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I - ĐIỂM TIN 

Tin hoạt động thương vụ 

Thương vụ Việt Nam tại Úc triển khai các 

hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó:  

(1) Tham gia trực tuyến các sự kiện sau:  

- Phiên đối thoại cấp cao lần thứ nhất 

về Phòng vệ thương mại Việt Nam – 

Australia (ngày 06/4) 

- Buổi làm việc với Hội đồng khoáng 

sản và doanh nghiệp xuất khẩu than 

của Úc (ngày 05/4) 

- Hội nghị xúc tiến thương mại sản 

phẩm OCOP vùng đồng bằng sông 

Cửu Long (ngày 29/4) 

(2) Thương vụ tổ chức gian hàng giới thiệu 

các sản phẩm Việt Nam xuất khẩu tại thị 

trường Úc tại chợ Paddington Market (ngày 

30/4) 

 

Ngoài ra, Thương vụ chuẩn bị các nội dung 

phục vụ kế hoạch thúc đẩy thương mại và 

đầu tư hậu Covid-19.   

                                                           
1 https://www.abc.net.au/news/2022-04-29/power-pain-as-
bills-tipped-to-rise-40-per-cent-on-surging-
prices/101023488 

Điểm tin vắn 

1. Giá điện bán buôn tăng 141% so với 

cùng kỳ năm 2021 (Nguồn tin: 

https://www.abc.net.au/2) 

 

Cơ quan điều hành thị trường Năng lượng 

Úc (AEMO) cho biết chi phí bán buôn điện 

đã tăng 141% trong Quý I/2022 so với cùng 

kỳ năm ngoái. Giá trung bình là 87 

AUD/MWh (khoảng 60,9 USD/MWh), cao 

hơn 76% so với Quý IV năm 2021.  

Theo người đứng đầu của bộ phận nghiên 

cứu năng lượng của Ngân hàng đầu tư 

Barrenjoey, ông Dale Koenders cảnh báo 

rằng giá bán lẻ điện sẽ tăng đến 20%/năm do 

thời gian tới các công ty điện lực phải tăng 

chi phí sản xuất. Ông dự đoán giá bán buôn 

điện có thể đạt ít nhất 150 AUD/MWh 

(khoảng 105 USD/MWh) ở Bang 

Queensland và NSW khi nhiều nhà máy 

nhiệt than đóng cửa và thiếu nguồn cung.  

Tham khảo thêm thông tin tại đây.  

2 https://www.abc.net.au/news/2022-04-29/power-pain-as-
bills-tipped-to-rise-40-per-cent-on-surging-
prices/101023488 

https://www.abc.net.au/
https://www.abc.net.au/news/2022-04-29/power-pain-as-bills-tipped-to-rise-40-per-cent-on-surging-prices/101023488
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2. Ra mắt cổng thông tin về an toàn sinh 

học tại Bang NSW và ACT (Nguồn tin: 

https://www.awe.gov.au3) 

Từ ngày 26/4/2022, những nhà môi giới, 

nhà nhập khẩu có thể đặt lịch kiểm tra về an 

toàn sinh học cho hàng hóa nhập khẩu tại 

các Bang NSW và khu vực thủ đô (ACT) 

qua cổng thông tin. 

Cổng thông tin này đã được vận hành tại các 

Bang Queensland, Lãnh thổ phía Bắc và 

Nam Úc.  

Thêm vào đó, từ Thứ Ba ngày 26/4/2022, 

bất cứ yêu cầu kiểm tra an toàn sinh học khi 

nhập khẩu tại NSW và ACT có thể gửi yêu 

cầu qua địa chỉ email mới sau:  

importsRFINSW@agriculture.gov.au 

importsRFIACT@agriculture.gov.au 

Trong giai đoạn này, những khách hàng đặt 

lịch với khối lượng hàng lớn hoặc yêu cầu 

hóa đơn đường hàng không, hoặc không có 

ABN không thể sử dụng cổng thông tin này, 

thay vào đó nên sử dụng email như đã nêu 

trên.  

