
Danh mục cấm và hạn chế nhập khẩu/ List of the prohibited and 
restricted goods 

 
 
I. Danh mục hạn chế nhập khẩu/ List of the restricted goods 
 

1. Các chất kích thích tố nam hoặc chất tăng đồng hoá/ Anabolic or 
androgenic substances 
 

Mô tả/ 
Description: 

Các chất kích thích tố nam hoặc tăng đồng hoá để 
tăng cường cơ bắp và xương. Thực phẩm chức năng 
và thức ăn công thức có thể chứa các chất này.  
 
Không có miễn trừ trong việc mang theo các chất 
kích thích tố nam hoặc tăng đồng hoá 
 
Anabolic and androgenic substances to enhance 
muscle and bone growth. Health supplements and 
formulas may contain these substances. 
 
No passenger exemptions apply to the importation 
of anabolic or androgenic substances. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: Bộ trưởng Bộ Y tế/ Minister for Health 

Thông tin thêm/  
More 

information: 

Để biết thêm thông tin về các chất chịu sự kiểm soát 
theo Luật Hải quan và các yêu cầu đăng ký và cấp 
phép hãy truy cập website của Bộ Y tế, mục kiểm 
soát thuốc tại địa chỉ: 
 
For more information about substances controlled 
under Customs legislation and licensing and permit 
requirements visit: 
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.n
sf/Content/treaties-and-compliance 

Yêu cầu nhập 
khẩu hàng hoá/ 

Requests to 
import goods: 

Nếu có yêu cầu nhập khẩu hàng hóa này hãy liên hệ/ 
Requests to import these goods should be addressed 
to: 
 



Drug Control Section  
Therapeutic Goods Administration  
PO BOX 100 
WODEN ACT 2606 
Telephone: +61 2 6232 8740 
Email: dcs@tga.gov.au 

 
2. Kháng sinh/ Antibiotics 

 

Mô tả/ 
Description: 

Chất kháng sinh truyền thống như penicillin, 
tetracyclines và các chất khác trong đó có sulpha 
drugs, nitrofurazones, dapsone và rifampicin. Thuốc 
kháng vi-rút không phải là thuốc kháng sinh.   
 
Trường hợp miễn trừ: 

•  
• Bạn không cần phải có giấy phép nhập khẩu thuốc 

kháng sinh nếu bạn là hành khách đi máy bay hoặc đi 
tàu thủy, có mang thuốc để sử dụng cho cá nhân bạn 
hoặc cho người thân của bạn, có liều lượng đủ dùng 
cho thời gian không quá 3 tháng (tính theo liều dùng 
tối đa), được để trong hành lý mang theo của bạn 
hoặc của người thân của bạn hoặc thuốc được mang 
theo để dùng cho một loại động vật mà bạn mang 
theo máy bay hoặc tàu thủy.   
 
Thành viên của một nhóm đến Úc để tham dự sự 
kiện thể thao quốc gia hoặc quốc tế có mang theo 
thuốc kháng sinh, dùng để chữa trị cho một thành 
viên của nhóm hoặc cho một loại động vật nhập khẩu 
và được nhóm chăm sóc. 
 
Traditional antibiotics such as penicillin, 
tetracyclines and other substances including the 
sulpha drugs, nitrofurazones, dapsone and 
rifampicin. Anti-viral medicaments are not 
antibiotics. 
 
Exemption: 
 
You do not need a permit to import antibiotics if you 



are a: 
• passenger on a ship or aircraft with no more than 

three months supply (at maximum recommended 
dosage) for your personal use, or that of a relative, 
and you have the antibiotics on you or in your 
accompanied baggage passenger on a ship or aircraft 
with no more than three months supply (at maximum 
recommended dosage) for an animal under your care 
travelling on the same ship or aircraft. 

•  
• Member of a group visiting Australia to participate 

in a national or international sporting event and the 
antibiotics are to be used for the treatment of a 
member of the group or an animal imported and in 
the care of the group. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: Bộ trưởng Bộ Y tế/ Minister for Health 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Để biết thêm thông tin về các chất chịu sự kiểm soát 
theo Luật Hải quan hãy truy cập website của Bộ Y 
tế, mục kiểm soát thuốc tại địa chỉ: 
 
For more information about substances controlled 
under Customs legislation visit: 
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.n
sf/Content/treaties-and-compliance 

Yêu cầu nhập 
khẩu hàng hoá/ 

Requests to 
import goods: 

Nếu có yêu cầu nhập khẩu hàng hóa này hãy liên hệ/ 
Requests to import these goods should be addressed 
to: 
 
Drug Control Section  
Therapeutic Goods Administration  
PO BOX 100 
WODEN ACT 2606 
Telephone: +61 2 6232 8740 
Email: dcs@tga.gov.au 

  
3. ANZAC 

 



Mô tả/ 
Description: 

Tất cả các hàng hóa có từ ANZAC (hoặc từ tương 
tự) và tài liệu quảng cáo liên quan đến những mặt 
hàng như vậy  
 
All goods bearing the word 'ANZAC' (or a similar 
word) and advertising material relating to such 
goods. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 
Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh/ Minister for 
Veterans' Affairs 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Để biết thêm thông tin về bảo hộ tên gọi 'ANZAC' 
hãy hãy truy cập website của Bộ Cựu chiến binh, 
mục bảo hộ tên gọi ANZAC tại địa chỉ/ For more 
information about the protection of the word 
'ANZAC' visit: 
http://www.dva.gov.au/commemorations-
memorials-and-war-graves/protecting-word-anzac 

Yêu cầu nhập 
khẩu hàng hoá/ 

Requests to 
import goods: 

Nếu có yêu cầu nhập khẩu hàng hóa này hãy liên 
hệ/ Requests to import these goods should be 
addressed to: 
 
Minister for Veterans' Affairs 
Parliament House 
Canberra ACT 2600 
Telephone enquiries should be directed to: 
Commemorations Branch 
Department of Veterans' Affairs 
Telephone: +61 2 6289 6067 

 
4. A-mi-ăng/ Asbestos 

 

Mô tả/ 
Description: 

• A-mi-ăng hoặc hàng hóa có chứa a-mi-ăng bị cấm 
nhập khẩu trừ trường hợp: 

•  
• Các mặt hàng đó là chất thải độc hại được 

quy định tại Phần 4 của Luật Chất thải độc 
hại 1989 (Quy định xuất nhập khẩu). Những 
mặt hàng thuộc loại này được nhập khẩu 



theo các quy định của Luật Chất thải độc hại 
(Luật HW); 

• Hàng hóa là vật liệu thô, thành phần tự nhiên 
có chứa một lượng nhỏ a-mi-ăng; 

• Bộ trưởng Bộ Việc làm cấp giấy phép nhập 
khẩu a-mi-ăng để phục vụ cho mục đích 
nghiên cứu, phân tích hoặc trưng bày (chỉ áp 
dụng cho a-mi-ăng trắng) hoặc nhập khẩu a-
mi-ăng nâu (amfibon); 

• A-mi-ăng và các hàng hóa thuộc loại này 
được nhập khẩu từ Lãnh thổ Nam cực của Úc 
(chỉ áp dụng cho a-mi-ăng trắng); 

• Được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhập 
khẩu theo Luật về các vấn đề Liên bang, 
Bang hay Lãnh thổ, cho phép nhập khẩu 
những mặt hàng thuộc loại này để sử dụng 
cho một mục đích cụ thể, trong thời hạn 
được quy định tại Phụ lục 3B của Quy định 
Hải quan 1956 (Quy định về hàng cấm nhập 
khẩu) (chỉ áp dụng cho a-mi-ăng trắng).  

 
Asbestos, or goods containing asbestos, is 
prohibited unless: 
 

• The asbestos or goods are hazardous waste 
as defined in Section 4 of the Hazardous 
Waste (Regulation of Exports and Imports) 
Act 1989 (HW Act). Goods of this type must 
be imported in accordance with the 
provisions of the HW Act; 

• The goods are raw materials containing 
naturally occurring traces of asbestos; 

• Permission has been granted by the Minister 
for Employment to import asbestos for 
research, analysis or display (chrysotile 
only), or to import amphibole asbestos; 

• The asbestos or goods are imported from the 
Australian Antarctic Territory (chrysotile 
only), or 

• An exemption has been granted by a relevant 
authority under Commonwealth, State or 



Territory law to import the asbestos or goods 
for a specific use and by the date mentioned 
in Schedule 3B of the Customs (Prohibited 
Imports) Regulations 1956 for that use 
(chrysotile only). 

Giấy phép hoặc 
miễn trừ được 

cấp bởi/ 
Permits/exempti

onissued by: 

Các cơ quan dưới đây có thẩm quyền cấp phép 
hoặc cho miễn trừ trong những trường hợp nhất 
định: 
 

• Ủy ban An toàn, phục hồi và bồi thường (chỉ 
áp dụng cho a-mi-ăng trắng); 

• Cơ quan An toàn, phục hồi và bồi thường 
cho thủy thủ (chỉ áp dụng cho a-mi-ăng 
trắng); 

• Cơ quan Bảo hộ lao động của các Bang/Lãnh 
thổ (chỉ áp dụng cho a-mi-ăng trắng); 

• Bộ trưởng Bộ Việc làm. 
 
