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1. Thương vụ xúc tiến mời dùng 

thử hàng nông sản Việt Nam ở 

Australia 

(BáoTTĐN) Ngày 19/9, chương trình 

quảng bá hàng nông sản Việt Nam với 

người tiêu dùng Australia đã được 

thực hiện tại thành phố Sydney, bang 

New South Wales. 

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, 

chương trình được tổ chức dưới dạng 

quầy hàng giới thiệu và mời dùng thử 

sản phẩm, thiết lập trong khuôn khổ 

hội chợ nông sản cuối tuần - một hình 

thức mua sắm được người dân "xứ 

chuột túi" rất ưa thích. 

Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam 

tại Australia, Ông Nguyễn Phú Hoà cho 

biết, tiếp theo sự kiện mời dùng thử 

gạo Việt Nam tại Melbourne vừa qua 

với tên gọi "Việt Nam, vùng đất của 

gạo ngon nhất thế giới", sự kiện lần 

này tập trung vào các hoạt động chính 

là "Mời dùng cơm Việt", cùng với 

quảng bá sầu riêng, nhãn, thanh long 

và cà phê. Địa điểm tổ chức được 

Thương vụ lựa chọn là Rozelle, một 

trong 10 khu chợ cuối tuần nổi tiếng 

nhất của thành phố Sydney, định 

hướng xúc tiến sâu vào các hoạt động 

văn hoá của cộng đồng người 

Australia, đồng thời hướng đến người 

tiêu dùng nhỏ tuổi, để xây dựng mục 

tiêu tiêu dùng bền vững sản phẩm Việt 

Nam. 

Rất nhiều người dân địa phương đã 

ghé thăm gian hàng giới thiệu sản 

phẩm nông sản Việt Nam. Bà Janet 

Spencer, sống tại vùng Leichhardt của 

thành phố Sydney, cho biết bà vô cùng 

thích thú khi được thưởng thức nhãn 

tươi Việt Nam. Theo cảm nhận của bà 

Spencer, quả nhãn của Việt Nam có độ 

ngọt thanh, cùi dày và mọng nước. 
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Trong khi đó, vừa thử ăn cơm nấu với 

hạt sen, ông David Moore, sống tại 

vùng Drummoyne của thành phố 

Sydney, vừa vui vẻ kể về chuyến du lịch 

tới Việt Nam vào hai năm trước. Ông 

nói một trong những ấn tượng thích 

thú nhất của chuyến đi là những bữa 

cơm với hạt gạo nội địa dẻo, thơm và 

nóng hổi. Ông Moore chia sẻ có rất 

nhiều loại gạo đang được bày bán trên 

thị trường Australia, nhưng không dễ 

để tìm kiếm được đúng gạo Việt Nam 

thơm, ngon và chất lượng.  

 

Ông Nguyễn Đăng Thắng, Tổng Lãnh 

sự Việt Nam tại Sydney cho biết, ngoài 

chương trình quảng bá nông sản Việt 

Nam được tổ chức lần này ở thành 

phố Sydney, các cơ quan đại diện luôn 

có hoạt động thường xuyên, thường 

kỳ, lựa chọn các sản phẩm đúng thời 

điểm, phù hợp với thị hiếu người tiêu 

dùng và đáp ứng tiêu chuẩn chất 

lượng cao của Australia để xúc tiến 

quảng bá thương mại. Vấn đề chính 

hiện nay, theo các nhà nhập khẩu là 

các nhà xuất khẩu nông sản trong 

nước cần tiếp tục giữ vững chất lượng, 

đồng thời cần có sự phối hợp giữa các 

khẩu, giúp duy trì được chuỗi cung 

ứng, không để xảy ra tình trạng gián 

đoạn. (Báo TTĐN)
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Hình: Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng mời dùng thử nông sản Việt Nam 

 

(Hình: Phó TLS/Trưởng Thương vụ mời bạn nhỏ Úc dùng thử thanh long ruột đỏ) 
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(Một góc quầy dùng thử nông sản Việt Nam tại  Hội chợ) 

2. Cập nhật tình hình Covid-19 

Trong vòng 24 giờ qua (23/09/2021), 

Bang New South Wales (NSW) ghi 

nhận có 1.063 ca nhiễm mới; 6 ca tử 

vong. Bang Victoria ghi nhận số ca 

nhiễm tăng nhanh với 766 ca nhiễm 

mới; 4 ca tử vong. Bang Queensland 

ghi nhận 02 ca nhiễm mới đều đang 

cách ly tại nhà và tại khách sạn. Khu 

vực thủ đô (ATC) ghi nhận 16 ca nhiễm 

mới. Bang Nam Úc ghi nhận 01 ca 

nhiễm mới đang cách ly tại khách sạn.   

