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DOANH NGHIỆP VI MÔ BẾP 
GIA ĐÌNH LÀ GÌ (MEHKO)?
• “Nhà hàng” mini tại nhà

• Điều hành bởi một cư dân trong một ngôi nhà tư nhân.
• “Cư dân của một ngôi nhà tư nhân” có nghĩa là một cá nhân cư ngụ 

tại nhà riêng khi không ở nơi khác để làm việc hoặc mục đích đặc biệt 
hoặc tạm thời

• “Nhà riêng” có nghĩa là tòa nhà dân cư, bao gồm nhà, chung cư hoặc không 
gian được sở hữu hoặc cho thuê, nơi các cá nhân cư ngụ. MEHKO phải 
được thực hiện tại nơi cư trú chính.

• Có thể có khả năng cung cấp thực phẩm nguy hiểm; tuy nhiên, tất cả thực 
phẩm phải được chuẩn bị, nấu, và phục vụ cùng trong ngày

• Bán hoặc tặng trực tiếp cho khách hàng đến nhận, giao hàng, hoặc dùng tại 
chỗ

• Có thể sử dụng lò BBQ bên ngoài hoặc lò đốt củi bên ngoài

• Có thể hội đủ điều kiện để được cấp giấy phép cho thức uống có cồn 
từ Cơ Quan Kiểm Soát Thức Uống Có Cồn



CÁC GIỚI 
HẠN CỦA 
MEHKO:

Một nhân viên làm việc toàn thời gian, không bao gồm một thành viên 
trong gia đình hoặc một thành viên trong nhà

Lợi tức trước khi trừ thuế hằng năm không quá $54,310

Không quá 30 phần ăn cá nhân mỗi ngày và không quá 60 phần ăn mỗi 
tuần

Không dược hoạt động với tư cách là người cung cấp thực phẩm, điều hành 
thực phẩm tiểu thủ công nghiệp, và bán sỉ

Giới hạn một giấy phép MEHKO cho một địa chỉ

Không treo bảng hiệu quảng cáo phía ngoài nơi cư ngụ
Quảng cáo không được dùng từ ngữ “cung cấp thực phẩm”.  Quảng cáo 
phải bao gồm tên Cơ quan Thực thi đã cấp giấy phép, số giấy phép và một 
tuyên bố là thực phẩm “được nấu tại bếp nhà”

Giới hạn ở các trang mạng và ứng dụng di động Trung gian Dịch vụ Thực 
phẩm được Tiểu bang phê duyệt



CÁC GIỚI HẠN CỦA 
THỰC ĐƠN:

• Không được sản xuất hoặc phục vụ sữa 
tươi hoặc các sản phẩm từ sữa tươi

• Không được phục vụ hoặc bán hàu sống
• Không thể tiến hành chuẩn bị thực phẩm 

sử dụng các quy trình đặc biệt cần đòi hỏi 
một chương trình Kiểm Soát Phân Tích 
Trọng Điểm Mối Nguy Hiểm (HACCP)

• Ví dụ: Hút thuốc hoặc axit hóa thực 
phẩm không phải để tạo hương vị, sấy 
khô, lên men, đóng gói chân không,
hầm, và một số chất phụ gia



BẾP NHÀ VS. BẾP THƯƠNG MẠI

• Kiểm tra định kỳ hằng năm và phải được lên lịch hẹn
• Tiêu chuẩn kế hoạch kiểm tra (cấu trúc và thiết bị)/cấm xem xét

• Miễn trừ việc có bồn rửa tay riêng biệt trong khu vực bếp
• Máy rửa chén và bồn rửa chén được chấp thuận cho việc rửa 

và vệ sinh đồ dùng
• Thiết bị gia dụng căn bản được chấp thuận, không yêu cầu 

phải có thiết bị được Chứng nhận
• Các yêu cầu vệ sinh của Bộ luật Thực phẩm Bán lẻ Tiểu bang 

California được khuyến khích nhưng MEHKOs được miễn trừ 
từ một số yêu cầu nhất định

• MEHKOs thay thế:
• Thành phố địa phương (Cơ quan Thực thi/Xây dựng) có thể 

không yêu cầu chia phân vùng lại, cấm, hoặc hạn chế cho các 
mục đích chia phân vùng

• Sở Xây dựng và Cứu hỏa địa phương không thể cấu thành sự 
thay đổi chỗ ở vì nơi ở được sử dụng cho MEHKO