The authorities can issue an exemption/permit in 
certain circumstances: 
 

• The Safety, Rehabilitation and Compensation 
Commission (chrysotile only); 

• The Seafarers Safety, Rehabilitation and 
Compensation Authority (chrysotile only); 

• A state/territory Workcover authority 
(chrysotile only); 

• The Minister for Employment. 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Để biết thêm thông tin về kiểm soát a-mi-ăng của 
Úc, hãy liên hệ Cơ quan An toàn và loại bỏ a-mi-
ăng theo số điện thoại 1300 363 079,	  
enquiries@asbestossafety.gov.au  hoặc truy cập 
website tại địa chỉ 
http://www.asbestossafety.gov.au/.	   Để biết thêm 
thông tin về các điều kiện để được cấp phép hoặc 
miễn giấy phép, hãy liên hệ với Cơ quan An toàn 
và Y tế lao động ở Bang/Lãnh thổ/ For more 
information about Australia's control of asbestos, 
contact the Asbestos Safety and Eradication 



Agency on 1300 363 079, via email or visit 
their website.	   For more information on the 
conditions for issuing exemptions/permissions, 
contact your relevant state/territory Work Health 
and Safety Authority: 
	  

• ACT - 02 6207 3000 
• NSW - 13 10 50 
• VIC - 1800 136089 or +61 3 9641 1444 
• QLD - 1300 369 915 
• WA - 1300 307 877 
• SA - 1300 365 255 
• NT - 1800 019 115 
• TAS - 1300 366 322 

  
5. Các sản phẩm từ lông chó và mèo/ Cat and dog fur products 

 

Mô tả/ 
Description: 

Hàng hóa thuộc diện điều chỉnh theo quy định kiểm 
soát bao gồm lông thô, nhuộm nâu, đã qua xử lý 
hoặc miếng da còn lông, và các hàng hoá có chứa 
các loại lông có nguồn gốc từ các loại chó, mèo liệt 
kê dưới đây. Các loài này thường là các loài chó và 
mèo nuôi trong nước.  
 

• Lông mèo – da còn lông hoặc lông giống 
Felis catus; 

• Lông chó – da còn lông hoặc lông giống 
Canis familiaris; 

• Sản phẩm từ lông chó hoặc mèo – là sản 
phẩm hoặc những sản phẩm có chứa toàn bộ 
hoặc một phần lông chó hoặc mèo.  

 
The goods covered by this control include raw, 
tanned or processed furs or pelts, and goods that 
may contain such fur, that are derived from the cat 
and dog species listed below. These species are 
more commonly referred to as domestic cat and 
dog breeds. 
 

• Cat fur - the pelt or hair of an animal of the 



species Felis catus; 
• Dog fur - the pelt or hair of an animal of the 

species Canis familiaris; 
• Cat or dog fur product - a product or other 

thing that consists, wholly or partly, of cat or 
dog fur. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 
Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng/ Minister for 
Immigration and Border Protection 

Các yêu cầu/ 
Enquiries: 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 

Yêu cầu nhập 
khẩu hàng hoá/ 

Requests to 
import goods: 

Nếu có yêu cầu xin cấp phép nhập khẩu hàng hóa 
này, hãy liên hệ/ Requests for permission to import 
these goods should be addressed to: 
 
Assistant Secretary 
Trade Branch 
Australian Customs and Border Protection Service 
5 Constitution Avenue 
Canberra City ACT 2600 
Email: community.protection@customs.gov.au 

 
6. Đồ gốm tráng men/ Ceramic ware - glazed  

	  

Mô tả/ 
Description: 

Đồ gốm tráng men với các kim loại nặng như chì 
hoặc cadmium vượt quá mức cho phép sử dụng, 
hoặc có trong đồ lưu trữ hoặc thức ăn. Nó bao gồm 
tất cả các loại đồ gốm tráng men/ gốm sứ được sử 
dụng cho bộ đồ ăn và nấu ăn nhưng không bao gồm 
các mặt hàng trang trí sản xuất để treo tường hoặc 
để đứng. 
 
Glazed ceramic ware with heavy metals such as 
lead or cadmium that exceeds acceptable release 
levels used for, or in connection with the storage or 



consumption of food. It includes all types of glazed 
pottery/ceramics used for tableware and cooking 
but does not include decorative items manufactured 
solely for display on walls or stands. 

Không cần giấy 
phép/ No permit 

needed 

Không cần phải xin phép nhập khẩu những mặt 
hàng này. Để xác nhận rằng hàng hoà đáp ứng được 
các quy định, cần có chứng nhận thử nghiệm của 
Viện đo lường quốc qua hoặc cơ quan kiểm tra 
được cấp phép bởi Hiệp hội quốc gia các cơ quan 
thử nghiệm Úc. 
 
You do not need a permit to import these goods. To 
certify that the goods comply with the regulation 
you need to obtain a testing certificate from the 
National Measurement Institute or a testing agency 
approved by the National Association of Testing 
Authorities Australia. 

Các yêu cầu/ 
Enquires 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au. 

	  
7. Các loài thú biển (cá voi và cá heo)/ Cetaceans (whales, dolphins 

and porpoises) 
	  

Mô tả/ 
Description: 

Nhập khẩu hoặc xuất khẩu các loài thú biển, bộ 
phận của các loài thú biển hoặc sản phẩm từ các 
loài thú biển. 
 
Importing or exporting a cetacean, a part of a 
cetacean or a product derived from a cetacean. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: Bộ Môi trường/ Department of the Environment 

Thông tin thêm/ 
More 

Để biết thêm thông tin về các loài thú biển hãy truy 
cập website của Bộ Môi trường tại địa chỉ/ For 



information: more information on cetaceans visit: 
http://www.environment.gov.au/ 

Yêu cầu nhập 
khẩu hoặc xuất 
khẩu hàng hoá/ 

Requests to 
import or 

export goods: 

Nếu có yêu cầu nhập khẩu hoặc xuất khẩu các loài 
thú biển hãy liên hệ/ Requests to import or export 
cetaceans should be addressed to: 
 
Department of the Environment 
Wildlife Conservation Branch 
GPO Box 787 
Canberra ACT 2601 
Telephone: +61 2 6274 1111 
Fax: +61 2 6274 1666 
Email: wildlifetrade@environment.gov.au 

 
8. Vũ khí hoá học/ Chemical weapons 

 

Mô tả/ 
Description: 

Hóa chất được kiểm soát theo Công ước Vũ khí 
hóa học  
 
Chemicals controlled under the Chemical Weapons 
Convention. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 

Giám đốc Cơ quan tự vệ và không phổ biến vũ khí 
hủy diệt hàng loạt của Úc/ The Director General of 
the Australian Safeguards and Non-Proliferation 
Office 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Để biết thêm thông tin về Công ước Vũ khí hóa học 
hãy truy cập website tại địa chỉ/ For more 
information about the Chemical Weapons 
Convention visit: 
http://www.dfat.gov.au/international-
relations/security/ 

Yêu cầu nhập 
khẩu hàng hoá/ 

Requests to 
import goods: 

Nếu có yêu cầu nhập khẩu các loại hàng hóa này 
hãy liên hệ/ Requests to import these goods should 
be addressed to: 
 
Director 
Chemical Weapons Convention Implementation 



Section 
Australian Safeguards and Non-Proliferation Office 
Department of Foreign Affairs and Trade 
R.G. Casey Building 
John McEwen Crescent 
Barton ACT 0221 
Telephone: +61 2 6261 1914 or +61 2 6261 1920 
Fax: +61 2 6261 1908 
Email: chemical.asno@dfat.gov.au 

 
9. Thuốc lá nhai và thuốc lá hít/ Chewing tobacco and oral snuff 

 

Mô tả/ 
Description: 

Trường hợp lượng nhập khẩu thuốc lá nhai và 
thuốc lá hít quá 1,5 kg.   
 
Chewing tobacco and oral snuff if imported in 
quantities greater than 1.5 kilograms. 

Nhập khẩu hàng 
hoá/ Importing 

goods: 

Để nhập khẩu các mặt hàng này bạn cần có giấy 
phép do Bộ trưởng phụ trách về Chính sách cạnh 
tranh và người tiêu dùng cấp. 
 
To import these goods you need to seek written 
permission from the Minister responsible for 
Competition Policy and Consumer Affairs. 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 
Product Safety Hazard Response Branch 
Australian Competition & Consumer Commission 
PO Box 3131 
Canberra ACT 2601 
Telephone: +61 2 6243 1064 
Fax: +61 2 6243 1073 

 
10.  Bật lửa thuốc lá/ Cigarette lighters 

 



Mô tả/ 
Description: 

Bật lửa có thể nạp ga, có trị giá hải quan không quá 
5 AUD, bật lửa dùng một lần và bật lửa lạ mắt, 
được thiết kế để châm thuốc lá, xì gà và tẩu. 
 
Refillable lighters with a customs value of AUD$5 
or less, disposable lighters and novelty lighters that 
have been designed to light cigarettes, cigars and 
pipes. 

Nhập khẩu hàng 
hoá/ Importing 

goods: 

Nếu muốn nhập khẩu bật lửa cần phải nộp các tài 
liệu được nêu dưới đây cho Cơ quan Hải quan và 
Biên phòng: 

•  
• Bản cam kết nêu rõ đã đạt tiêu chuẩn và được cấp 

chứng chỉ American Standard 16 CFR 1210. Bạn 
phải có chứng chỉ đạt tiêu chuẩn từ nhà cung cấp 
hoặc từ một phòng kiểm định được công nhận của 
nước ngoài do tại Úc không có các thiết bị kiểm tra 
phù hợp hoặc phải có giấy phép do Bộ trưởng phụ 
trách về Chính sách cạnh tranh và người tiêu dùng 
cấp. 
 
