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Đề tài 1 - Phần giới thiệu 
 

Phần giới thiệu Đây là tài liệu huấn luyện tự học trình bày về: 

• khi có giấy phép rượu bán lẻ hoặc kinh doanh đêm 
khuya (rượu bán lẻ), điều đó có nghĩa gì đối với quý vị 

• các điều kiện thông thường đối với giấy phép rượu 
bán lẻ hoặc kinh doanh đêm khuya (rượu bán lẻ) 

• các điều kiện đặc biệt đối với một số giấy phép rượu 
bán lẻ hoặc kinh doanh đêm khuya (rượu bán lẻ). 

 
 

Ai nên sử dụng 
tài liệu này? 

Bất cứ ai cần biết về giấy phép rượu bán lẻ hoặc kinh doanh 
đêm khuya (rượu bán lẻ) và các điều kiện. 
Người này có thể là: 

• người mới được cấp giấy phép hoặc người được chỉ định 

• người đã có giấy phép nhưng cảm thấy không hiểu rõ giấy 
phép của mình 

• giám đốc công ty được cấp giấy phép rượu bán lẻ hoặc kinh 
doanh đêm khuya (rượu bán lẻ) 

• nhân viên quản lý hoặc giám thị tiệm có giấy phép, được cấp 
giấy phép rượu bán lẻ hoặc kinh doanh đêm khuya (rượu 
bán lẻ). 

 
 

Kết quả 
học tập 

Một khi đã hoàn tất tài liệu này, quý vị có thể: 

• xác định lúc nào và nơi nào mình được phép bán 
rượu cho khách hàng 

• xác định bất kỳ điều kiện đặc biệt nào được áp 
dụng với loại giấy phép của mình 

• xác định những điều có thể sẽ vi phạm giấy phép 
rượu bán lẻ hoặc kinh doanh đêm khuya (rượu bán 
lẻ) 

• xác định các yêu cầu trong Bộ Điều lệ Ứng xử 
(Code of Conduct) rượu bán lẻ. 
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Topic 1 - Introduction 

Introduction This is a self-paced training guide outlining: 

• what holding a packaged liquor or late night (packaged 
liquor) licence means for you 

• the standard conditions on a packaged liquor or late night 
(packaged liquor) licence 

• special conditions on some packaged liquor or late night 
(packaged liquor) licences.  

 

Who should use 
this guide? 

Anyone who needs to know about packaged liquor or late night 
(packaged liquor) licences and its conditions.  

This may include: 

• new licensees or nominees 

• existing licensees who don’t feel they know enough about 
their licence  

• company directors who hold a packaged liquor or late night 
(packaged liquor) licence 

• managers or supervisors at licensed premises with a 
packaged liquor or late night (packaged liquor) licence. 

 

Learning 
outcomes 

Once you have completed this guide, you should be able to: 

• identify when and where you are permitted to supply 
alcohol to customers 

• identify any special conditions that apply to your licence 
type 

• identify possible breaches to a packaged liquor or late night 
(packaged liquor) licence 

• identify the requirements in the packaged liquor Code of 
Conduct. 
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Đề tài Trong tài liệu này có những đề tài dưới đây: 

• Phần giới thiệu 

• Sơ lược về giấy phép rượu bán lẻ hoặc kinh doanh đêm 
khuya (rượu bán lẻ) 

• Bộ Điều lệ Ứng xử rượu bán lẻ 

• Các điều kiện của giấy phép rượu bán lẻ hoặc kinh doanh 
đêm khuya (rượu bán lẻ) 

- các điều kiện thông thường 

- chấp thuận tính tiền ngoài phạm vi đã định. 
 
 

Trước khi 
quý vị bắt 
đầu 

Bảo đảm quý vị biết rõ mình có hoặc đã nộp đơn xin loại giấy 
phép gì. 

Lục tìm giấy phép hoặc bản sao đơn xin đã nộp cho Ủy hội 
Giám sát Cờ bạc và Rượu (VCGLR-Victorian Commission for 
Gambling and Liquor Regulation). 

 
 
Cách sử 
dụng tài liệu 
này

Đây là tài liệu huấn luyện tự học để quý vị có thể nghiên cứu 
trong thời gian riêng và nhanh chậm tùy sức của mình. 

 
 
Các biểu 
tượng quý vị 
sẽ thấy trong 
tài liệu này 

Các biểu tượng sau đây được sử dụng trong tài liệu này: 
 

Đây là gợI ý – chi tiết quý vị có thể 
thấy có ích. 

 
 

Mỗi đề tài có phần Kiểm tra trình độ hiểu 
biết của quý vị. Phần này có những câu 
hỏi về nội dung đề tài và trong một số 
trường hợp có cả tình huống ví dụ và các 
câu hỏi. 

 
 

Một khi quý vị đã hoàn tất phần Kiểm tra 
trình độ hiểu biết của quý vị, biểu tượng 
này sẽ hướng dẫn quý vị lật đến các câu 
trả lời ở phần cuối tài liệu này. 
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Topics The following topics are included in this guide: 

• Introduction  

• About packaged liquor or late night (packaged liquor) 
licences 

• Packaged liquor Code of Conduct 

• Packaged liquor or late night (packaged liquor) licence 
conditions 

- standard conditions 

- remote checkout approvals. 

 

Before you 
begin  

Make sure you are clear about the type of licence you have or 
have applied for.   

Locate your licence or a copy of the application form you 
submitted to the Victorian Commission for Gambling and Liquor 
Regulation (VCGLR).  

 

How to use this 
guide 

This guide is self-paced so you can work through it in your own 
time and at your own pace. 

 

Icons you will 
see in this guide 

The following icons have been used throughout this guide: 

 

 

This is a tip – something you may find 
useful. 

 

 

 

Each topic has a Check your 
understanding section. It includes 
questions on the content covered and in 
some instances, uses a scenario and 
questions.  

 

 

 

Once you’ve completed the Check your 
understanding, this icon directs you to the 
answers at the back of the guide. 
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Đề tài 2 - Sơ lược về giấy phép rượu 
bán lẻ và kinh doanh đêm khuya (rượu 
bán lẻ) 

 

Đề tài này trình 
bày về điều gì 

Đề tài này xem xét các loại doanh nghiệp có giấy phép rượu 
bán lẻ hoặc kinh doanh đêm khuya (rượu bán lẻ) và nơi mà 
rượu có thể được phục vụ và và tiêu thụ. 

 
Phần giới thiệu Giấy phép Rượu bán lẻ cho phép cung cấp rượu cho 

khách hàng uống ở ngoài tiệm cho đến 11 giờ tối. 
 

Giấy phép kinh doanh đêm khuya (rượu bán lẻ) cho phép 
cung cấp rượu cho khách hàng uống ở ngoài tiệm sau 1 giờ 
sáng. 

 
Có thể cung 
cấp và uống 
rượu ở đâu? 

Giấy phép rượu bán lẻ và kinh doanh đêm khuya (rượu 
bán lẻ) cho phép cung cấp rượu đựng trong thùng/chai 
còn nguyên chưa mở, chỉ để tiêu thụ ở ngoài tiệm quý 
vị. 
Việc cung cấp rượu cho khách hàng phải được thực hiện trong 
phạm vi khu vực lằn kẻ đỏ trên sơ đồ, trừ trường hợp giấy 
phép của quý vị quy định khác đi. 
Ví dụ, theo Đạo luật Cải cách Kiểm soát Rượu năm 1998 (Đạo 
luật), VCGLR có quyền cấp giấy phép cung cấp rượu tại bất kỳ 
tiệm nào khác. Điều này sẽ được ghi rõ trên giấy phép của quý 
vị nếu là vậy. 
Điều này có thể bao gồm, trong trường hợp siêu thị, sự 
chấp thuận tính tiền ngoài phạm vi đã định, cho phép việc 
bán hàng diễn ra qua trung gian quầy tính tiền của siêu 
thị. 

 
 
Uống thử Theo giấy phép rượu bán lẻ hoặc là kinh doanh đêm khuya (rượu 

bán lẻ), quý vị có thể cho 'uống thử' miễn phí trong tiệm quý vị, ví 
dụ như uống thử rượu vang. 

Trường hợp này được coi là cung cấp rượu miễn phí. Nói cách 
khác, quý vị cung cấp rượu cho khách hàng và họ có thể uống 
thử miễn phí và không bắt buộc phải mua. 

 

Ai có thể cung 
cấp rượu? 

Chỉ có người trên 18 tuổi được phép cung cấp rượu. 

