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1. Thương vụ quảng bá quả vải Bắc Giang tại sự kiện cộng đồng 
Nằm trong Chương trình xây dựng thương hiệu và xúc tiến tiêu thụ quả vải tại Úc, 
ngày 30 tháng 5 năm 2021, tại Banktown, một trong những trung tâm của người Việt 
và người gốc Á tại Úc, Thương vụ Việt Nam đã quảng cáo, giới thiệu vải Bắc Giang 
tại một sự kiện tiệc trưa của cộng đồng do Hội cựu sinh viên Việt Nam tại Úc tổ 
chức (VAA) với gần 150 người tham dự trực tiếp. 
Tại sự kiện, Thương vụ đã quảng bá, thông tin đến bà con kiều bào về tình hình chất 
lượng quả vải năm nay rất thơm ngon, có giá trị cao trên thị trường.. Sau khi nghe 
Thương vụ trình bày, nhiều chủ doanh nghiệp, nhà hàng, của hàng và kiều bào đều 
bày tỏ mong muốn được bán, phân phối, thưởng thức vải Việt Nam tại Sydney. Có 
nhiều nhóm kiều bào đã bày tỏ được trả tiền ngay cho Cty nhập khẩu tại sự kiện để 
đặt mua trước. 
 

 



2. Bang Nam Úc họp khẩn cấp về tình trạng thiếu hụt gỗ (Nguồn tin: 
https://www.abc.net.au1) 
Chính quyền Bang Nam Úc đã họp khẩn cấp vì tình trạng thiếu gỗ tại khu vực, điều 
này không chỉ gây khó khăn cho các nhà xây dựng mà còn gây hiệu ứng lan truyền 
đối với các ngành nghề phục thuộc vào ngành xây dựng. Cuộc họp cũng có sự tham 
dự của các hiệp hội ngành hàng gỗ, các nhà sản xuất và cung cấp gỗ hàng đầu và 
một số doanh nghiệp xây dựng lớn nhất của Bang.  
Nhu cầu toàn cầu tăng mạnh trong đại dịch COVID-19 đã làm tăng giá vật liệu xây 
dựng, bao gồm cả gỗ. 
 

 
 
 
Nhiều dự án xây dựng đã bị ngừng trệ và ảnh hưởng nhiều do tình trạng thiếu gỗ. 
Mặc dù chương trình HomeBuilder đã mang lại nhiều công việc cho ngành xây dựng, 
hiện nay có tới 5.000 lao động đang gặp rủi ro và hơn 100 doanh nghiệp nhỏ có khả 
năng phải đóng cửa. Nhiều nhà xây dựng đang thua lỗ do chi phí tăng.  
Tuy nhiên, có tín hiệu khả quan là hiện trên đảo Kangaroo thuộc Bang Nam Úc có 
nhiều gỗ và có thể đáp ứng nhu cầu hiện có của Bang.  
 

 
1 https://www.abc.net.au/news/2021-06-02/search-for-solution-to-timber-shortage-and-rising-costs/100183928 



3. Ban hội thẩm của WTO sẽ được thành lập để giải quyết tranh chấp lúa mạch 
(Nguồn tin: https://www.trademinister.gov.au2) 

 
Ngày 28/5/2021, Chính phủ Úc cho biết sẽ yêu cầu WTO thành lập một hội đồng 
giải quyết tranh chấp để giải quyết tranh chấp liên quan đến thuế chống bán phá giá 
và chống trợ cấp mà Trung Quốc áp lên lúa mạch của Úc. 

 
 
 
Việc thành lập ban hội thẩm là bước tiếp theo trong quy trình giải quyết tranh chấp 
của WTO, tiếp đó sẽ chỉ định các cá nhân vào ban hội thẩm để phân xử tranh chấp. 
Thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với lúa mạch của Úc đã ngăn chặn hoạt 
động xuất khẩu lúa mạch của Úc vào Trung Quốc.  
Úc vẫn để ngỏ cơ hội thảo luận với Trung Quốc nhằm giải quyết vấn đề này. 
 
4. Úc trên đường thách thức vị trí xuất khẩu vàng lớn nhất thế giới của Trung 
Quốc (Nguồn tin: https://www.abc.net.au3) 
Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, cường quốc châu Á đã sản xuất 74,4 tấn kim loại 
trong Quý I/2021. Tuy vậy, sản lượng vàng của Trung Quốc đã giảm 9% so với năm 
ngoái, do đại dịch và các quy định về môi trường được thắt chặt. 

 
2 https://www.trademinister.gov.au/minister/dan-tehan/media-release/wto-panel-be-established-barley-
dispute#:~:text=The%20Australian%20Government%20will%20ask,the%20WTO's%20dispute%20resolution%20pr
ocess 
3 https://www.abc.net.au/news/2021-05-31/australia-challenging-china-as-world-s-biggest-gold-
producer/100178322 



Trong khi sản lượng của Úc trong quý là 74 tấn, trị giá hơn 5,5 tỷ AUD tính theo giá 
vàng trung bình trong ba tháng tính đến ngày 31/3. Theo các nhà phân tích, sản lượng 
của Úc ít hơn Trung Quốc khoảng 5.000 ounce. 
Trong bối cảnh chiến tranh thương mại vẫn đang diễn ra, Úc có kế hoạch khởi động 
lại hoạt động hoặc mở rộng hoạt động ở một số mỏ vàng do Trung Quốc sở hữu ở 
Úc.  

