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1. Sau 5 tháng xuất khẩu nông sản rau quả Việt Nam sang Australia tăng 
51% so với cùng kỳ 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu 
năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt trên 4,7 tỷ USD, tăng 
41,13% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó: xuất khẩu củaViệt Nam sang Úc 
đạt gần 1,8 tỷ USD, tăng 27,83% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt mặt hàng 
nông sản, rau quả tăng 51% so với cùng kỳ đạt trên 34 triệu USD. 

 Mặc dù Covid-19 vẫn đang tác động mạnh tại Úc, nhưng nhiều sản phẩm 
Việt Nam xuất khẩu tăng mạnh như: thuỷ sản tăng 57,28 % , gạo tăng 77.72%, 
dây điện và cáp điện tăng 135%, phương tiện vận tải và phụ tùng ô tô tăng 171%, 
giày dép tăng 58%, hàng dệt may tăng 58,59%, đồ gỗ tăng 50,25%, sản phẩm nội 
thất bằng chất liệu khác gỗ tăng 66.31%. 

Trong khi đó, cơ cấu nhập khẩu hàng hoá từ Úc về Việt Nam hết sức tích 
cực, đảm bảo chuỗi cung ứng nguyên vật liệu cho nền sản xuất của Việt Nam. 

2. Kiều bào háo hức chờ đón vải Việt Nam 

 Sau các sự kiện vận động tiêu thụ vải của Thương vụ, kiều bào Việt Nam 
tại Úc liên tục gọi điện đến Thương vụ bày tỏ sớm được mua vải Việt Nam. 

 



 
(Thương vụ vận động mua vải Bắc Giang tại một sự kiện cộng đồng có hơn 130 
người dự trực tiếp) 

 

 Trong thời điểm hiện nay, vải Úc vẫn đang được bán tại Úc. Trong khi 40 tấn 
vải sớm của Hải Dương chuẩn bị cập bến Nam Úc bằng đường biển. Hiện nay, 
các đơn vị xuất khẩu vải Bắc Giang cho biết mỗi tuần có thể xuất khẩu 14 tấn vải 
Bắc Giang sang Úc.  

Hàng không vận tải giá phải chăng là ước mong lớn nhất của những nhà nhập 
khẩu nông sản tươi Việt Nam hiện nay tại Úc. 

3. Chính phủ Úc hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tìm kiếm khách hàng mới 
(Nguồn tin: https://www.trademinister.gov.au1) 

Ngày 07/6, Chính phủ Úc công bố gói hỗ trợ 6,5 triệu AUD (khoảng 5 triệu USD) 
để hỗ trợ các doanh nghiệp về du lịch Úc khắc phục hậu quả do Covid-19 gây ra.  

Chương trình với tên gọi “Australia Tourism Exchange” (ATE) bắt đầu được triển 
khai tại Sydney ngày 07/6 với sự tham gia của hơn 2 nghìn đại diện ngành du lịch 

 
1 https://www.trademinister.gov.au/minister/dan-tehan/media-release/supporting-tourism-businesses-find-
new-customers 



trực tiếp và hơn 1,2 nghìn đại diện trực tuyến. Với động thái này, Chính phủ Úc 
cũng khuyến khích người dân sử dụng các gói du lịch trong nước, đồng thời hỗ 
trợ các hoạt động kinh doanh và lao lộng trong ngành du lịch.  

 
Úc hiện là một trong số các nước ứng phó tốt nhất với đại dịch Covid-19 trên thế 
giới. Bộ trưởng Bộ Thương mại, Du lịch và Đầu tư Úc bày tỏ sự tin tưởng đối với 
ngành du lịch Úc sẽ phát triển mạnh khi các hoạt động trở lại trạng thái bình 
thường. 

4. Nhật Bản và Úc họp trực tuyến (Nguồn tin: https://www.abc.net.au2) 

 

 
Thứ 4, ngày 09/6, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Úc đã có cuộc 
họp trực tuyến với những người đồng cấp Nhật Bản.  