If you want to import a cigarette lighter you must 
provide Customs and Border Protection with the 
following documentation: 
 

• A statutory declaration stating that a certificate of 
compliance, within the meaning of the American 
Standard 16 CFR 1210, has been issued. You must 
obtain a certificate of compliance from the supplier 
or from an appropriately recognised overseas 
testing laboratory, as there are no suitable testing 
facilities currently available in Australia, or written 
permission from the Minister responsible for 
Competition Policy and Consumer Affairs. 

Miễn trừ/ 
Exemption: 

Khi tới Úc bằng đường hàng không hoặc đường 
biển, nếu bạn từ 18 tuổi trở lên và mang theo không 
quá 5 chiếc bật lửa thì bạn không cần phải xin giấy 
phép nhập khẩu. 
 
You do not need a permit to import up to five 



lighters where you are a passenger 18 years or older 
on a ship or aircraft entering Australia. 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 
Product Safety Hazard Response Branch 
Australian Competition & Consumer Commission 
PO Box 3131 
Canberra ACT 2601 
Telephone: +61 2 6243 1064 
Fax: +61 2 6243 1073 

 
11.  Mỹ phẩm/ Cosmetics 

 

Mô tả/ 
Description: 

Hàng mỹ phẩm có hàm lượng chì 250mg/kg trừ 
hàng mỹ phẩm có hàm lượng a-xê-tát chì 250mg/kg 
được dùng để chữa trị tóc. 
 
Cosmetic products containing more than 250mg/kg 
of lead except for products containing more than 
250mg/kg of lead acetate designed for use in hair 
treatments. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 
Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng/ Minister for 
Immigration and Border Protection 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 

Yêu cầu nhập 
khẩu hàng hoá/ 

Requests to 
import goods: 

Nếu có yêu cầu nhập khẩu hàng hóa này hãy liên 
hệ/ Requests to import these goods should be 
addressed to: 
 
National Manager 



Trade Branch 
Australian Customs and Border Protection Service 
5 Constitution Avenue 
Canberra City ACT 2600 
Email: community.protection@customs.gov.au 

 
12.  Thẻ tín dụng giả/ Credit cards – conterfeit 

 

Mô tả/ 
Description: 

Các thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ dùng để bắt chước và 
làm giả thẻ thật/ Non-genuine credit, debit or 
charge cards that are made to imitate and pass for 
genuine cards. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 
Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng/ Minister for 
Immigration and Border Protection 

Yêu cầu nhập 
khẩu hàng hoá/ 

Requests to 
import goods: 

Nếu có yêu cầu nhập khẩu hàng hóa này hãy liên 
hệ/ Requests to import these goods should be 
addressed to: 
 
National Manager 
Trade Branch 
Australian Customs and Border Protection Service 
5 Constitution Avenue 
Canberra City ACT 2600 
Email: community.protection@customs.gov.au 

 
13.  Thiết bị kiểm soát đám đông/ Crowd control equipment 

 

Mô tả/ 
Description: 

Bình xịt chống người (chống sát thương), áo giáp 
bảo vệ, gậy có thể kéo dài dùng cho cảnh sát, thiết 
bị gây sốc kiểu điện giật và thiết bị gây sốc bằng 
âm thanh. 
 
Anti-personnel sprays, body armour, extendable 
batons, electric shock devices and acoustic shock 
devices. 

Giấy phép được Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng hoặc người có 



cấp bởi/ Permits 
issued by: 

thẩm quyền, trước khi hàng hóa tới Úc. 
 
Minister for Immigration and Border Protection, or 
an authorised person, prior to the arrival of the 
goods in Australia. 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 

Yêu cầu nhập 
khẩu hàng hoá/ 

Requests to 
import goods: 

Nếu có yêu cầu nhập khẩu hàng hóa hãy liên hệ/ 
Requests to import these goods should be addressed 
to: 
 
Weapons and Strategic Goods 
Trade Branch  
Australian Customs and Border Protection Service 
5 Constitution Avenue 
Canberra City ACT 2601 

 
14.  Hàng di sản văn hoá từ Papua New Guinea/ Cultural heritage 

goods from Papua New Guinea 
 

Mô tả/ 
Description: 

Hàng hóa là tài sản văn hóa quốc gia của Papua 
New Guinea như các hàng hóa gắn với cuộc sống 
văn hóa truyền thống, các mẫu vật khoáng chất 
hoặc hóa thạch có giá trị lịch sử. 
 
Goods that are the national cultural property of 
Papua New Guinea such as objects connected with 
traditional cultural life, mineral specimens or 
fossil/animal remains of historic interest. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 

Phải có sự cho phép của người có thẩm quyền của 
Bảo tàng công cộng và Bảo tàng mỹ thuật của 
Papua New Guinea. 
 
The permission of the Trustees of the Papua New 
Guinea Public Museum and Art Gallery is needed 



to export or remove the goods from Papua New 
Guinea. 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Trade Branch 
Australian Customs and Border Protection Service 
5 Constitution Avenue 
Canberra City ACT 2600 
Telephone: +61 2 6275 6642 
Email: community.protection@customs.gov.au 

 
 

15.  Di sản văn hoá nói chung/ Cultural heritage goods – general 
 

Mô tả/ 
Description: 

Các mặt hàng được chế tác hay được sưu tầm kiểu 
như đồ cổ hoặc như đồ tín ngưỡng do có tầm quan 
trọng đối với khảo cổ học, tiền sử học, lịch sử, văn 
học, nghệ thuật hoặc khoa học. 
 
Objects created or collected on religious or secular 
grounds because of their importance with regard to 
archaeology, prehistory, history, literature, art or 
science. 

Có thể cần giấp 
phép xuất khẩu/ 

Export 
permission may 

be required: 

Bạn không cần phải xin giấy phép của Chính phủ 
Úc để nhập khẩu hàng di sản văn hóa vào Úc. Có 
thể việc xuất khẩu những hàng hóa như thế sẽ là bất 
hợp pháp đối với nước xuất xứ, nếu như không xin 
phép xuất khẩu từ chính quyền nước đó. 
 
Nếu bạn xuất khẩu hàng hóa từ nước xuất xứ một 
cách bất hợp pháp thì hàng hóa có thể bị bắt lúc 
nhập khẩu và bị trả lại cho nước xuất xứ. Bạn là 
người nhập khẩu hàng hóa thì cần phải chắc chắn là 
hàng hóa nhập khẩu đã đáp ứng được các yêu cầu 
xuất khẩu hàng hóa theo quy định của nước xuất 
xứ.   
 
Lưu ý quan trọng: Tại Trung Quốc nếu xuất khẩu 
trứng khủng long hoặc các hóa thạch khác mà 
không có giấy phép do Bộ Tài nguyên và Đất đai 
Trung Quốc thì bị coi là bất hợp pháp. Nếu bạn 



nhập những mặt hàng này vào Úc thì cơ quan Hải 
quan và Biên phòng sẽ bắt giữ hàng hóa và bạn có 
thể bị khởi tố. 
 
You do not need permission from the Australian 
Government to import cultural heritage goods into 
Australia. 
 
It may be illegal to export the goods from the 
country of origin without permission from the 
overseas government. If you export goods from the 
country of origin illegally then they could be seized 
on import and returned to the country of origin. As 
an importer you must ensure that all requirements 
to export the goods from the country of origin have 
been met. 
 
Important note: It is illegal to export dinosaur eggs 
or other fossils from the People's Republic of China 
without a permit from the Chinese Ministry of 
Land and Resources. If you import these goods into 
Australia without a permit they will be seized by 
Customs and Border Protection and you may be 
prosecuted. 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Để biết thêm thông tin về nhập khẩu các di sản văn 
hóa hãy liên hệ/ For more information about 
importing cultural heritage visit: 
 
Cultural Property Section  
Ministry for the Arts 
PO Box 6500  
Canberra ACT 2600 
Telephone: +61 2 6210 2929 
Fax: +61 2 6210 2905 
Website: http://arts.gov.au/movable 

  
 

16.  Kim cương – Giấy chứng nhập chế tác Kimberley/ Diamonds – 
Kimberley Process 

 



Mô tả/ 
Description: 

Kim cương thô là kim cương chưa qua xử lý hoặc 
chỉ mới xử một cách đơn giản, hoặc vẫn còn ở hình 
dạng thô. Kim cương thô chỉ có thể được nhập 
khẩu với bao gói chống hàng giả từ nước tham gia 
chế tác và phải có giấy chứng nhận chế tác 
Kimberly (một hệ thống chứng nhận quốc tế trong 
thương mại với kim cương thô). 
 
Rough diamonds are defined as diamonds that are 
unworked, or simply sawn, bruted or roughly 
shaped. Rough diamonds can only be imported in a 
tamper proof container from a country participating 
in the process and must be accompanied by a 
Kimberley Process Certificate verifying the goods. 

Chứng nhận 
được cấp bởi/ 

Certificates 
issued by: 

Cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu hàng hóa 
tới Úc. 
 
The relevant authority in the country exporting the 
goods to Australia. 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 
 
Để biết thêm thông tin về Kimberley Process để 
giao dịch kim cương thô và danh sách các đầu mối 
liên hệ ở nước xuất khẩu hãy truy cập website của 
Kimberley Process tại địa chỉ/ For more 
information about the Kimberley Process for trade 
in rough diamonds and a list of contacts in 
exporting countries, visit: 
http://www.kimberleyprocess.com/ 

 
17.  Vòng đeo cổ chó loại có móc nhọn lồi ra/ Dog collars – protrusion 

 

Mô tả/ 
Description: 

Vòng đeo cổ chó đâm thủng hoặc làm thâm da 
động vật. 
 