Trẻ vị thành niên có thể làm việc để giao rượu bán lẻ tới cho 
người trên 18 tuổi để họ uống ở ngoài tiệm có giấy phép. Điều 
này có nghĩa là người dưới 18 tuổi có thể đem thức uống đến xe 
của khách hàng, nhưng không được phép tiếp khách mua rượu 
hoặc nhận tiền trả cho rượu. 
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Topic 2 - About packaged liquor and late night 
(packaged liquor) licences 

What this topic 
covers 

This topic looks at the types of premises that hold a packaged 
liquor or late night (packaged liquor) licence and where alcohol 
can be served and consumed. 

 

Introduction A packaged liquor licence permits the supply of alcohol to 
customers for consumption off the premises until 11pm. 
 
A late night (packaged liquor) licence permits the supply of 
alcohol to customers for consumption off the premises past 
1am. 
 

Where can 
alcohol be 
supplied and 
consumed? 

A packaged liquor and late night (packaged liquor) licence 
authorises the supply of alcohol in sealed containers, for 
consumption off your premises only. 

The supply of alcohol to customers must be carried out within 
the red-line area on the plan, unless your licence states 
otherwise.  

For example, under the Liquor Control Reform Act 1998 (the 
Act), the VCGLR has the authority to grant the supply of liquor 
on any other premises. This will be clearly stated on your licence 
if this is the case. 

This may include, in the case of a supermarket, a remote 
checkout approval, allowing the sale to occur via a supermarket 
checkout.  

 
Tastings Under a packaged liquor licence or late night (packaged liquor) 

licence, you can offer free ‘tastings’ in your premises, for example 
wine tastings.  

This is considered gratuitous supply of liquor. In other words, 
you are offering the alcohol to a customer and they may take part 
in the tasting for free and without any obligation to purchase. 

 

Who can supply 
liquor? 

Only people over 18 years of age are allowed to supply liquor.   

Minors can be employed to deliver packaged liquor to a person 
over 18 years of age for consumption off the licensed premises. 
What this means is that a person under 18 years of age can carry 
drinks to a customer’s car, but is not allowed to take orders or 
money for liquor. 
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Trẻ vị 
thành niên 
có được 
phép có 
mặt tại 
tiệm 
không? 

Trẻ vị thành niên chỉ được phép có mặt tại tiệm có giấy phép 
rượu bán lẻ hoặc kinh doanh đêm khuya (rượu bán lẻ) nếu em 
này được tuyển dụng để làm các công việc khác ngoài việc cung 
cấp rượu hoặc nếu em này đi chung với cha mẹ hoặc người lớn 
có trách nhiệm thay thế cha mẹ. 

 
 
Sơ đồ lằn kẻ 
đỏ của quý vị 
là gì? 

Sơ đồ lằn kẻ đỏ của quý vị là sơ đồ quý vị nộp chung với đơn 
xin giấy phép rượu hoặc nếu quý vị là người được chuyển 
nhượng doanh nghiệp có sẵn giấy phép rượu thì người chủ 
ban đầu hay chủ trước đã nộp sơ đồ này. 
Đây là sơ đồ quan trọng vì theo đó quý vị biết nơi quý vị có thể 
bán rượu trong tiệm của mình. Nếu tiệm quý vị bán các thứ 
khác nhau (siêu thị hoặc tiệm tạp hóa) thế nào quý vị cũng có 
một chỗ riêng biệt để bày và bán rượu. 
Nếu có giấy phép cũ hơn, quý vị có thể có sơ đồ lằn kẻ đỏ bao 
gồm toàn bộ cơ sở. Tại siêu thị, điều này có thể là trẻ vị thành 
niên không được phép vào các khu vực ăn uống nếu không đi 
chung với cha mẹ hoặc người lớn có trách nhiệm thay thế cha 
mẹ. Trong tình huống này, người có giấy phép nên nộp sơ đồ 
mới cho VCGLR ghi rõ khu vực bán rượu dành riêng giống như 
ví dụ ở trang 5. 
Nếu định tân trang tiệm có giấy phép của mình và thay đổi sơ 
đồ lằn kẻ đỏ, quý vị cần phải nộp sơ đồ mới để VCGLR xét 
duyệt trước khi thực hiện việc tân trang dự tính. 
Nếu Cảnh Sát Victoria hoặc Thanh tra viên của VCGLR đến 
tiệm quý vị, thế nào họ cũng có bản sao sơ đồ của quý vị và sẽ 
kiểm tra xem quý vị có buôn bán nội trong phạm vi khu vực lằn 
kẻ đỏ hay không. 
Đạo Luật Cải Cách Kiểm Soát Rượu Năm 1998 (Liquor Control 
Reform Act 1998) không những đòi hỏi quý vị phải có một bản 
sao sơ đồ lằn kẻ đỏ tại tiệm quý vị mà còn phải xuất trình cho 
cảnh sát hoặc thanh tra của VCGLR xem nếu họ hỏi quý vị. 
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Are minors 
allowed on 
licensed 
premises? 

Minors are only allowed in a packaged liquor or late night 
(packaged liquor) licensed premises if they are employed in 
duties other than the supply of liquor or if they are in the company 
of a parent or a responsible adult acting in the place of a parent. 

 

What is your 
red-line plan? 

The red-line plan is the plan that you submitted with your 
application for your liquor licence, or if you are the transferee for 
an existing licensed premises, the plan submitted by the original 
or previous licensee. 

This plan is important as it shows where alcohol can be supplied 
on your premises. If you have a mixed business retail store 
(supermarket or grocery store), you will likely have a specific area 
that alcohol can be displayed and supplied. 

If you have an older licence, you may have a red-line plan that 
includes the entire building.  In a supermarket, this would mean 
that minors would not be allowed into the food areas without 
being in the company of a parent or a responsible adult acting in 
the place of a parent. In this circumstance, it recommended for 
the licensee to submit a new plan to the VCGLR detailing a 
dedicated liquor area as per the example on page 5. 

If you intend to do renovations to your licensed premises that 
changes your red-line plan, you will need to submit a new plan to 
the VCGLR for approval prior to making the proposed changes. 

If you get a visit from Victoria Police or a VCGLR inspector, they 
will likely have a copy of your plan and will check that you are 
operating within the red-line area. 

It is an obligation under the Liquor Control Reform Act 1998 that 
you not only keep a copy of your red-line plan on your premises, 
but that you produce it if requested to by the police or a VCGLR 
inspector.  



	

	

 
 
 

Giấy phép rượu bán lẻ và kinh doanh đêm khuya (rượu bán lẻ) Tài liệu huấn luyện tự học 
 
 

Sơ đồ lằn kẻ đỏ ví dụ 
 
 

Siêu thị và Tiệm bán rượu tỉnh lẻ 
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Tiệm bán rượu 

 

 

 
	



Packaged liquor and late night (packaged liquor) licence Self-paced Guide 

Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation Page 5 

Sample red-line plan 

Bottle shop

C
as

hi
er

s

Cashiers

Supermarket

Smalltown Supermarket and Bottleshop
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Kiểm tra trình độ hiểu biết của quý vị – 
sơ lược về giấy phép rượu bán lẻ hoặc 
giấy phép kinh doanh đêm khuya (rượu 
bán lẻ) 

Đã đến lúc để kiểm tra trình độ hiểu biết của quý vị về những gì 
đã được trình bày cho đến điểm này. 

Xin quý vị trả lời các câu hỏi dưới đây rồi so câu trả lời của mình 
với câu trả lời ở phần cuối tài liệu huấn luyện này. 

 
Q.1 Một phụ nữ mua một chai rượu vang tại tiệm quý vị. Bà ấy nói là 

bà ấy đang trên đường đi tới buổi ăn ngoài trời (picnic) và không 
có đồ mở nút bấc và nhờ quý vị mở chai rượu vang giùm. 

Quý vị có vi phạm giấy phép của mình hay không nếu quý vị 
mở chai rượu vang cho người phụ nữ này? 

Có / Không 

Xin quý vị giải thích câu trả lời của mình: 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Q.2 Vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, quý vị bước vào Siêu Thị 
David’s tại Hawthorn; họ có giấy phép rượu bán lẻ. 

Trong lúc đi loanh quanh trong siêu thị, quý vị đi ngang qua 
một cái bàn cho uống thử rượu vang. Một nhân viên mời quý 
vị uống thử rượu vang. 

Quý vị từ chối. 

Nhân viên hỏi nếu vậy quý vị có muốn thử một loại bia địa 
phương mới không. 

Lần này quý vị nhận lời. 

Siêu thị David's có vi phạm giấy phép của họ không? 