Lưu ý:  

Trước tiên cần lập hoặc sử dụng myGOVID 

account hiện tại đã có kết nối thông qua 

Relationship Authorisation Manager 

(RAM) để truy cập vào cổng Portal An toàn 

sinh học. Điều này chỉ cần thực hiện 1 lần.  

                                                           
3 https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/import/industry-

advice/2022/60-2022 

Vui lòng tham khảo thêm thông tin tại trang 

web Biosecurity Portal để biết thêm thông 

tin.  

Trường hợp cần hỗ trợ về việc đăng ký 

myGovID hoặc sử dụng cổng Portal An toàn 

sinh học, vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: 

biosecurity.portal@awe.gov.au.  

Người sử dụng tại các khu vực khác có thể 

sử dụng hệ thống email hiện tại cho đến khi 

có thông báo mới.  

Thông tin tham khảo tại Cổng an toàn sinh 

học Biosecurity Portal hoặc yêu cầu trực 

tiếp qua địa chỉ email: 

biosecurityportal@awe.gov.au; điện thoại: 

1800 900 090 

3. Tỷ lệ thất nghiệp của Úc duy trì ở mức 

4,0% (Nguồn tin: https://www.abs.gov.au)  

Theo số liệu được điều chỉnh theo mùa của 

Cơ quan thống kê Úc công bố ngày 

14/4/2022, tỷ lệ thất nghiệp của Úc vẫn giữ 

ở mức 4,0% vào Tháng Ba năm 2022.  

Tỷ lệ thất nghiệp đối với nữ giảm nhanh hơn 

so với nam. Tỷ lệ thất nghiệp của nữ giảm 

3,8% xuống còn 3,7%, mức thấp nhất kể từ 

tháng 5 năm 1974. Tỷ lệ thất nghiệp ở nam 

duy trì ở mức 4,2%, đây là mức thấp thứ 2 

kể từ tháng 11 năm 2008 và chỉ cao hơn tỷ 

lệ thất nghiệp kể từ tháng 12 năm 2021 

(4,1%).   

 

https://www.awe.gov.au/
mailto:importsRFINSW@agriculture.gov.au
mailto:importsRFIACT@agriculture.gov.au
https://www.mygovid.gov.au/
https://www.mygovid.gov.au/
https://authorisationmanager.gov.au/#/login
https://authorisationmanager.gov.au/#/login
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/import/industry-advice/2022/60-2022
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/import/industry-advice/2022/60-2022
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/import/online-services/biosecurity-portal
mailto:biosecurity.portal@awe.gov.au
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/import/online-services/biosecurity-portal
mailto:biosecurityportal@awe.gov.au
https://www.abs.gov.au/
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Tỷ lệ thất nghiệp đối với người từ 15 đến 24 

tuổi tăng lên 36 nghìn người vào tháng 3 

năm 2022.  

Để biết thêm thông tin chi tiết tham khảo tại 

đây.  

4. Bầu cử Liên bang Úc sẽ diễn ra vào 

ngày 21/5/2022 (Nguồn tin: 

https://www.sbs.com.au) 

 

Cuộc tranh cử đang diễn ra quyết liệt qua 

các chiến dịch tranh cử giữa Thủ tướng 

đương thời Scott Morrison và Lãnh đạo 

Công đảng Anthony Albanese. Ông 

Morrison là Thủ tướng thứ 30 của Úc, từ 

ngày 24/9/2018 đến nay; ông Anthony là 

Lãnh đạo Công Đảng từ năm 2019 tới nay.  

Các áp lực đối với hai ứng cử viên bao trùm 

nhiều lĩnh vực, bao gồm giá cả sinh hoạt, các 

mối đe dọa về an ninh quốc gia, biến đổi khí 

hậu, lũ lụt v.v.  