Dog collars designed to puncture or bruise an 
animal's skin. 

Quản lý bởi/ 
Administered 

by: 
Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng/ Minister for 
Immigration and Border Protection 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 

Yêu cầu giấy 
phép/ Permit 

enquiries: 

Yêu cầu cấp giấy phép, hãy liên hệ/ Permit 
enquiries should be addressed to: 
 
Assistant Secretary 
Trade Branch 
Australian Customs and Border Protection Service 
5 Constitution Avenue 
Canberra City ACT 2600 
Email: community.protection@customs.gov.au 

 
18.  Thuốc và các chất gây nghiện/ Drugs and narcotics 

 

Mô tả/ 
Description: 

Thuốc là hóa chất và các hợp chất được liệt kê trong 
Phụ lục 4 của Quy định Hải quan (cấm nhập khẩu), 
bao gồm: 

• Chất đồng phân hoặc hỗn hợp các chất đồng 
phân của một hóa chất hoặc hợp chất bị kiểm 
soát; 

• Một dẫn xuất của một chất hoá học hoặc hợp 
chất bị kiểm soát, bao gồm cả chất, kể cả chất 
đồng phân và hợp chất các chất đồng phân; 

• Các chất có chứa chất hoá học hoặc các hợp 
chất bị kiểm soát, bao gồm cả chất đồng phân 
và hợp chất các chất đồng phân và các chất 
dẫn xuất; 

• Các hóa chất và các hợp chất khác mà tiền 
thân là chất hoá học hoặc hợp chất bị kiểm 



soát. 
 
Drugs being chemicals and compounds as listed in 
Schedule 4 of the Customs (Prohibited Imports) 
Regulations, including: 

•  
• Isomers or mixture of isomers of a controlled 

chemicals or compounds; 
• A derivative of a controlled chemical or 

compound, including isomers and mixtures of 
isomers; 

• Substances or things that contain controlled 
chemical/s or compound/s, including isomers 
and mixtures of isomers, and derivatives; 

• Other chemicals and compounds that are an 
immediate precursor to a controlled chemical 
or compound. 

Miễn trừ/ 
Exemption: 

Nếu bạn là một hành khách đến bằng đường hàng 
không hoặc đường biển thì bạn không cần phải có 
giấy phép nếu như: 
 

• Bạn mang theo thuốc trị bệnh cho bản thân 
hoặc cho một hành khách khác hay động vật 
nuôi của bạn; 

• Được bác sỹ hoặc bác sỹ thú ý kê đơn và đơn 
thuốc gốc được xuất trình khi tới cửa khẩu; 

• Số lượng thuốc đủ dùng không quá 3 tháng, 
tính theo liều dùng tối đa mà bác sỹ đã kê 
trong đơn. 

 
Nếu đơn bác sỹ không viết bằng tiếng Anh thì phải 
xuất trình bản dịch đơn thuốc ra tiếng Anh. Miễn 
giấy phép chỉ áp dụng cho thuốc mang theo người.  
 
Nếu bạn từ 18 tuổi trở lên thì không cần phải có giấy 
phép nhập khẩu cava (họ hồ tiêu) nếu:  
 

• Cava ở dạng rễ hoặc đã sấy khô; 
• Lượng kava mang theo không quá 2kg; và  
• Được để trong hành lý mang theo của bạn. 



 
Chỉ có hành khách mới được miễn giấy phép nhập 
khẩu. Bất kỳ một lượng thuốc nào thuộc diện bị kiểm 
soát nhập khẩu, nếu vận chuyển bằng bất cứ phương 
tiện nào, như đường bưu điện hay vận tải hàng 
không, đều cần phải có giấy phép nhập khẩu. 
 
If you are a passenger arriving on board a ship or 
aircraft you do not need a permit if: 
 

• The drug is required for your own medical 
treatment or the treatment of another passenger 
or animal under your care; 

• The drugs has been prescribed by a medical 
practitioner or veterinarian and the original 
prescription is presented upon arrival; and 

• The amount of drug/s does not exceed three 
(3) months supply at the maximum prescribed 
dosage. 

 
If the prescription is not in English, then a version 
translated into English must also be presented. The 
exemption only applies to drugs carried in your 
accompanied baggage. 
 
If you are a passenger aged 18 years or over you do 
not need a permit to import kava if: 

•  
• The kava is in either root or dried form; 
• The amount of kava does not exceed 2 

kilograms; and 
• The kava is carried in your accompanied 

baggage. 
 
These exemptions apply only to passengers. Any 
amount of controlled drugs imported by other means, 
such as post or air cargo, requires a permit. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: Bộ Y tế/ Minister for Health 



Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Để biết thêm thông tin về các chất kiểm soát theo 
Luật Hải quan và các yêu cầu đăng ký hay cấp giấy 
phép, hãy truy cập/ For more information about 
substances controlled under Customs legislation and 
licensing and permit requirements visit the Drug 
Control Section. 
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.n
sf/Content/treaties-and-compliance 

Yêu cầu nhập 
khẩu hàng hoá/ 

Requests to 
import goods: 

Yêu cầu nhập khẩu hàng hóa này, hãy liên hệ/ 
Requests to import these goods should be addressed 
to: 
 
Drug Control Section  
Therapeutic Goods Administration  
PO BOX 100 
WODEN ACT 2606 
Telephone: +61 2 6232 8740 
Email: dcs@tga.gov.au 

 
19.  Các loài động thực vật nguy cấp – Công ước CITES/ Endangered 

animal and plant species – CITES 
 

Mô tả/ 
Description: 

Các loài động thực vật nguy cấp và các sản phẩm có 
nguồn gốc từ các loài được nêu trong các Phụ lục của 
Công ước về Thương mại quốc tế đối với các loài 
động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). 
 
Animal and plant species and all products 
manufactured from species listed in the appendices to 
the Convention on International Trade in Endangered 
Species (CITES). 

Giấy phép 
được cấp bởi/ 

Permits issued 
by: 

Muốn di chuyển các loại động thực vật nêu trong 
Công ước CITES thì cần phải có giấy phép xuất khẩu 
của nước xuất xứ và giấy phép nhập khẩu của Bộ 
Môi trường. 
 
The movement of species subject to CITES requires 
an export permit from the country of origin and an 
import permit from the Department of the 



Environment. 

Thông tin 
thêm/ More 

information: 

Để biết thêm thông tin về Công ước CITES và danh 
sách các loài động thực vật nêu trong Công ước thì 
hãy truy cập website của Bộ Môi trường tại địa chỉ/ 
For more information about CITES and the species 
covered by the Convention visit: 
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-
trade/cites 

Yêu cầu nhập 
khẩu hàng 

hoá/ Requests 
to import 

goods: 

Nếu có yêu cầu nhập khẩu hàng hóa hãy liên hệ/ 
Requests to import these goods should be addressed 
to: 
 
International Wildlife Trade 
Department of the Environment 
GPO Box 787 
Canberra ACT 2601 
Telephone: +61 2 6274 1900 
Fax: +61 2 6274 1921 
Email: wildlifetrade@environment.gov.au 

 
20.  Tẩy – kiểu lạ/ Erasers – novelty 

 

Mô tả/ 
Description: 

Miếng tẩy có bề ngoài và mùi giống thực phẩm/ 
 
Erasers resembling food in scent or appearance. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 
Bộ trưởng Di trú và Biên phòng/ Minister for 
Immigration and Border Protection 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 
 
Xem Tờ tin về hạn chế nhập khẩu miếng tẩy kiểu lạ 
vào Úc tại/ A fact sheet on the restriction on 
importing certain novelty erasers into Australia is 



available: 
http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/
FS_NoveltyErasers.pdf 
 
A fact sheet on the restriction on importing certain 
novelty erasers into Australia is available. 

Yêu cầu nhập 
khẩu hàng hoá/ 

Requests to 
import goods: 

Nếu có yêu cầu nhập khẩu hàng hóa này hãy liên hệ/ 
Requests to import these goods should be addressed 
to: 
 
National Manager 
Trade Branch 
Australian Customs and Border Protection Service 
5 Constitution Avenue 
Canberra City ACT 2600 
Email: community.protection@customs.gov.au 

 
21.  Chất nổ, dẻo/ Explosives, plastic 

 

Mô tả/ 
Description: 

o Chất nổ dẻo là một loại sản phẩm gây nổ (kể cả sản 
phẩm nổ ở dạng dẻo, dễ uốn) có thành phần: 

o  
• Chứa một hoặc nhiều chất nổ cao ở dạng có 

thể tự nổ hoặc dạng cần có áp suất hơi dưới 
10¯4 Pa ở nhiệt độ 25°C; 

• Một vật liệu kết dính, dạng hỗn hợp, đúc dẻo 
hoặc dễ uốn khi ở điều kiện nhiệt độ bình 
thường trong phòng.  

 
Thuật ngữ “thuốc nổ dẻo” có cùng nghĩa như đã nêu 
ở Mục B của Phần 72 của Luật Hình sự 1995.  
 
Xem Luật tại đây 
http://www.comlaw.gov.au/Details/C2007C00408 
 
A plastic explosive is an explosive product 
(including an explosive product in flexible or elastic 
sheet form) that is: 

• formulated with: 
•  



• One or more high explosives which in their 
pure form have a vapour pressure less than 
10¯4 Pa at a temperature of 25°C; 

• A binder material as a mixture, malleable or 
flexible at normal room temperature. 

