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Ghi nhãn quốc gia xuất xứ của 
thực phẩm

Tiêu chuẩn này được áp dụng với những 
loại thực phẩm nào?
Hầu hết thực phẩm để bán lẻ tại Úc (ví dụ thực phẩm 
bán cho công chúng trong các tiệm hoặc ở chợ, trực 
tuyến hoặc máy bán hàng tự động) sẽ phải có nhãn 
quốc gia xuất xứ.

Điều này bao gồm:

�� thực phẩm trong bao bì, và

�� một số thực phẩm không đóng gói (cá, các loại thịt 
đặc biệt, trái cây và rau quả, các loại đậu hạt, gia vị, 
thảo mộc, nấm, các loại rau đậu, hạt hoặc hỗn hợp 
các loại thực phẩm này).

Tiêu chuẩn này miễn trừ một số loại thực phẩm khỏi 
phải tuân thủ các yêu cầu về ghi nhãn. Điều này bao 
gồm thực phẩm:

�� bán tại nhà hàng và căng-tin

�� thực phẩm giao tận nơi, đóng gói sẵn và sẵn sàng 
để tiêu thụ theo yêu cầu của người tiêu thụ (ví dụ: 
pizza giao tận nhà)

�� thực phẩm chế biến và đóng gói tại cùng một cơ sở 
nơi bán cho người tiêu thụ (ví dụ: bánh mì nướng 
trọn quy trình tại tiệm bánh mì).

Quý vị có thể tìm thấy danh sách chi tiết các loại thực 
phẩm được miễn trừ trên trang mạng của chúng tôi.

Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn này bắt đầu được áp dụng theo Luật Người 
tiêu thụ Úc (ACL-Australian Consumer Law) vào ngày  
1 tháng 7 năm 2016 và quy định rằng hầu hết thực 
phẩm được cung cấp hoặc phù hợp để bán lẻ tại Úc 
phải có thông tin quốc gia xuất xứ.

Các yêu cầu trước đây đối với việc ghi nhãn quốc gia 
xuất xứ nêu trong Bộ Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc New 
Zealand vẫn giữ nguyên cho đến ngày 30 tháng 6 năm 
2018. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, các doanh 
nghiệp phải hoặc:

�� tiếp tục tuân thủ các yêu cầu về nhãn của Bộ Tiêu 
chuẩn Thực phẩm này, hoặc

�� áp dụng các yêu cầu ghi nhãn mới của Tiêu 
chuẩn này.

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, các doanh nghiệp phải 
ghi nhãn sản phẩm của mình theo yêu cầu của Tiêu 
chuẩn này.

Các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa không tuân thủ 
Tiêu chuẩn này có thể bị phạt lên tới hơn 10 triệu đô-la, 
gấp ba lần trị giá lợi nhuận nhận được hoặc khi không 
thể tính ra lợi nhuận, 10% doanh thu hàng năm trong 
12 tháng trước đó đối với tập đoàn và lên tới 500.000 
đô-la đó đối với cá nhân.

Nếu cung cấp thực phẩm để bán lẻ tại Úc (bao gồm nhà sản xuất, nhà chế biến và 
nhà nhập khẩu), quý vị phải biết về Country of Origin Food Labelling Information 
Standard 2016 (Tiêu chuẩn Thông tin Ghi nhãn Quốc gia Xuất xứ của Thực phẩm 
Năm 2016) (Tiêu chuẩn).

http://www.accc.gov.au
https://www.legislation.gov.au/Details/F2016L00528
http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx
http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx
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Các nhãn
Tiêu chuẩn này đề ra ba nhãn quốc gia xuất xứ có thể 
sử dụng cho thực phẩm, mỗi nhãn có các yêu cầu bắt 
buộc riêng:

Nhãn tiêu chuẩn gồm ba thành phần—nhãn gồm có 
hình và chữ, bắt buộc đối với các mặt hàng thực phẩm 
diện ưu tiên được trồng, sản xuất hoặc chế biến tại Úc.

Logo Kangaroo

Made in Australia 
from at least 88% 

Australian ingredients

(Sản xuất tại Úc từ ít nhất 
88% thành phần Úc)

Biểu đồ thanh

Lời giải thích

Nhãn tiêu chuẩn gồm hai thành phần—nhãn gồm 
có hình và chữ, bắt buộc đối với hầu hết các mặt hàng 
thực phẩm diện ưu tiên được đóng gói tại Úc.  
Nhãn này cũng có thể được sử dụng cho thực phẩm 
diện ưu tiên nhập khẩu có các thành phần của Úc.