Phiếu bầu cử được dịch ra hơn 33 thứ tiếng 

và 13 tiếng bản địa và ngày bầu cử Liên 

bang được ấn định là 21/5/2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.abs.gov.au/media-centre/media-releases/unemployment-rate-remains-40
https://www.sbs.com.au/
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II - TIN PHÂN TÍCH  

Úc có vị thế tốt để vượt qua Nga (Nguồn 

tin: https://www.aspistrategist.org.au/4) 

Úc là đối thủ cạnh tranh gần nhất của Nga 

trên thị trường toàn cầu. Khi Nga chịu tác 

động của các lệnh trừng phạt do xung đột 

Nga – Ukraine thì Úc có thể vượt qua Nga.  

Từ đầu năm 2022, khi các “phân xưởng” sản 

xuất lớn của thế giới, dẫn đầu là Trung Quốc 

và châu Âu tranh giành nguồn cung tài 

nguyên khoáng sản và năng lượng thì giá 

trung bình các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất 

của Úc đã tăng hơn 50%. 

Mặc dù có sự khác biệt lớn về nhân khẩu học 

và địa lý, thương mại của Úc và Nga có rất 

nhiều nét tương đồng. Cả hai nước đều xuất 

khẩu nhiều loại tài nguyên khoáng sản và 

năng lượng, đồng thời cũng là những nhà 

xuất khẩu nông sản chính. 

Cả hai đều có nền sản xuất tiên tiến phát 

triển tương đối chậm và phụ thuộc nhiều vào 

nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc. Nga 

có lĩnh vực sản xuất cơ bản lớn hơn Úc; là 

nước xuất khẩu thép, kim loại đã qua xử lý 

khác và các sản phẩm hóa học, trong đó có 

phân bón. Trong khi Úc xuất khẩu nhiều 

quặng khoáng sản chưa qua chế biến hơn 

Nga. 

Về khí đốt, Nga là nước xuất khẩu lớn nhất 

thế giới, trong khi Úc là nước đứng thứ hai. 

Về than đá, Úc đứng thứ nhất và Nga đứng 

thứ ba. Úc là nước xuất khẩu quặng sắt 

chiếm ưu thế, và Nga cũng là nhà sản xuất 

đáng kể. Nga là nước xuất khẩu dầu lớn hơn 

nhiều so với Úc, và cả hai nước đều là nguồn 

                                                           
4 https://www.aspistrategist.org.au/australia-in-good-
position-to-weather-global-sanctions-on-russia/ 

cung cấp niken, nhôm, đồng, chì, kẽm và 

vàng quan trọng. 

Về nông nghiệp, hai quốc gia cạnh tranh về 

lúa mì và lúa mạch. Nga (và Ukraine) lớn 

hơn Úc về hạt có dầu, trong khi Úc lớn hơn 

về thịt bò, len, các sản phẩm từ sữa và rượu 

vang.  Vì hai nền kinh tế có nhiều nét tương 

đồng nên Nga và Úc có không nhiều giao 

dịch thương mại qua lại.  

Tham khảo bảng thương mại của Úc và Nga 

như sau:  

 Úc (tỷ 

USD) 

Nga (tỷ 

USD) 

Xuất khẩu   

Nông nghiệp 28,6 28,3 

Năng lượng 123,4 147,2 

Sản xuất đơn 

giản 

41,3 103,1 

Sản xuất 

phức tạp  

51,8 58,6 

Dịch vụ  69,3 61,3 

Tổng xuất 

khẩu 

314,3 398,4 

Nhập khẩu   

Nông nghiệp 16,6 29,0 

Năng lượng 18,3 4,3 

Sản xuất đơn 

giản 

69,5 80,7 
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Sản xuất 

phức tạp 

107,5 117,7 

Dịch vụ 72,7 92,0 

Tổng nhập 

khẩu 

284,7 323,7 

Nguồn: UN Comtrade (số liệu hàng hóa 

năm 2020, số liệu dịch vụ năm 2018) 

Tháng 2 vừa qua, khi Nga mở chiến dịch tại 

Ukraine, giá hàng hóa đã tăng.  

