LÀM SAO ĐỂ BẮT ĐẦU MỞ MỘT CƠ SỞ
KINH DOANH NHỎ Ở UPPER DARBY
Tập sách này hướng dẫn tổng quát những những điều quí vị phải chú ý khi
bắt đầu mở một cơ sở kinh doanh nhỏ ở Upper Darby. Tập sách hướng dẫn
này bao gồm các thủ tục, điều lệ và những môn bài mở cơ sở liên quan đến
những vấn đề kinh doanh nhỏ, cũng như việc cần phải có những môn bài
phụ thuộc khi làm thương mại về thức ăn hay thực phẩm.
Xin hãy nhớ tập sách này chỉ để hướng dẫn và quí vị nên tiếp xúc với văn phòng thị
xã (liệt kê trong tấp sách hướng dẫn này) để bảo đảm rằng quí vị đã làm đúng theo
thủ tục hiện hành.

HIỄU RÕ RÀNG CÁC ĐIỀU LỆ
Mọi cơ sở kinh doanh đều phải tuân theo các điều lệ, và đó là luật lệ của chính quyền.
Nhũng điều lệ này có thể khác biệt tùy thuộc vào loại hình thương mại mà quí vị dự
tính khai thác. Điều quan trọng là quí vị chủ các cơ sở kinh doanh phải thông hiểu và
thực hiện đúng điều lệ để bảo vệ cho khách hàng và vốn đầu tư mà quí vị bỏ ra.

Cho tất cả các cơ sở kinh doanh
Qui định điều lệ của từng vùng xác định các loại hình thương mại nào có thể hoạt
động trong địa điểm để ấn định các luật lệ về các dấu hiệu và bãi đậu xe.
Qui định điều lệ về mã xây dựng đòi hỏi các cấu trúc và không gian trong cơ sở phải
an toàn và có các lối thoát dành cho khách hàng và nhân viên. Mã xây dựng xác định
về hệ thống điện, hệ thống nước, hệ thống sưởi ấm và hệ thống an toàn phòng cháy
chữa cháy phải được thiết kế và bảo trì.

Cho tất cả các cơ thương mại về buôn bán, phục vụ, và / hay nấu
nướng ăn uống (thí dụ như tạp hóa, cửa hàng cà-phê, cửa hàng bán
thức ăn sẵn, nhà hàng tiệm ăn hay những nơi cung cấp thức ăn sẵn).
Tại Hoa Kỳ các cơ sở thương mại buôn bán về thực phẩm ăn uống cần phải được điều
hành cẩn thận kỹ càng để phòng ngừa các bệnh tật.
Điều lệ trong cơ sở thương mại về thực phẩm ăn uống phải xác định nơi nào chứa
thực phẩm, nơi nào chuẩn bị thực phẩm và những dụng cụ phải được thiết kế sắp xếp
cùng những hệ thống khác như hệ thống nước và nhà vệ sinh phải được xây dựng và
bảo trì thường xuyên.

NHỮNG TÀI NGUYÊN QUAN TRỌNG VÀ
NHỮNG SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN THIẾT
Sở Cấp Phát Môn Bài và Thanh tra (L&I)
(Upper Darby Licenses and Inspection (L&I) Department)
100 Garrett Road, Phòng 109
Upper Darby, PA 19082
Điện Thoại: 610-734-7613
www.upperdarby.org/licenses-inspection.html
Nơi đầu tiên cần tiếp xúc khi muốn mở một cơ sở kinh doanh nhỏ tại Upper Darby
Sở Y Tế Công Cộng Upper Darby (Upper Darby Public Health Department)
100 Garrett Road, Phòng 306
Upper Darby, PA 19082
Điện Thoại: 610-734-7640
www.upperdarby.org/health.html
Nếu cơ sở kinh doanh của quí vị sẽ thương mại về buôn bán thực phẩm, phục vụ, và /
hay nấu nướng ăn uống, xin liên lạc với Sở Y Tế trước khi đầu tư vào cơ sở kinh
doanh của quí vị.
Sở Tài Chính Upper Darby (Upper Darby Finance Department)
Thuế Thương Vụ và Môn Bài (Business Taxes and Licenses)
100 Garrett Road, Phòng 102
Upper Darby, PA 19082
Điện Thoại: 610-734-7618
www.upperdarby.org/local-taxes.html
Sở Tài Chính sẽ giúp đỡ việc ghi danh cơ sở kinh doanh của quí vị và thông hiểu về
thuế vụ thương vụ của thị xã.