 
The term 'plastic explosive' would have the same 
meaning as in new Subdivision B of Division 72 of 
the Criminal Code Act 1995. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 
Tổng trưởng Tư pháp hoặc người có thẩm quyền/ 
The Attorney-General or an authorised person. 

Nhập khẩu chất 
nổ dẻo chưa 
định hình/ 
Importing 
unmarked 

plastic 
explosives: 

Từ 25 tháng 8 năm 2007, hành vi nhập khẩu chất nổ 
dẻo chưa định hình là vi phạm pháp luật, trừ trường 
hợp công ty hay cá nhân có giấy phép của Tổng 
trưởng Tư pháp Úc. 
 
Để nhập khẩu chất nổ dẻo chưa định hình bạn phải 
có các giấy tờ sau đây: 
 

• Đơn yêu cầu được phép sản xuất, sở hữu, di 
chuyển, xuất khẩu hoặc nhập khẩu thuốc nổ 
dẻo unmarked (từ Tổng trưởng Tư pháp; 

• Đơn xin phép nhập khẩu chất nổ dẻo; 
• Chứng nhận của nhà sản xuất. 

 
Bạn hãy điền vào đơn và nộp ít nhất là 6 tuần trước 
khi hàng về tới cửa khẩu. 
 
From 25 August 2007 it is an offence to import 
unmarked plastic explosives, unless a person or 
corporation has a valid written authorisation from the 
Australian Government Attorney-General. 
 
To import unmarked plastic explosives you will need 
to complete the following documents: 
 

• An	  Application for Authorisation to either 
manufacture, possess, traffic in, import or 



export unmarked plastic explosives (from the 
Attorney-General); 

• An	  Application for Permission to Import 
Plastic Explosives; 

• A Manufacturers Certificate. 
 
It is recommended you complete and submit this 
documentation at least six weeks before the goods 
expected arrival in Australia. 

Quy định về 
chất nổ của 

Bang và vùng 
lãnh thổ/ 

Existing State 
and Territory 
legislation on 

explosives: 

Mỗi Bang hoặc vùng lãnh thổ có quy định riêng về 
quản lý chất nổ, kể cả chất nổ dẻo. Bạn phải tuân 
theo quy định của các Bang hoặc vùng lãnh thổ và 
phải có giấy phép sử dụng chất nổ tại Bang và lãnh 
thổ đó. Bạn cần xin giấy phép trước khi được phép 
nhập khẩu chất nổ dẻo.  
 
 
Để biết thêm thông tin về đăng ký hoặc cấp phép của 
các Bang hãy truy cập các website dưới đây/ For 
further information on State and Territory explosive 
Licence or Permit requirements visit these websites: 
 
http://www.workcover.nsw.gov.au/ 
http://www.worksafe.vic.gov.au/ 
https://www.dnrm.qld.gov.au/#%3CNo%20anchors
%20found%3E 
http://www.dmp.wa.gov.au/ 
http://www.safework.sa.gov.au/ 
http://www.worksafe.tas.gov.au/home 
http://www.worksafe.nt.gov.au/home.aspx 
http://www.worksafe.act.gov.au/health_safety 
 
Each State or Territory has its own legislation 
governing the regulation of explosives, including 
plastic explosives. You must comply with each State 
or Territory law and obtain a Licence or Permit to 
use explosives in that State or Territory. You will 
need to obtain a State or Territory Licence or Permit 
before you are granted approval to import plastic 
explosives. 



Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Để biết thêm thông tin về chất nổ dẻo hãy truy cập/ 
For more information on plastic explosives visit: 
http://www.ag.gov.au/NationalSecurity/PlasticExplo
sives/Pages/default.aspx 
 
Hoặc liên hệ/ Alterntaively, you can contact:  

•  
• Security Law Branch, Attorney-General's 

Department on +61 2 6141 2915 
 
Customs Information and Support Centre 
Điện thoại: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 

Yêu cầu nhập 
khẩu hàng hoá/ 

Requests to 
import goods: 

Yêu cầu nhập khẩu hàng hoá này, hãy liên hệ/ 
Requests to import these goods should be addressed 
to: 
 
Security Law Branch 
Attorney-General's Department 
Robert Garran Offices 
National Circuit 
Barton ACT 2603 
Telephone: +61 2 6250 6666 
Website: www.ag.gov.au  

 
22. Súng, đạn, vũ khí/ Firearms, Weapons and Ammunition 

 

Mô tả/ 
Description: 

Hàng quân sự và các loại vũ khí khác như ống thổi, 
nỏ, sung cao su, nấm đấm sắt, chuỳ, côn. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 
Bộ Di trú và Biên phòng hoặc Cảnh sát (tùy loại vũ 
khí), trước khi hàng hóa về tới của khẩu 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 



Hàng hoá chịu 
sự kiểm soát của 

Cơ quan Hải 
quan và Biên 

phòng khi nhập 
khẩu/ Goods 
controlled by 
Customs and 

Border 
Protection upon 

importation: 

Nếu có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa chịu sự kiểm 
soát của Cơ quan Hải quan và Biên phòng hãy liên 
hệ/ Requests to import these goods controlled by 
Customs and Border Protection should be 
addressed to: 
 
Weapons and Strategic Goods 
Trade Branch  
Australian Customs and Border Protection Service 
5 Constitution Avenue 
Canberra City ACT 2601 

Hàng hoá không 
chịu sự kiểm 
soát của Cơ 

quan Hải quan 
và Biên phòng/ 

Goods not 
controlled by 
Customs and 

Border 
Protection: 

 
 
 
 
Để biết thêm thông tin về hàng hóa không chịu sự 
kiểm soát của Cơ quan Hải quan và Biên phòng hãy 
truy cập/ For information on goods not controlled 
by Customs and Border Protection visit: 
http://www.customs.gov.au/site/page4372.asp 

 
23.  Cá và họ cá răng cưa/ Fish and toothfish 

 

Mô tả/ 
Description: 

Cá rang cưa – Cá tuyết Nam cực và cá tuyết ở vùng 
cận Nam cực kể cả vùng biển gần lãnh thổ ngoài 
khơi Úc thuộc các đảo Heard và McDonald. Tất cả 
loại cá hoặc bộ phận của cá thuộc loại này, ở dạng 
tươi, đông lạnh, xông khói, bảo quản trong các 
công-te-nơ hàng không hoặc ở dạng khác. 
 
Toothfish - Antarctic Toothfish and Patagonian 
Toothfish found in sub-Antarctic waters, including 
waters around Australia's external territory of 
Heard and McDonald Islands. Applies to all fish 
and fish parts of this species whether fresh, frozen, 
smoked, preserved in airtight containers or in any 
other form. 

Giấy phép được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp/ Minister for 



cấp bởi/ Permits 
issued by: 

Agriculture 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Để biết thêm thông tin về hạn chế về nhập khẩu cá 
và cá răng cưa hãy truy cập website của Bộ Nông 
nghiệp tại địa chỉ/ For more information about 
restrictions on the import of fish and toothfish visit: 
http://www.agriculture.gov.au/ 

Yêu cầu nhập 
khẩu hàng hoá/ 

Requests to 
import goods: 

Nếu có yêu cầu nhập khẩu hàng hóa này hãy liên 
hệ/ Requests to import these goods should be 
addressed to: 
 
Australian Fisheries Management Authority 
PO Box 7051 
Canberra Business Centre 
Canberra ACT 2601 
Telephone: 1300 723 621  
Fax: +61 2 6272 5784 

 
24.  Vỉ diệt ruồi và muỗi bằng điện/ Fly swatters/mosquito bats – 

electronic 
 

Mô tả/ 
Description: 

Vỉ diệt côn trùng cầm tay, chạy bằng điện không có 
bảo vệ chống điện giật khi tiếp xúc bề mặt vỉ và 
điện áp vượt quá 6V. 
 
Hand-held electric insect zappers that have no 
protection against accidental contact with the 
electrified grid and power source exceeding 6 volts. 

Quản lý bởi/ 
Administered 

by: 
Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng/ Minister for 
Immigration and Border Protection 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 



Yêu cầu/ 
Enquiries: 

Nếu có yêu cầu, hãy liên hệ/ Enquiries should be 
addressed to: 
 
National Manager 
Trade Branch 
Australian Customs and Border Protection Service 
5 Constitution Avenue 
Canberra City ACT 2600 
Email: community.protection@customs.gov.au 

 
25.  Hàng hoá có hình ảnh cờ và quốc huy của Úc/ Goods bearing an 

image of the Autralian national flag and coat of arms  
 

Mô tả/ 
Description: 

Các mặt hàng và hàng hóa (như hàng lưu niệm) có 
hình ảnh cờ, quốc huy hoặc biểu tượng Liên bang. 
Đó là lá cờ, quốc huy hoặc biểu tượng Liên bang 
được trình bày trông giống như thật và có thể coi 
như là biểu tượng quốc gia thật. 
 
Items or merchandise (such as souvenirs) 
containing or which apply a representation of the 
coat of arms, a flag or a seal of the Commonwealth. 
This includes a representation closely resembling 
the coat of arms, a flag or a seal of the 
Commonwealth, which may be taken as a true 
'national symbol'. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 

Nếu muốn nhập khẩu cơ quốc gia, quốc huy và 
biểu tượng quốc gia thì không cần phải xin giấy 
phép nhập khẩu. Nếu bạn muốn nhập khẩu hàng 
hóa có các biểu tượng quốc gia thì bạn phải xin phê 
duyệt thiết kế và xin phép sử dụng hàng hóa có 
biểu tượng từ Văn phòng Phủ Thủ tướng và Nội 
các. 
 
