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Thị trường xuất khẩu thuỷ sản tiềm năng 
của Việt Nam 
Do nhu cầu tiêu thụ thủy sản nói chung đã vượt xa khả năng sản xuất, hàng năm, 
Úc nhập khẩu hơn 200.000 tấn thủy sản, trị giá hơn 1 tỷ USD, trong đó Việt Nam 
là nhà cung cấp lớn thứ ba sau New Zealand và Trung Quốc, chiếm 20% thị phần. 

;1

TIN THƯƠNG MẠI 
XUẤT KHẨU TRÂU ÚC 

SANG VIỆT NAM

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT 
ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM 

VÀO ÚC

THỊ TRƯỜNG ÚC
BẢN TIN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Giới thiệu 
sách mới 

!
HƯỚNG DẪN XUẤT 

KHẨU VÀO THỊ 
TRƯỜNG ÚC

Thuỷ sản bày bán trong siêu thị Úc

GIAO THƯƠNG 
GIỚI THIỆU CÁC TẬP 
ĐOÀN BÁN LẺ (TIẾP)

Thuỷ sản bày bán trong siêu thị Úc



THÁNG SÁU 2014 THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI ÚC

Với dân số trên 23 triệu người (dự kiến tăng 
lên 40 triệu người vào năm 2050) và là một 
trong những nước có tiêu chuẩn sống cao 
nhất trên thế giới với mức tiêu thụ thuỷ sản 
bình quân đầu người tăng từ 10kg/năm vào 
những năm 1990 lên khoảng 25kg/năm hiện 
nay. Tuy nhiên, mức tiêu thụ bình quân này 
vẫn còn thiếu 40% so với khuyến cáo của các 
tổ chức về sức khoẻ của nước này. Do vậy, 
nhu cầu tiêu thụ thuỷ sản của Úc sẽ còn tăng 
hơn nữa và là một thị trường tiềm năng cho 
xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam. 

Tôm là loại hải 
sản được tiêu 
thụ nhiều nhất 
tại Úc. Lượng 
tiêu thụ tôm 
hàng năm lên 
tới 50.000 tấn. Úc nhập khẩu khoảng 25.000 
tấn và lượng cung cấp còn lại từ các nhà nuôi 
trồng và đánh bắt địa phương. Tôm nuôi chỉ 
khoảng 4.000 tấn còn lại là đánh bắt tự nhiên. 
Tôm của Úc thường rất đắt nhưng được ưa 
chuộng vì tươi và người Úc thích mua hàng 
thực phẩm trong nước. Mặc dù vậy, ngày càng 
có nhiều người tiêu dùng chọn tôm đông lạnh 
nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam do giá 
thành thấp hơn và chất lượng ngày càng được 
cải thiện. Người tiêu dùng Úc chuộng tôm sú 
to.  

Loại hải sản được tiêu thụ nhiều thứ hai là cá 
hồi Đại tây dương với hơn 80% được nuôi tại 
các trang trại ở Tasmania. Cá hồi Đại tây 
dương thường được cung cấp ở dạng tươi 
(không để đông lạnh). Người tiêu dùng Úc 
thích loại cá này vì là sản phẩm của Úc, vì mùi 
vị, và vì hàm lượng Omega 3 có trong loại cá 
này tốt cho sức khoẻ. 

Loại hải sản được tiêu thụ nhiều thứ ba ở Úc 
là cá basa. Người tiêu dùng Úc thích cá basa 
bởi giá cả phải chăng, vị thanh, và không có 
xương. Mặc dù vậy, thông tin sai lệch về chất 
lượng và an toàn thực phẩm của cá basa (và 
tất cả các loại cá từ Đông Nam Á) đã phần nào 
làm hạn chế lượng tiêu thụ. 

Loại cá được tiêu thụ nhiều tiếp theo là cá 
chẽm. Khoảng một nửa được nuôi và đánh 
bắt trong nước, một nửa được nhập khẩu. 

Úc là thị trường xuất khẩu thuỷ sản tiềm năng 
của Việt Nam. Vấn đề hiện nay là các qui định 
nghiêm ngặt của Úc về vệ sinh an toàn thực 
phẩm và an toàn sinh học. Hàng thuỷ sản của 
Việt Nam vẫn còn nhiều trường hợp dư lượng 
kháng sinh và dư lượng thuốc diệt nấm bị 
phát hiện và điều này sẽ ảnh hưởng đến uy tín 
của hàng Việt Nam nếu không loại trừ triệt để.  

Các trường hợp 
vi phạm do Bộ 
Nông nghiệp 
kiểm tra và 
phát hiện sẽ bị 
thông báo rộng 
rãi trên trang 

web của Chính phủ bao gồm cả tên nhà cung 
cấp và nước cung cấp. Trong năm 2013, có 26 
trường hợp của Việt Nam bị phát hiện, riêng 
năm tháng đầu năm 2014 là 19 vụ. Ngoài ra, 
gần đây Úc phát hiện thuỷ sản Việt Nam bị 
bơm nước và tạp chất. Vấn đề này sẽ huỷ hoại 
hình ảnh của Việt Nam. Nó làm giảm giá trị và 
chất lượng của sản phẩm và tồi tệ nhất là thuỷ 
sản Việt Nam bị giảm giá trên thị trường.  

Nguồn cung hàng của Úc bị hạn chế bởi vì Úc 
chỉ có thể cung cấp 25% nhu cầu hiện nay. Do 
vậy, tiềm năng nhập khẩu vào thị trường Úc 
rất lớn nếu người tiêu dùng tin tưởng và quay 
sang lựa chọn các nhãn hiệu nhập khẩu. Việt 
Nam hiện là một trong ba nhà nhà cung cấp 
hải sản lớn nhất cho thị trường Úc nên chắc 
chắn sẽ tăng được thị phần nếu có cách tiếp 
cận và bước đi phù hợp. 

