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I – Điểm tin 

1. Tin hoạt động của Thương vụ 

(1) Ngày 01/6/2022, tham dự sự kiện về kết nối đầu tư tại Bắc Úc, Tham tán 

Nguyễn Phú Hòa đã có bài trình bày và kết hợp quảng bá sản phẩm gạo Việt Nam 

tại khu vực này. Sự kiện thu hút sự quan tâm và tham dự của đại diện các doanh 

nghiệp Úc, các doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn, đại diện cơ quan quản lý của Bắc 

Úc, Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Bắc Úc, phòng Thương mại Bắc Úc và Hiệp 

hội các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (VAFIE). 

 
 

(2) Ngày 23/6/2022, Tham tán Nguyễn Phú Hòa đã tham dự và có bài phát 

biểu tại Hội nghị thúc đẩy cơ hội thương mại và đầu tư giữa Australia và Việt Nam 

(Australia – Vietnam Conference 2022). Đây là sự kiện do Hội đồng kinh doanh 

Australia – Việt Nam (AVBC) tổ chức với sự tham dự của Tổng Lãnh sự quán Việt 

Nam tại Sydney, Thương vụ Việt Nam tại Australia, đại diện Bộ Ngoại giao và 

Thương mại Australia, Cơ quan đầu tư bang New South Wales và gần 100 doanh 

nghiệp hai nước hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Đây là thời điểm thích hợp nhất cho 

việc tìm hiểu cơ hội và thúc đẩy hoạt động kinh doanh và đầu tư giữa hai nước trên 

cơ sở tầm nhìn và kế hoạch thực hiện Chiến lược tăng cường gắn kết kinh tế Việt 

Nam – Australia đã được ký kết vào cuối năm 2021.  
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2. Điển tin vắn  

 

(1) Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc tổ chức buổi thảo luận 

về khử trùng an toàn sinh học (Nguồn tin: https://www.awe.gov.au1/) 

Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc sẽ tổ chức buổi thảo luận về khử 

trùng an toàn sinh học từ 10:30 -12:00 (AETS) Thứ 6, ngày 17/6/2022 nhằm chia 

sẽ các thông tin liên quan đến chủ đề khử trùng an toàn sinh học, cụ thể:  

- Những thay đổi đối với các điều kiện sắp xếp đã được duyệt cho các lớp 

12.1 và 12.2 đã được hoàn thiện sau những ý kiến phản hồi tại Thảo luận về 

xử lý an toàn sinh học 2021 

- Cập nhật đánh giá về phương pháp khử trùng Methyl Bromide 

Quý vị có thể đăng ký tham dự buổi thảo luận tại: Thảo luận về xử lý an toàn sinh 

học 2022.  

Nếu quý vị mong muốn tham gia buổi thảo luận và thời gian không cho phép, vui 

long email tới địa chỉ:  aa.canberra@awe.gov.au để đăng ký cho những lần sau.  

 

                                                           
1 c/biosecurity-trade/import/industry-advice/2022/97-2022 

https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/import/industry-advice/2021/110-2021
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/import/industry-advice/2021/110-2021
https://www.eventbrite.com/e/biosecurity-fumigation-treatment-industry-round-table-tickets-349455870917
https://www.eventbrite.com/e/biosecurity-fumigation-treatment-industry-round-table-tickets-349455870917
mailto:aa.canberra@awe.gov.au
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(2) Tại sao giá xăng tại Australia lại tăng cao  (Nguồn tin: 

https://www.abc.net.au2) 

Theo giáo sư John Freebarn của Đại học Melbourne, giá nhiên liệu của Úc theo giá 

thị trường thế giới. Hiện nay, giá trên thế giới đang tăng do điều kiện kinh tế toàn 

cầu, chiến tranh Nga-Ukraine và tỷ giá giao dịch của đồng Đô la Úc. Ủy ban Cạnh 

tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) là cơ quan giám sát giá xăng dầu của Úc.  

Nga là một trong những cường quốc cung cấp dầu lớn nhất thế giới, chiến tranh Nga 

– Ukraine đã tác động lớn tới nguồn cung dầu toàn cầu. Australia phụ thuộc vào 

nhập khẩu nhiên liệu, điều đó có nghĩa là giá cả nhiên liệu tại thị trường Úc dễ chịu 

tác động bởi thị trường nhiên liệu quốc tế đầy biến động.  

