
Höôùng Daãn Veà Vieäc 
Caáp Giaáy Pheùp Ñeå 
môû Nhaø Haøng  
Kiểm tra Hoạ Đồ Cơ Sở và 
Cấp Giấy Phep

Environmental Health
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KIEÅM TRA THI 
COÂNG  
Khi 3/4 công việc hoàn thành, hãy yêu cầu 

thanh tra.

HÃY LẬP KẾ HOẠCH 
TRƯỚC!!!
Có thể mất 2-3 tuần để hẹn thanh tra sơ 
bộ hoặc thanh tra lần cuối.  

Để được cấp giấy phép y tế, phải có sự 

chấp thuận sau khi thanh tra thi công lần 

cuối, cùng với bất kỳ sự chấp thuận nào 

cần thiết của thành phố hoặc sở cứu hỏa.

SÖï CHAÁP THUAÄN 
GIAÁY PHEÙP Y TEÁ
Trong vòng 7 ngày làm việc sau khi 
được chấp thuận hoạt động có điều 
kiện, xin hãy nộp:

n Đơn Đăng Ký Giấy Phép Y Tế đã điền

n Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu 
(xem mặt sau của đơn)

n Chính tức đóng lệ phí cho giấy phép y 
tế hàng năm

Nếu không nộp các giấy tờ kể trên có 
thể dẫn đến cơ sở kinh doanh thực 
phẩm bị đóng cửa.

CHAØO MÖØNG QUÝ VÒ!
Chúng tôi đã nhận được hoạ đồ của 
quý vị, xin cám ơn hoạt động kinh 
doanh của quý vị tại Quận Cam!

Số Hoạ Đồ của quý vị là 

SR__________________________

Ngày Nộp   

_____________________________

Ngày Dự Kiến Xem Xét Ban Đầu  

_____________________________

Ñeå Bieát Theâm Thoâng Tin
Xin vào trang mạng
www.ocfoodinfo.com/plancheck để 
biết thủ tục xem xét hoạ đồ hoặc điều 
hành cơ sở kinh doanh thực phẩm.

www.ocfoodinfo.com/permit để biết về 
cách xin giấy phép y tế.

Liên Lạc với Nhân Viên Đặc Trách
(714) 433-6074

Environmental Health  
1241 East Dyer Road, Suite 120
Santa Ana, California 92705
Điện thoại: (714) 433-6000
Fax: (714) 433-6424
Email: plancheck@ochca.com

GIÂY PHÉP KINH 

DOANH Duoc 

CHÂP THUÂN

CHÚNG TÔI CÓ MỞ CỬA
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Thuû Tuïc Kieåm Tra Hoaï Ñoà Cô SôûKhi naøo caàn thieát kieåm 
tra hoaï ñoà cô sôû?
4 Khi thi công xây dựng một cơ sở 

kinh doanh thực phẩm mới
4 Khi tân trang một cơ sở kinh 

doanh thực phẩm hiện tại
4 Thay đổi thực đơn, cần phải bổ 

sung thiết bị mới
4 Bổ sung thiết bị mới

Thuû tuïc naøy seõ toán bao 
nhieâu tieàn?
Có 2 khoản phí:
ò Phí kiểm tra hoạ đồ cơ sở (bao 

gồm xem xét/kiểm tra) dựa trên 
diện tích và quy mô của dự án.

ù Phí giấy phép y tế (đóng hàng 
năm) dựa trên loại hình và quy 
mô của cơ sở kinh doanh thực 
phẩm.

Khi naào caàn thieát giaáy 
pheùp y teá?
ò Cần phải có giấy phép y tế khi 

bán hoặc tặng thực phẩm cho 
công chúng.

ù Xin hãy liên lạc với 
Environmental Health qua số 
điện thoại (714) 433-6000 để hẹn 
buổi kiểm tra.

ä Giấy phép y tế không thể được 
chuyển nhượng.  Một cơ sở kinh 
doanh thực phẩm hoạt động mà 
không có giấy phép có thể bị phạt 
tiền và đóng cửa.

Để biết thông tin về lệ phí, hãy truy cập 
www.ochealthinfo. com/eh/home/fees hoặc 
gọi số (714) 433-6074.
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THUÛ TUïC ÑEÅ TRÌNH HOïA 
ÑOÀ CÔ SÔÛ
4 Nộp 3 bộ hoạ đồ cho Ban Sức Khỏe Môi 

Trường

4 Đóng phí kiểm tra hoạ đồ

4 Sau đó quý vị sẽ được cấp số Yêu Cầu 
Dịch Vụ (SR)

4 Sử dụng số SR này để theo dõi tiến độ hoạ 
đồ của quý vị qua trang mạng 

 ocfoodinfo.com/plancheck

HOïA ÑOÀ PHAÛI GOÀM COÙ:
n Bảng thông số thiết bị
n Lịch trình hoàn tất
n Sơ đồ thiết kế phòng ốc
n Chi Tiết Hệ Thống Cơ Khí, Điện & 

Đường Ống
n Lịch hạn định thiết bị
n Mẫu hoàn thiện
n Vẽ theo tỉ lệ
n Độ cao

Xin liên lạc với chuyên viên kiểm tra hoạ đồ được chỉ 

định nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào

XEM XEÙT HOAï ÑO   
CÔ SÔÛ
Khoảng 20 ngày làm việc sau khi quý vị nộp 
hoạ đồ và đóng phí để được xem xét, quý vị sẽ 
nhận được một trong những tài liệu sau:

KHI HOïA ÑOÀ ÑÖÔïC 
CHAÁP THUAÄN 
4 Xin đến lấy hoạ đồ của quý vị

4 Mang một bộ đến Thành Phố

4 Giữ một bộ tại địa điểm thi công

4 BẮT ĐẦU THI CÔNG!

Việc chấp thuận hoạ đồ cho phép quý vị 
bắt đầu thi công, nhưng chưa cho phép 
cơ sở hoạt động! Để cơ sở kinh doanh 
hoạt động, quý vị cần có giấy phép y tế.

Thoâng 
Baùo Chaáp 

Thuaän hoaëc 
Nhaän Xeùt 

Veà Hoaï Ñoà

Noäp Hoïa 
Ñoà Ñaõ 

Chænh Söûa

Ñieàu chænh 
laïi hoaï ñoà 
neáu caàn 

thieát

10 -15 Ngaøy 
Laøm Vieäc 
Sau Ñoù

n Nếu hoạ đồ được chấp thuận, tiếp sang 
Bước 3

n Nếu hoạ đồ không được chấp thuận, xin 
xem lại thư yêu cầu điều chỉnh lại hoạ đồ.