Giải pháp ưu việt nhất là đưa hàng có chất 
lượng cao và xuất xứ tốt của sản phẩm và xây 
dựng hình ảnh sản phẩm của Việt Nam không 
kém hơn các sản phẩm của Úc. Điều này hoàn 
toàn có thể. Xuất xứ tốt của sản phẩm (không 
phải giá thấp) nên là trọng tâm chính cần 
hướng tới. An toàn thực phẩm, môi trường 
bền vững, đãi ngộ lao động, tất cả được minh 
chứng bằng một giấy xác nhận độc lập sẽ là 
con đường chúng ta phải đi. Nếu có thể, xây 
dựng vài câu chuyện về xuất xứ của các sản 
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Năm 2013, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Úc đạt trên 
128 triệu USD, tăng 27,5% so với năm 2012 và đây là 
thị trường tiêu thụ tôm lớn thứ 6 của Việt Nam sau 
Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc.
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phẩm địa phương gắn với con người ở đấy. 
Nên nhớ “Người Úc muốn mua toàn bộ câu 
chuyện, không chỉ mỗi thức ăn”. Muốn thực 
sự hiểu thị trường, các nhà cung cấp nên đi 
thăm và dành thời gian để hiểu người tiêu 
dùng nghĩ gì và tìm giải pháp phù hợp cho hệ 
thống bán buôn và bán lẻ. Thiếu các kiến thức 
này, các nhà cung cấp sẽ gặp khó khăn trong 
chuỗi cung ứng.   

Nhưng thành công thực sự cho Việt Nam sẽ là 
việc cung cấp các sản phẩm đổi mới có giá trị 
gia tăng cao hơn là chỉ đơn giản cung cấp các 
nguyên liệu thô và chủng loại hàng rẻ tiền. 
Việc này sẽ giúp nâng tầm thương hiệu Việt 
Nam, xây dựng lòng tin đối với người tiêu 
dùng và thay đổi nhận thức về việc Việt Nam 
chỉ cung cấp các sản phẩm rẻ tiền mà người 
Úc thường quan niệm hàng rẻ tiền là hàng có 
chất lượng không tốt. 

Giới thiệu sách mới: 
HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU VÀO THỊ 
TRƯỜNG ÚC 
 

Thị trường Úc là một thị trường nhập khẩu đầy tiềm năng, 
mang đến cả cơ hội và thách thức cho các nhà cung cấp 
thương mại và dịch vụ nước ngoài. Úc là một đất nước vô 
cùng rộng lớn với diện tích trên 7,6 triệu km2 đứng thứ 6 
trên thế giới, xấp xỉ diện tích nước Mỹ nhưng dân số thì ít ỏi 
chỉ có 23 triệu dân. Tuy dân số nhỏ như vậy nhưng Úc lại là 
một thị trường có kim ngạch nhập khẩu hàng hoá hơn 241 tỷ 
đô la Mỹ, và kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 262 tỷ đô la Mỹ 
trong năm 2013, một con số rất ấn tượng.  !

Thị trường Úc mang đến cơ hội cho các nhà 
cung cấp nước ngoài do phụ thuộc nhiều vào 
hàng hoá nhập khẩu phục vụ cho sản xuất và 
tiêu dùng. Thị trường Úc tương đối mở cho 
các nhà cung cấp nước ngoài, với việc không 
áp dụng hạn ngạch nhập khẩu và hầu hết thuế 
nhập khẩu là 5% (mức thuế chung) và 0% cho 
các nước kém phát triển. Theo Hiệp định Khu 
vực Thương mại Tự do giữa ASEAN và Úc, 
New Zealand (AANZFTA) thì khoảng 96% 
thuế quan của Úc được loại bỏ vào năm 2010, 
phần còn lại sẽ được thực hiện nốt vào năm 
2020 đối với hàng hoá nhập khẩu nhập khẩu 
từ các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. 

Tuy nhiên, thị trường Úc là thị trường nhiều 
thách thức cho các nhà cung cấp nước ngoài. 
Hầu hết các nhà nhập khẩu Úc đặt hàng với số 
lượng nhỏ nhưng trông đợi được chào hàng 

với giá thấp hơn cả ở Mỹ và hầu hết các nước 
châu Âu. Ngoài ra, các nhà nhập khẩu Úc yêu 
cầu thời hạn giao hàng nghiêm ngặt và đưa ra 
các tiêu chuẩn tương đối cao. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội và mở rộng 
thị trường xuất khẩu sang Úc, Thương vụ Việt 
Nam tại Úc xin trân trọng giới thiệu cuốn sách 
“Hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Úc”. 
Cuốn sách này sẽ đề cập đến các khía cạnh cơ 
bản mà các doanh nghiệp cần quan tâm nếu 
muốn tận dụng các cơ hội tại thị trường rất 
cạnh tranh này. 

Cuốn sách này được viết dựa trên cuốn 
Australia – A Guide to the Market, tái bản 
năm 2013 và được Thương vụ Việt Nam cập 
nhật số liệu, thông tin đến hết năm 2013 theo 
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số liệu của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, 
tham khảo tài liệu hồ sơ thị trường Úc của Vụ 
Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương và bổ 
sung thêm quan hệ thương mại giữa Việt Nam 
và Úc và các thông tin cần thiết khác cho 
doanh nghiệp. 

Hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu tham 
khảo có ích đối với các doanh nghiệp đã và 
đang muốn xuất khẩu vào thị trường Úc. 

Quí vị quan tâm xin liên hệ với Thương vụ 
Việt Nam tại Úc để nhận sách. 