Ở hầu hết các nước tiên tiến trên thế giới, 

khoảng thời gian lãi suất thấp đã giúp các 

nền kinh tế phục hồi nhanh chóng sau đại 

dịch. Với nhu cầu tăng cao đã thúc đẩy các 

yếu tố định giá trên thị trường hàng hóa như 

dầu và đồng. 

Mặc dù nền kinh tế Trung Quốc có mức suy 

yếu trong năm 2021, tuy nhiên nhu cầu về 

tài nguyên của Trung Quốc vẫn mạnh mẽ 

thể hiện ở cả hoạt động chi tiêu cho cơ sở hạ 

tầng do chính phủ tài trợ và sự bùng nổ trong 

các ngành xuất khẩu của Trung Quốc, do sự 

phục hồi của phương Tây.  

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ, Châu Âu 

và các nước khác gồm Nhật Bản, Úc áp đặt 

đối với Nga ban đầu nhằm hạn chế xuất 

khẩu nông nghiệp và năng lượng của Nga, 

bao gồm sắt, thép và các kim loại đã qua xử 

lý khác. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt 

tài chính cực đoan đã khiến người mua tất 

cả các mặt hàng xuất khẩu của Nga phải thận 

trọng khi giao dịch. Các ngân hàng thực hiện 

thanh toán của Nga đã bị cấm tham gia vào 

mạng lưới tài chính toàn cầu SWIFT, đồng 

thời các ngân hàng phương Tây không 

muốn thông qua trung gian bán hàng của 

Nga. Dầu của Nga giảm giá 30% cho thị 

trường chung, bao gồm cả Trung Quốc. 

Trong khi lúa mỳ xuất khẩu của Nga giảm ít 

nhất 10%. 

Than đá của Nga cũng không nằm ngoài các 

lệnh trừng phạt. Kết quả là, thị trường than 

đã trải qua thời điểm khắc nghiệt nhất, với 

giá tăng lên mức cao nhất trong lịch sử.  

Sau khi Trung Quốc cấm xuất khẩu của Úc 

vào năm 2020, giá than dùng cho sản xuất 

điện đã giảm xuống chỉ còn 50 USD/một 

tấn, tuy nhiên gần đây đã tăng kỷ lục lên trên 

400 USD/tấn. Than cho sản xuất thép đã 

tăng trên 660 USD/tấn, gần gấp đôi so với 

mức đỉnh đạt được trong thời kỳ bùng nổ tài 

nguyên. 

Giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng cũng tăng cao 

do châu Âu đang tìm kiếm các giải pháp 

thay thế cho nguồn cung cấp khí đốt từ 

đường ống của Nga. Bộ Công nghiệp dự 

đoán rằng nguồn thu từ xuất khẩu khí đốt tự 

nhiên hóa lỏng của Úc tăng từ 30 tỷ AUD 

(khoảng 21 tỷ USD) trong năm 2020–21 lên 

82 tỷ AUD (khoảng 57,4 tỷ USD) trong năm 

2022–23.  

Lúa mì và lúa mạch cũng được giao dịch với 

giá cao gấp đôi so với giá trước khi có xung 

đột Nga - Ukraine. Ukraine là một nhà xuất 

khẩu quan trọng của cả hai loại ngũ cốc này, 

đặc biệt là sang Trung Quốc. Tuy nhiên, 

ngay cả khi có thể thu hoạch được thì họ 

cũng không thể chuyển đến các cảng ở Biển 

Đen để xuất khẩu.  

Một thước đo kinh tế quan trọng là các điều 

khoản thương mại, so sánh giá trung bình 

mà Úc trả cho hàng nhập khẩu và giá thu về 

từ hàng xuất khẩu. Chỉ số này hầu hết được 

duy trì tăng từ 50 điểm đến 80 điểm, hiếm 

khi lệch hơn 5 điểm so với mức trung bình 

dài hạn trong một số quý (ở mức 63 điểm). 

