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Chương trình Kiểm tra Thực phẩm Nhập khẩu
(Imported Food Inspection Scheme - IFIS)
Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Nước (Department of Agriculture and Water Resources) giúp
bảo vệ các nhà sản xuất thực phẩm của Úc bằng cách quản lý nguy cơ dịch hại và các bệnh
ngoại lai xâm nhập đất nước này.
Bộ cũng kiểm tra thực phẩm nhập khẩu để kiểm tra xem nó có đạt các yêu cầu của Úc về y
tế công cộng và an toàn cũng như đạt các tiêu chuẩn thực phẩm của Úc đã được ghi rõ ràng
trong Bộ luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc và Tân Tây Lan (Australian and New Zealand Food
Standards Code). Bộ luật này được áp dụng với tất cả thực phẩm để bán, kể cả thực phẩm
sản xuất tại Úc.
Cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu là Đạo luật
Kiểm soát Thực phẩm Nhập khẩu (Imported Food Control) 1992 và các tiêu chuẩn liên quan
theo Đạo luật là những tiêu chuẩn được đề ra trong Đạo luật. Theo Đạo luật, các nhà nhập
khẩu chịu trách nhiệm bảo đảm rằng tất cả thực phẩm nhập khẩu vào Úc đều đạt các tiêu
chuẩn liên quan trong Bộ luật.
Đạo luật này cho phép Bộ thực hiện chương trình kiểm tra an toàn thực phẩm được gọi là
Chương trình Kiểm tra Thực phẩm Nhập khẩu (Imported Food Inspection Scheme - IFIS).
Thực phẩm được Bộ Di trú và Biên phòng thông báo với Bộ để kiểm tra theo IFIS dựa trên
mã số thuế quan quốc tế đã thống nhất.
Các tóm tắt dữ liệu kiểm tra thực phẩm nhập khẩu, kể cả các kết quả xét nghiệm phân tích,
đều được phổ biến công khai.
Ngoài công tác kiểm tra thực phẩm nhập khẩu của Bộ, các tiểu bang và lãnh địa chịu trách
nhiệm bảo đảm rằng tất cả thực phẩm, kể cả thực phẩm nhập khẩu, đạt các yêu cầu của
Đạo luật tại điểm bán hàng. Thực phẩm không đạt các yêu cầu của Bộ luật phải được tái
xuất khẩu, tiêu hủy, xử lý nếu được hoặc xuống cấp.

Thực phẩm hiểm họa
Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc và Tân Tây Lan (Food Standards Australia New
Zealand - FSANZ) thông báo cho Bộ biết về thực phẩm nhập khẩu có nguy cơ ở mức độ
trung bình đến mức độ cao đối với sức khỏe công cộng. Theo chương trình kiểm tra, Bộ
phân loại các thực phẩm này là 'thực phẩm hiểm họa'.
Thực phẩm hiểm họa được Bộ Di trú và Biên phòng thông báo cho Bộ biết. Thoạt đầu, thực
phẩm sẽ bị kiểm tra và xét nghiệm ở mức độ 100 phần trăm các lô hàng so với danh sách
các hiểm họa có thể xảy ra đã được công bố, kể cả các vi sinh vật và các chất gây ô nhiễm.
Một khi 5 lô hàng liên tiếp đã đạt yêu cầu lúc kiểm tra, mức độ kiểm tra có thể được giảm
xuống còn 25 phần trăm; sau khi có thêm 20 lô hàng liên tiếp đã đạt yêu cầu khi kiểm tra,
mức độ kiểm tra có thể được giảm xuống còn 5 phần trăm.
Thực phẩm hiểm họa sẽ phải chịu chỉ thị 'xét nghiệm và giữ hàng' và không được xả hàng
(release) để bán cho đến khi đã biết kết quả xét nghiệm. Các lô hàng thực phẩm hiểm họa
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không đạt yêu cầu khi kiểm tra, do đó, không đạt các tiêu chuẩn của Úc không được phép
nhập khẩu. Những thực phẩm này phải được làm cho đạt yêu cầu bằng không sẽ phải tái
xuất khẩu hoặc tiêu hủy.
Bất kỳ lô hàng nào không đạt yêu cầu đều bị bắt buộc quay trở lại mức độ xét nghiệm 100
phần trăm sản phẩm đó cho đến khi đã tái lập được lịch sử đạt yêu cầu đối với nhà sản xuất
thực phẩm này.