Úc hy vọng xuất khẩu trâu sang Việt Nam 
Ông Adam Giles, Thủ hiến Vùng Lãnh thổ Bắc Úc, hy vọng có thể bán trâu sống 
sang Việt Nam, tuy nhiên ông thừa nhận lĩnh vực này có nhiều thách thức cần phải 
vượt qua. 
!
Trong chuyến công du Việt Nam, ông Adam 
Giles đã gặp Bộ trưởng Nông nghiệp Việt 
Nam và công ty nhập khẩu Animex, để thảo 
luận về việc mở rộng công cuộc thương mại 
gia súc sống và thiết lập một thương vụ bán 
trâu sống. 

Ông Giles cho biết các nhà nhập khẩu rất 
quan tâm tới việc nhập khẩu trâu từ Vùng 
Lãnh thổ Bắc Úc và khu vực này có thể cung 
cấp cho Việt Nam mỗi năm 60 ngàn con trâu. 

Kể từ năm 2011, việc xuất khẩu gia súc sống 
sang Indonesia bị đình chỉ. Ngoại trừ một số 
ít xuất khẩu sang Brunei, Úc không còn xuất 
khẩu trâu ra nước ngoài. Lý do của việc này là 
mọi việc, từ xuất khẩu tới giết mổ, đều phải 
tuân thủ chặt chẽ các quy định của ESCAS 
(the Exporter Supply Chain Assurance System 
– Hệ thống Bảo đảm Dây chuyền Xuất khẩu). 

Các nhà xuất khẩu đã tránh không muốn kinh 
doanh trâu vì sọ của loài vật này dày, gần như 
không thể ‘gây choáng’ chúng trước khi giết 
mổ theo quy định. 

Nếu không sử dụng kỹ thuật ‘gây choáng’ đối 
với trâu, các cơ sơ giết mổ có thể bị giới chức 
đặc trách vấn đề an sinh cho loài vật ‘săm soi’. 

Các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm các kỹ 
thuật ‘gây choáng’ mới có thể làm cho trâu bị 
choáng trước khi chúng bị giết mổ. Tuy nhiên, 
có lẽ phải cần hơn một năm nữa họ mới có 
thể hoàn tất các cuộc thử nghiệm về kỹ thuật. 

Thủ hiến Adam Giles nói rằng ông hy vọng 
việc này có thể được hoàn tất sớm để công 
cuộc thương mại bắt đầu. 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Trâu từ Indonesia được đưa vào Bắc 
Úc nửa đầu thế kỷ 19 để làm thực 
phẩm cho quân đội Anh đồn trú. Một 
số thoát ra ngoài sinh sản tự nhiên 
thành số lượng lớn. 

Trong một thời gian dài việc tiêu thụ 
trâu dựa chủ yếu từ việc săn bắn từ 
nguồn trâu tự nhiên này. Nuôi trâu 
trong trang trại với số lượng lớn chỉ 
bắt đầu từ những năm 1980. Ngoài 
Bắc Úc, vào thời gian này trâu cũng 
được đưa đến các vùng khác của 
Úc. 

Hội đồng Công nghiệp Trâu Úc (the 
Australia Buffalo Industry Council 
Inc. — ABIC) được thành lập năm 
2000 để quảng bá và thúc đẩy ngành 
công nghiệp này. ABIC khuyến khích 
các nghiên cứu và phát triển về nuôi, 
chế biến và tiếp thị trâu. ABIC hỗ trợ 
các thành viên và vận động chính 
phủ ở mức quốc gia các vấn đề phụ 
hợp với ngành công nghiệp trâu. 

mailto:vntrade@bigpond.net.au?subject=%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20nh%E1%BA%ADn%20s%C3%A1ch%20H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20XU%E1%BA%A4T%20KH%E1%BA%A8U%20V%C3%80O%20TH%E1%BB%8A%20TR%C6%AF%E1%BB%9CNG%20%C3%9AC
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Phổ biến pháp luật: 
Các tiêu chuẩn chung đối với sản phẩm 
nhập khẩu đóng gói 
Các quy định về bao gói và nhãn mác của Úc được áp dụng đối với tất cả các sản 
phẩm được đóng gói, cả sản xuất trong nước và nhập khẩu cho thị trường bán lẻ. 
Nội dung bài này sẽ tóm tắt các qui định đó. 
!
Tất cả các nhãn mác phải: 
‣ Được viết bằng tiếng Anh 

‣ Từ ngữ rõ ràng, dễ đọc, không bị nhoè 

‣ Dễ nhìn 

‣ Được in ở cỡ chữ tiêu chuẩn, tối thiểu 
1,5mm 

‣ Mầu sắc dễ phân biệt với tông màu nền của 
sản phẩm 

Nhãn mác phải ghi rõ: 
‣ Nước xuất xứ 

‣ Mô tả chính xác và trung thực về hàng hoá 

‣ Liệt kê số lượng, khối lượng, độ dài, diện 
tích hoặc số sản phẩm. Trong bao bì không 
được chứa ít hơn số lượng được ghi trên 
nhãn mác và các đơn vị đo lường phải theo 
hệ mét 

‣ Ghi rõ đơn vị đóng gói nhãn mác phải ghi rõ 
tên và địa chỉ của đơn vị đóng gói và/ hoặc 
nhà nhập khẩu. 

Ghi chú: Không được phép cố ý đưa ra 
những mô tả thương mại không trung thực về 
hàng hoá. Việc mô tả không trung thực các nội 
dung như trọng lượng, xuất xứ, nhà sản xuất, 
chất liệu, thành phần, bản quyền… bị coi là 
hành vi thương mại không trung thực và có 
thể bị khởi tố. 

!
!