Kể từ khi bùng nổ tài nguyên diễn ra vào 

năm 2005, chỉ số này đã đạt trung bình 100 
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điểm và có thể tăng lên tới 140 điểm trong 

những tháng tới. 

Điều này có nghĩa là mỗi tấn hàng hóa mà 

Úc xuất khẩu mua được gấp đôi lượng hàng 

nhập khẩu, đây là mức kỷ lục trong lịch sử. 

Mặc dù trong những năm 1990, nhiều người 

cho rằng giá tài nguyên đang trên đà giảm 

dài hạn, kéo theo nền kinh tế Úc sụt giảm.  

Đối với phần lớn các nước khác, cuộc xung 

đột Nga – Ukraine tác động lên giá cả hàng 

hóa đồng nghĩa với việc mức sống thấp hơn. 

Điều này đặc biệt xảy ra đối với các quốc 

gia nghèo nhất, đặc biệt là những quốc gia 

phụ thuộc vào ngũ cốc nhập khẩu. Tổ chức 

Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp 

quốc (FAO) ước tính có 20 quốc gia phụ 

thuộc vào ít nhất là 50% lượng lúa mỳ nhập 

khẩu từ Nga và Ukraine.  

Chỉ số giá thực phẩm giao dịch của FAO đã 

tăng gần 20% kể từ tháng Hai và cao hơn 

1/3 so với một năm trước. Giá hạt có dầu đã 

tăng gấp đôi, trong khi lúa mì tăng khoảng 

40%. 

Sự thiếu hụt nguồn cung từ Nga và Ukraine 

đang trở nên nghiêm trọng hơn do các quốc 

gia tiêu thụ lớn, dẫn đầu là Trung Quốc, 

đang tích trữ lương thực dự trữ. 

Nhìn chung, cuộc chiến của Nga đang đẩy 

lạm phát cao hơn trên toàn cầu trong khi thu 

nhập đang giảm. Điều này làm tăng rủi ro 

cho nền kinh tế thế giới, với khả năng tăng 

lãi suất sẽ tạo ra khủng hoảng nợ và suy 

thoái.  

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã cắt giảm dự báo tăng 

trưởng toàn cầu trong năm nay từ 4,4% 

xuống 3,6% do chiến tranh, nhưng cũng 

cảnh báo rằng điều này cũng chưa chắc 

chắn, có thể hậu quả của chiến tranh sẽ còn 

nghiêm trọng hơn.  

Australia là một trong số ít quốc gia được 

IMF nâng cấp triển vọng tăng trưởng trong 

đánh giá toàn cầu nửa đầu năm; tuy nhiên, 

sự tăng trưởng của Úc sau xung đột Nga - 

Ukraine sẽ không thể tiếp tục duy trì trong 

thời kỳ suy thoái toàn cầu. 
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III - TIN THỊ TRƯỜNG  

1. Chỉ số tiêu dùng hộ gia đình của Úc 

tháng 2/2022 (Nguồn tin: 

https://www.abs.gov.au5) 

Ngày 19/4/2022, theo số liệu của Cơ quan 

thống kê Úc, chỉ số tiêu dùng hộ gia đình 

tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 

đó chi tiêu đối với quần áo và giầy dép 

tăng cao nhất với 20,2%, tiếp theo đến giải 

trí và văn hóa tăng 17,8%, khách sạn, nhà 

hàng và quán cà phê tăng 15,6%. Các khu 

vực có mức giảm gồm: thuốc lá và đồ uống 

có cồn (-10,3%); và hàng hóa và dịch vụ 

khác (-0,8%) 

 

Phân theo bang và vùng lãnh thổ, Bang 

Victoria có mức tăng cao nhất với 13,9%, 

tiếp đến là Tây Úc tăng 12,1%.  