Theo thống kê của Cơ quan Kinh tế tài nguyên và Năng lượng và Cơ quan năng 

lượng quốc tế, Australia hiện có giá xăng và dầu diesel thấp nhất trong số 38 quốc 

gia OECD.  

Sau khi giá xăng tăng lên mức cao nhất trong 14 năm vào tháng 3 vừa qua, Chính 

phủ liên bang cũ đã giảm thuế tiêu thụ đặc biệt tới tháng 8/2022, từ 44 cen/lít xuống 

22 cen/lít. 

Ngân hàng đầu tư Citigroup đã dự báo giá dầu sẽ giảm xuốn 80USD/thùng vào Quý 

IV và có thể giảm xuống 70 USD/thùng vào năm 2023.  

 

                                                           
2 https://www.abc.net.au/news/2022-06-24/why-is-fuel-so-expensive-in-australia-when-will-petrol-go-
down/101167378 
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(3) Ngoại trưởng Australia thăm Việt Nam từ ngày 26-28/6/2022  

Từ ngày 26-28/6/2022, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Penny Wong thăm chính 

thức Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. 

Đây là chuyến công du đầu tiên tới khu vực Đông Nam Á sau khi bà nhậm chức.  

Các nội dung dự kiến được trao đổi về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt 

Nam – Australia cũng như các vấn đề về khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan 

tâm.  

Bà Penny Wong có cha là người Malaysia. Bà từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính 

giai đoạn 2010-2013.  

Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, sau đó nâng cấp thành 

quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 3/2018. Tháng 3/2023 sẽ kỷ niệm 50 năm thiết 

lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hợp tác kinh tế thương mại được đánh giá là 

điểm sáng trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia.  
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II – Tin phân tích 

Thương mại quốc tế dịch vụ của Úc năm tài chính 2020-2021 

(https://www.abs.gov.au3) 

Ngày 29/6/2022, Cơ quan thống kê của Úc đã công bố chỉ số thương mại quốc tế về 

dịch vụ của Úc cho năm tài chính 2020-2021. Theo đó, cán cân thương mại về dịch 

vụ của Úc thặng dư 13.674 triệu AUD (khoảng 9.571 triệu USD). Đây là mức thặng 

dư thứ hai liên tiếp, sau 15 năm thâm hụt từ các năm tài chính liên tiếp từ 2004-2005 

đến 2018-2019. Quy mô thặng dư tăng146%, tương đương 8.118 triệu AUD (khoảng 

5.682 triệu USD) so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn là do nhập khẩu dịch vụ đi lại 

giảm nhiều hơn xuất khẩu.  

 

 

Xuất khẩu dịch vụ giảm 32%, tương đương 29.508 triệu AUD (khoảng 20.655 triệu 

USD) xuống còn 62.527 triệu AUD (khoảng 43.768 triệu USD).  

Các bang có mức giảm nhiều nhất là NSW giảm 25%, tương đương 9.959 triệu AUD 

(khoảng 6.971 USD), tiếp đến là Victoria giảm 33%, tương đương 8.364 triệu AUD 

(khoảng 5.854 USD).  

3 thị trường xuất khẩu dịch vụ chính của Úc là Trung Quốc, Hoa Kỳ và Châu Á, 

chiếm đến 38% tổng giá trị xuất khẩu dịch vụ của Úc.  

                                                           
3 https://www.abs.gov.au/statistics/economy/international-trade/international-trade-supplementary-information-
financial-year/2020-21 
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Các mức giảm xuất khẩu các dịch vụ sâu nhất của Úc là dịch vụ đi lại, giảm đến 50% 

tương đương 27.556 triệu AUD và dịch vụ vận tải giảm 46%, tương đương 3.147 

triệu AUD.  