Có / Không 

Xin quý vị giải thích câu trả lời của mình: 
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Check your understanding – about packaged 
liquor or late night (packaged liquor) licences 

 

It is time to check your understanding of what has been covered 
so far. 

Please complete the questions below and check your responses 
against the answers provided at the back of this guide. 

 

Q.1 A woman purchases a bottle of wine in your store. She explains 
that she is on her way to a picnic and doesn’t have a cork screw, 
and asks you to open the bottle for her. 

Will you be in breach of your licence if you open the bottle for 
her? 

Yes / No 

Explain your answer:  

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

Q.2 At 11.00am on Saturday morning you walk into David’s 
Supermarket in Hawthorn; they hold a packaged liquor licence. 

Whilst walking around the store, you walk past a table set up 
with wine tasting. A staff member asks if you would like to taste 
one of the wines.   

You say no.   

The staff member asks you if would like to try a new local beer 
instead. 

This time you say yes. 

Is David’s Supermarket in breach of their licence? 

Yes / No 

Explain your answer:  

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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Q.3 Khách hàng có thể mua rượu từ tiệm bán rượu và trả tiền 
chung với các thứ hàng đã mua trong siêu thị tại quầy tính tiền 
của siêu thị nếu siêu thị không được phép tính tiền ngoài 
phạm vi đã định. 

Đúng / Sai 
 
 

Sử dụng sơ đồ lằn kẻ đỏ ở trang 5 để trả lời các câu 
hỏi dưới đây: 

Q.4 Có phải tổ chức uống thử rượu trong siêu thị là trái luật không? 

Phải / Không 

Xin quý vị giải thích câu trả lời của mình: 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q.5 Người tính tiền tại quầy tính tiền của tiệm bán rượu phải trên 
18 tuổi? 

Đúng / Không 

Xin quý vị giải thích câu trả lời của mình: 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q.6 Khách hàng dưới 18 tuổi mua sắm trong siêu thị đi vào tiệm 
bán rượu mà không có người lớn có trách nhiệm đi theo là trái 
luật? 

Đúng / Không 

Xin quý vị giải thích câu trả lời của mình: 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bây giờ so câu trả lời của quý vị với câu trả lời ở trang 21. 
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Q.3 A customer can take alcohol from the bottle shop and pay for it 
with their supermarket shopping at the supermarket registers if 
there is no approval for a remote checkout in place. 

True / False 

 

 Use the red-line plan on page 5 to answer the following 
questions: 

Q.4 Is it an offence to hold a wine tasting in the supermarket? 

Yes / No 

Explain your answer:  

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

Q.5 The cashiers on the registers in the bottle shop must be over 18 
years old? 

Yes / No 

Explain your answer:  

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

Q.6 It is an offence for supermarket customers under 18 years old to 
go into the bottle shop without a responsible adult? 

Yes / No 

Explain your answer:  

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

 

Now check your answers on page 21. 
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Đề tài 3 – Bộ Điều lệ ứng xử rượu bán 
lẻ 

 

Đề tài này trình 
bày về điều gì 

Đề tài này xem xét Bộ Điều lệ ứng xử (Code of Conduct), tại 
sao nó được áp dụng và nó có ảnh hưởng thế nào đến tiệm 
quý vị. 

 

Phần giới thiệu Ngoài Đạo Luật Cải Cách Kiểm Soát Rượu, Bộ Điều lệ Ứng 
xử là văn kiện chủ trương mà người có giấy phép rượu bán 
lẻ và kinh doanh đêm khuya (rượu bán lẻ) phải tuân thủ.  

Bộ Điều lệ này ghi các tiêu chuẩn mà người có giấy phép rượu 
bán lẻ cần phải đạt được. 

 
Gồm có 
những gì? 

Bộ Điều lệ Ứng xử có những yêu cầu về: 
• khuyến mãi vô trách nhiệm và không thích hợp 
• các bảng hiệu cần thiết 
• quản lý và huấn luyện nhân viên về RSA 
• sức khoẻ và an toàn ngành nghề 
• kinh doanh công bằng 

 
Bộ Điều lệ 
Ứng xử 

Muốn biết thông tin về Bộ Điều lệ Ứng xử hoặc tải Bộ Điều lệ 
này về máy, truy cập trang mạng VCGLR tại vcglr.vic.gov.au. 

 
Nhiều khi quý vị nên in Bộ Điều lệ Ứng xử ra và làm nổi bật 
các phần quý vị cảm thấy đặc biệt quan trọng. 
Nhiều khi quý vị nên trao cho nhân viên một bản để họ biết về 
những bổn phận trong Bộ Điều Lệ này. 

 
Trẻ vị thành 
niên trong 
tiệm 

 
Bộ Điều lệ Ứng xử quy định: 

• Trẻ vị thành niên không được phép có mặt trong tiệm 
có giấy phép trừ phi đi chung với cha/mẹ, người phối 
ngẫu hoặc người giám hộ hoặc người lớn có trách 
nhiệm. 

• Người có giấy phép phải bảo đảm bất cứ nhân viên vị 
thành niên nào làm việc tại tiệm có giấy phép đều 
không dính dáng gì đến việc cung cấp rượu trừ khi là 
trong khuôn khổ chương trình huấn luyện được VCGLR 
chấp thuận. 

• Người có giấy phép phải có danh sách/sổ đăng ký trẻ vị 
thành niên làm việc tại tiệm (có thể là sổ chấm công và 
sổ lương) và xuất trình khi có yêu cầu của viên chức 
thẩm quyền của Cảnh sát Victoria hoặc thanh tra viên 
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Topic 3 – Packaged liquor Code of Conduct 

What this topic 
covers 

This topic looks at the Code of Conduct, why it was introduced 
and how it affects your business. 
 

Introduction The Code of Conduct is a policy document that all packaged 
liquor and late night (packaged liquor) licensees must adhere 
to, in addition to the Liquor Control Reform Act. 

It outlines the standards that packaged liquor licensees need to 
meet. 
 

What does it 
contain? 

The Code of Conduct includes requirements about: 

• irresponsible and inappropriate promotions 

• required signage 

• management and staff training in RSA 

• occupational health and safety  

• fair trading.  

 

The Code of 
Conduct 

For information on the Code of Conduct or to download the 
Code of Conduct, go to the VCGLR website at vcglr.vic.gov.au. 

 

 

You may wish to print a copy of the Code of Conduct and 
highlight the sections that you feel are particularly important. 

You may want to give a copy to your staff, so that they are 
aware of the obligations. 

 

Minors on 
premises 

The Code of Conduct sets out that: 

• No minors are to be permitted on the licensed premises 
unless they are accompanied by a parent, spouse or 
guardian or a responsible adult.  

• The licensee shall ensure that any minor employed to 
work on licensed premises is not involved in the supply 
of liquor unless it is part of a training program approved 
by the VCGLR.  

• The licensee must maintain a list/register of minors 
employed on the premises (which may be the business 
time and wages record book) and which is available 
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về cờ bạc và rượu. 

• Người có giấy phép phải từ khước bán rượu cho người 
lớn (kể cả cha/mẹ) nếu có lý do hợp lý để cho rằng 
người này mua rượu cho trẻ vị thành niên. 

 
 

Bảng hiệu Theo quy định trong Bộ Điều lệ Ứng xử, quý vị 
phải yết thị các bảng hiệu sau đây: 

• Do Not Attempt To Buy Liquor For Under 18s  
(Đừng Tìm cách Mua Rượu Cho Người Dưới 18 
tuổi) 

• Intoxicated? Drunk? Disorderly? 
(Say xỉn? Say rượu? Phá rối trật tự?) 

• Under 18? No Supply 
(Dưới 18? Không Bán) 

• số điện thoại miễn phí của Đường dây trực tiếp 
(Directline) 

• tất cả thông tin về bất kỳ luật pháp địa phương nào 
cấm tiêu thụ rượu ở nơi công cộng. 

 
 

Nội qui Người có giấy phép phải soạn thảo 'nội qui' của tiệm có 
giấy phép, quy định các trách nhiệm và nghĩa vụ của nhân 
viên trong việc bán và cung cấp rượu theo đúng các 
nguyên tắc phục vụ rượu có trách nhiệm hiện hữu. 

 Người có giấy phép hoặc người có trách nhiệm phải cất giữ 
'nội qui' này tại tiệm và xuất trình khi có lời yêu cầu của 
viên chức thẩm quyền của Cảnh sát Victoria hoặc thanh tra 
viên của VCGLR nếu có yêu cầu. 