Tình hình tiêm vắc xin tại Úc tính đến 

ngày 22/9: người từ 16 tuổi trở lên đạt 

74,1% đã tiêm 01 mũi; 49,3% đã tiêm 

đủ 2 mũi. Thông tin chi tiết taị các 

bang như bảng dưới đây. 
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3. Úc  yêu cầu WTO thành lập hội 

đồng giải quyết tranh chấp liên quan 

đến rượu vang (Nguồn tin: 

https://www.trademinister.gov.au) 

Chính phủ Úc yêu cầu Tổ chức Thương 

mại Thế giới (WTO) thành lập một hội 

đồng giải quyết tranh chấp liên quan 

đến mức thuế chống bán phá giá mà 

Trung Quốc áp đối với rượu vang của 

Úc. Đây là giai đoạn tiếp theo của quá 

trình giải quyết tranh chấp của WTO 

sau khi đã có tham vấn giữa hai nước. 

Chính phủ Úc ủng hộ hệ thống thương 

mại dựa trên các quy tắc, đồng thời 

vẫn sẵn sàng giải quyết vấn đề này 
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trực tiếp thông qua các cuộc thảo luận 

với Trung Quốc. Tìm hiểu thêm thông 

tin chi tiết tại đây. 

 3. Phê duyệt các công trình xây dựng của Úc giảm trong tháng 

7/202(https://www.abs.gov.au) 

Theo số liệu điều chỉnh theo mùa, Tháng 7/2021, các công trình xây dựng của Úc 

được phê duyệt đã giảm 8,6% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 21,5% so với cùng 

kỳ năm 2020. Khu vực nhà ở tư nhân giảm 5,8% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 

28% so với cùng kỳ năm 2020. Nhà khu vực tư nhân không bao gồm nhà ở giảm 

12,3% nhưng vẫn tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng giá trị các công trình 

xây dựng giảm 15,9% so với tháng trước, xuống mức 10,81 tỷ AUD. Tại các bang và 

vùng lãnh thổ, số lượng công trình được phê duyệt tại Bang Nam Úc giảm sâu nhất 
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(-17,9%); tiếp theo đến Tây Úc (-11,3%); Victoria (-11%); NSW (-9,9%); chỉ có Bang 

Queensland có mức tăng (9,0%).

5. Chính phủ Úc hỗ trợ ngành công 

nghiệp hàng không sẵn sàng hậu 

Covid-19 (Nguồn tin: 

https://www.trademinister.gov.au1)  

 
1 

https://www.trademinister.gov.au/minister/dan-

Chính phủ Úc xác định vai trò quan 

trọng của ngành công nghiệp hàng 

không để phục hồi kinh tế hậu Covid-

19. Chính phủ Úc cam kết bổ sung 

183,65 triệu AUD để hỗ trợ ngành hàng 

tehan/media-release/readying-australias-
international-aviation-industry-take 
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không của Úc hoạt động ngay sau khi 

biên giới quốc tế mở cửa trở lại; nâng 

tổng số tiền hỗ trợ lên hơn 5,1 tỷ AUD 

kể từ đầu đại dịch Trong đó, 119,65 

triệu AUD để gia hạn Chương trình hỗ 

trợ hàng không quốc tế thêm 5 tháng, 

đến ngày 31/3/2022; nhằm hỗ trợ các 

hãng hàng không quốc tế của Úc duy 

trì các công việc chính và sẵn sàng hoạt 

động khi biển giới mở cửa trở lại. 64 

triệu AUD dành cho chi phí kiểm tra an 

ninh hàng không cho các sân bay quốc 

tế lớn của Úc từ ngày 01/10/2021 đến 

ngày 31/3/2022; nhằm hỗ trợ các sân 

bay quốc tế đáp ứng các chi phí liên 

quan đến các yêu cầu an ninh bắt buộc, 

như soi chiếu hàng khách và hành lý. 