Permits are no longer required for the Australian 
national flag, coat of arms or seal. If you want to 
import goods bearing a representation of 
Australia’s national symbols, you must seek 
approval for the design and use of the goods from 
the Department of the Prime Minister and Cabinet. 



Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng quốc huy 
hãy truy cập website/ For more information on the 
use of the coat of arms visit: 
http://www.itsanhonour.gov.au/ 

Phê duyệt thiết 
kế và nhập khẩu 

hàng hoá/ 
Approving 
design and 
importing 

goods: 

Yêu cầu phê duyệt thiết kế và sử dụng hàng nhập 
khẩu, hãy liên hệ/ Requests to approve the design 
and use of imported goods should be addressed to: 
 
Commonwealth Flag Officer 
Honours, Symbols and Territories Branch 
Department of the Prime Minister and Cabinet 
PO Box 6500 
Canberra ACT 2600 
Telephone: +61 2 6271 5601 
Email: nationalsymbols@pmc.gov.au 

 
26.  Hàng hoá có hình ảnh cờ hoặc quốc huy của bang hoặc vùng lãnh 

thổ Úc/ Goods bearing an image of the Australian state or territory 
flags and coat of arms 

 

Mô tả/ 
Description: 

Các mặt hàng và hàng hóa (như hàng lưu niệm) có 
hình ảnh cờ, quốc huy hoặc biểu tượng bang hoặc 
vùng lãnh thổ của Khối thịnh vượng chung. Đó là 
lá cờ, quốc huy hoặc biểu tượng bang hoặc vùng 
lãnh thổ của Khối thịnh vượng chung được trình 
bày trông giống như thật và có thể coi như là biểu 
tượng quốc gia thật. 
 
Kiểm soát tương tự được áp dụng cho biểu tượng 
của của hoàng gia Anh. Việc kiểm soát này không 
áp dụng đối với bất kỳ biểu tượng của gia đình hay 
cá nhân hoàng gia nào. 
 
Items or merchandise (such as souvenirs) 
containing or which apply a representation of the 
coat of arms, a flag or a seal of a State or Territory 
of the Commonwealth. This includes a 
representation closely resembling the coat of arms, 
a flag or a seal a State or Territory of the 
Commonwealth, which may be taken as a true 



'national symbol'. 
 
A similar control applies to the Royal Coat of 
Arms, which is the coat of arms of the British 
Sovereign. This does not include any coat of arms 
of any member of the Sovereign's family or any 
other royal person. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 
Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng/ Minister for 
Immigration and Border Protection 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Nếu muốn nhập khẩu các hàng hóa có biểu tượng 
của các bang hoặc vùng lãnh thổ thì phải xin phê 
duyệt thiết kế và xin phép sử dụng hàng hóa có 
biểu tượng từ Văn phòng Thủ hiến và Nội các của 
bang/vùng lãnh thổ. 
 
Nếu được phê duyệt, bạn có thể xin phép Bộ trưởng 
Bộ Di trú và Biên phòng nhập khẩu hàng hóa.  
 
If you want to import goods bearing a 
representation of the State or Territory symbols, 
you must seek approval for the design and use from 
the Department of Premier and Cabinet, or Chief 
Minister and Cabinet in the relevant state or 
territory. 
 
If approved, you can then seek permission from the 
Minister for Immigration and Border Protection to 
import the goods. 

Phê duyệt thiết 
kế và trình bày/ 

Approving 
design and 

layout: 

Nếu có yêu cầu xin phê duyệt thiết kế và trình bày 
của hàng hóa nhập khẩu, hãy liên hệ Văn phòng 
Thủ hiến và Nội các của bang/vùng lãnh thổ. Nếu 
cần hỗ trợ để biết chính xác Cơ quan quản lý hãy 
gửi email tới địa chỉ/ Requests to approve the 
design and layout of imported goods should be 
addressed to the Department of Premier and 
Cabinet, or Chief Minister and Cabinet in the 
relevant state or territory. For assistance with 
locating the correct department, please email: 



community.protection@customs.gov.au. 
 
Sau khi đã được duyệt thiết kế và trình bày, hãy gửi 
yêu cầu nhập khẩu hàng hóa tới địa chỉ/ If the 
design and layout is approved then requests to 
import these goods should be addressed to: 
 
Assistant Secretary 
Trade Branch 
Australian Customs and Border Protection Service 
5 Constitution Avenue 
Canberra City ACT 2600 
Email: community.protection@customs.gov.au 

  
27.  Hóc môn tăng trưởng và các chất có nguồn gốc từ cơ thể người và 
động vật/ Growth hormones and substances of human or animal 
origin 

 

Mô tả/ 
Description: 

Các loại thuốc có chứa các chất sau đây:  
 

• Các kích thích tố sinh dục, dạng tự nhiên 
hoặc được chế biến (kể cả hóc môn điều hòa 
tuyến sinh dục menotrophin, hóc môn kích 
thích nang trứng (FSH), hóc môn kích thích 
thể vàng), hóc môn HCG; 

• Hóc môn kích thích tăng trưởng, dạng tự 
nhiên hoặc được chế biến, kể cả  hóc môn 
somatropin (SH), hóc môn  điều hòa tuyến 
giáp somatrem, hóc môn điều hòa bài tiết 
somatomedin và kích tố tăng trưởng insulin 
và hóc môn giải phóng hóc môn phát triển 
(GHRH) (somatorelin và tổng hợp tương tự), 
hóc môn erythropoietin (EPO); hoặc 

• Hóc môn darbepoetin alfa.   
 
Drugs including the following substances:  
 

• Natural and manufactured gonadotrophins 
(including menotrophins, Follicle 
Stimulating Hormone, Luteinising Hormone 



and Human Chorionic Gonadotrophin); 
• Natural and manufactured growth hormones, 

including somatropin, somatrem, 
somatomedins and insulin-like growth 
factors (not insulins) and growth hormone 
releasing hormone (somatorelin and 
synthetic analogues) 

• Erythropoietin (EPO); or 
• Darbepoetin alfa. 

Miễn trừ/ 
Exemption: 

Bạn không cần có giấy phép nhập khẩu nếu bạn: 
 

• Cần phải mang theo để trị bệnh; 
• Mang cùng với hành khách khi nhập cảnh; 
• Được bác sỹ kê đơn và đơn thuốc gốc được 

xuất trình khi nhập cảnh; và 
• Số lượng mang theo không vượt quá liều 

dùng tối đa theo đơn của bác sỹ. 
 
You do not need a permit if the substance: 
 

• Is required as part of their medical treatment; 
• Is carried with the passenger upon arrival; 
• Has been prescribed by a medical 

practitioner and the original prescription is 
presented upon arrival; and 

• The amount does not exceed the amount 
prescribed. 

Ghi chú cho các 
vận động viên 
thể thao/ Note 

for sports 
competitors: 

Miễn trừ không được áp dụng nếu các chất này 
dùng để điều trị cho: 
 

• Vận động viên thể thao; hoặc 
• Người có liên quan đến vận động viên như 

huấn luyện viên, quản lý hoặc nhân viên y tế. 
 
The exemption does not apply if the substance is 
for the treatment of: 
 

• A sports competitor; or 
• A person associated with a competitor such 



as a coach, manager or someone providing 
medical treatment. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: Bộ trưởng Bộ Y tế/ Minister for Health 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Để biết thêm thông tin về các chất thuộc danh mục 
kiểm soát theo Quy định Hải quan, các yêu cầu 
đăng ký và cấp giấy phép nhập khẩu, hãy truy cập/ 
For more information about substances controlled 
under Customs legislation, licensing and permit 
requirements visit: 
http://www.tga.gov.au/ 

Yêu cầu nhập 
khẩu hàng hoá/ 

Requests to 
import goods: 

Yêu cầu nhập khẩu các hàng hoá này, hãy liên hệ/ 
Requests to import these goods should be addressed 
to: 
 
Therapeutic Goods Administration 
GPO Box 100 
Woden ACT 2606 
Telephone: 1800 020 653 
Email: eps@tga.gov.au 

 
28.  Chất thải độc hại/ Hazardous waste 

 

Mô tả/ 
Description: 

Chất thải là các chất nổ, chất dễ cháy, chất có chứa 
chất độc, chất độc, chất nhiễm độc, chất sinh độc 
tố, chất thải y tế, dầu thải, tồn dư chất thải từ chất 
thải sản xuất và chất thải sinh hoạt theo định nghĩa 
của Công ước Basel.  
 
Waste that is explosive, flammable, poisonous, 
toxic, exotoxic or infectious substances, clinical 
wastes, waste oils, waste residue from manufacture 
or household waste as defined by the Basel 
Convention. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

Bộ trưởng Bộ Môi trường/ Minister for the 
Environment 



issued by: 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Hướng dẫn xin cấp phép xuất khẩu và nhập khẩu 
chất thải độc xin xem tại/ An Australian Guide to 
Exporting and Importing Hazardous Wastes: 
Applying for a Permit is available: 
http://www.environment.gov.au/index.html 

Yêu cầu nhập 
khẩu hàng hoá/ 

Requests to 
import goods: 

Yêu cầu nhập khẩu các loại hàng hoá này, hãy liên 
hệ/ Requests to import these goods should be 
addressed to: 
 
Hazardous Waste Section 
Department of the Environment  
GPO Box 787 
Canberra ACT 2601 
Telephone: 1800 803 772  
Fax: +61 2 6274 1164 
Email: hwa@environment.gov.au 

 
29.  Khí gây hiệu ứng nhà kính/ Hydroflurocarbons (HFCs) 

 

Mô tả/ 
Description: 

Bình chứa không thể nạp lại được dùng để chứa khí 
gây hiệu ứng nhà kính (HFCs) nhằm mục đích duy 
trì các thiết bị tủ lạnh và điều hoà không khí. 
 