 
 

Camera 
giám sát 

Trong trường hợp người có giấy phép đã gắn lắp và duy trì hệ 
thống máy quay hình giám sát có thể xác định rõ ràng các cá 
nhân và có giờ giấc và ngày và chiếu hình ảnh liên tục tất cả 
các lối vào và lối ra liên quan, bản sao các hình ảnh quay được 
này phải được cung cấp khi có yêu cầu để Cảnh sát Victoria, 
thanh tra viên VCGLR, hay người có giấy ủy quyền của 
VCGLR xem ngay hoặc lấy đi hoặc giữ lại trong ít nhất hai (2) 
tuần trong trường hợp có công nghệ. 

Trong trường hợp giấy phép có điều kiện CCTV (như trên), 
điều kiện thông thường hiện tại của giấy phép này đòi hỏi 
người có giấy phép giữ lại hình ảnh/đoạn video đã quay 
được trong 30 ngày. 
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upon request for viewing by an authorised officer of the 
Victoria Police or a gambling and liquor inspector. 

• The licensee must, where there are reasonable grounds 
for considering that an adult (including parents) is 
purchasing alcohol for a minor, decline the purchase of 
the alcohol. 

 

Signage The Code of Conduct sets out that the following 
signs/information must be displayed: 

• Do Not Attempt To Buy Liquor For Under 18s 

• Intoxicated? Drunk? Disorderly? 

• Under 18? No Supply 

• the free call number for Directline  

• any information about any municipal local law, which 
prohibits the consumption of alcohol in a public place. 

  

House rules The licensee must develop a set of ‘house rules’ for the 
licensed premises, which will set out the responsibilities and 
obligations of staff in the sale and supply of alcohol in 
accordance with established responsible service of alcohol 
principles. 

The ‘House Rules’ must be retained on the premises in the 
possession of the licensee or responsible person and be made 
available to an authorised member of the Victoria Police or a 
VCGLR inspector if requested. 

 

Surveillance 
cameras 

Where the licensee has installed and maintains a surveillance 
recording system able to clearly identify individuals and which 
shows time and date and provides continuous images of all 
relevant entrances and exits, a copy of the recorded images 
must be available upon request for immediate viewing or 
removal by the Victoria Police, a VCGLR inspector, or a person 
authorised in writing by the VCGLR, or otherwise retained for at 
least two (2) weeks where technology exists. 

Where a licence has CCTV conditions (as above), the current 
standard condition requires the licensee to retain the 
images/footage for 30 days. 
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Bán hàng qua 
đường bưu 
điện, fax, điện 
thoại hoặc 
internet 

Nếu định bán rượu bằng cách nhận đơn đặt hàng qua điện 
thoại hoặc fax hoặc bằng thư từ, quý vị phải ghi số giấy phép 
rượu của mình trên bất kỳ quảng cáo hoặc thông tin nào được 
công bố bằng văn bản hoặc hình thức điện tử liên quan đến 
những trường hợp bán hàng vừa nêu. 
  
Nếu dự định quảng cáo trên hoặc cung cấp rượu qua mạng 
internet, quý vị phải luôn luôn đăng thông báo sau đây ở vị trí 
dễ nhìn thấy trên trang mạng để khách hàng sẽ để ý đến nội 
dung của nó. 

 
“KHUYẾN CÁO 

 
Theo Đạo luật Cải cách Kiểm soát Rượu năm 1998, những 
điều dưới đây là trái luật  

 
• cung cấp rượu cho người dưới 18 tuổi [phạt hơn 

17.000 đô-la] 
• để cho người dưới 18 tuổi đến mua hoặc nhận rượu 

[phạt hơn 600 đô-la]” 
 

Người có giấy phép phải bảo đảm chỉ người từ 18 tuổi trở 
lên mới được phép mua rượu. Người có giấy phép phải 
bảo đảm rằng cách thức giao hàng bao gồm việc yêu cầu 
xuất trình giấy tờ chứng minh tuổi tác nếu thích hợp. 
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Sale by means 
of mail, 
facsimile, 
telephone or 
internet 

If you intend to sell liquor by taking orders over the telephone or 
by facsimile or by mail order, you must display your liquor 
licence number in any advertisement or information published in 
writing or electronically in connection with such sales. 
 
If you intend to advertise or supply liquor by means of the 
internet you must display the following notice prominently on 
the site at all times so that customers will notice its contents. 
 

“WARNING 
 

Under the Liquor Control Reform Act 1998 it is an offence 
 
• to supply alcohol to a person under the age of 18 years 

[penalty exceeds $17,000] 
• for a person under the age of 18 years to purchase or 

receive liquor [penalty exceeds $700]” 
 
A licensee must ensure that liquor is purchased by a person 
aged 18 or over. The licensee must ensure that delivery 
arrangements include requiring proof of age to be sighted 
where appropriate. 
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Kiểm tra trình độ hiểu biết của quý vị 
– Bộ Điều lệ Ứng xử rượu bán lẻ 

Đã đến lúc để kiểm tra trình độ hiểu biết của quý vị về những gì 
đã được trình bày cho đến điểm này. 

Xin quý vị trả lời các câu hỏi dưới đây rồi so câu trả lời của mình 
với câu trả lời ở phần cuối tài liệu huấn luyện này. 

Q.1 Một thiếu niên 16 tuổi đi cùng người anh 18 tuổi vào tiệm 
quý vị. Cậu thiếu niên 16 tuổi này có được phép vào tiệm 
không? 

Có / Không 

Xin quý vị giải thích câu trả lời của mình: 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q.2 Giang, 17 tuổi, xin vào làm công việc thủ kho bán thời gian tại 
tiệm quý vị. Công việc này làm trong nhà kho và bảo đảm các 
kệ đầy đủ hàng. 

Quý vị có thể mướn Giang không? 

Có / Không 

Xin quý vị giải thích câu trả lời của mình: 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Q.3 Một cặp trung niên cùng các cô con gái tuổi thiếu niên bước vào 
tiệm quý vị vào một buổi chiều Thứ Bảy. Cặp vợ chồng này là 
khách quen và tổ chức nhiều buổi tiệc tùng và thường bỏ rất 
nhiều tiền mua hàng của tiệm quý vị. 

Khi họ đi loanh quanh trong tiệm, các cô con gái lấy những thức 
uống pha sẵn và bỏ vào xe đẩy của cha mẹ. 

Tại quầy tính tiền, quý vị nghe người tính tiền nói là cô ấy không 
thể bán thức uống pha sẵn cho cặp vợ chồng này. 

Tại sao cô ấy lại nói như vậy? 
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Check your understanding – Packaged liquor 
Code of Conduct 

 

It’s time to check your understanding of what has been covered 
so far. 

Please complete the questions below and check your responses 
against the answers provided at the back of this guide. 

Q.1 A 16-year old boy comes into your store with his 18-year-old 
brother. Is the 16-year-old boy allowed in the store? 

Yes / No 

Explain your answer:  

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

Q.2 Josh, 17 years old, applies for a part-time job as a storeman in 
your store. The job involves working in the storeroom and 
ensuring shelves are stocked.  

Can you employ Josh? 

Yes / No 

Explain your answer:  

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

Q.3 A middle-aged couple and their teenage daughters come into 
your store on a Saturday afternoon. The couple are regulars and 
host many functions, often spending a lot of money in your store. 

As they walk around the store, the girls pick up some pre-mixed 
drinks and put them in their parents’ trolley. 

At the cash register, you observe the cashier state that she 
cannot sell the pre-mixed drinks to the couple. 

Why might she do this? 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
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Q.4 Vì cặp vợ chồng này là khách quen, người tính tiền có nên 

du di và bán cho họ không? 

Có / Không 

Xin quý vị giải thích câu trả lời của mình: 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q.5 Quý vị cần phải hiển thị những bảng hiệu nào sau đây trong 
cửa hàng rượu của quý vị? 

(khoanh tròn các câu trả lời đúng) 

a) Do Not Attempt To Buy Liquor For Under 18s  
(Đừng Tìm cách Mua Rượu Cho Người Dưới 18 tuổi) 

b) Intoxicated? Drunk? Disorderly? 
(Say xỉn? Say rượu? Phá rối trật tự?) 

c) Under 18? No Supply 
(Dưới 18? Không Bán) 

d) Số điện thoại miễn phí của Đường dây trực tiếp 
(Directline) 

e) tất cả thông tin về bất kỳ luật pháp địa phương nào cấm 
tiêu thụ rượu ở nơi công cộng. 

 
 
 
 

Q.6 Là người có giấy phép, quý vị phải có 'nội qui' dành cho tiệm 
có giấy phép. 

