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Giấy Cấp Phép Giám Sát: Những Gì Nhà Cung Cấp Thực Phẩm Di 
Động Cần Biết 

 
Luật địa phương mới thay đổi cách các nhà cung cấp thực phẩm lưu động có thể nhận được 
giấy phép bán thực phẩm lưu động (mobile food vending, MFV) quanh năm (toàn thời gian) và 
tăng số lượng giấy phép lên đến 4,450 cho đến năm 2032. Cụ thể, luật mới:   

• Tạo ra loại giấy cấp phép MFV mới được gọi là giấy cấp phép giám sát. Giấy cấp phép 
giám sát cho phép các nhà cung cấp làm đơn xin một giấy phép. Có hai loại giấy cấp 
phép giám sát: giấy cấp phép trên toàn thành phố và giấy phép cho tất cả các quận của 
Thành Phố New York (New York City, NYC) ngoại trừ Manhattan (không phải 
Manhattan).  

• Yêu cầu Sở Y Tế và Vệ Sinh Tâm Thần NYC (Sở Y tế) cung cấp số lượng đơn đăng ký 
sau đây mỗi năm cho đến năm 2032:  

o 100 đơn xin giấy cấp phép giám sát trên toàn thành phố.  
o 300 đơn xin giấy cấp phép giám sát không thuộc Manhattan.  
o 45 đơn xin giấy cấp phép giám sát trên toàn thành phố cho người tàn tật và cựu 

chiến binh Hoa Kỳ. 
• Yêu cầu đơn vị được phép có giấy cấp phép giám sát phải có người có giấy cấp phép 

giám sát làm việc tại chỗ vào bất cứ khi nào đơn vị hoạt động. 
 
Những thay đổi này không áp dụng cho các đơn vị MFV có giấy phép tạm thời (theo mùa), giấy 
phép cho Green Cart hoặc giấy phép cho khu vực hạn chế. Các đơn vị này không cần phải có 
giấy cấp phép giám sát. 
 
Nếu quý vị hiện có giấy phép dành trên toàn thành phố hoặc khu vực cụ thể được cấp trước ngày 
1 tháng 7 năm 2022, đơn vị của quý vị sẽ không yêu cầu người có giấy cấp phép giám sát cho 
đến ngày 1 tháng 7 năm 2032. Sở Y Tế sẽ ban hành quy định về yêu cầu này vào một ngày sau 
đó. 
 
Nếu quý vị nằm trong danh sách chờ giấy phép trên toàn thành phố hoặc cho một khu vực cụ 
thể toàn thời gian, tên của quý vị sẽ được thêm vào danh sách chờ giấy cấp phép giám sát. 
Hiện các danh sách chờ giấy phép trước đây đã đóng lại. 
 
Tôi cần biết gì về giấy cấp phép giám sát? 
Giấy cấp phép giám sát chỉ có thể được cấp cho một cá nhân. Một nhà cung cấp có thể xin 
giấy phép toàn thời gian cho khu vực được ghi trên giấy cấp phép giám sát của họ. Nhà cung 
cấp có thể đăng ký bất kỳ lúc nào sau khi nhận được giấy cấp phép giám sát của họ (miễn là 
giấy cấp phép còn hoạt động). Người có giấy cấp phép giám sát có thể bán cùng loại đơn vị 
giống như người có giấy cấp phép của nhà cung cấp thực phẩm lưu động.  

• Nếu quý vị có giấy cấp phép giám sát toàn thành phố, quý vị có thể làm việc với tư cách 
là người có giấy cấp phép giám sát tại bất kỳ đơn vị nào được giấy cấp phép giám sát. 
Nếu quý vị có giấy cấp phép giám sát không thuộc Manhattan, quý vị có thể làm việc 
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với tư cách là người có giấy cấp phép giám sát trên bất kỳ đơn vị nào được phép có 
giấy cấp phép giám sát nào bên ngoài Manhattan.  

• Nếu giấy cấp phép giám sát của quý vị hết hạn, quý vị sẽ mất giấy cấp phép giám sát 
và quyền được cấp giấy cấp phép giám sát. Quý vị có thể quay trở lại với giấy cấp phép 
cho nhà cung cấp thực phẩm di động vào bất kỳ thời điểm nào sau đó. 

• Nếu quý vị từ chối giấy cấp phép giám sát, quý vị có thể giữ giấy cấp phép của nhà 
cung cấp thực phẩm lưu động của mình và làm việc trên bất kỳ đơn vị MFV nào được 
phép (bao gồm cả đơn vị được phép có giấy cấp phép giám sát, nếu có sự hiện diện 
của người có giấy cấp phép giám sát). 