 

                                                           
5 

https://www.abs.gov.au/statistics/economy/finance/monthly-

household-spending-indicator/feb-2022 

 

Bang Victoria có mức chi tiêu hộ gia đình 

tăng cao nhất, trong đó chi tiêu đối với 

khách sạn, quán cà phê và nhà hàng có mức 

tăng cao nhất (35,7%), quần áo và giầy dép 

tăng 35%, đi lại 30,3%.  

Bang Tây Úc, chi tiêu hộ gia đình có sự phân 

bổ khác, trong đó chi tiêu hộ gia đình cho 

việc đi lại tăng 25,3%, khách sạn, nhà hàng 

và quán cà phê tăng 22,6%, giải trí và văn 

hóa tăng 22%.  

 

2. Nông dân Bang Victoria và NSW hứa 

hẹn vụ mùa bội thu (Nguồn tin: 

https://www.abc.net.au) 

Các nhà phân tích thị trường cho rằng người 

dân tại khu vực Tây Bắc và trung tâm của 

Bang Victoria đang hứa hẹn có vụ mùa năm 

nay có năng suất cao nhất thế kỷ, kể từ 

những năm 1920 tới nay. Điều này là nhờ 

 

https://www.abs.gov.au/
https://www.abs.gov.au/statistics/economy/finance/monthly-household-spending-indicator/feb-2022
https://www.abs.gov.au/statistics/economy/finance/monthly-household-spending-indicator/feb-2022
https://www.abc.net.au/
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thời tiết thuận lợi, lượng mưa nhiều và đúng 

thời điểm. Trong bối cảnh diễn ra xung đột 

Nga – Ukraine, nước xuất khẩu lúa mỳ lớn 

nhất thế giới, khiến nguồn cung lúa mỳ bị 

hạn chế. Vụ mùa bội thu của Úc hứa hẹn có 

thể bổ sung nguồn cung về lúa mỳ cho toàn 

cầu trong thời gian tới.   

Những người nông dân tại khu vực phía Bắc 

Victoria và NSW cũng hứa hẹn có vụ mùa 

bội thu. 

 

3. Chỉ số giá thương mại quốc tế của Úc 
tháng 3/2022 (Nguồn tin: 

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

Ngày 28/4/2022, Cơ quan thống kê của Úc 

công bố chỉ số thương mại quốc tế tháng Ba 

của Úc, bao gồm các chỉ số đo sự thay đổi 

về giá hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu của 

Úc.  

- Chỉ số giá xuất khẩu tăng 18,0% 

trong quý I/2022 và 46,7% so với 

cùng kỳ năm trước 

- Chỉ số giá nhập khẩu tăng 5,1% trong 

quý I/2022 và 19,3% so với cùng kỳ 

năm trước.  

                                                           
6 https://www.abs.gov.au/statistics/economy/price-
indexes-and-inflation/international-trade-price-indexes-
australia/mar-2022 

Chỉ số giá xuất khẩu tăng là do các yếu tố 

sau:  

- Than cốc và than đóng bánh (tăng 

32,%) do nhu cầu toàn cầu về than 

nhiệt và than luyện cốc tăng.  

- Quặng kim loại và phế liệu kim loại 

(tăng 25,5%), do nhu cầu quặng sắt từ 

Trung Quốc tăng.  

- Khí đốt tự nhiên và sản xuất (tăng 

13,0%), do sự gia tăng của các hợp 

đồng liên kết dầu mỏ với giá dầu tiếp 

tục tăng vào cuối năm 2021.  

- Dầu mỏ, các sản phẩm dầu mỏ và các 

nguyên liệu liên quan (tăng 27,5%), 

do nhu cầu và nguồn cung dầu toàn 

cầu hạn chế.  

- Vàng phi tiền tệ (tăng 4,8%) thông 

qua nhu cầu tăng đối với hàng hóa an 

toàn (the safe-haven commodity) do 

áp lực lạm phát quốc tế ngày càng 

tăng và sự bất ổn kinh tế xung quanh 

xung đột Nga – Ukraine.  