Xin cho biết trong 'nội qui' này cần phải có những điều gì: 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bây giờ so câu trả lời của quý vị với câu trả lời ở trang 24. 
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Q.4 As the couple are known to you, should the cashier make an 
allowance and serve them? 

Yes / No 

Explain your answer:  

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

Q.5 Which of the following signs are you required to display in your 
liquor store? 

(circle the correct answers) 

a) Do Not Attempt To Buy Liquor For Under 18s 

b) Under 18? No Supply 

c) Intoxicated? Drunk? Disorderly? 

d) Free call number for Directline 

e) any information about any municipal local law, which 
prohibits the consumption of alcohol in a public place. 

 

 

Q.6 As a licensee, you must develop a set of ‘house rules’ for the 
licensed premises. 

Please state what the ‘house rules’ need to include: 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 

 

Now check your answers on page 24. 
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Đề tài 4 – Các điều kiện thông thường 
của giấy phép 

 
 

Đề tài này trình 
bày về điều gì 

Đề tài này xem xét các điều kiện có thể được áp dụng 
với tất cả giấy phép rượu bán lẻ hoặc kinh doanh đêm 
khuya (rượu bán lẻ). 

 
 

Phần giới thiệu Các điều kiện của giấy phép trình bày sơ lược những gì quý vị 
có thể và không thể làm để điều hành tiệm có cấp phép của 
quý vị hợp pháp. Các điều kiện của giấy phép sẽ do Cảnh sát 
Victoria và thanh tra viên về cờ bạc và rượu theo dõi và thi 
hành. 

 
 

Các điều 
kiện của 
giấy phép 
quy định 
những gì? 

Người có giấy phép rượu bán lẻ và kinh doanh đêm khuya 
(rượu bán lẻ) phải tuân thủ các điều kiện thông thường. 

Các điều kiện của giấy phép quy định: 

• giờ quý vị được cho phép kinh doanh 

• điều kiện về tiện nghi  

• đề cập đến Bộ Điều lệ Ứng xử (Code of Conduct) 

• các điều kiện khác có liên quan đến loại tiệm có giấy phép 
của quý vị. 

 
 

Giờ kinh 
doanh thông 
thường 

Trừ phi đã yêu cầu hoặc quý vị có giấy phép kinh doanh đêm 
khuya (rượu bán lẻ), giấy phép của quý vị sẽ quy định giờ kinh 
doanh thông thường. Giờ kinh doanh thông thường kết thúc 
vào lúc 11 giờ tối bất kỳ ngày nào. 

Giờ kinh doanh thông thường cho phép quý vị bán rượu để 
tiêu thụ ở ngoài tiệm vào những giờ giấc dưới đây: 

• Chủ Nhật: 10 giờ sáng đến 11 giờ tối 

• Ngày ANZAC: 12 giờ trưa đến 11 giờ tối 

• Bất kỳ ngày nào khác: 9 giờ sáng đến 11 giờ tối. 

Lưu ý: Trừ trường hợp giấy phép của quý vị quy định khác đi, 
quý vị không được phép kinh doanh vào Thứ Sáu Tuần 
Thánh hay Ngày Lễ Giáng Sinh. 

 
 

Giờ kinh 
doanh đêm 
khuya 

Nếu tiệm rượu bán lẻ của quý vị được phép kinh doanh sau 1 
giờ sáng, quý vị được xếp vào dạng tiệm kinh doanh khuya và 
quý vị sẽ có giấy phép kinh doanh đêm khuya (rượu bán lẻ).
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Topic 4 – Standard licence conditions 

What this topic 
covers 

This topic looks at the conditions that may be applied to a 
packaged liquor or late night (packaged liquor) licence. 
 

Introduction Licence conditions outline what you can and cannot do in order 
to operate your licensed premises legally. Licence conditions 
are monitored and enforceable by Victoria Police and gambling 
and liquor inspectors. 
 

What do 
licence 
conditions 
specify? 

There are standard conditions that all packaged liquor and late 
night (packaged liquor) licence holders have. 

Licence conditions specify: 

• your authorised trading hours 

• the amenity condition 

• reference to the Code of Conduct 

• other conditions that are relevant to the type of licensed 
premises you have. 

 

Ordinary 
trading hours 

Unless requested or you hold a late night (packaged liquor) 
licence, your licence will have ordinary trading hours applied to 
it. Ordinary trading hours finish at 11pm on any day. 

Ordinary trading hours allow you to sell alcohol for 
consumption off the premises at the following times: 

• Sunday: 10am to 11pm  

• ANZAC Day: 12noon to 11pm 

• On any other day: 9am to 11pm. 

Note: Unless your licence states otherwise, you are not 
permitted to trade on Good Friday or Christmas Day. 
 

Late night 
trading hours 

If your packaged liquor store is authorised to trade past 1am, 
you are classified as a late night trader and you will have a late-
night (packaged liquor) licence. 



Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation Trang 14 

	

	

 
Tiện nghi Tiện nghi là ảnh hưởng mà tiệm của quý vị và khách hàng có thể 

gây ra đối với khu vực lân cận. 
Đạo luật Cải cách Kiểm soát Rượu (Liquor Control Reform Act 
1998) định nghĩa tiện nghi là: 
“Đặc điểm của khu vực đó là thoải mái và dễ chịu”. Tiện nghi bao 
gồm: 
• Chỗ đậu xe 

Quý vị có bãi đậu xe không? Khách hàng có đậu xe trên các 
con đường trong khu dân cư lân cận không? 

• Xe cộ lưu thông và mức độ 
Có rất nhiều xe cộ của khách hàng lui tới tiệm quý vị lưu 
thông trong khu vực lân cận hay không? 

• Mức độ tiếng ồn 
Quý vị có những biện pháp nào để giảm thiểu tiếng ồn do 
khách hàng rời tiệm quý vị gây ra? 

• Trường hợp có thể xảy ra vấn đề gây phiền toái hoặc hư 
hại 
Liệu khách hàng của quý vị có thể sẽ gây phiền toái cho cư 
dân gần đó không? Có khi nào họ sẽ gây ra tiếng ồn, gây 
phiền toái hoặc hư hại tài sản hoặc xe cộ không? 

• Hài hòa và phù hợp với môi trường 
Tiệm của quý vị có ảnh hưởng tổng quát như thế nào đối với 
cộng đồng địa phương và doanh nghiệp/cư dân lân cận? 

 

Điều kiện 
về Tiện 
nghi 

Điều kiện về tiện nghi trên giấy phép của quý vị được giải thích 
dưới đây: 

 Điều kiện Ý nghĩa 

Người có phép sẽ không gây 
ra hoặc cho phép gây ra thiệt 
hại không đáng đối với tiện 
nghi của khu vực phát sinh 
từ hoặc liên quan đến việc 
sử dụng tiệm đã được cấp 
giấy phép trong hoặc ngay 
sau giờ kinh doanh được 
cho phép trong giấy phép 
này. 

Người có phép phải bảo đảm 
rằng mức độ tiếng ồn phát ra 
từ tiệm có giấy phép sẽ 
không vượt quá mức tiếng 
ồn cho phép đối  

Quý vị chịu trách nhiệm về 
những gì xảy ra trong và 
xung quanh tiệm của mình, 
bao gồm giờ quý vị kinh 
doanh và khi khách hàng rời 
khỏi tiệm quý vị. 
 
 
Điều kiện này liên quan 
đến Cơ quan Bảo vệ Môi 
trường (EPA-Environment 
Protection Authority). 

Muốn biết thêm thông tin, 
truy cập 
www.epa.vic.gov.au/noise. 
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Amenity Amenity is the effect that your venue and its customers may 
have on the surrounding area. 

The Liquor Control Reform Act 1998 defines amenity as: 

“The quality that the area has of being pleasant and agreeable”. 

Amenity includes: 

• Parking facilities 
Do you have a car park? Do patrons park in nearby 
residential streets?  

• Traffic movement and density  
Is there a lot of traffic in the surrounding area from patrons 
coming and going to your store? 

• Noise levels  
What measures do you have in place to minimise noise from 
patrons leaving your store? 

• Possibility of nuisance or vandalism 
Is your clientele likely to cause a nuisance to nearby 
residents? Is there a potential that they may cause noise, 
nuisance or damage to property or cars? 

• Harmony and coherence of the environment  
What general effect does your premises have on the local 
community and neighbouring businesses/residents? 

 

Amenity 
condition 

The amenity condition on your licence is explained below: 

Condition What this means 

The licensee shall not cause 
or permit undue detriment to 
the amenity of the area to 
arise out of, or in connection 
with the use of the premises 
to which the licence relates 
during or immediately after 
the trading hours authorised 
by this licence. 