Xuất khẩu dịch vụ du lịch của Úc bao gồm: đi lại cá nhân giảm đến 98%, tương 

đương 15.980 triệu AUD; đi lại liên quan đến giáo dục giảm 26%, tương đương 

9.784 triệu AUD, điều này là do các hạn chế đi lại do đại dịch Covid-19 gây ra. Mặc 

dù có mức giảm sâu nhưng dịch vụ đi lại vẫn đóng góp lớn nhất trong tổng xuất khẩu 

dịch vụ của Úc, chiếm đến 45% (năm 2019-2020 là 60%). Đi lại liên quan đến giáo 

dục chiếm đến 98% tổng giá trị dịch vụ đi lại (năm 2019-2020 là 67%) do nhiều sinh 

viên nước ngoài vẫn tiếp tục học tập hoặc tới Úc trước khi có các hạn chế đi lại.  

Nhập khẩu dịch vụ giảm 44%, tương đương 37.626 triệu AUD (khoảng 26.338 

triệu USD) xuống còn 48.853 triệu AUD (khoảng 34.197 triệu USD).  

Mức giảm nhập khẩu nhiều nhất là tại Bang NSW, giảm 33%, tương đương 12.429 

triệu AUD (khoảng 8.700 USD) và Victoria giảm 50%, tương đương 10.278 triệu 

AUD (khoảng 7.194 USD).  

Ba thị trường Úc nhập khẩu dịch vụ lớn nhất là Hoa Kỳ, Anh và Singapore, chiếm 

đến 36% tổng giá trị nhập khẩu dịch vụ của Úc.  
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Dịch vụ đi lại nhập khẩu có mức giảm sâu nhất, giảm 97% tương đương 34.419 triệu 

AUD và dịch vụ vận tải giảm 15%, tương đương 2.518 triệu AUD.  

Nhập khẩu dịch vụ đi lại giảm mạnh cũng do tác động của việc hạn chế đi lại do đại 

dịch Covid-19, năm tài chính 2020-2021 chỉ chiếm chỉ 2% trong tổng giá trị nhập 

khẩu dịch vụ của Úc (năm 2019-2020 là 41%). Năm 2020-2021, Úc nhập khẩu dịch 

vụ đi lại chủ yếu từ New Zealand thông qua gói kích thích đi lại “trans-Tasman 

Travel bubble” vào tháng 4/2021 giữa Úc với New Zealand với việc miễn kiểm dịch 

ở cả hai chiều.  
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III – Tin thị trường 

1. Ngân hàng Dự trữ tăng lãi suất cao hơn nửa điểm phần trăm so với dự 

kiến4 

 

 

Ngân hàng dự trữ vừa tăng lãi suất thêm 50 điểm phần trăm, nâng lãi suất tiền mặt 

lên 0,85%. Trước đó, vào đầu Tháng 5, lần tăng lãi suất lần đầu tiên sau 11 năm – 

kể từ tháng 11 năm 2010, Ngân hàng Dự trữ đã nâng tỷ giá tiền mặt thêm 25 điểm 

phần trăm cơ bản, từ mức 0,1% lên mức 0,35%. Giới chuyên môn dự báo nó sẽ có 

thể tăng lên mức 2,5% vào cuối năm 2023.  

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Philip Lowe cho biết mức tăng này là do “lạm phát ở 

Úc đã tăng đáng kể”. Lạm phát hàng năm đã tăng lên mức 5,1% trong Quý I/2022 

do chi phí xây dựng nhà ở và giá nhiên liệu tăng cao. Mặc dù đây là mức thấp hơn 

so với nhiều nền kinh tế tiên tiến khác hiện nay, nhưng mức lạm phát này vẫn cao 

hơn mức dự báo trước đó. Ông Lowe cho biết, lạm phát dự kiến sẽ tăng lên nhưng 

sau đó sẽ giảm trở lại về mức mục tiêu là 2% - 3% vào năm 2023.  

Khi các vấn đề về nguồn cung toàn cầu được giải quyết và giá hàng hóa được ổn 

định, kể cả ở một mức cao hơn, khi đó lạm phát sẽ ở mức vừa phải. 

 

                                                           
4 https://www.abc.net.au/news/2022-06-07/interest-rates-rise-on-june-7-rba-cash-rate-lift-50-basis-
points/101129236 
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2. Ngân hàng dự trữ Úc dự báo lạm phát sẽ ở mức 7% vào cuối năm nay 

 (Nguồn tin: https://www.theguardian.com5)  

 

Theo Thống đốc Ngân hàng dự trữ Úc Philip Lowe, lạm phát của Úc sẽ ở mức 7% 

vào cuối năm nay và lãi suất tiền mặt có thể tăng lên mức 2,5% trong thời gian tới. 