Những Bước Phải Làm Khi Bắt Đầu Mở Một Cơ Sở Kinh Doanh
Bước 1: HOẠCH ĐỊNH
Nghiên cứu Tài nguyên Cơ sở
- Xác định vị trí mở cơ sở
-

Thông hiểu luật lệ
Ước tính lưu lượng tiền mặt
Phác họa sơ đồ cơ sở
Xác định vị trí các dụng cụ và
việc thương mại
Tìm chọn nơi mua bảo hiểm

Xin mở một Buổi Họp không
chính thức với Văn Phòng Thị Xã
- Sở Môn Bài & Thanh Tra
- Sở Y Tế Công Cộng
(nếu bán và nấu nướng ăn uống)

Bước 2: PHÊ DUYỆT QUI HOẠCH
Xem xét lại Vùng được qui hoạch
- Xin Giấy Phép Sử Dụng & Sở Hữu
Tiếp Xúc
- Sở Môn Bài & Thanh Tra Upper Darby
Bước 3: NHỮNG PHÊ DUYỆT KHÁC VÀ CÁC ĐIỀU LỆ
Phê Duyệt Mã Xây Dựng
Phê Duyệt Mã Y Tế
Ghi danh Cơ Sở Kinh Doanh
-Xin Giấy Phép Xây Dựng (Nếu bán hay Nấu nướng Ăn Uống) -Ghi danh với Sở Thuế Vụ
-Xin được Thanh Tra
-Xin Môn Bài Thực Phẩm
-Xin Môn Bài
- Xin được Thanh Tra
Liên lạc
-Sở Môn Bài & Thanh Tra

Liên lạc
Liên lạc
-Sở Y Tế Công Cộng Upper Darby - Sở Tài Chính Upper Darby

Xin Phê Duyệt và Thanh Tra lần cuối
Hãy liên lạc:
- Sở Môn Bài & Thanh Tra Upper Darby
- Sở Cứu Hỏa Upper Darby
- Sở Y Tế Công Cộng Upper Darby
(nếu bán hay nấu nướng ăn uống)

MỞ CƠ SỞ
KINH DOANH

BƯỚC 1: HOẠCH ĐỊNH CƠ SỞ KINH DOANH
Trước khi Quí vị Bắt đầu
Hãy suy nghĩ về những hoạt động thương mại cơ bản:
•
•

•
•
•
•

Xác định tiềm năng vị trí, Nếu cơ sở thương mại của quí vị không phù hợp với qui hoạch
vùng, quí vị nên thêm thời gian và tiền bạc để tìm vùng qui hoạch khác.
Thông hiểu luật lệ. Luật lệ liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ chi phối hoạt động thương
mại của quí vị bao gồm thuế vụ, nhân công và việc kiểm soát buôn bán ma túy thí dụ như
rượu hoặc súng.
Ước tính thu nhập và chi phí hàng tuần. Nên có một dự ước tổng quát về việc quí vị sẽ
thu nhập và chi phí mất bao nhiêu cho năm hoạt động đầu tiên.
Xem xét việc tạo một kế hoach kinh doanh. Với một kế hoạch kinh doanh quí vị có thể
mượn vốn hoặc được tài trợ hoặc lựa chọn các nguồn tài chính khác.
Tìm nguồn cung cấp dụng cụ và phát triển liên hệ với những cơ sở bán buôn khác.
Xem xét bào hiểm cơ sở kinh doanh bảo đảm cho việc bị thiệt hại, hình sự hay mất lợi tức