Chỉ số giá xuất khẩu tăng 46,7% so với 

cùng kỳ năm 2021, những yếu tố chính 

là do:  

- Than đá, than cốc và than bánh tăng 

243,4%; và  

- Khí đốt tự nhiên và sản xuất tăng 

145,8% so với cùng kỳ năm 2021.  

7 https://www.abs.gov.au/statistics/economy/price-
indexes-and-inflation/international-trade-price-indexes-
australia/mar-2022 

https://www.abs.gov.au/
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Chỉ số giá nhập khẩu tăng do các yếu tố 

sau:  

-  Dầu mỏ, các sản phẩm dầu mỏ và các 

nguyên liệu liên quan (tăng 20,4%) 

do nguồn cung dầu toàn cầu hạn chế. 

- Phân bón (trừ phân thô) tăng 19,0% 

do chi phí sản xuất về năng lượng 

tăng và nhu cầu toàn cầu tăng mạnh, 

đặc biệt là phân urê.  

- Thiết bị điện tăng 4,5% do chi phí sản 

xuất tăng.  

- Các mặt hàng may mặc tăng 4,7% do 

chi phí nguyên vật liệu vào chi phí sản 

xuất tăng.  

- Cà phê, chè và ca cao tăng 20,1% do 

chi phí sản xuất tăng, bao gồm cả chi 

phí phân bón tăng. .  

Chỉ số giá nhập khẩu tăng 19,3% so với 

cùng kỳ năm 2021, yếu tố chính là do: Xăng 

dầu, sản phẩm dầu mỏ và các nguyên liệu có 

liên quan tăng 70,7%.  

                                                           
8 https://www.awe.gov.au/biosecurity-
trade/import/industry-advice/2022/61-2022 

 

4. Biện pháp đối phó với bọ đốt cứng 

Khapra: các sản phẩm thực vật khác có 

nguy cơ và hạt giống để gieo (Giai đoạn 4 

và 5) (Nguồn tin: 

https://www.awe.gov.au/9)  

Ngày 21/4/2022, Bộ Nông nghiệp, Nguồn 

nước và Môi trường Úc có thông báo số 61-

2022 về biện pháp đối phó với bọ đốt cứng 

Khapra: các sản phẩm thực vật khác có nguy 

cơ và hạt giống để gieo. Theo đó, Giai đoạn 

4 và 5 về các hành động khẩn cấp đối với bọ 

đốt cứng sẽ được bắt đầu từ ngày 28/4/2022.  

Giai đoạn 4 áp dụng đối với danh sách sản 

phẩm thực vật khác có nguy cơ (như: hạt và 

quả hạch thô, hạt cà phê xanh, trái cây sấy 

khô, rau, thảo mộc và gia vị) được nhập 

khẩu qua một số phương thức nhập khẩu 

nhất định.  

Giai đoạn 5 áp dụng đối với hạt giống để 

gieo nhập khẩu.  

Các sản phẩm thực vật có rủi ro khác và hạt 

giống để gieo hạt xuất khẩu từ bất kỳ quốc 

gia nào vào/từ ngày 28/4/2022 cần phải:  

- Kiểm tra bởi cơ quan chính phủ tại 

nước xuất khẩu và;  

9 https://www.awe.gov.au/biosecurity-
trade/import/industry-advice/2022/61-2022 

https://www.awe.gov.au/
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/policy/legislation/list-other-risk-goods-host-khapra-beetle
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/policy/legislation/list-other-risk-goods-host-khapra-beetle
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- Được chứng nhận là không bị nhiễm 

bất kỳ loài trogoderma nào (dù còn 

sống hay đã chết) trong danh sách 

các loài Trogoderma có nguy cơ về 

an toàn sinh học của Úc. 

Chú ý: Các nhà nhập khẩu có thể chọn khử 

trùng các sản phẩm thực vật có nguy cơ khác 

khi được nhập khẩu với các sản phẩm thực 

vật có nguy cơ cao từ quốc gia có nguy cơ 

bọ cứng đốt cao.  