Các sản phẩm cụ thể 
Ngoài những quy định chung về các sản phẩm 
được đóng gói nhập khẩu, Úc áp dụng những 
quy định bổ sung đối với các sản phẩm cụ thể. 
Những sản phẩm này bao gồm thực phẩm và 
đồ uống, thuốc, phân bón, hạt giống nông 
nghiệp, thực vật, hàng dệt, hàng may mặc, 
giày dép, đồ trang sức, các loại chổi, đồ sứ, đồ 
bằng đất nung và đồ tráng men, thiết bị điện, 
đồ chơi, các sản phẩm thuốc lá, xi măng Poóc-
lăng, thiết bị vệ sinh, tường, gạch lát lò sưởi 
hoặc lát nền, đồng hồ các loại và những mặt 
hàng nhập khẩu đựng trong bao bì để bán. 
Dưới đây là một vài ví dụ chi tiết: 

Mỹ phẩm, xà phòng và các vật dụng 
trong nhà tắm 

Các mặt hàng mỹ phẩm, vật dụng trong nhà 
tắm và xà phòng nhập khẩu phải tuân theo các 
thông lệ thương mại. (Các tiêu chuẩn thông 
tin hàng tiêu dùng, “Mỹ phẩm”), quy định bắt 
buộc dán nhãn ghi rõ thành phần. Quy định 
này do Uỷ ban Tiêu dùng và Cạnh tranh Úc 
quản lý và không bao gồm các loại vật dụng 
trong nhà tắm được xác định là sản phẩm để 
chữa bệnh hoặc chống nắng. 

Ngoài ra, các thành phần có thể được liệt kê 
theo thứ tự sau: 

‣ Các thành phần (trừ phẩm màu) có hàm 
lượng từ 1% trở lên theo thứ tự giảm dần về 
số lượng hoặc khối lượng; và 

‣ Các thành phần (trừ phẩm màu) có hàm 
lượng dưới 1% theo bất kỳ thứ tự nào; và 
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‣ Các loại phẩm màu theo bất kỳ thứ tự nào. 

Nếu nhà cung cấp không thể tuân theo các quy 
định trên, các thành phần của sản phẩm phải 
được chỉ rõ theo một cách khác nhằm đảm 
bảo thông báo cho người tiêu dùng các thành 
phần của sản phẩm, chẳng hạn sử dụng nhãn 
phụ kèm theo. Danh sách các thành phần 
trong mỹ phẩm có thể bao gồm một loại phẩm 
màu không có trong mỹ phẩm nhưng được sử 
dụng trong một vài chu trình kỹ thuật sản 
xuất sản phẩm nhằm phối màu hoặc được sử 
dụng trong một hoặc nhiều loại mỹ phẩm. 

Hương liệu trong mỹ phẩm phải được ghi rõ 
trong danh sách các thành phần của sản 
phẩm. 

Thực phẩm 

Sau đây là các yêu cầu chung đối với nhãn 
mác áp dụng cho tất cả các mặt hàng thực 
phẩm đóng gói nhập khẩu, quy định tại Luật 
Tiêu chuẩn thực phẩm do cơ quan Tiêu chuẩn 
thực phẩm Úc – New Zealand ban hành. 

‣ Tên thực phẩm: tất cả các loại thực phẩm 
đóng gói phải có tên gọi hoặc một bản mô tả 
đặc điểm của thực phẩm. Chiều cao tên thực 
phẩm trên nhãn in tối thiểu là 3mm; 

‣ Nhận dạng lô hàng: thực phẩm đóng gói 
phải được cung cấp thông tin nhận dạng, 
tức là số lượng thực phẩm được chế biến 
cùng điều kiện chung. Sử dụng cụm từ “use 
by” (sử dụng trước ngày) hoặc ngày đóng 
gói có thể đáp ứng quy định này. Để nhận 
dạng lô hàng, có thể sử dụng nhãn mác hoặc 
mã số của nhà sản xuất. Úc không đặt ra 
quy định về kích cỡ hoặc sự tương phản 
màu sắc; 

‣ Nhãn thời hạn sử dụng: tất cả các loại thực 
phẩm đóng gói được nhập khẩu vào Úc có 
thời hạn sử dụng ít hơn hai năm phải có 
nhãn thời hạn ghi rõ thời gian sử dụng tối 
thiểu của sản phẩm. Đây là thời hạn nếu 
thực phẩm được dự trữ phù hợp sẽ giữ 
nguyên tính chất và chất lượng. Nhãn thời 
hạn nên in rõ ràng và nổi bật bằng chữ in 

hoa và các con số có chiều cao không thấp 
hơn 3mm. 

Khi cần có các điều kiện bảo quản đặc biệt để 
đảm bảo thời gian sử dụng tối thiểu của sản 
phẩm hoặc hạn sử dụng thực phẩm, cần ghi rõ 
những điều kiện này trên nhãn mác. 

Trường hợp miễn trừ 

Một số loại thực phẩm được miễn dán nhãn 
thành phần. Đó là những thực phẩm có tên 
gọi đã chỉ rõ thành phần như cá phi lê đông 
lạnh, dừa khô… Các loại đồ uống có cồn, 
hương liệu và nước giải khát đóng chai có dấu 
xi cũng được miễn dán nhãn thành phần. 
Ngoài ra, có một số thông tin không được 
phép ghi trên nhãn mác thực phẩm như: 

‣ Những thông tin cho biết thực phẩm giúp 
tạo dáng; 

‣ Từ “bổ dưỡng” (“health”) cùng với tên thực 
phẩm; 

‣ Các từ “giàu vitamin” (“vitamin enriched”) 
hoặc các thông tin tương tự; 

‣ Các thông tin về khả năng chữa bệnh. 