Đại dịch Covid-19 đã gây nhiều tổn thất 

cho ngành hàng không do việc đóng 

cửa biên giới, hạn chế đường bay quốc 

tế trong hơn 18 tháng qua. Du lịch cũng 

là ngành công nghiệp quan trọng của 

Úc, các hãng hàng không và cảng hàng 

 
2 

https://www.agriculture.gov.au/import/industry-
advice/2021/204-2021 

không quốc tế sẵn sàng chào đón 

khách du lịch nước ngoài tới Úc. Điều 

này mang lại hơn 600 nghìn việc làm và 

các ngành dịch vụ phụ thuộc vào du 

lịch.  

Việc hỗ trợ ngành hàng không cũng là 

cách để Chính phủ Úc duy trì kết nối với 

toàn cầu thông qua Cơ chế Hỗ trợ Vận 

tải Hàng không Quốc tế. (Xin xem thêm 

tại đây)  

 

6. Chính phủ Úc loại bỏ quả việt quất 

tươi nhập khẩu từ New Zealand và Sầu 

riêng tách múi đông lạnh từ Thái Lan 

khỏi Cơ chế can thiệp ưu đãi CBIS 

(https://www.agriculture.gov.au2) 



 

10 
 

 

Ngày 21/9/2021, Bộ Nông nghiệp, 

Nguồn nước và Môi trường Úc ra 

thông báo số 204-2021 về việc loại bỏ 

quả việt quất tươi nhập khẩu từ New 

Zealand và Sầu riêng tách múi đông 

lạnh từ Thái Lan khỏi Cơ chế can thiệp 

ưu đãi - CBIS (Compliance-Based 

Intervention Scheme) với lý do các sản 

phẩm này đã không thực thi tốt các 

điều kiện của Cơ chế này. Sầu riêng 

tách múi đông lạnh từ Malaysia vẫn 

tiếp tục được hưởng Cơ chế này. 

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 

21/9/2021. Bộ Nông nghiệp Úc dự báo 

mức tác động là tối thiểu đối với các 

nhà nhập khẩu việt quất do mùa việt 

quất vừa kết thúc.  

Điều này có nghĩa là hai sản phẩm này 

không còn đủ điều kiện được hưởng 

Cơ chế can thiệp này nữa và sẽ phải 

trở lại mức độ can thiệp 100% về an 

toàn sinh học khi nhập khẩu vào Úc. 

Nếu hai sản phẩm này cải thiện được 

việc đáp ứng các điều kiện của Cơ chế 

thì sẽ được xem xét tiếp tục được 

hưởng Cơ chế can thiệp này.  

CBIS là một cơ chế dành ưu đãi cho các 

nhà nhập khẩu các sản phẩm thực vật 

đã được lựa chọn. Các nhà nhập khẩu 

này phải chứng minh được sản phẩm 

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn 

sinh học của Chính phủ Úc và một số 

điều kiện liên quan khác. Khi nhập 

khẩu vào Úc, các sản phẩm này chỉ 

phải kiểm tra về an toàn sinh học dựa 

trên mức độ rủi ro (không phải 100% 

các lô hàng phải kiểm tra về an toàn 

sinh học). Những sản phẩm thực vật 

nhập khẩu được hưởng Cơ chế này sẽ 



 

11 
 

được thông quan dễ dàng hơn và cắt 

giảm chi phí quản lý liên quan3.  

Để biết thêm thông tin, tham khảo 

website hoặc email tới: 

imports@awe.gov.au. 

 7. Diễn biến tỷ giá AUD/USD 

 

 

 

 

 

 

 
3 

https://www.agriculture.gov.au/import/goods/plant
-products/risk-return 
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Tham khảo bảng tỷ giá sau:  

 

 20/9 21/9 22/9 

AUD/USD 0,7241 0,7268 0,7250 

AUD/VND 16.491 16.546 16.502 

8. Kết nối giao thương, thúc đẩy 

xuất khẩu sang Úc 

Kính mời quý doanh nghiệp tải miễn 

phí ứng dụng Viet-Aus trade tại kho 

ứng dụng của Google và Apple để có 

thông tin về nhà nhập khẩu, tra cứu 

thuế, quảng cáo,..v.v 

------------------ 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 

Người thực hiện: 

Nguyễn Phú Hòa,  

Nguyễn Thu Hường 

 

 