 
2 https://www.abc.net.au/news/2021-06-09/australia-japan-urge-peace-stability-taiwan-trait-joint-
meeting/100203080?utm_source=abc_news_web&utm_medium=content_shared&utm_campaign=abc_news
_web 



Sau cuộc họp, hai bên đã đưa ra tuyên bố chung đề cập đến nhiều vấn đề. Liên 
quan đến vấn đề kinh tế, tuyên bố cũng nêu rõ cam kết phản đối hành vi ép buộc 
và gây bất ổn bằng các biện pháp kinh tế, điều này làm suy yếu hệ thống quốc tế 
dựa trên luật lệ. 
 
5. Các công trình xây dựng nhà được phê duyệt tại Úc tháng 4 (Nguồn tin: 
https://www.abs.gov.au3) 
Theo số liệu thống kê được điều chỉnh theo mùa của Cục thống kê Úc (ABS), 
Tháng 4/2021, tổng số công trình xây dựng được phê duyệt đã giảm 8,6%; các 
công trình tư nhân không gồm nhà ở giảm 28,6% trong khi nhà ở tư nhân tăng 
4,6% so với tháng 3/2021.   

 
Tổng giá trị các công trình được phê duyệt giảm 22,6% so với tháng 3/2021, 
xuống còn 12,24 tỷ AUD (khoảng 9,4 tỷ USD); trong đó giá trị công trình nhà ở 
giảm 7,1% (trong đó giảm 7,6% giá trị các công trình mới được phê duyệt và 
giảm 3,8% giá trị các công trình nhà sửa chữa); các công trình không phải là nhà 
ở giảm 43,2% (xuống còn 3,85 tỷ AUD – khoảng 2,9 tỷ USD), sau mức cao kỷ 
lục trong tháng 3 (đạt 6,78 tỷ AUD – khoảng 5,2 tỷ USD).  

 
3 https://www.abs.gov.au/statistics/industry/building-and-construction/building-approvals-australia/apr-2021 



 

6. Mối lo ngại về môi trường gia tăng trong bối cảnh bông được trồng ở lãnh 
thổ phía Bắc nhiều hơn (Nguồn tin: https://www.abc.net.au4) 
Tại Lãnh thổ phía Bắc của Úc (Nothern Territory), bông được coi là cây nông 
nghiệp mang lại giá trị quan trọng cho người dân.  
Tại Douglas, ở phía Nam Darwin thuộc Lãnh thổ phía Bắc, khu vực có cánh đồng 
bông ngập nước mưa rộng 200 ha đã sẵn sàng được thu hoạch với trị giá 1,5 tỷ 
AUD (khoảng 1,15 tỷ USD) trong vụ mùa này. 
Mặc dù đã có nghiên cứu cho ra giống bông sử dụng ít nước hơn nhiều so với 
trước, việc mở rộng diện tích trồng bông tại khu vực khiến cộng đồng và các nhà 
môi trường lo ngại do việc sử dụng nước để tưới tiêu.  
Chính quyền Lãnh thổ phía Bắc Úc dự kiến ban hành "Chính sách thu hoạch nước 
mặt" nhằm giải quyết những lo ngại về việc trồng bông và thu hoạch ở vùng ngập 
lũ vào cuối năm.  

 
4 https://www.abc.net.au/news/2021-06-06/environmental-concerns-mount-amid-rise-of-nt-
cotton/100193220 



 
 
 
7. Diễn biến tỷ giá 

 
Tham khảo bảng tỷ giá sau 

 08/6 09/6 10/6 



AUD/USD 0,7743 0,7740 0,7737 

BẢN 17.773 17.7775 17.7776 

Nguồn: ABS 
 

 

Doanh nghiệp Úc cần mua hàng Việt Nam 
 
1. Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất ba lô và túi dùng cao cấp dùng cho đi 
dã ngoại. 
2. Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất tấm vải  PE và PVC 
3. Doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp may quần áo khoát dùng thể thao 
ngoài trời. 
4. Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất sàn gỗ, bàn đá, gạch lát, vòi nước, 
bếp,.. 
5. Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất kệ dùng trong siêu thị, nhà kho. 
 
 
Xin vui lòng xem chi tiết trên ứng dụng kết nối thị trường của Thương vụ  
 

 
 
 
Iphone: https://apps.apple.com/au/app/vietaus-trade/id1568097567 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vntrade.vntoapp 
 
 



 