Một số thông tin khác được quy định rất 
nghiêm ngặt và chỉ được sử dụng trong một 
số trường hợp cụ thể như: 

‣ Tên thương mại; 

‣ Các thông tin liên quan đến các tính chất 
dinh dưỡng như ít chất béo, nhiều chất xơ, 
không có cholesterol hoặc các thuật ngữ 
tương tự phải được xác nhận và chứng 
minh; 

‣ Cụm từ “nồng độ cồn thấp” (“low alcohol”) 
hoặc các từ ngữ tương tự cần có kèm chú 
thích “chứa không quá x % cồn”; 

‣ Từ “tinh khiết” (“pure”) chỉ sử dụng đối với 
những loại thực phẩm một thành phần 
không chứa gia vị. 

Đối với một số sản phẩm cụ thể, có những 
điều khoản bổ sung cần xem xét khi dán nhãn. 
Ví dụ: 
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!
‣ Nhãn của bao bì mặt hàng đồ uống có cồn 

phải nêu rõ nồng độ chất ethanol là 20o và 
trọng lượng đóng trong bao bì; 

‣ Nhãn mác của sản phẩm cá đóng hộp phải 
mô tả rõ loại cá trong bao bì theo mẫu 
“BARRACOUTA” hoặc “TUNA”. Nếu có 
nhiều hơn một loại cá, phải ghi rõ tỉ lệ của 
từng loại cá và loại nào có tỉ lệ nhiều hơn 
phải được nhắc đến đầu tiên. Chiều cao cỡ 
chữ tiêu chuẩn là 3mm. 

Hàng may mặc 

Hàng may mặc nhập khẩu phải tuân theo các 
quy định dán nhãn khác theo Luật Thương 
mại Công bằng do Cục Tiêu dùng và Cạnh 
tranh Úc quản lý. 

‣ Hàng may mặc phải được dán nhãn ghi rõ 
loại vải, ví dụ len, cotton 

‣ Hàng may mặc phải được dán nhãn cố định 
hướng dẫn cẩn thận cách sử dụng phù hợp 
với từng loại. Những hướng dẫn này được 
ghi bằng tiếng Anh và không được phép sử 
dụng các ký hiệu đặc biệt. Trong hầu hết các 
trường hợp cần có một trong số năm hướng 
dẫn sau: 

• Hình thức cấm áp dụng 

• Hướng dẫn phơi khô 

• Hướng dẫn giặt khô 

• Hướng dẫn giặt ướt 

• Hướng dẫn cách là 

‣ Quần áo ngủ của trẻ em phải có nhãn mác 
cảnh báo liên quan đến mức độ dễ cháy. 

Có ba loại nhãn mác phụ thuộc vào mức độ 
chống cháy của các mặt hàng may mặc. 

Sản phẩm làm sạch gia dụng 

Sản phẩm làm sạch gia dụng đóng gói phải 
đáp ứng những quy định bổ sung về bao gói 
và nhãn mác theo tiêu chuẩn đối với Danh 
mục thống nhất các mặt hàng thuốc và chất 

độc. Những quy định này liên tục được xem 
xét lại và do các Cơ quan Y tế của các bang và 
vùng lãnh thổ quản lý. Các quy định này rất đa 
dạng, phụ thuộc vào cấu tạo thành phần và số 
lượng của mỗi sản phẩm. Một số quy định 
điều chỉnh việc sử dụng các loại thùng kín 
ngăn ngừa trẻ em, các loại container và thùng 
kín có chốt đóng an toàn. 

Dưới đây là ví dụ về cách trình bày nhãn mác 
theo thứ tự hướng dẫn chung áp dụng đối với 
tất cả các sản phẩm làm sạch gia dụng được 
đóng gói. 

‣ Chiều cao tối thiểu của cỡ chữ là 1,5mm, các 
lời cảnh báo in đậm, sử dụng kiểu chữ “sans 
serif” (loại chữ hoa không chân) có độ giãn 
cách thống nhất (Ví dụ: KEEP OUT OF 
REACH OF CHILDREN (tránh xa tầm tay 
trẻ em); 

‣ Tên và nồng độ, hoặc tỉ lệ của tất cả các chất 
độc trong sản phẩm phải được ghi bằng 
những tên gọi được công nhận ở Úc; 

‣ Tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc nhà 
phân phối ở Úc phải ghi theo địa chỉ đường 
phố ở Úc, không theo địa chỉ hộp thư; 

‣ Hướng dẫn sử dụng phải rõ ràng, đầy đủ để 
sản phẩm được sử dụng đúng cách. 

Hệ thống đánh số GS1 và mã 
vạch 
Phần lớn các sản phẩm ở các cửa hàng bán lẻ 
của Úc sử dụng hệ thống đánh số GS1 nhờ 
những lợi ích quan trọng rõ rệt đối với 
thương mại trong nhiều lĩnh vực bao gồm sản 
xuất và phân phối. 

Hệ thống đánh số GS1 (One Global 
Standard – Một tổ chức tiêu chuẩn toàn 
cầu) 

‣ GS1 Úc không phải là một tổ chức phi lợi 
nhuận, có chức năng quản lý trong nước Úc 
hệ thống đa ngành mang tính chất toàn cầu 
cho phép phân định một cách đơn nhất và 
thu nhận tự động thông tin về vật phẩm, địa 
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điểm, các bên và dịch vụ trong suốt chuỗi 
cung ứng toàn cầu; 

‣ GS1 Úc được thành lập để hỗ trợ các doanh 
nghiệp kinh doanh của Úc hoạt động hiệu 
quả hơn, vai trò chính của GS1 Úc là phân 
bổ các số GS1 và mã vạch, duy trì các tiêu 
chuẩn thương mại được quốc tế chấp nhận. 
Điều này cho phép các tổ chức của Úc thực 
hiện các thông lệ tốt nhất thế giới về các kỹ 
thuật quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu; 

‣ Các số GS1và mã vạch cho phép các tổ chức 
bất kể lớn nhỏ đặt hàng, kiểm tra, theo dõi, 
giao hàng, và thanh toán trong suốt chuỗi 
cung ứng ở bất kỳ đâu trên thế giới; 

‣ Hệ thống GS1 được phát triển bởi Văn 
phòng GS1 toàn cầu và được thừa nhận bởi 
Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO), Uỷ ban 
Tiêu chuẩn Châu Âu (CEN) và Viện Tiêu 
chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ. 