The licensee shall ensure 
that the level of noise 
emitted from the licensed 
premises shall not exceed 
the permissible noise levels 
for entertainment noise as 
specified in the State 

You are responsible for what 
happens in and around your 
premises. This includes the 
time that you are open for 
business and when 
customers are leaving your 
premises.   
 

 
This condition relates to the 
Environment Protection 
Authority (EPA). 

For further information, go to 
www.epa.vic.gov.au/noise.  
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Bộ Điều 
lệ Ứng 
xử 

Điều kiện về bộ điều lệ ứng xử trên giấy phép của quý vị 
được giải thích dưới đây: 

 

Điều kiện Ý nghĩa 
Người có giấy phép phải tuân 
thủ Bộ Điều lệ Ứng xử do Bộ 
Trưởng quy định theo Mục 
11(5) Đạo Luật Cải Cách Kiểm 
Soát Rượu 1998 (Liquor 
Control Reform Act 1998).  
 

Quý vị phải bảo đảm mình biết 
trong Bộ Điều lệ Ứng xử có 
những yêu cầu gì.  
 
 

 
 

Chấp thuận Có một số điều kiện bổ sung được áp dụng đối với một 
số giấy phép rượu bán lẻ được gọi là các chấp thuận. 

 
Các chấp thuận dưới đây được áp dụng đối với một số giấy 
phép siêu thị: 

 

Điều kiện – Mục 11(2) 
Quầy Tính Tiền Hợp Lệ 
tại Siêu Thị (Supermarket 
Checkout Authorisation). 

Ý nghĩa 

Người có giấy phép được 
phép nhận tiền trả cho rượu 
bán tại cơ sở có giấy phép 
tại bất cứ quầy tính tiền nào 
trong siêu thị. 

Miễn là quý vị có sự chấp 
thuận này, bất cứ quầy tính 
tiền nào cũng có thể nhận 
tiền trả cho rượu. 

Người nhận tiền phải từ 
18 tuổi trở lên. 

Người tính tiền/phụ trách 
máy tính tiền phải trên 18 
tuổi. 

Việc ủy quyền này phụ thuộc 
người có giấy phép có yết 
thị bảng hiệu ‘Under 18? No 
supply’ (Dưới 18? Không 
Bán) của VCGLR tại bất cứ 
quầy tính tiền nào như vậy 
và theo cách thức dễ thu hút 
sự chú ý của khách hàng. 

Bảng hiệu ‘Under 18? No 
supply’ (Dưới 18? Không 
Bán) phải được yết thị rõ ràng 
tại quầy tính tiền trong siêu 
thị. 

 
 

với tiếng ồn giải trí được quy 
định trong Chính sách Bảo 
vệ Môi trường của Tiểu bang 
(Kiểm soát Tiếng Ồn Âm 
nhạc phát ra từ Cơ sở Công 
cộng) Số N-2. (Environment 
Protection Policy (Control of 
Music Noise from Public 
Premises) No. N-2. 
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Environment Protection 
Policy (Control of Music 
Noise from Public Premises) 
No. N-2. 

 

  

Code of 
conduct 

The code of conduct condition on your licence is explained 
below: 

Condition What this means 

The licensee must comply 
with the Code of Conduct 
determined by the Minister 
pursuant to Section 11(5) of 
the Liquor Control Reform 
Act 1998.  

You need to ensure you know 
what the requirements of the 
Code of Conduct. 

 

  

Approvals There are additional conditions placed on some packaged 
liquor licenses that are referred to as approvals. 
 
The approvals below is placed on some supermarket licences: 

Condition – Section 11 (2) 
Supermarket Checkout 
Authorisation 

What this means 

The licensee is authorised to 
receive payment for liquor 
supplied on the licensed 
premises at any checkout 
located in the supermarket. 

So long as you have this 
approval, any checkout can 
receive payments for liquor. 

The person receiving the 
payment is of or over the 
age of 18 years. 

The person on the checkout/ 
register must be over 18 
years old. 

 

The authorisation is subject 
to the licensee displaying the 
VCGLR sign ‘Under 18? No 
supply’ at any such checkout 
and in a manner that invites 
customer’s attention to the 
sign. 

The ‘Under 18? No supply’ 
sign must be clearly displayed 
at checkouts in the 
supermarket. 

 

 

The authorisation is also 
subject to the licensee 
remaining the owner of the 

This condition is applicable 
for the current licensee only. 
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Phục vụ Rượu 
có Trách 
nhiệm 

Người có giấy phép và nhân viên bán hàng, chào bán 
hoặc phục vụ rượu cho giấy phép rượu bán lẻ hoặc kinh 
doanh đêm khuya (rượu bán lẻ) sẽ phải tham gia khóa 
huấn luyện Phục vụ Rượu có Trách nhiệm (RSA- Phục vụ 
Rượu có Trách nhiệm). 

Người có giấy phép sẽ cần phải tham gia khóa huấn luyện 
trước khi được cấp giấy phép rượu. Nhân viên sẽ cần 
phải tham gia khóa huấn luyện không quá một tháng sau 
khi họ bắt đầu bán, cung cấp hoặc phục vụ rượu tại tiệm 
có giấy phép. 

Ngoài ra mỗi ba năm người có giấy phép và nhân viên 
phải tham gia khóa huấn luyện RSA bồi dưỡng. Khóa học 
RSA bồi dưỡng được cung cấp trực tuyến miễn phí. 

 
 

Sổ đăng ký 
huấn luyện 
RSA  

 
Người có giấy phép phải duy trì sổ đăng ký huấn luyện, lưu 
trữ các ngày huấn luyện của người có giấy phép và tất cả 
nhân viên cần phải tham gia khóa huấn luyện RSA. Người 
có giấy phép sẽ vi phạm Đạo luật nếu: 

 
•  không tham gia khóa huấn luyện RSA (khóa ban 
đầu hoặc khóa bồI dưỡng) 

• cho phép nhân viên phục vụ/bán rượu mà chưa qua 
huấn luyện RSA  

• không duy trì hoặc xuất trình sổ đăng ký huấn luyện 
RSA. 

 
 

Muốn biết thông tin về sổ đăng ký RSA hoặc tải sổ đăng ký 
RSA mẫu về máy, truy cập trang mạng VCGLR tại 
vcglr.vic.gov.au. 

Việc ủy quyền này cũng phụ 
thuộc việc người có giấy 
phép vẫn là chủ siêu thị và 
sẽ mất hiệu lực nếu đổi chủ. 

Điều kiện này chỉ áp dụng 
với người có giấy phép hiện 
thời mà thôi. 
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supermarket business and 
shall lapse should this no 
longer be the case. 
 

 

  

Responsible 
Service of 
Alcohol 

Licensees and staff selling, offering or serving liquor for a 
packaged liquor or late night (packaged liquor) licence, will 
need to undertake Responsible Service of Alcohol (RSA) 
training.  
 
Licensees will need to undertake training before the liquor 
licence is granted. Staff will need to undertake training no more 
than one month after they begin selling, offering or serving 
alcohol on the licensed premises.  
 
It is also mandatory for licensees and their staff to undertake 
RSA refresher training every three years. The RSA refresher 
course is delivered on-line at no cost. 
 

RSA training 
register 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licensees are required to maintain a training register, which 
records training dates for the licensee and all staff who are 
required to undertake RSA training. It is an offence under the 
Act for a licensee to: 
 

• fail to undertake RSA training (the initial course or the 
refresher course) 

• allow staff to serve/sell alcohol without having 
undertaken RSA training  

• fail to maintain or produce an RSA training register. 

 

For information on RSA registers or to download a sample RSA 
register, go to the VCGLR website at vcglr.vic.gov.au. 
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Kiểm tra trình độ hiểu biết của quý vị 
– Các điều kiện thông thường của 
giấy phép 

Đã đến lúc để kiểm tra trình độ hiểu biết của quý vị về những gì 
đã được trình bày cho đến điểm này. 

Xin quý vị trả lời các câu hỏi dưới đây rồi so câu trả lời của mình 
với câu trả lời ở phần cuối tài liệu huấn luyện này. 

 
 

Q.1 Người có giấy phép phải hoàn thành Khóa học RSA : 

a) trong vòng sáu tháng kể từ ngày được cấp giấy phép. 

b) trong vòng một tháng kể từ ngày được cấp giấy phép. 

c) trước khi được cấp giấy phép. 
 