 
Làm thế nào tôi có thể nhận được một giấy cấp phép giám sát? 
Số lượng giấy cấp phép giám sát được cấp được giới hạn bởi luật pháp. Quý vị phải nằm 
trong danh sách chờ và đợi đến số vị trí của quý vị để nhận đơn xin cấp phép giám sát. Sở Y 
Tế đang tạo danh sách chờ cho: 

• Giấy cấp phép giám sát trên toàn thành phố. 
• Giấy cấp phép giám sát để sử dụng ở tất cả các quận của NYC ngoại trừ Manhattan 

(không thuộc Manhattan). 
• Giấy cấp phép giám sát trên toàn thành phố dành cho người tàn tật và cựu chiến binh 

Hoa Kỳ.  
 
Sở Y Tế sẽ mở danh sách chờ giấy cấp phép giám sát trên toàn thành phố và ngoài 
Manhattan vào mùa Thu năm 2022 cho: 

• Các nhà cung cấp nằm trong danh sách chờ giấy phép trên toàn thành phố hoặc khu 
vực cụ thể toàn thời gian.  

• Các nhà cung cấp đã liên tục có giấy cấp phép MFV kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2017 
hoặc lâu hơn. 

 
Sở Y tế sẽ gửi cho các nhà cung cấp này đơn xin để chọn một danh sách chờ. Mỗi nhà cung 
cấp sẽ có 30 ngày để chọn danh sách chờ. Danh sách chờ sẽ được sắp xếp theo quy định 
của pháp luật địa phương. Những nhà cung cấp nằm trong danh sách chờ giấy phép toàn thời 
gian và liên tục có giấy cấp phép của nhà cung cấp thực phẩm lưu động kể từ ngày 1 tháng 3 
năm 2017 hoặc lâu hơn sẽ được ưu tiên. 
 
Danh sách chờ giấy cấp phép giám sát trên toàn thành phố cho các cựu chiến binh Hoa Kỳ và 
người khuyết tật sẽ mở vào năm 2023. Các nhà cung cấp có giấy cấp phép sẽ được thông 
báo khi khoảng thời gian đăng ký danh sách chờ được mở.  
 
Điều gì xảy ra khi tôi có tên trong danh sách chờ giấy cấp phép giám sát? 
Các nhà cung cấp sẽ được thông báo qua thư về số vị trí trong danh sách chờ giấy cấp phép 
giám sát của họ. Để xem số vị trí trong danh sách chờ của quý vị và số vị trí hiện tại đã đến 
trong mỗi danh sách chờ, hãy truy cập nyc.gov/health/mobilefood. Khi đạt đến số vị trí của 
quý vị, Sở Y Tế sẽ gửi cho quý vị đơn xin giấy cấp phép giám sát qua đường bưu điện. Quý vị 
sẽ có 90 ngày để gửi đơn đăng ký của mình. 
 
Tất cả giấy cấp phép giám sát và thông tin về giấy phép sẽ được gửi đến địa chỉ nhận thư có 
trong hồ sơ. Quý vị có thể cập nhật địa chỉ nhận thư của mình bằng cách gửi email bao gồm 
số giấy cấp phép hoặc số giấy phép của quý vị tới onlineappsdocs@dcwp.nyc.gov, hoặc 
bằng cách hẹn đến thăm Citywide Licensing Center (Trung Tâm Cấp Giấy Phép Trên Toàn 
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Thành Phố) ở Manhattan (42 Broadway, Fifth Floor) hoặc Queens (90-27 Sutphin Blvd., 
Fourth Floor) bằng cách gọi 
212-436-0441. 
 
Quý vị không cần phải trả tiền cho lần cấp giấy cấp phép giám sát đầu tiên của quý vị. Giấy 
cấp phép giám sát mới của quý vị sẽ có cùng ngày hết hạn với giấy cấp phép của nhà cung 
cấp thực phẩm di động hiện tại của quý vị. Chi phí gia hạn giấy cấp phép giám sát của quý vị 
trong hai năm là $438.  
 
Khi quý vị nhận được giấy cấp phép giám sát của mình, quý vị sẽ được gửi đơn xin giấy phép 
qua đường bưu điện. Không có ngày đến hạn để nộp đơn xin giấy cấp phép giám sát của quý 
vị. 
 
Mỗi nhà cung cấp chỉ có thể nhận được một giấy phép. Nếu quý vị đã có giấy phép và đang 
chuyển sang giấy cấp phép giám sát, quý vị có 270 ngày sau khi giấy cấp phép giám sát của 
quý vị được cấp hoặc cho đến khi giấy phép hiện tại của quý vị hết hạn, tùy theo thời điểm 
nào sớm hơn, để nộp giấy phép hiện tại. Điều này không áp dụng cho các giấy phép trong khu 
vực hạn chế. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


