị đã nộp đơn xin thêm một 
hướng dẫn kiểm tra thực phẩm 
nhập khẩu đối với cùng một phần 
thực phẩm đó và đơn của quý vị bị 
từ chối 

quyết định theo tiểu mục 14(6) để từ chối đơn xin thêm một 
hướng dẫn kiểm tra thực phẩm nhập khẩu 

Quý vị đã nộp đơn xin thêm một 
hướng dẫn kiểm tra thực phẩm 
nhập khẩu đối với một phần khác 
của thực phẩm không đạt yêu cầu. 
Thực phẩm này đã được kiểm tra 
và/hay phân tích thêm và đã không 
đạt yêu cầu. 

quyết định theo tiểu mục 14(6) để đưa ra một hướng dẫn 
kiểm tra thực phẩm nhập khẩu thêm đã xác định rằng thực 
phẩm không đạt yêu cầu và ghi rõ cách giải quyết đối với 
thực phẩm đó 

Thu hồi chấp thuận hoạt động chế 
biến thực phẩm ở nước ngoài 

quyết định của Đổng lý Văn phòng để thu hồi một quyết định 
theo tiểu mục 19(3) 

Sẽ không cấp Giấy chứng nhận 
Kiểm soát Thực phẩm cho đến khi 
lô hàng trước đó đã được xử lý, 
tiêu hủy hoặc tái xuất khẩu 

quyết định của Đổng lý Văn phòng theo tiểu mục 20(13) để 
chỉ thị rằng không cấp giấy chứng nhận kiểm soát thực 
phẩm cho người không tuân thủ thông báo theo tiểu mục 
20(2), (3) hoặc (4) 

Sẽ không cấp Giấy chứng nhận 
Kiểm soát Thực phẩm cho đến khi 
đã thanh toán lệ phí chưa thanh 
toán 

quyết định của Đổng lý Văn phòng theo tiểu mục 36(8) để 
chỉ thị rằng không cấp giấy tờ đối với thực phẩm nhập khẩu 
bởi người không nộp lệ phí cho Liên bang 

https://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP200401489?OpenDocument
mailto:IFIS-InspectionSupport@agriculture.gov.au


Vietnamese 

Tình huống 
Quyết định ban đầu có thể được tái cứu xét theo 

Imported Food Control Act 1992 

Từ chối yêu cầu bồi thường đối với 
thực phẩm bị tiêu huỷ 

quyết định của Đổng lý Văn phòng theo tiểu mục 39(1) 

 
 

Đơn xin tái cứu xét bởi Đổng lý Văn phòng theo mục 42, Imported 
Food Control Act 1992 
 

Đơn của quý vị phải: 
 

• được gửi đến cho Đổng lý Văn phòng trong vòng 28 ngày kể từ ngày quý vị nhận được thông 
báo về quyết định ban đầu; 

 
• xác định rõ quyết định ban đầu mà quý vị yêu cầu Đổng lý Văn phòng tái cứu xét theo mục 42, 

Imported Food Control Act 1992. Xin quý vị nêu cụ thể về một hoặc nhiều quyết định ban đầu 
được liệt kê tại tiểu mục 42(2). 
 

 

Quý vị sẽ được thông báo bằng văn bản về quyết định của Đổng lý Văn phòng, và các lý do cho quyết 
định đó trong vòng 28 ngày kể từ ngày Đổng lý Văn phòng nhận được đơn của quý vị. 
 
Nộp đơn lên Giám đốc, Thực phẩm Nhập khẩu bằng cách: 
 

Email: foodimp@agriculture.gov.au 
 
Bưu điện:  
Director, Imported Food 
Department of Agriculture and Water Resources 
GPO Box 858 
Canberra ACT 2601 

 
Nộp đơn lên Toà án Khiếu nại Hành chính (Administrative Appeals 
Tribunal - AAT) 

 
Nếu quyền lợi của quý vị bị ảnh hưởng vì quyết định của Đổng lý Văn phòng sau khi tái cứu xét quyết 
định ban đầu, quý vị có thể nộp đơn lên AAT để xin tái xét quyết định của Đổng lý Văn phòng. Việc tái 
xét này chỉ có thể diễn ra sau khi Đổng lý Văn phòng đã tái cứu xét quyết định ban đầu. 
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