 

Q.2 Người có giấy phép và nhân viên phải hoàn tất khóa RSA 
bồi dưỡng (RSA Refresher) thường xuyên như thế nào? 

a) Mỗi 12 tháng 

b) Mỗi 3 năm 

c) Mỗi năm 2 lần 
 
 

Q.3 Người có giấy phép phải duy trì sổ đăng ký huấn luyện. 

Đúng / Sai 
 
 

Q.4 Quý vị đến siêu thị và tiệm bán rượu địa phương, họ có hai 
nhân viên ở quầy tính tiền trong siêu thị và ở quầy tính tiền 
trong tiệm bán rượu thì không có nhân viên nào hết. 

Quý vị mua một chai rượu vang và trả tiền tại một trong hai 
quầy tính tiền trong siêu thị. 

Siêu thị/tiệm bán rượu này phải có điều kiện/sự chấp thuận nào 
để họ không vi phạm giấy phép của họ? 
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Check your understanding – Standard licence 
conditions 

 

It’s time to check your understanding of what has been covered 
so far. 

Please complete the questions below and check your responses 
against the answers provided at the back of this guide. 

 

Q.1 The RSA course must be completed by the licensee: 

a) within six months of being granted a licence. 

b) within one month of being granted a licence.  

c) prior to being granted a licence. 

 

Q.2 How often must a licensee and staff do the RSA Refresher 
course? 

a) Every 12 months 

b) Every three years 

c) Twice a year 

 

Q.3 Licensees are required to maintain a training register. 

True / False  

 

Q.4 You go into your local supermarket and bottle shop where they 
have two cashiers on registers in the supermarket and the bottle 
shop register is not staffed. 

You buy a bottle of wine and pay for it at one of the supermarket 
registers. 

What condition/approval must the supermarket/ bottle shop have 
so as to not breach their licence? 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
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Q.5 Định nghĩa về tiện nghi trong Đạo luật Cải cách Rượu 1998 
(Liquor Control Reform Act 1998)? 

 
 

 

 
 

 
 

Bây giờ so câu trả lời của quý vị với câu trả lời ở trang 25. 
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Q.5 What is the definition of amenity in the Liquor Control Reform 
Act 1998? 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

 

Now check your answers on page 25. 
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Kết luận 
 
Chúc mừng! Quý vị đã hoàn tất tài liệu tự học về giấy phép rượu 

bán lẻ và kinh doanh đêm khuya (rượu bán lẻ). 
      Muốn biết thông tin về giấy phép rượu, đơn xin/mẫu đơn sửa 

đổi, tờ thông tin hoặc khóa huấn luyện, xin truy cập trang 
mạng VCGLR tại vcglr.vic.gov.au. 
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Conclusion 

Congratulations! You have completed the packaged liquor and late night 
(packaged liquor) licence self-paced guide. 

For information on liquor licences, application/variation forms, 
fact sheets or training, go to the VCGLR website at 
vcglr.vic.gov.au. 
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Câu trả lời 
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Answers 
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Kiểm tra trình độ hiểu biết của quý vị – 
Sơ lược về giấy phép rượu bán lẻ và 
kinh doanh đêm khuya (rượu bán lẻ) 
Q.1 Một phụ nữ mua một chai rượu vang tại tiệm quý vị. Bà ấy nói là 

đang trên đường đi tới buổi ăn ngoài trời (picnic) và không có đồ 
khui nút bấc và nhờ quý vị mở chai rượu vang giùm. 

Quý vị có vi phạm giấy phép của mình nếu quý vị mở chai 
rượu vang giùm người phụ nữ này không? 

A. Có, là tiệm rượu bán lẻ, quý vị chỉ có thể bán rượu còn 
nguyên chưa mở trong bao bì niêm kín. Mở chai rượu vang có 
thể bị coi là thùng/đồ chứa đã mở ra. 

 
 

Q.2 Vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, quý vị bước vào Siêu Thị 
David’s tại Hawthorn; họ có giấy phép rượu bán lẻ. 

Trong lúc đi loanh quanh trong siêu thị, quý vị đi ngang qua 
một cái bàn cho uống thử rượu vang. Một nhân viên mời quý 
vị uống thử rượu vang. 

Quý vị từ chối. 

Nhân viên hỏi nếu vậy quý vị có muốn thử một loại bia địa 
phương mới không. 

Lần này quý vị nhận lời. 

Siêu thị David’s có vi phạm giấy phép của họ không? 

A. Không vi phạm gì hết. 

Người có giấy phép rượu bán lẻ có thể tổ chức ‘uống thử’ 
theo Mục 20, Đạo Luật Cải Cách Kiểm Soát Rượu 1998 
(Liquor Control Reform Act 1998). 

 
 

Q.3 Khách hàng có thể mua rượu của tiệm bán rượu và trả tiền 
chung với các thứ hàng đã mua tại siêu thị ở quầy tính tiền 
của siêu thị nếu siêu thị không được cấp giấy phép để tính 
tiền bán rượu ngoài phạm vi đã định. 

A. Sai. 
 
 

Q.4 Có phải tổ chức uống thử rượu vang trong siêu thị là trái luật? 

A. Đúng, phải tổ chức uống thử rượu vang nội trong khu vực kẻ 
lằn đỏ. 
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Check your understanding – About packaged 
liquor and late night (packaged liquor) licences 
Q.1 A woman purchases a bottle of wine in your store. She explains 

that she is on her way to a picnic and doesn’t have a cork screw, 
and asks you to open the bottle for her. 

Will you be in breach of your licence if you open the bottle for 
her? 

A. Yes, as a packaged liquor store, you may only sell liquor in 
sealed containers. Opening the wine would constitute an open 
container. 

 

Q.2 

 

At 11.00am on Saturday morning you walk into David’s 
Supermarket in Hawthorn; they hold a packaged liquor licence. 

Whilst walking around the store, you walk past a table set up 
with wine tasting. A staff member asks if you would like to taste 
one of the wines.   

You say no.   

The staff members asks you if would like to try a new local beer 
instead. 

This time you say yes. 

Is David’s Supermarket in breach of their licence? 

A. There is no offence. 

Packaged liquor licensees are able to provide ‘tastings’ under 
Section 20 of the Liquor Control Reform Act 1998. 

 

Q.3 A customer can take alcohol from the bottle shop and pay for it 
with their supermarket shopping at the supermarket registers if 
there is no approval for a remote checkout in place. 

A. False. 

 

Q.4 Is it an offence to hold a wine tasting in the supermarket? 

A. Yes, it must be held within the red-line area. 
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Q.5 Người tính tiền tại quầy tính tiền của tiệm bán rượu phải trên 
18 tuổi? 

A. Đúng, chỉ có người trên 18 tuổi mới được phép cung cấp 
rượu. 

 
 

Q.6 Có phải khách hàng dưới 18 tuổi mua sắm trong siêu thị mà đi 
vào tiệm bán rượu mà không có người lớn có trách nhiệm đi 
theo là trái luật? 

A. Đúng, trẻ vị thành niên chỉ được phép có mặt tại nơi có giấy 
phép rượu bán lẻ hoặc kinh doanh đêm khuya (rượu bán lẻ) nếu 
em này được tuyển dụng làm các công việc khác hơn là cung 
cấp rượu hoặc nếu em này đi chung với cha/mẹ hoặc người lớn 
có trách nhiệm thay thế cha/mẹ. 
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Q.5 The cashiers on the registers in the bottle shop must be over 18 
years old? 

A. Yes, only people over 18 years of age are allowed to supply 
liquor. 

 

Q.6 It is an offence for supermarket customers under 18 years old to 
go into the bottle shop without a responsible adult? 

A. Yes, minors are only allowed in packaged liquor or late night 
(packaged liquor) licence if they are employed in duties other 
than the supply of liquor or if they are in the company of a parent 
or a responsible adult acting in place of a parent. 
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 Kiểm tra trình độ hiểu biết của quý vị – 
Điều lệ ứng xử rượu bán lẻ 

 

Q.1 Một thiếu niên 16 tuổi đi cùng người anh 18 tuổi vào tiệm 
quý vị. Cậu thiếu niên 16 tuổi này có được phép vào tiệm 
không? 

A. Không, người anh không được xem là người lớn có trách nhiệm 
 
 

Q.2 Giang, 17 tuổi, xin vào làm công việc thủ kho bán thời gian tại 
tiệm quý vị. Công việc này làm trong nhà kho và bảo đảm các 
kệ đầy đủ hàng 

Quý vị có thể mướn Giang không? 

A. Có, công việc không dính dáng gì tới việc cung cấp rượu cho 
khách hàng. 

 
 

Q.3 Một cặp trung niên cùng các cô con gái tuổi thiếu niên bước vào 
tiệm quý vị vào một buổi chiều Thứ Bảy. Cặp vợ chồng này là 
khách quen và tổ chức nhiều buổi tiệc tùng và thường bỏ rất 
nhiều tiền mua hàng của tiệm quý vị. 