Như quí vị hoạch định
Xin gặp Nhân Viên của Thị Xã Upper Darby khi hoạch định hay trước khi đầu tư tiền bạc vào cơ sở
kinh doanh của quí vị. Sở Môn Bài và Thanh Tra sẽ giúp đỡ quí vị hiểu rõ điều lệ trong vùng và cấp
phát giấy chứng nhận, giấy phép và môn bài kinh doanh mà quí vị cần có để mở cơ sở. Nếu cơ sở
kinh doanh của quí vị là về thương mại thực phẩm hay ăn uống. Nhân viên Sở Y Tế Công Cộng sẽ
giúp quí vị thông hiểu về điều lệ này và những gì quí vị phải làm để có môn bài kinh doanh.

Quan trọng: Xác nhận địa điểm tại Upper Darby
Đôi khi tên thị xã trên thư tín của cơ sở kinh doanh của quí vị không giống với tên thị xã hay
đô thị mà cơ sở đặt vị trí thương mại. Hãy gọi số 610-734-7613 để kiểm lại với Sở Môn Bài
& Thanh Tra Thị Xã Upper Darby xác định xem cơ sở kinh doanh mới của quí vị có nằm
trong ranh giới của Upper Darby hay không. Để hợp pháp hóa, đây là điều quan trọng, bởi vì
mỗi thị xã có những luật lệ về kinh doanh mà quí vị phải tuân thủ đúng với luật lệ.

BƯỚC 2: PHÊ DUYỆT QUI HOẠCH VÙNG
Bắt đầu hoạt động
Để khai thác một cơ sở kinh doanh ở Upper Darby , quí vị cấn có Giấy Phép Sử Dụng và Sở Hữu
chứng nhận quí vị đã được chấp thuận cho phép hoạt động tại vùng (Sử dụng) và cơ sở kinh doanh
của quí vị đáp ứng điều lệ về mã xây dựng (Sở Hữu).
Muốn có mẫu đơn vê việc xin Giấy Phép Sử Dụng và Sở Hữu của Sở Môn Bài & Thanh Tra Upper
Darby xin gọi số 610-734-7613. Họ sẽ cho quí vị một tập đơn xin mở một Cơ Sở Kinh Doanh Mới
& Tiếp Quản.bao gồm việc Sử Dụng và Sở Hữu.
•
•

Thông tin tổng quát về môn bài thương mại, giấy phép và những giấy chứng nhận cần thiết
để được cấp quyền Sử Dụng và Sở Hữu.
Những cẩm nang về mã xây dựng cần thiết cho cơ sở kinh doanh của quí vị và những gì mà
họ sẽ thanh tra (thí dụ các lối thoát, bảo trì, phòng cháy chữa cháy, hệ thống nước, hệ thộng
điện, hệ thống sưởi ấm hay hệ thống điều hòa không khí).

Quí vị cũng có thể có một tập đơn về Cơ Sở Kinh Doanh Mới qua mạng trên trang Môn Bài và
Thanh Tra của Upper Darby. Hãy viếng thăm trang www.upperdarby.org/permits.html và kéo
xuống tới trang Permit Applications/Business Permits.

Lấy Bản Phê Duyệt Qui Hoạch Vùng
Khi quí vị làm đơn xin Giấy Phép Sử Dụng cho Cơ Sở Kinh Doanh của quí vị, quí vị phải xác định
địa chỉ cơ sở kinh doanh của quí vị sẽ ở đâu và loại hàng hóa hay dịch vụ gì quí vị sẽ thương mại.
Quí vị cũng sẽ phải mô tả những thay đổi về cấu trúc của cơ sở kinh doanh mà quí vị đang có kế
hoạch thực hiện và bất kỳ dự tính nào quí vị sẽ làm thêm hoặc thay đổi. Thông tin này được sử dụng
cho việc xem xét quí vị có tuân thủ qui hoạch không.