TRỞ THÀNH MỘT MEHKO:

• Hoàn tất mẫu đơn, cung cấp các chứng từ hỗ trợ và 
đóng lệ phí

• Kiểm tra bước đầu sau khi đơn đã được duyệt để 
chứng nhận MEKHO đáp ứng các yêu cầu và có thể 
hoạt động một cách an toàn

• Giấy phép được cấp cho một năm và không thể 
chuyển nhượng

Đơn và 
Lệ phí

Kiểm tra

Giấy 
phép



GIẤY PHÉP MEHKO
• Cung cấp thực đơn của các món ăn và nước uống giải khát 
• Các Thủ tục Hoạt động Tiêu chuẩn (SOPs)

• Nơi cư trú phải có:
• Nhà vệ sinh với bồn rửa mặt với nước nóng và nước lạnh
• Một bồn, với nước nóng và nước lạnh, để rửa và khử trùng các 

đồ dùng và thiết bị. Máy rửa chén cũng có thể được sử dụng.
• Nước uống an toàn
• Các khu vực có bề mặt của bếp, nhà kho, và nhà vệ sinh phải 

dễ dàng cho việc lau chùi
• Doanh nhân MEHKO phải sở hữu giấy Chứng nhận về An toàn Thực 

phẩm 
• Bất cứ ai khác liên quan trong việc xử lý thực phẩm cần phải có 

một Thẻ của Người Xử lý Thực phẩm.



MEHKO ĐƯỢC QUY ĐỊNH 
NHƯ THẾ NÀO?

Giám sát của DEH:

• Một cuộc kiểm tra định kỳ trong vòng 12 tháng. Cần lấy hẹn với 
tổng đài viên tại thời điểm thuận lợi cho họ

• Các cuộc kiểm tra bổ sung sẽ được lên lịch trong việc ứng phó 
với một vấn đề phàn nàn hoặc một trường hợp khẩn cấp

• Được miễn trừ hệ thống dán cáo thị/xếp loại
• DEH có thể yêu cầu giấy phép gia hạn hằng năm 
Các Cơ quan Đối tác (Cơ quan Thực thi, Thành phố, Cảnh sát và Cứu 
hỏa, v.v.) giám sát:

• Biển báo
• Tiếng ồn ào
• Những điều phiền toái (quá đông đúc người, giao thông tắc 

nghẽn, bãi đậu xe có vấn đề, rác đổ tràn ngập, v.v.)



TẠI SAO PHẢI TRỞ 
THÀNH MỘT MEHKO? 

• Cung cấp cơ hội về mặt kinh tế 
• Xây dựng các kỹ năng và khả năng có việc làm
• Làm giảm thiểu các rào cản cho việc bước vào 
lãnh vực kinh doanh thực phẩm  
• Làm giảm thiểu chi phí cố định và chi phí biến 
đổi (overhead cost) cho việc điều hành một 
doanh nghiệp nhỏ cung cấp thực phẩm
• Giúp xây dựng cộng đồng
• Nâng cao các lựa chọn thực phẩm tươi tốt đã 
được chuẩn bị dựa vào khu vực láng giềng
• Cộng thêm sự phục hồi đối với hệ thống lương 
thực không được vững mạnh của chúng ta 
• Tăng cường việc giám sát và giáo dục vấn đề 
an toàn lương thực cho những người có thể  
đang hoạt động mà không có giấy phép  



Sở Sức Khỏe Môi Trường
Phân Ban Bảo Vệ người Tiêu Dùng

1555 Berger Dr.
Suite 300

San Jose, CA 95112
Điện thoại: 408-918-3400

Thư điện tử: MEHKO@deh.sccgov.org
www.ehinfo.org

mailto:MEHKO@deh.sccgov.org
http://www.ehinfo.org

	DOANH NGHIỆP VI MÔ�BẾP GIA ĐÌNH ��(MEHKOs)
	DOANH NGHIỆP VI MÔ BẾP GIA ĐÌNH LÀ GÌ (MEHKO)?
	CÁC GIỚI HẠN CỦA MEHKO:
	CÁC GIỚI HẠN CỦA THỰC ĐƠN:
	BẾP NHÀ VS. BẾP THƯƠNG MẠI
	TRỞ THÀNH MỘT MEHKO:
	   GIẤY PHÉP MEHKO 
	MEHKO ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO? 
	TẠI SAO PHẢI TRỞ THÀNH MỘT MEHKO? 
	Slide Number 10