 
 
5. GDP Úc tăng 1,8% trong 3 tháng đầu năm, và 1,1% so với cùng kỳ năm 
2020, cao hơn so với thời điểm bắt đầu đại dịch Covid - 19 bùng phát  
(Tổng hợp từ nguồn tin: https://www.abc.net.au4 và https://www.abs.gov.au5 
Tháng 3/2021, tăng trưởng kinh tế của Úc đạt 1,1% so với cùng kỳ năm 2020 cao 
hơn mức dự báo của các nhà kinh tế. Điều này cho thấy nền kinh tế Úc đã phục hồi 
sau cuộc suy thoái do Covid-19 gây ra. Cuối tháng 3/2020, Úc đã phải đóng cửa do 
đại dịch trên toàn quốc.  

 
4 https://www.abc.net.au/news/2021-06-02/gdp-march-quarter-economic-growth-covid-rebound/100184004 
5 https://www.abs.gov.au/statistics/economy/national-accounts/australian-national-accounts-national-income-
expenditure-and-product/mar-2021 



 
Deloitte Access Economics cho biết, ngoài Úc, chỉ có năm quốc gia khác có nền 
kinh tế phát triển tốt hơn so với trước COVID-19.  

 
Trong 3 tháng đầu năm, mức tăng GDP của Úc là 1,8%, cao hơn so với dự báo trước 
đây của các nhà kinh tế với mức 1,6%. Điều này phản ánh sự phục hồi của thị trường 
lao động và hiệu quả của các biện pháp hạn chế do Covid-19.  
Khu vực thương mại tăng 7,4% trong Quý I/2020 và là mức tăng trưởng cao nhất kể 
từ Quý I/2011, chủ yếu là do hoạt động xuất khẩu tốt hơn, đặc biệt là quặng sắt và 
khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Điều này đã giúp GDP danh nghĩa tăng đến 3,5%.  



 
Đầu tư tư nhân tăng 5,3% trong Tháng 3/2021 và 3,6% so với cùng kỳ năm 2020. 
Cả đầu tư kinh doanh và nhà ở đều tăng, điều này nhờ có chính sách hỗ trợ của Chính 
phủ và niềm tin của người dân được cải thiện. Đầu tư kinh doanh tăng do máy móc 
và thiết bị tăng 11,6%, mức tăng mạnh nhất kể từ Tháng 12/2009. Đầu tư về nhà ở 
tăng 6,4% với hoạt động xây dựng cải tạo và nhà ở tăng nhờ kế hoạch HomeBuilder 
của Chính phủ liên bang. 
 

 



 
Chi tiêu của hộ gia đình cho dịch vụ tiếp tục phục hồi 
Chi tiêu hộ gia đình tăng 1,2% trong Quý I/2021, nhưng vẫn thấp hơn 1,5% so với 
mức trước đại dịch trong Quý IV/2019. Trong đó, yếu tố thúc đẩy tăng trưởng chính 
là do chi tiêu cho dịch vụ tăng 2,4%. Các khách sạn, quán cà phê và nhà hàng, dịch 
vụ giải trí, văn hóa và vận tải tiếp tục phục hồi khi các hạn chế về di chuyển và giao 
dịch được nới lỏng. Trong khi đó, chi tiêu cho các dịch vụ vẫn giảm ở mức trước đại 
dịch, đặc biệt là những dịch vụ bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa các biên giới quốc 
tế. Chi tiêu cho hàng hóa giảm 0,5% trong Quý I, nhưng vẫn ở mức cao. Chi tiêu 
cho thực phẩm giảm 1,4% và đồ uống có cồn giảm 3,9%, điều này phản ánh sự 
chuyển hướng sang ăn uống khi các hạn chế được nới lỏng. 
 
Tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình vẫn cao 
Tỷ lệ tiết kiệm trên thu nhập của hộ gia đình giảm từ 12,2% xuống 11,6%, tuy nhiên 
vẫn ở mức cao. Tiết kiệm giảm do tiêu dùng hộ gia đình tăng cao hơn mức tăng tổng 
thu nhập khả dụng. Tổng thu nhập khả dụng tăng 1,0% trong quý. Thu nhập của 
người lao động tăng 1,5%, phản ánh sự gia tăng việc làm và số giờ làm việc do hoạt 
động kinh tế tiếp tục phục hồi.  
 
6. Melbourne phong tỏa thêm 7 ngày (Nguồn tin: https://www.abc.net.au6)  
 
Thành phố Melbourne sẽ bị phong tỏa thêm 7 ngày, tuy nhiên thay vì phạm vi di 
chuyển của cư dân trong bán kính 5 km thì nay là 10 km; các học sinh lớp 11 và 12 
được tới trường. Toàn Bang Victoria sẽ xem xét các biện pháp liên quan sau 11h59 
đêm nay (03/6). Trừ những người được phép làm việc tại khu vực Bang Victoria 
hoặc các trường hợp miễn trừ, những cư dân sống tại Melbourne để có thể đi ra khỏi 
thành phố tới các khu vực khác trong Victoria cần phải xin phép.  
Tính đến 9h45 sáng ngày 03/6, Bang Victoria có 63 ca mắc Covid-19 trong đợt bùng 
phát mới này, riêng hôm qua, ngày 02/6 có thêm 3 ca mới; tổng số người được tiêm 
vắc xin toàn Bang là 23.921 người.  

 
6 https://www.abc.net.au/news/2021-06-03/melbourne-lockdown-regional-victoria-no-ring-of-steel/100186120 



 
 
 

 

Diễn biến tỷ giá 

 
Tham khảo bảng tỷ giá sau 



 31/5/2021 01/6/2021 02/6/2021 

AUD/USD 0.7725 0.7744 0.7742 

AUD/VND 17.805 17.846 17.843 

 
 

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 email: vntrade@bigpond.net.au (Tiêu đề xin ghi rõ tìm đối tác nào) 
Hoặc download ứng dụng Viet-Aus trade của Thương vụ. 