Mức lạm phát hiện nay của Úc là 5,1% và lãi suất tiền mặt hiện nay là 0,85%.  

Ông cũng cho biết, hiện nay nền kinh tế đang có nhiều điểm đáng chú ý với tỷ lệ thất 

nghiệp thấp nhất trong vòng 50 năm qua (3.9%), hộ gia đình xây dựng vùng đệm tài 

chính khoảng 250 tỷ AUD và số người không trả được nợ thế chấp đã giảm nhiều. 

Trong bối cảnh hiện nay thị trường chứng khoán toàn cầu đang xáo trộn vì lo ngại 

nền kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái nếu Cục dự trữ Liên Bang tăng lãi suất để 

đối phó với việc lạm phát. Hiện nay lạm phát của Mỹ ở mức 8,6%, mức cao nhất 

trong vòng 40 năm qua.  

3. Hệ thống báo cáo trước khi cập cảng cập nhật (MARS), Báo cáo trước 

khi đến (PAR) bao gồm cả an toàn sinh học thân tàu (Nguồn tin: 

awe.gov.au) 

                                                           
5 https://www.theguardian.com/business/2022/jun/14/a-very-high-number-reserve-bank-of-australia-governor-
expects-inflation-to-hit-7-by-end-of-year 

https://www.theguardian.com/
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Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc có thông báo số 98-2022 về các 

yêu cầu mới liên quan đến quản lý hệ thống đảm bảo an toàn sinh học thân tàu đối 

với tất cả các tàu tới Úc từ ngày 15/6/2022.  

Báo cáo trước khi cập cảng sửa đổi sẽ có trong Hệ thống báo cáo trước khi cập cảng 

mới vào ngày 15/6/2022, bao gồm các câu hỏi liên quan đến Quy định sửa đổi về an 

toàn sinh học năm 2021 (An toàn sinh học thân tàu). Các quy định mới này yêu cầu 

tất cả các chủ tàu phải cung cấp thông tin về việc thực hiện quản lý an toàn sinh học 

thân tàu trước khi vào lãnh thổ Úc. Yêu cầu về quản lý an toàn sinh học thân tàu của 

Úc có tại đây. 

Ngoài ra, khi nguồn internet không đảm bảo, quý vị có thể tiếp cận mẫu offline đã 

được cập nhật tại đây từ ngày 15/6/2022.  

Quý vị lưu ý sử dụng các bản cập nhật để tránh những lỗi đáng tiếc có thể xảy ra và 

mất thời gian khi gửi MARS.  

Những nhà quản lý tàu và đại lý tàu cần lưu ý:  

- Đọc và hiểu các hướng dẫn và điều kiện của Tài liệu về An toàn sinh học 

(BSD) và giữ một bản sao của tài liệu này trên tàu trong suốt hành trình tại 

Úc; 

- Bất kỳ thay đổi nào về hoàn cảnh trong suốt hành trình tại vùng biển của Úc, 

đặc biệt những thay đổi về sức khỏe của con người phải được gửi qua MARS 

hoặc báo cáo cho Trung tâm Hàng hải quốc gia càng sớm càng tốt;  

- Nếu không khai báo rõ ràng hoặc không đáp ứng yêu cầu của Bộ luật An toàn 

sinh học có thể dẫn đến bị phạt, bao gồm thông báo vi phạm, phạt dân sự hoặc 

truy tố hình sự.  

Thông tin tham khảo: 

- Thông tin cập nhật về quản lý an toàn sinh học thân tàu có tại đây 

- Tham khảo thêm thông tin tại đây để biết thêm các nghĩa vụ và trách nhiệm 

báo cáo an toàn sinh học của Úc 

- Các yêu cầu quản lý an toàn sinh học thân tàu của Úc có tại đây.  

Liên lạc:  

Gọi số 1800 900 090 hoặc liên hệ trực tuyến tại đây.  