Biểu đồ thanh
Packed in Australia 
from at least 10% 

Australian ingredients

(Đóng gói tại Úc từ ít nhất 
10% thành phần Úc)

Lời giải thích

Lời Tuyên bố về Quốc gia Xuất xứ—nhãn chỉ có chữ, 
được sử dụng cho các mặt hàng thực phẩm diện không 
ưu tiên. Thực phẩm diện ưu tiên nhập khẩu cũng phải, 
tối thiểu, có lời tuyên bố về quốc gia xuất xứ trong một 
khung rõ ràng.

Thực phẩm diện không 
ưu tiên

Made in USA
(Sản xuất tại Mỹ)

Thực phẩm diện ưu tiên Made in USA
(Sản xuất tại Mỹ)

Muốn được giúp đỡ thêm?
ACCC đã soạn thảo Tài liệu hướng dẫn về nhãn thực 
phẩm, có sẵn trên trang mạng của chúng tôi.

Hiện có sẵn công cụ quyết định trực tuyến để giúp các 
doanh nghiệp xác định xem họ có cần có nhãn quốc gia 
xuất xứ hay không và tạo ra nhãn phù hợp. Công cụ 
này có sẵn tại www.originlabeltool.business.gov.au.

Hiểu các yêu cầu về nhãn
Các yêu cầu về nhãn đối với một mặt hàng thực phẩm 
sẽ thay đổi tùy thuộc vào thực phẩm này có phải:

�� là thực phẩm diện ưu tiên hoặc không ưu tiên

�� trồng, sản xuất, chế biến hoặc đóng gói tại Úc hoặc 
một quốc gia khác.

Quý vị có thể tìm thấy danh sách bảy loại thực 
phẩm không thuộc diện ưu tiên trên trang mạng 
của chúng tôi. Tất cả các loại thực phẩm khác 
như thịt, trái cây và rau quả, bánh mì và các sản 
phẩm chế biến từ sữa sẽ được coi là thực phẩm 
diện ưu tiên. Các trách nhiệm ghi nhãn bổ sung 
sẽ được áp dụng với thực phẩm diện ưu tiên.

Các từ ngữ tuyên bố chính
�� ‘Trồng tại’ thường được sử dụng cho thực phẩm 

tươi sống (ví dụ như trái cây và rau quả) và có 
nghĩa là thực phẩm này thực sự được trồng ở nước 
đó. Thực phẩm có nhiều thành phần cũng được 
‘trồng’ ở một quốc gia nếu tất cả các thành phần 
quan trọng là từ quốc gia đó và hầu như tất cả các 
quy trình chế biến xảy ra ở đó.

�� ‘Sản phẩm của’ có nghĩa là tất cả các thành phần 
quan trọng là từ quốc gia đó và hầu như tất cả quy 
trình chế biến xảy ra ở quốc gia đó. Cụm từ này 
thường được sử dụng cho cả thực phẩm tươi lẫn 
chế biến.

Lưu ý: Một loại thực phẩm chỉ có thể ghi nhãn 
tiêu chuẩn gồm ba thành phần ‘Trồng tại Úc’ hoặc 
‘Sản xuất tại Úc’ nếu nó hoàn toàn chỉ có các 
thành phần từ Úc.

�� ‘Sản xuất tại’ có nghĩa là thực phẩm đã trải qua quy 
trình chuyển đổi đáng kể cuối cùng ở một quốc gia 
(điều này không nhất thiết có nghĩa là bất kỳ thành 
phần nào cũng có xuất xứ từ quốc gia đó). Một số 
quy trình chế biến (cắt lát, đóng hộp, đông lạnh, 
tráng hoặc đóng gói lại thực phẩm) sẽ không đủ để 
minh chứng cho cụm từ tuyên bố ‘sản xuất tại’.

�� Tiêu chuẩn này có thể đòi hỏi, hoặc cho phép, một 
thực phẩm được dán nhãn ghi chi tiết nơi đóng 
gói. Một thực phẩm không thể tuyên bố là đã được 
trồng, sản xuất hoặc chế biến tại một quốc gia cụ 
thể sẽ chỉ có thể tuyên bố là ‘Đóng gói tại’.

Muốn biết thêm thông tin

�� Trang mạng của chúng tôi: www.accc.gov.au/smallbusiness

�� Đường dây Trợ giúp Doanh nghiệp Nhỏ của ACCC: 1300 302 021

�� Đăng ký với một trong các mạng lưới cảnh báo email chuyên dụng của chúng tôi tại  
www.accc.gov.au/media/subscriptions.

�� Chương trình giáo dục trực tuyến dành cho doanh nghiệp nhỏ: www.accc.gov.au/ccaeducation.
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