Mã vạch 

‣ Một bản mã vạch bao gồm nhiều vạch sáng 
và tối song song với độ rộng khác nhau và 
chứa nhiều thông tin; 

‣ Khi quét một chùm ánh sáng qua những 
vạch này, thông tin có thể được tự động giải 
mã, nhập vào và gọi ra từ một máy tính; 

‣ Quét mã vạch là một phương pháp xác định 
thông tin chính xác, nhanh chóng và dễ 
dàng; 

‣ Tất cả các bên tham gia vào hệ thống phân 
phối, từ người sản xuất, nhà phân phối, 
công ty vận chuyển, người bán lẻ đến khách 
hàng, đều được hưởng lợi nhờ việc sử dụng 
các mã vạch, một hình thức được coi là 
“thương mại phi giấy tờ”; 

‣ Mã vạch GS1 phải được in rõ ràng, theo 
đúng các chi tiết kỹ thuật quy định của hệ 
thống ký hiệu số GS1 và phải được giải mã 
chính xác vào mọi lúc. Các vạch trong bản 
mã vạch phải đúng kích thước và tỷ lệ; 

‣ Các ký hiệu số GS1 sử dụng ba loại mã vạch 
khác nhau, phụ thuộc vào từng mục đích và 
điều kiện cụ thể. Một vài loại mã vạch sử 
dụng cho các mặt hàng tiêu dùng và các đơn 
vị kinh doanh thương mại cũng có những 
thông tin bổ sung. Các chi tiết kỹ thuật trên 
mã vạch có thể tham khảo tại GS1 Australia. 

Cơ hội giao thương: 
Các tập đoàn bán lẻ (tiếp) 
Tiếp theo danh sách các tập đoàn bán lẻ lớn của Úc với doanh thu năm đạt trên 1 
tỷ đô la Úc được đăng trên bản tin thị trường Úc tháng 4 và tháng 5, Thương vụ 
Việt Nam tiếp tục đăng danh sách các tập đoàn bán lẻ với doanh thu đạt trên 100 
triệu đến dưới 1 tỷ đô la Úc (phần 1) để các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu 
khả năng chào hàng vào các tập đoàn này. 
 
Sporting Stores Pty Ltd chuyên bán lẻ vải, 
đồ thủ công, kim chỉ, các đồ gia dụng với 
khoảng 100 cửa hàng ở Úc, New Zealand và 
Singapore, doanh thu 970 triệu đô la Úc. 

Just Group Limited chuỗi bán lẻ quần áo 
nam và nữ với hơn 900 cửa hàng dưới các 
thương hiệu Just Jean, Jay Jays, Jacqui E, 

Peter Alexander, Dotti, Smiggle và Portman, 
doanh thu 838 triệu đô la Úc. 

Các chuỗi bán lẻ đồ kim khí lớn khác gồm 
Mitre 10 Australia Ltd, thuộc tập đoàn 
Metcash Limited chuyên bán buôn đồ kim khí 
cho 430 cửa hàng dưới thương hiệu Mitre 10 
và True Value và hơn 400 cửa hàng khác. 
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Doanh thu hàng năm đạt khoảng 797 triệu đô 
la Úc. 

Angus & Coote Holdings Limited chuyên 
bán lẻ đồ trang sức, gồm 141 cửa hàng trên 
toàn nước Úc và 127 cửa hàng thông qua công 
ty Goldmark (www.goldmark.com.au) với 
doanh thu 583 triệu đô la Úc. 

Tập đoàn Specialty Fashion Group là tập 
đoàn bán lẻ lớn với hơn 900 cửa hàng trên cả 
nước Úc. Doanh thu hàng năm là 572 triệu đô 
la Úc. Tập đoàn điều hành một số chuỗi bán lẻ 
hàng tiêu dùng giảm giá và thời trang phụ nữ 
dưới các thương hiệu Millers, Katies, 
Crossroad, Autograph, City Chic và La Senza 
Lingerie. 

Sussan Corporation Proprietary 
Limited chuyên bán lẻ phụ kiện và đồ ngủ 
của nữ, với các thương hiệu Sussan, Suzanne 
Grae và Sportsgirls, 550 cửa hàng, doanh thu 
518 triệu đô la Úc. 

Trong lĩnh vực giày dép, các chuỗi bán lẻ 
chính được điều hành bởi công ty Fusion 
Retail Brands Pty Ltd và công ty Betts 
Group Pty Ltd. Fusion Retail Brands có 
doanh thu hàng năm trên 465 triệu đô la Úc 
và điều hành 282 cửa hàng bán lẻ trên toàn 
nước Úc dưới các thương hiệu Mathers, 
Williams, Diana Ferrari và Colorado. Công ty 
còn điều hành các cửa hàng quần áo dưới 
thương hiệu JAG. Công ty Betts Group Pty 
Ltd có trụ sở tại Perth điều hành 200 cửa 
hàng với doanh thu hàng năm đạt 170 triệu đô 
la Úc. 

Country Road Limited chuyên bán lẻ quần 
áo nam và nữ, đồ gia dụng và nội thất, với 171 
cửa hàng ở Úc và Nam Phi, doanh thu 422 
triệu đô la Úc. 

Steinhoff Asia Pacific Limited với thương 
hiệu kinh doanh là Freedom chuyên bán lẻ đồ 
nội thất với hơn 150 cửa hàng ở Úc và New 
Zealand dưới thương hiệu Freedom, Snooze, 
Bay Leather Republic, và Andersons, doanh 
thu 361 triệu đô la Úc. 