Qui Hoạch Vùng

Tại Hoa Kỳ, chính phủ qui định phương thức sở hữu tư nhân để họ có thể được sử dụng thông
qua một hệ thống gọi là qui hoạch. Qui hoạch điều chỉnh việc "sử dụng" tài sản. Ví dụ, qui
hoạch cho biết một tài sản nào đó chỉ có thể được sử dụng để làm một nhà hàng, cửa hàng, nhà
trẻ, thẩm mỹ viện, nhà ở hoặc một chức năng khác. Qui hoạch cũng quy định kích thước,
khoảng cách, và các đặc điểm khác của rất nhiều công trình xây dựng, cũng như các dấu hiệu
và bãi đậu xe.
Trước khi quí vị đầu tư vào, cho thuê tài sản hay để kinh doanh, hãy tham khảo với Sở Môn
Bài & Thah Tra Upper Darby để tìm hiểu xem các mã vùng có cho phép tài sản này được sử
dụng cho các loại hình thương mại quí vị có kế hoạch hoạt động không - thậm chí nếu cùng
loại hình thương mại hiện đang hoạt động. Nếu quí vị không nhận được phê duyệt qui hoạch
sớm trong quá trình này, quí vị có thể gặp vấn đề trong tương lai với việc mở các loại hình
thương mại mà quí vị mong muốn kinh doanh ở vị trí của quí vị. Nếu quí vị không nhận được
qui hoạch phê duyệt, quí vị có thể phải đến gặp thẳng ban kháng cáo qui hoạch để tìm kiếm
một vùng qui hoạch thích hợp.

BƯỚC 3: NHỮNG PHÊ DUYỆT VÀ GHI DANH
Xin Phê Duyệt Mã Xây Dựng – Cho tất cả Các Cơ Sở Kinh Doanh
Khi quí vị làm đơn xin Phê Duyệt Sự Sở Hữu, quí vị phải cung cấp một sơ đồ của cơ sở thương mại
cũng như chi tiết về cách bố trí nội thất, hệ thống vật lý, hệ thống phòng cháy chữa cháy, và các dấu
hiệu. Nhân viên Sở Môn Bài & Thanh Tra Upper Darby sẽ sử dụng thông tin này để xác định những
gì được cho phép xây dựng và quí vị sẽ được cho biết những gì mà nhân viên sẽ thanh tra.

Giấy phép Xây Dựng và Thanh Tra
Nếu quí vị đang thay đổi cấu trúc của cơ sở kinh doanh hoặc thay đổi cách thức xây dựng, quí vị sẽ
cần phải xin một giấy phép xây dựng trước khi quí vị bắt đầu thực hiện. Quí vị cần phải có giấy
phép riêng biệt để làm việc trên hệ thống nước, xây dựng các bức tường, bổ sung các đường giây
điện, hệ thống sưởi ấm hoặc hệ thống điều hòa không khí. Quí vị có thể cần phải có kế hoạch và sơ
đồ do một kiến trúc sư hoặc kỹ sư cung cấp. Nhân viên Sở Môn Bài & Thanh Tra sẽ thanh tra khi
công việc của quí vị tiến hành. Để xin giấy phép hoặc cần hỏi để biết thêm, xin liên lạc với Sở Môn
Bài & Thanh Tra số điện thoại 610-734-7613.

Phê Duyệt Cuối Cùng
Trước khi quí vị khai trương cơ sở, nhân viên Sở Môn Bài & Thanh Tra sẽ thanh tra việc kinh
doanh mới của bạn để chắc chắn rằng nó sẽ phù hợp với mã xây dựng. Hệ thống phòng cháy chữa
cháy của quí vị cũng sẽ cần phải được chứng nhận. Ngay cả khi không thay đổi gì về cấu trúc, cơ sở
kinh doanh mới của quí vị cũng sẽ cần phải được thanh tra trước khi khai trương.