Non-refillable containers containing 
hydrofluorocarbons (HFCs) designed for use in 
maintaining refrigeration and air conditioning units. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 
Bộ trưởng Bộ Môi trường/ The Minister for the 
Environment 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Nếu muốn thêm thông tin về nhập khẩu HFCs 
trong bình chứa không nạp lại được, hãy xem trên 
website/ For more information about the import of 
HFCs in non-refillable containers visit: 
http://www.environment.gov.au/node/13538 

Yêu cầu/ Yêu cầu nhập khẩu các hàng hoá này, hãy liên hệ/ 



Requests: Requests to import these goods should be addressed 
to: 
 
Ozone and Synthetic Gas Team 
Department of the Environment 
GPO Box 787 
Canberra ACT 2601 
Telephone: +61 2 6274 1603 
Fax: +61 2 6274 1610 
Email: ozone@environment.gov.au 

 
30.  Đèn huỳnh quang/ Incandescent lamps 

 

Mô tả/ 
Description: 

Đèn huỳnh quang dùng cho dịch vụ chiếu sáng nói 
chung có các đặc điểm cụ thể được nêu trong tiêu 
chuẩn Úc AS 4934.2-2011 tại mục đèn huỳnh quang 
dùng cho dịch vụ chiếu sang nói chung, phần 2: Yêu 
cầu tiêu chuẩn vận hành năng lượng tối thiểu 
(MEPS). Các kích cỡ được mô tả như sau: 
 

• A50 đến A65 
• PS50 đến PS65 
• M50 đến M65 
• T50 đến T65 
• E50 đến E65 
• Cỡ của đui đèn gồm các cỡ E14, E26, E27, 

B15 hoặc B22d; 
• Điện áp tối thiểu theo thiết kế là 220V 
• Công suất thiết kế tối thiểu 150W 

 
Ghi chú: không bao gồm đèn màu cơ bản 
 
Incandescent lamps for general lighting services that 
have the following attributes as specified in the 
Australian Standard AS 4934.2-2011 Incandescent 
lamps for general lighting services Part 2: Minimum 
Energy Performance Standards (MEPS) 
requirements. Ashape described as any of the 
following: 
 



• A50 to A65 
• PS50 to PS65 
• M50 to M65 
• T50 to T65 
• E50 to E65 
• A cap described as E14, E26, E27, B15 or 

B22d 
• A nominal voltage of greater than or equal to 

220 volts 
• A nominal wattage of less than 150 watts 

 
Note: This does not include primary coloured lamps. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp/ The Minister for 
Industry 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Để biết thêm thông tin về nhập khẩu hàng hoá này, 
hãy liên hệ/ For more information about this control 
see: 
http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/
ACN_2009_04_Lightglobes_september_2014_000.p
df 

Yêu cầu nhập 
khẩu hàng hoá/ 

Requests to 
import goods: 

Requests to import these goods should be addressed 
to: 
Lighting and Equipment Energy Efficiency Team 
Energy Efficiency Branch 
Department of Industry 
GPO Box 9839 
Canberra ACT 2601 
Email: energyrating@industry.gov.au 
Website: energyrating.gov.au 

 
31.  Cây Kava/ Kava 

 

Mô tả/ 
Description: 

Một loại cây được sử dụng một cách truyền thống để 
trị liệu hoặc giải trí bởi một số nền văn hoá nhất 
định. 
 



A plant that is traditionally used for therapeutic and 
recreational purposes by certain cultures. 

Giấy phép được 
cấp/ Permits 

issued: 

Giấy phép chỉ được cấp cho mục đích khoa học và y 
học. 
 
Để nhập khẩu cây kava thì phải nắm được các thông 
tin dưới đây từ Cơ quan Quản lý Dược liệu:  
 

• Giấy phép nhập khẩu các chất bị kiểm soát; và  
• Giấy phép nhập khẩu cho từng lô hàng kava;  

 
Bạn phải xuất trình bản gốc giấy phép nhập khẩu 
từng lô hàng cho Cơ quan Hải quan và Biên phòng 
khi hàng đến cửa khẩu Úc. 
 
Permits will only be issued for scientific and medical 
purposes. 
 
To import kava you must obtain the following 
information from the Therapeutic Goods 
Administration: 

•  
• Licence to Import Controlled Substances; and 
• Import permit for each consignment of kava. 

 
You must present the original copy of the import 
permit for each consignment to Customs and Border 
Protection when the goods arrive in Australia. 

Miễn trừ/ 
Exemption: 

Nếu bạn là hành khách 18 tuổi trở lên, đi bằng đường 
hàng không hoặc đường biển, thì bạn có thể được 
mang theo cùng hành lý 2kg rễ hoặc bột khô kava mà 
không cần giấy phép nhập khẩu.  
 
Việc miễn trừ này không áp dụng cho kava được 
nhập khẩu qua đường bưu điện hoặc hành lý gửi 
chậm. Trong trường hợp này, bạn phải xuất trình 
giấy phép nhập khẩu cho Cơ quan Hải quan và Biên 
phòng. 
 
If you are a passenger, on a ship or aircraft, aged 18 



years or over, you may import up to two kilograms 
of kava in either root or dried powder form in your 
accompanied baggage without a permit. 
 
This exemption does not apply to kava being 
imported via post, courier services or unaccompanied 
baggage. In these cases you must provide Customs 
and Border Protection with an import permit. 

Giấy phép được 
câp bởi/ Permits 

issued by: Bộ trưởng Bộ Y tế/ Minister for Health 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Để biết thêm thông tin về đăng ký và giấp phép, bao 
gồm cả bản sao của bộ nhâp khẩu kava, hãy truy cập/ 
For more information on licences and permits 
including copies of the Kava Importation Kit visit: 
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.n
sf/Content/treaties-and-compliance 

Yêu cầu nhập 
khẩu kava/ 
Requests to 

import kava: 

Yêu cầu về nhập khẩu kava, hãy liên hệ/ Requests to 
import kava should be addressed to: 
 
Drug Control Section  
Therapeutic Goods Administration  
PO BOX 100 
WODEN ACT 2606 
Telephone: +61 2 6232 8740 
Email: dcs@tga.gov.au 

 
32.  Dao và dao găm/ Knives and daggers 

 

Mô tả/ 
Description: 

Dao găm, dao tự động, dao mở bằng một tay, dao 
xếp, dao găm, dao xếp truyền thống, dao phi, dao 
hình ngôi sao, dao có vỏ đựng, dao bằng vật liệu 
phi kim loại. 
 
Daggers, automatic knives, single handed opening 
knives, butterfly knives, trench knives, ballistic 
knives, concealed knives/blades, throwing 
knives/blades/axes, star knives, push knives, sheath 



knives, non-metallic knives. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 

Để nhập khẩu dao găm và dao phi bạn cần phải có 
Giấy chứng nhận của cảnh sát (mẫu B709B) từ Cơ 
quan đăng ký sử dụng vũ khí của cảnh sát, trước 
khi hàng hóa đến cửa khẩu Úc. 
 
Để nhập khẩu các loại dao khác bạn phải xin giấy 
phép của Bộ Di trú và Biên phòng trước khi hàng 
hóa đến cửa khẩu Úc. 
 
To import daggers and throwing knives/blades/axes 
you need written Police Certification (B709B 
Form) from the relevant Police Firearms Registry, 
prior to the arrival of the goods in Australia. 
 
To import all other knives you need written 
permission from the Minister for Immigration and 
Border Protection, prior to the arrival of the goods 
in Australia. 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập/ For 
more information visit: 
http://www.customs.gov.au/site/page4372.asp 

Yêu cầu nhập 
khẩu/ Requests 

to import goods: 

Yêu cầu nhập khẩu hàng hoá này, hãy liên hệ/ 
Requests to import these goods should be addressed 
to: 
 
Weapons and Strategic Goods 
Trade Branch  
Australian Customs and Border Protection Service 
5 Constitution Avenue 
Canberra City ACT 2601 

 
33.  Đèn chiếu laser/ Laser pointers 



 

Mô tả/ 
Description: 

Thiết bị cầm tay, thường được gọi là đèn chiếu 
laser, có mức độ phát xạ lớn hơn 1mW. 
 
Hand-held devices commonly known as laser 
pointers with an accessible emission level of 
greater than 1mW. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 

Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng hoặc người có 
thẩm quyền cấp phép trước khi hàng tới Úc. 
 
The Minister for Immigration and Border 
Protection, or an authorised person, prior to the 
arrival of the goods in Australia. 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 

Yêu cầu/ 
Requests:  

Yêu cầu nhập khẩu hàng hoá này, hãy liên hệ/ 
Requests to import these goods should be addressed 
to: 
 
Weapons and Strategic Goods 
Trade Branch 
Australian Customs and Border Protection Service 
5 Constitution Avenue 
Canberra City ACT 2600 

 
34.  Hộp đựng tiền kiểu lạ - vật liệu độc/ Money boxes, novelty – toxic 

materials 
 

Mô tả/ 
Description: 

Hộp đựng tiền kiểu lạ, được thiết kế hoặc được bán 
cho trẻ em, được phủ bằng vật liệu có hàm lượng 
chì hơn 90mg/kg.  
 