Một công ty bán lẻ khác với 46 cửa hàng ở các 
bang Nam Úc, Victoria và Tasmnia, New 
South Wales, ACT, và Queensland là Harris 
Scarfe Australia Pty Ltd có tổng doanh thu 
hàng năm khoảng 336 triệu đô la Úc. 

Tyrepower Ltd chuyên bán lẻ vành, lốp, ắc 
qui ô tô, với 240 cửa hàng ở Úc và New 
Zealand, doanh thu 300 triệu đô la Úc. 

Bob Jane Corporation Pty Ltd chuyên 
bán lẻ bánh và lốp ô tô với 150 cửa hàng thuộc 
sở hữu công ty và cửa hàng đại lý, doanh thu 
211 triệu đô la Úc. 

JeansWest Corporation Pty Ltd là chuỗi 
cửa hàng bán lẻ quần áo nam nữ chủ sở hữu 
là người Hồng Kong, với 240 cửa hàng ở Úc 
và New Zealand, doanh thu 137 triệu đô la Úc. 

The Strandbags Group Pty Ltd chuyên 
bán lẻ túi xách, đồ du lịch, ví, khăn tay, ba lô, 
có hơn 430 cửa hàng tại Úc, New Zealand, 
Trung Đông và Nam Phi, doanh thu 100 triệu 
đô la Úc. 

Vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm khi nhập khẩu vào Úc: 

Trong tháng 5/2014, Việt Nam có 4/39 trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực 
phẩm khi nhập khẩu vào Úc. Xem báo cáo chi tiết. 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http://www.anguscoote.com.au
http://www.specialtyfashion.com.au
http://www.sussan.com.au
http://www.fusionretailbrands.com.au
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http://www.countryroad.com.au
http://www.freedom.com.au
http://www.harrisscarfe.com.au
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Công ty Úc tìm đối tác: !
Công ty của Úc đang cần đặt sản xuất vỏ 
thùng lọc (Rubber Candle Filter 
Bladder) loại lớn, có thiết kế sẵn. Số lượng 
40 chiếc/tháng.  

Bossong Engineering Pty Ltd 
189 Planet Street  
Welshpool WA 6106 Australia 
Tel +61 8 9212 2345 
Fax  +61 8 9212 2355  
www.bossong.com.au 

Mr. Steve Bossong  
steve@bossong.com.au 

Công ty của Úc đang cần đặt hàng dây kẽm 
gai/dây thép gai mạ kẽm (Galvanised 
Razor/Barb Tape B010 (HS: 73.10.00) 
để gắn ở phía trên các tường rào bảo vệ. 

Fencing Australia Pty Ltd 
PO Box 6062 
Westdale NSW 2340 Australia 
Tel +61 2 6761 5861 
Fax +61 2 6761 5661 
www.fencingaustralia.com.au 

Mr. Chris Power  
General Manager 
officemanager@fencingaustralia.com.au 

Công ty Úc đang cần đặt các sản phẩm đồ 
cắm trại gồm lều, võng, túi ngủ, áo T-
shirt, mũ, bộ đồ thể thao và đồ leo núi. 

Office of The Hon Charlie Lynn MLC  
Parliamentary Secretary for 
Veterans Affairs  
Parliament House, Macquarie Street 
Sydney NSW 2000 Australia 
Tel +61 2 9230 3362 
Fax +61 2 9230 2396 
www.charlielynn.com.au 

Ms. Vi Le  
Advisor  
vi@charlielynn.com.au  

Công ty Úc đang cần đặt các sản phẩm bộ đồ 
bàn ăn (dao, thìa, dĩa). 

McPherson's Consumer Products  
105 Vanessa Street 
Kingsgrove NSW 2208 Australia 
Tel    +61 2 9370 8131 
Fax    +61 2 9370 8090 

Mr. Greg Doyle  
Product Manager  
Mob  +61 413 184 433 
GDoyle@mcpher.com.au 

Công ty Úc đang cần đặt sản phẩm ghế làm 
từ gỗ sồi. 

ATAMA NSW  
Unit 1 Slough Business Estate, Slough 
Avenue 
Silverwater NSW 2128 Australia 
Tel    +61 2  9748 6477 
Fax   +61 2 9748 6208  
www.atamansw.com.au 

Mr. Ron Fawkes  
Director  
exclintr@bigpond.net.au 

!

!
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Doanh nghiệp cần xác minh thông tin 
công ty đối tác tại Úc, tra cứu thông tin 
tại trang web của Uỷ ban Đầu tư và 
Chứng khoán Úc. 

Doanh nghiệp cần xác minh thông tin CO, 
có thể liên hệ Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Úc. 

Doanh nghiệp cần hỗ trợ nhập khẩu hàng 
từ Úc về Việt Nam có thể liên hệ Cơ quan 
thương mại của Chính phủ Úc tại Việt 
Nam (Austrade). 

Các địa chỉ hữu ích khác.