Các điều kiện nhập khẩu được công bố đối 

với quá trình hun trùng methyl bromide tự 

nguyện của một số sản phẩm thực vật có 

nguy cơ khác.  

Điều kiện nhập khẩu đầy đủ có tại BICON 

vào ngày 28/4/2022 

Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu, 

hàng hóa tới Australia có thể bị tái xuất hoặc 

hủy.  

Truy cập trang web của Bộ để biết thêm chi 

tiết về các hành động khẩn cấp đối với bọ 

cứng đốt. 

Các thông tin tham khảo như sau:  

1. list of other-risk plant products 

(including mode of arrival and end 

use) 

2. urgent actions to protect against 

khapra beetle (Trogoderma 

granarium) 

3. sea container measures to protect 

against khapra beetle (Trogoderma 

granarium) 

4. khapra beetle bulletin. 

Để biết thêm thông tin liên quan đến bọ 

cứng đốt, quý vị gửi email qua địa chỉ: 

offshoretreatments@agriculture.gov.au.  

Để biết thêm về các thông tin khác có thể 

liên hệ qua số điện thoại: 1800 900 090 hoặc 

email: imports@awe.gov.au.  

5. Diễn biến tỷ giá 

 

Tham khảo bảng tỷ giá sau 

 21/01 24/01 25/01 

AUD/USD 0,7179 0,7096 0,7148 

AUD/VND 16.494 16.295 16.415 

Nguồn: RBA 

IV - KẾT NỐI GIAO THƯƠNG 

1. Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất 

thiết bị điện 

Doanh nghiệp Úc cần tìm đối tác cung cấp 

thiết bị điện các loại (Tủ điện, hộp đựng ổ 

cắm âm tường, bộ điều khiển, công tắc, cầu 

dao, thiết bị đổi nguồn, ổ cắm các loại, đèn 

led…) 

2. Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà cung cấp 

khăn vải microfiber 

Doanh nghiệp nào quan tâm vui lòng liên 

hệ: 

Thương vụ Việt Nam tại Úc 
Địa chỉ: 69 Glenmore Road, Paddington, 

NSW2021 

https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/policy/legislation/list-trogoderma-species
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/policy/legislation/list-trogoderma-species
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/policy/legislation/list-trogoderma-species
https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/GlossaryItem?elementPk=142046&caseElementPk=1727016&linkedTermId=736
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/urgent-actions
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/urgent-actions
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/policy/legislation/list-other-risk-goods-host-khapra-beetle
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/policy/legislation/list-other-risk-goods-host-khapra-beetle
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/policy/legislation/list-other-risk-goods-host-khapra-beetle
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/urgent-actions
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/urgent-actions
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/urgent-actions
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/sea-container-measures
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/sea-container-measures
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/sea-container-measures
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/bulletin
mailto:offshoretreatments@agriculture.gov.au
mailto:imports@awe.gov.au
https://www.google.com/maps/search/69+Glenmore+Road,+Paddington,%0D%0ANSW?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/69+Glenmore+Road,+Paddington,%0D%0ANSW?entry=gmail&source=g
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Điện thoại: +61 2 9356 4869 

Email: au@moit.gov.vn; vntrade@bigpond

.net.au;vntrade.au@gmail.com 

 

Ngoài ra, Quý Doanh nghiệp có thể truy 

cập Ứng dụng Viet-Aus Trade để quảng bá 

sản phẩm và kết nối với các nhà nhập khẩu, 

đầu tư tại Úc. 

Ứng dụng Viet-Aus Trade được cung cấp 

miễn phí tại hai kho trực tuyến App store 

và Google App store 

 

Người thực hiện: Nguyễn Phú Hòa,  

Nguyễn Thu Hường 

mailto:au@moit.gov.vn;
mailto:au@moit.gov.vn;
mailto:vntrade@bigpond.net.au
mailto:vntrade.au@gmail.com