Lưu ý Về Kế Hoạch Xây Dựng

Hãy bảo đảm là quí vị đã tham khảo với Sở Môn Bài & Thanh Tra (và Sở Y Tế Công
Cộng, nếu quí vị sẽ làm thương mại về thực phẩm hoặc ăn uống) để tìm ra các loại kế
hoạch xây dựng hoặc sơ đồ cần thiết cho việc thay đổi không gian. Với những thay đổi
lớn sẽ thực hiện quí vị cần phải có một sơ đồ do một kiến trúc sư hoặc kỹ sư cung cấp,
trong khi một vài thay đổi nhỏ có thể không cần tới sơ đồ chuyên nghiệp.
.

Xin Phê Duyệt Mã Y tế - Dành Cho Các Cơ Sở Thương Mại Về Thực
Phẩm Hoặc Ăn Uống.
Các cơ sở thương mại bán, phục vụ, và / hoặc chuẩn bị các loại thực phẩm ăn uống được phân loại
là "cơ sở thực phẩm" và phải được Sở Y Tế Công Cộng Upper Darby phê duyệt cấp phép. Sở Y tế
qui định các qui trình thương mại thực phẩm và xây dựng hoặc thay đổi cơ sở thương mại để đảm
bảo phù hợp với các mã y tế thị xã. Liên hệ với Sở Y tế bằng cách gọi 610-734-7640 để xác định
những gì quí vị sẽ cần phải làm trước khi mở loại hình thương mại này.
Sở Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Môn Bài & Thanh Tra (trách nhiệm xây dựng theo mã) trong
quá trình thanh tra, phê duyệt.
Quí vị cần biết rằng, để đảm bảo an toàn thực phẩm, Sở Y tế qui định khá nhiều khía cạnh cho hoạt
động của một cơ sở thực phẩm, chẳng hạn như:
• Thiết bị kiểm soát cài đặt thiết kế
• Thông gió
• Sàn nhà
• Các tiện ích
• Xây dựng trần nhà
• Những hệ thống về nước giải khát

Kiềm soát ký sinh
Chiếu sáng
Hệ thống thoát nước thải
Phòng vệ sinh và các phương tiện thay đồ
Tái sử dụng và tái chế

Phê duyệt cuối cùng
Trước khi quí vị có thể khai trương, Sở Y tế phải thanh tra lần cuối cùng và phê duyệt giấy phép để
quí vị có thể vận hành một cơ sở dịch vụ thực phẩm. Ngay cả khi quí vị không thực hiện bất kỳ
thay đổi nào về cấu trúc, cơ sở thương mại mới của bạn cũng sẽ cần phải được thanh tra trước khi
khai trương. Sau khi khai trương Sở Y tế sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra ngẫu nhiên để đảm
bảo cơ sở của quí vị phù hợp với các mã y tế.

Qui chế các Cơ Sở Thực Phẩm

Tại Hoa Kỳ các cơ sở thương mại buôn bán phục vụ và / hay chuẩn bị thực phẩm được
điều hành kỹ càng cẩn thận để bảo đảm ngăn chặn bênh tật. Những cơ sở thương mại như
cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện ích, cửa hàng ăn uống, nhà hàng, quán cà phê và những
Nơi Cung Cấp Thức Ăn Sẵn đều phải được cấp phép hoạt động và phải thực hiện đúng
với mã y tế.Các quí định này có thể phức tạp, tùy thuộc các loại thực phẩm mà quí vị dự
tính kinh doanh cùng những phương thức đóng gói, chế biến, lưu trữ thực phẩm để phục
vụ khác hàng v..v.. Sở Y Tế Upper Darby số điện thoại (610-734-7640) có thể giúp quí vị
hiểu rõ về các quí định áp dụng và những gì quí vị sẽ phải thực hiện cho đúng với luật lệ.