Khi họ đi loanh quanh trong tiệm, các cô con gái lấy những 
thức uống pha sẵn và bỏ vào xe đẩy của cha mẹ. 

Tại quầy tính tiền, quý vị nghe người tính tiền nói là cô ấy 
không thể bán thức uống pha sẵn cho cặp vợ chồng này. 

Tại sao cô ấy lại nói như vậy? 

A. Trong Bộ Điều lệ Ứng xử ghi là phải từ khước bán hàng nếu có 
vẻ là người lớn đang mua rượu cho trẻ vị thành niên. 

 
 

Q.4 Vì cặp vợ chồng này là khách quen, người tính tiền có nên 
du di và bán cho họ không? 

A. Không. Luật không nhân nhượng chi hết về phương diện phục 
vụ rượu cho trẻ vị thành niên 
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Check your understanding – Packaged liquor 
Code of Conduct 

Q.1 A 16-year old boy comes into your store with his 18-year-old 
brother. Is the 16-year-old boy allowed in the store? 

A. No, an older sibling is not considered to be a responsible adult. 

 

Q.2 Josh, 17 years old, applies for a part-time job as a store man in 
your store. The job involves working in the storeroom and 
ensuring shelves are stocked.  

Can you employ Josh? 

A. Yes, the job does not involve supply of alcohol to customers. 

 

Q.3 A middle-aged couple and their teenage daughters come into 
your store on a Saturday afternoon. The couple are regulars and 
host many functions often spending a lot of money in your store. 

As they walk around the store, the girls pick up some pre-mixed 
drinks and put them in their parents’ trolley. 

At the cash register, you observe the cashier state that she 
cannot sell the pre-mixed drinks to the couple. 

Why might she do this? 

A. It states in the Code of Conduct that a sale must be declined if it 
appears that an adult is purchasing liquor for a minor. 

 

Q.4 As the couple are known to you, should the cashier make an 
allowance and serve them? 

A. No. The law doesn’t make allowances when it comes to serving 
minors 
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Q.5 Quý vị cần phải yết thị bảng hiệu/thông tin nào dưới đây tại 
tiệm bán rượu của mình?: 

(khoanh tròn các câu trả lời đúng) 

a) Under 18? Can you Enter? 
Dưới 18? Bạn có thể Vào hay không? 

b) Under 18? No Supply 
Dưới 18? Không Bán 

c) Unruly Behaviour 
Hành vi ngang bướng 

d) Intoxicated? Drunk? Disorderly? 
(Say xỉn? Say rượu? Phá rối trật tự?) 

e) Do Not Attempt to Buy Liquor for Under 18s 
(Đừng Tìm cách Mua Rượu Cho Người Dưới 18 tuổi) 

f) Số điện thoại miễn phí của Đường dây trực tiếp (Directline) 

g)   tất cả thông tin về bất kỳ luật pháp địa phương nào cấm tiêu 
thụ rượu ở nơi công cộng. 

 
 

A. a) Under 18? No Supply 

c) Intoxicated? Drunk? Disorderly? 

e) Do Not Attempt to Buy Liquor for Under 18s 

d) Số điện thoại miễn phí của Đường dây trực tiếp (Directline) 

e) tất cả thông tin về bất kỳ luật pháp địa phương nào cấm tiêu 
thụ rượu ở nơi công cộng. 

 
 
 
 

Q.6 Là người có giấy phép, quý vị phải có nội qui dành cho tiệm có 
giấy phép. Trong nội qui này cần phải có những điều gì? 

 

A. Các trách nhiệm và bổn phận của nhân viên đối với việc 
bán và cung cấp rượu theo các nguyên tắc phục vụ rượu có 
trách nhiệm hiện hữu. 
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Q.5 Which of the following signs/information are you required to 
display in your liquor store?: 

(circle the correct answers) 

a) Under 18? Can you Enter? 

b) Under 18? No Supply 

c) Unruly Behaviour 

d)  Intoxicated? Drunk? Disorderly? 

e)  Do Not Attempt to Buy Liquor for Under 18s 

f)   Free call number for Directline 

g) any information about any municipal local law, which prohibits 
the consumption of alcohol in a public place. 

 

A. a) Under 18? No Supply 

c) Intoxicated? Drunk? Disorderly? 

e) Do Not Attempt to Buy Liquor for Under 18s 

d) Free call number for Directline 

e) any information about any municipal local law, which prohibits 
the consumption of alcohol in a public place. 

 

 

Q.6 As a licensee, you must develop a set of house rules for the 
licensed premises. What does the house rules have to include? 
 

A. The responsibilities and obligations of staff in the sale and 
supply of alcohol in accordance with established responsible 
service of alcohol principles. 
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  Kiểm tra trình độ hiểu biết của quý vị 
– Các điều kiện thông thường của 
giấy phép 

 

Q.1 Người có giấy phép phải hoàn thành khóa học RSA: 

a) trong vòng sáu tháng kể từ ngày được cấp giấy phép. 

b) trong vòng một tháng kể từ ngày được cấp giấy phép. 

c) trước khi được cấp giấy phép. 
 
 

A. c) trước khi được cấp giấy phép. 
 
 

Q.2 Người có giấy phép và nhân viên phải hoàn tất khóa RSA 
bồi dưỡng (RSA Refresher) thường xuyên như thế nào? 

a) Mỗi 12 tháng 

b) Mỗi 3 năm 

c) Mỗi năm 2 lần 
 
 

A. b) Mỗi 3 năm 
 
 

Q.3 Người có giấy phép phải duy trì sổ đăng ký huấn luyện. 

Đúng / Sai 

A. Đúng. Người có giấy phép phải duy trì sổ đăng ký huấn 
luyện, lưu trữ các ngày huấn luyện của người có giấy phép 
và tất cả nhân viên phải tham gia khóa huấn luyện RSA. 

 
 

Q.4 Quý vị đến siêu thị và tiệm bán rượu địa phương, họ có hai 
nhân viên ở quầy tính tiền trong siêu thị và ở quầy tính tiền 
trong tiệm bán rượu thì không có nhân viên nào hết. 

Quý vị mua một chai rượu vang và trả tiền tại một trong hai 
quầy tính tiền trong siêu thị. 

Siêu thị/tiệm bán rượu này phải có điều kiện/sự chấp thuận nào 
để họ không vi phạm giấy phép của họ? 
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Check your understanding – Standard licence 
conditions 

Q.1 The RSA course must be completed by the licensee: 

a) within six months of being granted a licence. 

b) within three months of being granted a licence. 

c) prior to being granted a licence. 

 

A. c)  prior to being granted a licence. 

 

Q.2 

 

How often must a licensee and staff do the RSA Refresher 
course? 

a) Every 12 months 

b) Every three years 

c) Twice a year 

 

A. b)  Every three years 

 

Q.3 

 

Licensees are required to maintain a training register. 

True / False 

A. True. The licensee is required to maintain a training register, 
which records training dates for the licensees and all the staff 
who are required to undertake RSA training. 

 

Q.4 

 

You go into your local supermarket and bottle shop where they 
have two cashiers on registers in the supermarket and the bottle 
shop register isn’t staffed. 

You buy a bottle of wine and pay for it at one of the supermarket 
registers. 

What condition/approval must the supermarket/ bottle shop have 
so as to not breach their licence? 

 

A. 

 

The licensee must have the Section 11 (2) Supermarket 
Checkout Authorisation on their licence which states that - 

‘A licensee is authorised to receive payment for liquor supplied 
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A. Người có giấy phép phải có Mục 11(2) - Ủy quyền Tính 

Tiền tại Siêu thị (Supermarket Checkout Authorisation) 
trong giấy phép của họ như sau - 

‘Người có giấy phép được quyền nhận tiền trả cho rượu bán tại 
tiệm có giấy phép tại bất cứ quầy tính tiền nào đặt trong siêu 
thị'. 

 
Q.5 Định nghĩa về tiện nghi trong Đạo luật Cải cách Rượu 1998 

(Liquor Control Reform Act 1998) là gì? 

A. “Đặc điểm của khu vực là thoải mái và dễ chịu”. 
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on the licensed premises at any checkout located in the 
supermarket.’ 

 

Q.5 What is the definition of amenity in the Liquor Control Reform 
Act 1998? 

A. “The quality that the area has of being pleasant and agreeable”. 
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	Self-paced guide - Packaged liquor and lae night (packaged liquor) licence
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