Thực phẩm diện giám sát
Tất cả thực phẩm khác được xem là có nguy cơ thấp đối với sức khỏe và an toàn của con
người và được phân loại là 'thực phẩm diện giám sát'. Mỗi lô hàng thực phẩm diện giám sát
có 5 phần trăm khả năng bị chọn ra để kiểm tra hầu thẩm định vấn đề đạt yêu cầu các tiêu
chuẩn thực phẩm của Úc.
Việc chọn các lô hàng thực phẩm diện giám sát là ngẫu nhiên và việc chọn ra để kiểm tra
những lô hàng này được thực hiện bằng cách sử dụng chi tiết điện tử trong Hệ thống Lô
hàng Tích hợp (Integrated Cargo System - ICS) của Bộ Di trú và Biên phòng. Các thông tin
như nhà nhập khẩu, nhà sản xuất hoặc nước xuất xứ của hàng hóa không ảnh hưởng đến
việc lựa chọn ngẫu nhiên và chọn ra để kiểm tra một thực phẩm diện giám sát. Có thể là nhà
nhập khẩu thường xuyên nhập khẩu các lô hàng tương tự của loại thực phẩm diện giám sát
(tức là thực phẩm hiểm họa thấp thuộc cùng nhóm thuế quan) sẽ làm tăng khả năng các lô
hàng bị chọn ra để kiểm tra khi thực hiện việc đúc kết chi tiết một cách ngẫu nhiên.
Các mẫu thực phẩm diện giám sát có thể được phân tích về thuốc trừ sâu và thuốc kháng
sinh cao hơn mức được chấp nhận, chất gây ô nhiễm vi sinh vật, các độc tố tự nhiên, các
tạp chất kim loại và các chất phụ gia thực phẩm.
Vì loại thực phẩm diện giám sát được coi là có nguy cơ thấp, chúng là đối tượng của chỉ thị
'xét nghiệm và xả hàng' và có thể được phân phối để bán trước khi nhận được kết quả thử
nghiệm.
Nếu kết quả xét nghiệm là bất lợi, cơ quan giám sát thực phẩm liên quan của tiểu bang hoặc
lãnh địa sẽ được thông báo để họ có thể xác định xem có cần phải thu hồi hay không. Bất kỳ
biện pháp nào, chẳng hạn như thu hồi hoặc rút lại, được thực hiện đối với hàng hóa do nhà
nhập khẩu tung ra là chi phí của nhà nhập khẩu này.
Mức độ kiểm tra thực phẩm diện giám sát không đạt yêu cầu khi kiểm tra cũng được tăng
lên 100 phần trăm cho đến khi đã thiết lập một lịch sử về vấn đề đạt yêu cầu đối với các nhà
sản xuất hoặc nhà nhập khẩu thực phẩm này. Quy trình tăng công tác kiểm tra thực phẩm
diện giám sát được gọi là áp dụng 'lệnh giữ hàng'. Lệnh giữ hàng (holding order) vẫn có hiệu
lực cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm thuận lợi. Sau năm lần đạt yêu cầu liên tiếp,
mức độ chọn ra để kiểm tra quay trở lại 5 phần trăm các lô hàng.

Cuộc kiểm tra bao gồm những gì?
Khi một lô hàng thực phẩm nhập khẩu đã bị chọn ra để kiểm tra, cuộc kiểm tra sẽ bao gồm
thẩm định bằng mắt/nhãn mác và cũng có thể bao gồm lấy mẫu thực phẩm để thực hiện các
xét nghiệm phân tích. Xem Các xét nghiệm áp dụng với thực phẩm hiểm họa và Các xét
nghiệm áp dụng với thực phẩm diện giám sát.
Hiện nay có nhiều tiêu chuẩn trong Bộ luật và kiểm tra đối với tất cả các tiêu chuẩn là điều
không thiết thực, đặc biệt đối với thực phẩm hiểm họa thấp. Bộ kiểm tra các thực phẩm nhập
khẩu so với các tiêu chuẩn nhất định nhưng không phải toàn bộ các tiêu chuẩn.
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Các xét nghiệm áp dụng có thể thay đổi từ năm này sang năm khác để Bộ có thể kiểm tra
vấn đề đạt yêu cầu đối với các tiêu chuẩn khác nhau theo thời gian. Có một số trường hợp
ngoại lệ, sau lần thẩm định nguy cơ của thực phẩm, FSANZ thông báo cho Bộ biết các xét
nghiệm bổ sung sẽ được áp dụng đối với thực phẩm hiểm họa cụ thể.
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