https://connectonline.asic.gov.au
http://www.acci.asn.au
http://www.austrade.gov.au/About-Austrade/Offices/Austrades-offices-in-Vietnam
http://vietnamexport.com/dia-chi-huu-ich/attr-10-10/cn14.html
http://www.bossong.com.au
mailto:steve@bossong.com.au
http://www.fencingaustralia.com.au
mailto:officemanager@fencingaustralia.com.au
http://www.charlielynn.com.au
mailto:vi@charlielynn.com.au
mailto:GDoyle@mcpher.com.au
http://www.atamansw.com.au
mailto:exclintr@bigpond.net.au
https://connectonline.asic.gov.au
http://www.acci.asn.au
http://www.austrade.gov.au/About-Austrade/Offices/Austrades-offices-in-Vietnam
http://vietnamexport.com/dia-chi-huu-ich/attr-10-10/cn14.html
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Hội chợ triển lãm: 
Mời tham dự Hội chợ 
Quốc tế hàng tổng hợp Úc 
2014 
18–20/11/2014 
TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM MELBOURNE 
SỐ 1 CONVENTION CENTRE PLACE SOUTH WHARF, VIC 3003 
Hội chợ quốc tế tổng hợp của Úc (Australian International Sourcing Fair - AISF) 
được tổ chức hàng năm kể từ năm 2010 tại thành phố Melbourne. Hiện nay, 
Thương vụ Việt Nam tại Úc đang phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội tổ chức 
hai gian hàng tại Hội chợ. Hiện nay đã có hơn 10 công ty may mặc đăng ký tham 
dự gian hàng của Hà Nội, trong đó có một số công ty lớn như Tổng Công ty may 
10, Công ty cổ phần may Hồ Gươm, Công ty Dệt kim Đông Xuân… Gian hàng còn 
lại sẽ dành cho các doanh nghiệp khác có quan tâm. Doanh nghiệp nào có nhu cầu 
tham gia giới thiệu sản phẩm tại hội chợ hoặc gửi hàng trưng bày tại hội chợ, xin 
liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Úc. Thương vụ xin giới thiệu các thông tin về 
hội chợ. 
!
Mục đích 
Đây là hội chợ duy nhất của Úc chọn cách tiếp 
cận theo nguồn hàng, nhằm kích thích, tạo cơ 
hội đẩy mạnh tìm kiếm, đa dạng hóa nguồn 
hàng trên phạm vi toàn cầu, đẩy mạnh liên 
kết, liên doanh, tổ chức sản xuất, gia công 
hàng hóa ở nước ngoài, giúp tối ưu hóa nguồn 
hàng, góp phần rút ngắn chuỗi cung ứng, 
nâng cao hiệu quả trong liên kết sản xuất, giao 
thương, tạo cơ hội phát triển sản phẩm mới. 

Đối tượng tham dự 
Đối tượng tham dự Hội chợ AISF là các nhà 
bán buôn, nhà nhập khẩu, nhà cung ứng, 
chuỗi bán lẻ, các thương hiệu bán lẻ, các đại 
lý, các nhà thiết kế thời trang, các nhà sản 
xuất và các nhà phân phối. 

Hàng hóa trưng bày 
Hàng hóa trưng bày tại hội chợ rất phong 
phú, đa dạng trong đó có hàng dệt may, hàng 

thêu, đan, móc, giày dép, hàng thể thao, hàng 
thủ công mỹ nghệ, đồ gốm sứ, mũ nón, đồ 
trang sức, túi ví và nhiều loại hàng khác. 

Hoạt động bên lề của Hội chợ 
Bên cạnh hoạt động trưng bày sản phẩm, Ban 
tổ chức Hội chợ còn tổ chức các buổi thuyết 
trình. Năm 2013 đã có 9 bài thuyết trình trong 
vòng 3 ngày. Nội dung thuyết trình khá phong 
phú trong đó có các thông tin về kinh nghiệm, 
bài học thành công trong việc tìm kiếm nguồn 
hàng đối với từng loại hình doanh nghiệp lớn, 
vừa và nhỏ, lựa chọn bạn hàng thích hợp, 
cách thức xây dựng lòng tin khi tiếp xúc với 
bạn hàng trên trường quốc tế, kỹ năng đàm 
phán, cách thức liên hệ, trao đổi sao cho hiệu 
quả nhất, chi phí thấp nhất, thời gian ngắn 
nhất.  

Thông tin về hội chợ năm 2013 
Năm 2013 hội chợ đã có gần 190 gian hàng và 
215 doanh nghiệp đến từ 12 nước và vùng 
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lãnh thổ, gồm: Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng 
Công, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Đài Loan, Pa-
kít-tan, Băng-la-đét, Nê-pan, Phi-ji, Việt Nam, 
trong đó có khoảng hơn 70% doanh nghiệp 
dệt may, 25% doanh nghiệp da giày. Ngoài ra 
còn có các doanh nghiệp thiết kế thời trang. 
Đã có nhiều hợp đồng được ký kết trong thời 
gian tổ chức hội chợ. 

Năm 2013, Thương vụ Việt Nam tại Úc đã 
phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội tổ chức 

một đoàn gồm 11 doanh nghiệp ở Hà Nội bao 
gồm Dệt kim Đông Xuân, Dệt may Hà Nội, 
Dệt may Hồ Gươm, May 10, Dệt may Thanh 
trì, Dệt len Hà Đông, Nguyễn Hoàng Exim, 
Kico Fashion, Take Fashion JSC, Công ty Cổ 
phần ELISE, Công ty Đầu tư và Thương mại 
HTTC tham gia hội chợ. 

Quí vị có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam 
tại Úc để hỏi thêm thông tin hoặc yêu cầu hỗ 
trợ tham gia hội trợ. 

 

Bản tin tháng THỊ TRƯỜNG ÚC dành cho doanh nghiệp Việt Nam. 
Liên hệ qua email au@moit.gov.vn hoặc vntrade@bigpond.net.au để đăng ký. 

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI ÚC 
Địa chỉ: 115 Commonwealth Street, Surry Hills  
NSW 2010 Australia 
Điện thoại: (+61) 2 921-16664  
Fax: (+61) 2 921-16653 
Email: au@moit.gov.vn, vntrade@bigpond.net.au 

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin về sản phẩm và công ty trong bản tin chỉ nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 
tham khảo. Thương vụ Việt Nam tại Úc không quảng cáo và cũng không nhận bất cứ trách nhiệm nào về chất lượng sản 
phẩm cũng như uy tín công ty được nêu trong bản tin.
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Trung tâm Hội chợ triển lãm Melbourne
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