Giấy Chứng Nhận về Quản Lý Vệ Sinh Thực Phẩm
Hầu hết các cơ sở thực phẩm phải có một nhân viên làm việc toàn thời gian được chứng nhận là
Người Quản Lý Vệ Sinh Thực Phẩm (CFSM).Nhân viên này phải hoàn tất một lớp học về an toàn
thực phẩm được phê duyệt và cấp giấy chứng nhận khóa học (thường là 16 giờ). Nhân viên được
chứng nhận này cũng không cần có mặt tại cơ sở trong tất cả các giờ hoạt động.
Xin liên lạc với Sở Y Tế Upper Darby số điện thoại (610-734-7640) để biết thêm chi tiết về việc
yêu cầu cần có Người Quản Lý Vệ Sinh Thực Phẩm (CFSM) cho cơ sở của quí vị. Họ có thể cung
cấp cho quí vị thông tin về các khóa học được cấp giấy chứng nhận, giảng dậy bằng tiếng Anh và
các ngôn ngữ khác.

Cho tất cả các Cơ Sở - Ghi danh Cơ Sở Kinh Doanh của quí vị
Để tiến hành việc thương mại tại Upper Darby, quí vị phải ghi danh cơ sở kinh doanh mới của quí
vị với Sở Tài Chính Upper Darby và có được một Giấy Phép Đặc Quyền Kinh Doanh. Giấy phép
này phải được gia hạn mỗi năm. Xin gọi Sở Tài chính số điện thoại 601-734-7618 để xin đơn, hoặc
vào trang mạng www.upperdarby.org/finance.html (nhấn vào hình thức dịch vụ thuế, sau đó di
chuyển xuống cho các Khoản Thuế Địa Phương Khác).
Sở Tài chính cũng có thể giúp quí vị thông hiểu các loại thuế địa phương, mà cơ sở thương mại của
quí vị cần phải đóng thuế. Địa chỉ của Sở Tài chính là 100 Garrett Road, Phòng 201, Upper Darby,
PA 19082.
Quí vị cũng phải ghi danh thực thể cơ sở cùng với tên cơ sở kinh doanh mới của quí vị với Tiểu
Bang Pennsylvania và quí vị sẽ nhận được một môn bài thuế bán hàng. Để có mẩu đơn này, quí vị
cần gọi số điện thoại 610-619-8018 hoặc 717-787-1064 Sở Thuế Tiểu Bang Pennsylvania hoặc vào
trang mạng Mở Cơ Sở Kinh Doanh Mới tại Pennsylvania www.paopen4business.state.pa.us
Nếu quí vị dự tính thuê nhân công, quí vị cần phải có một Số Nhân Dạng (EIN) từ Sở Dịch Vụ
Doanh Thu Nội Bộ (Internal Revenue Service) (IRS). Để có mẫu đơn xin Số Nhân Dạng này, xin
gọi cho IRS số điện thoại 800-829-4933 hoặc nộp đơn trực tuyến tại:
www.irs.gov/businesses/small/article/0,, id = 102767,00.html
Là người chủ của một cơ sở kinh doanh, quí vị cũng sẽ có nghĩa vụ về thuế như đóng thuê, khấu trừ
thuế, bồi thường tiền thất nghiệp. Để tìm hiểu thêm và lấy các mẫu đơn quí vị cần, xin liên lạc với
Sở Dịch Vụ Doanh Thu Nội Bộ Vụ Pennsylvania ở số điện thoại 610-619-8018 hay 717-787-1064
hoặc vào trang mạng www.paopen4business.state.pa.us