Doanh nghiệp xây dựng của Úc đóng cửa trong bối cảnh ngành xây dựng Úc đang 

gặp khủng hoảng 

https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/aircraft-vessels-military/vessels/marine-pest-biosecurity/biofouling
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/aircraft-vessels-military/vessels/mars/mars-offline-forms
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/aircraft-vessels-military/vessels/marine-pest-biosecurity/biofouling
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/aircraft-vessels-military/vessels/marine-pest-biosecurity/biofouling
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/import/industry-advice/2022/80-2022
https://www.awe.gov.au/about/contact
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4. Ngành xây dựng của Úc đang gặp khủng hoảng (Nguồn tin: 

news.com.au6) 

Trong bối cảnh chi phí vật liệu xây dựng tăng cao và vấn đề về chuỗi cung ứng đang 

diễn ra phức tạp do các hợp đồng bị dừng hoạt động, ngành xây dựng của Úc hiện 

đang gặp khủng hoảng với nhiều công ty xây dựng đã phải đóng cửa từ đầu năm tới 

nay.  

Đầu năm, hai doạnh nghiệp xây dựng lớn của Úc là Gold Coast-based Condev và 

Probuild đã phải đóng cửa. Tiếp theo đó, nhiều công ty xây dựng lớn khác cũng lần 

lượt đóng cửa bao gồm: Hotondo Homes Hobart, Inside Out Construction, Dyldam 

Developments, Home Innovation Builders, ABG Group, New Sensation Homes, 

Next, Pindan và ABD Group.  

Cuối tháng trước, hai công ty của Queensland cũng đóng cửa là Pivotal Homes và 

Solido Builders.  

Tuần trước, Snowdon Developments Pty cũng trên bờ vực đóng cửa khi nhân viên 

không được nhận tiền trợ cấp từ Tháng 10 năm ngoái, nợ đến hàng triệu AUD và 

các công trình xây dựng đang bị đình trệ trong hơn 1 năm qua.  

Thứ 6 tuần trước, Victoria building firm Waterford Homes đã đóng cửa trong khi 

ngày hôm qua (29/6) có thêm 2 công ty xây dựng phải đóng cửa nữa là Affordable 

Modular Homes và Statement Builders.  

Affordable Modular Homes Pty Ltd, doanh nghiệp có trụ sở tại Central Coast chuyên 

kinh doanh những ngôi nhà nhỏ, đã đóng cửa và nợ hàng chục nghìn người trong đó 

có Bunnings Warehouse. Tháng 5 vừa qua, các chủ nợ đã có 2 vụ kiện tại tòa án đối 

với doanh nghiệp này, bao gồm vụ kiện từ Bunnings Warehouse, với khoản nợ 20 

nghìn AUD và Công ty bảo hiểm bổi thường cho người lao động với khoản nợ 

45.703 AUD.  

                                                           
6 https://www.news.com.au/finance/business/other-industries/nsw-construction-company-willoughby-homes-in-
financial-strife/news-story/1d753cc70a40cc549b3b7ab975fb4a2b 
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Hôm nay (30/6) thêm một công ty tại Sydney có tên là Willoughby Homes Pty Ltd 

cũng đang trong bờ vực đóng cửa sau khi chủ nợ đã đưa công ty này ra tòa 4 lần 

trong vòng 6 tháng qua với các khoản thanh toán đã quá hạn hơn 90 ngày.  

Một người trong ngành xây dựng đã cho biết đầu năm nay một nửa các công ty xây 

dựng của Úc đang trên bờ vực vỡ nợ và sụp đổ.  

Hiệp hội các nhà xây dựng chuyên nghiệp ước tính có từ 10 nghìn đến 12 nghìn công 

ty xây dựng khu dân cư tại Úc đang triển khai các công trình xây mới hoặc cải tạo 

với quy mô lớn.  

Theo CreditorWatch, ngành xây dựng là yếu tố cốt lõi đối với một nền kinh tế phát 

triển và tăng trưởng liên tục. Lĩnh vực này chiếm 9% việc làm và 7,5% GDP của 

nước Úc.  
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V. Diễn biến tỷ giá 

 

Tham khảo bảng tỷ giá sau:  

 27/6 28/6 29/6 

AUD/USD 0,6930 0,6928 0,6898 

AUD/VND 16.113 16.106 16.045 

 

V. Kết nối giao thương 

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 

 