NHỮNG THÔNG TIN BỔ TÚC
Môn bài, Thuế Vụ và Các Giấy Chứng Nhận
LƯU Ý: Những lệ phí này có thể thay đổi trong tương lai.
Giấy phép xây dựng – Lệ phí khác nhau
Quí vị phải đóng lệ phí nếu quí vị thay đổi cấu trúc của cơ sở. kinh doanh. Lệ phí thường dựa trên
chi phí của công trình thực hiện. Xin gọi số 610-734-7613. để liên lạc với Sở Môn Bài & Thanh Tra
Upper Darby.
Đặc quyền Kinh doanh / Ghi danh Thương Mại và Giấy phép - Kiểm tra lệ phí với Thị xã
Cho phép quí vị kinh doanh tại Upper Darby. Phải được gia hạn mỗi năm. Liên hệ với Sở Tài chính
Upper Darby bằng cách gọi số 610-734-7618.
Đặc quyền Kinh doanh / Thuế Thương Mại – Lệ phí khác nhau
Thuế đóng cho thị xã Upper Darby dựa trên tổng doanh thu. Muốn biết thêm thông tin về các loại
thuế kinh doanh của xin gọi Sở Tài Chính Upper Darby số điện thoại 610-734-7618.
Môn bài Thuế Tiểu Bang - Không lệ phí
Hầu hết các doanh nghiệp bán lẻ phải có Môn bài Thuế Thương Mại Tiểu Bang Pennsylvania. Để
biết thêm thông tin, xin gọi Sở Doanh Thu Tiểu Bang Pennsylvania số điện thoại 610-619-8018
hoặc 717-787-1064.
Giấy Chứng Nhận Sử Dụng và Sở Hữu - Kiểm tra lệ phí với Thị xã
Tất cả các cơ sở kinh doanh phải có giấy chứng nhận Sử Dụng và Sở Hữu của Thị xã Upper Darby
Liên lạc với Sở Môn Bài & Thanh Tra Thị xã Upper Darby xin gọi số 610-734-7613.

Giấy Phép Cơ Sở Thương Mại Thực Phẩm (Nếu bán hay nấu nướng thực phẩm) - Kiểm tra lệ phí
với Thị xã.
Nếu quí vị bán, phục vụ, và / hoặc chuẩn bị thức ăn, quí vị cần có một giấy phép kinh doanh thương
mại thực phẩm của Sở Y Tế Công Cộng Upper Darby. Loại giấy phép quí vị cần có phụ thuộc vào
loại hình kinh doanh dịch vụ thực phẩm mà quí vị dự tính thương mại. Để có mẫu đơn xin giấy
phép, xin gọi số 610-734-7640 để liên lạc với Sở Y tế.
An toàn thực phẩm / Giấy Chứng Nhận Khóa Học Vệ Sinh Thực Phẩm
(Nếu bán hay nấu nướng thực phẩm) Nếu quí vị bán, phục vụ, và / hoặc chuẩn bị thức ăn, quí vị có thể được yêu cầu phải có một nhân
viên làm việc toàn thời gian được chứng nhận là Người Quản Lý Vệ Sinh Thực Phẩm (CFSM). Quí
vị muốn biết thêm thông tin về việc này và về các lớp học về Vệ Sinh Thực Phẩm được công nhận
giảng dậy bằng tiếng Anh hay một ngôn ngữ khác xin gọi Sở Y Tế Upper Darby số điện thoại 610734-7640.
Những Môn Bài Khác hay Giấy Chứng Nhận Khác – Lệ phí khác nhau
Tùy thuộc vào ngành công nghiệp hoặc loại hình thương mại mà quí vị kinh doanh, quí vị hoặc
nhân viên của quí vị có thể cần phải có môn bài hay giấy chứng nhận khác của tiểu bang hay quận
hạt. Ví dụ, thẩm mỹ viện và các nhà kinh doanh được cấp môn bài của Tiểu Bang Pennsylvania.

LỆ PHÍ
Mỗi đơn xin giấy phép, môn bài hay chứng nhận đều có thể bị thu lệ phí. Lệ phí này
tùy thuộc vào loại giấy phép, số lần thanh tra cần thiết hoặc chi phí thay đổi cấu trúc cơ
sở mà quí vị đề nghị dự trù. Có những lệ phí bổ sung nếu quí vị mở một cơ sở thương
mại về thực phẩm hoặc tìm kiếm một khu qui hoạch khác nhau.