Novelty money boxes, designed or marketed for 
children, coated with material containing more than 
90mg/kg of lead. 



Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 
Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng/ Minister for 
Immigration and Border Protection 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
E-mail: information@customs.gov.au 

Yêu cầu nhập 
khẩu hàng hoá/ 

Requests to 
import goods: 

Yêu cầu nhập khẩu hàng hoá này, hãy liên hệ/ 
Requests to import these goods should be addressed 
to: 
 
National Manager 
Trade Branch 
Australian Customs and Border Protection Service 
5 Constitution Avenue 
Canberra City ACT 2600 
Email: community.protection@customs.gov.au 

 
35.  Các chất gây thủng tầng ô zôn/Khí gây hiệu ứng nhà kính tổng 

hợp/ Ozone depleting substances/Synthetic greenhouse gases 
 

Mô tả/ 
Description: 

Chemicals including chlorofluorocarbons (CFCs), 
halons Hóa chất gồm chlorofluorocarbons (CFCs), 
halon carbon tetrachloride, methyl chloroform, 
hydrochlorofluorocarbon (HCFCs), 
hydrofluorocarbon (HFCs), perfluorocarbon, (PFCs), 
bromochloromethane (BCMs), 
hydrbromfluorocarbon (HBFCs), methyl bromide và 
sulfur hexafluoride (SF6). 
 
Thiết bị sử dụng các chất làm thủng tầng ô zôn và 
khí gây hiệu ứng nhà kính tổng hợp là các máy điều 
hòa không khí, thiết bị làm lạnh, có chứa HFC và 
HCFC, kể cả các thiết bị như thế được lắp trên ô tô. 
 
Carbon tetrachloride; methyl chloroform, 
hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), 
hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons 



(PFCs), bromochloromethane (BCMs), 
hydrbromfluorocarbons (HBFCs), methyl bromide 
and sulfur hexafluoride (SF6). 
 
Synthetic Greenhouse Gas and Ozone Depleting 
Substances equipment, being air-conditioning and 
refrigeration equipment that contains HFCs and 
HCFCs, including such equipment fitted to motor 
vehicles. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 

Giấy phép nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Môi trường 
cấp theo Luật Quản lý Khí hiệu ứng nhà kính tổng 
hợp và Bảo vệ tầng ô zôn 1989. 
 
Licences to import are issued by the Minister for the 
Environment under the Ozone Protection and 
Synthetic Greenhouse Gas Management Act 1989. 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Để biết thêm thông tin về yêu cầu bảo vệ tầng ô zôn 
của Úc hãy truy cập website Bộ Môi trường tại địa 
chỉ/ For more information about Australia's ozone 
protection requirements visit: 
http://www.environment.gov.au/atmosphere/ozone/li
cences/vehicle-import.html 
 
Có thể xem thêm thông tin về xuất nhập khẩu chất 
làm thủng tầng ô zôn và khí gây hiệu ứng nhà kính 
tổng hợp tại đây/ For more information about 
Australia's ozone protection requirements visit: 
http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/I
mportingandExportingSyntheticGreenhouseGasandO
zoneDepletingSubstances.pdf 

Yêu cầu nhập 
khẩu/ Requests 

to import goods: 

Yêu cầu nhập khẩu hàng hoá này, hãy liên hệ/ 
Requests to import these goods should be addressed 
to: 
 
Ozone and Synthetic Gas Team 
Department of the Environment  
GPO Box 787 
Canberra ACT 2601 
Telephone: +61 2 6274 1373  



Fax: +61 2 6274 1610 
Email: ozone@environment.gov.au 

 
36.  Bút chì và bút vẽ - vật liệu độc hại/ Pencils and paintbrushes – 

toxic materials 
 

Mô tả/ 
Description: 

Bút chì và bút vẽ có chứa hàm lượng chất độc hại 
như chì, asenic và barium vượt quá mức cho phép. 
 
Pencils and paintbrushes with a coating that 
contains excess amounts of toxic compounds such 
as lead, arsenic and barium. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 
Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng/ Minister for 
Immigration and Border Protection 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 

Yêu cầu nhập 
khẩu/ Requests 

to import goods: 

Yêu cầu nhập khẩu hàng hoá này, hãy liên hệ/ 
Requests to import these goods should be addressed 
to: 
 
National Manager 
Trade Branch 
Australian Customs and Border Protection Service 
5 Constitution Avenue 
Canberra City ACT 2600 
Email: community.protection@customs.gov.au 

 
37.  Thuốc trừ sâu và các hoá chất độc hại khác/ Pesticides and other 

hazardous chemicals 
 

Mô tả/ 
Description: 

Hóa chất bị hạn chế theo Công ước Stockholm về 
các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP), 
Công ước Rotterdam về sử dụng các hóa chất và 



thuốc trừ sâu độc hại trong thương mại quốc tế 
và/hoặc trong tiêu thụ nội địa. 
 
Chemicals restricted under the Stockholm 
Convention on Persistent Organic Pollutants, 
Rotterdam Convention on the Prior Informed 
Consent Procedure for Certain Hazardous 
Chemicals and Pesticides in International Trade 
and/or domestic regulations. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp/ The Minister for 
Agriculture 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Để biết thêm thông tin về các điều kiện để được 
cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất thuộc diện bị 
kiểm soát, hãy truy cập website/ For more 
information about the controlled chemicals permit 
requirements visit: http://www.agriculture.gov.au/ 

Yêu cầu nhập 
khẩu/ Requests 

to import goods: 

Yêu cầu nhập khẩu hàng hoá này, hãy liên hệ/ 
Requests to import these goods should be addressed 
to: 
 
Technical and International Policy Section  
Food and Product Safety and Integrity Branch 
Agriculture and Veterinary Chemicals 
Department of Agriculture 
GPO Box 858 
Canberra ACT 2601 
Telephone: +61 2 6272 3933 

 
38.  Polychlorinates Biphenyls, Terphenyls and Polyphnyls 

 

Mô tả/ 
Description: 

Polychlorinated, Biphenyls (PCBs) và 
Polychlorinated Terphenyls (PCTs). PCBs được sử 
dụng trong các thiết bị điện (như máy biến thế và tụ 
điện, chất làm mát (thường dùng trong các thiết bị 
chiếu sáng), dung dịch thủy lực, phụ gia hóa dẻo, 
chất mang thuốc nhuộm. 
 



Polychlorinated and Biphenyls (PCBs) and 
Polychlorinated Terphenyls (PCTs). PCBs have 
been used in electrical appliances (such as 
transformers and capacitors), as coolants (often in 
light fittings), hydraulic fluids, plasticisers and dye 
carriers. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 
Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng/ Minister for 
Immigration and Border Protection. 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 
 
Để biết thêm thông tin về kiểm soát hóa chất công 
nghiệp hãy truy cập website/ For general 
information relating to controls on industrial 
chemicals, visit: 
http://www.nicnas.gov.au/ 
hoặc/or email info@nicnas.gov.au 

Yêu cầu nhập 
khẩu/ Requests 

to import goods: 

Yêu cầu nhập khẩu PCBs và PCTs, hãy liên hệ/ 
Requests to import PCBs and PCTs should be 
addressed to: 
 
National Manager 
Trade Branch 
Australian Customs and Border Protection Service 
5 Constitution Avenue 
Canberra City ACT 2600 
Email: community.protection@customs.gov.au 

 
39.  Ảnh đồi truỵ và các mặt hàng nhạy cảm khác/ Pornography and 

other objectionable material 
 

Mô tả/ 
Description: 

Bao gồm các ấn phẩm, phim, trò chơi máy tính và 
bất cứ  hàng hóa nào khác mô tả, thể hiện bằng các 
cách khác nhau về vấn đề tình dục, lạm dụng thuốc, 



nghiện, tội ác tàn bạo, bạo lực, các hành động 
khủng bố hoặc độc ác gây kinh sợ, hoặc hành động 
ghê tởm, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, khuôn 
khổ, luân thường đạo lý, đã được chấp nhận rộng 
rãi. 
 
Includes publications, films, computer games and 
any other goods that describe, depict, express or 
otherwise deal with matters of sex, drug misuse or 
addiction, crime cruelty, violence, terrorist acts or 
revolting or abhorrent phenomena in such a way 
that they offend against the standards of morality, 
decency and propriety generally accepted by 
reasonable adults. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 
Giám đốc Cơ quan Kiểm duyệt/ Director 
Classification Branch 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 

Yêu cầu nhập 
khẩu/ Requests 

to import goods: 

Yêu cầu nhập khẩu hàng hoá này, hãy liên hệ/ 
Requests to import these goods should be addressed 
to: 
 
The Director  
Classification Branch 
Locked Bag 3 
Haymarket NSW 1240 
Telephone: +61 2 9289 7100 
Facsimile: +61 2 9289 7101 
Email: enquiries@classification.gov.au 

 
40.  Các chất phóng xạ/ Radioactive substances 

 

Mô tả/ 
Description: 

Các chất phóng xạ gồm cả các vật liệu phóng xạ 
hoặc các chất như chất radium, các đồng vị phóng 



xạ, hay các mặt hàng có chứa các vật liệu hoặc chất 
phóng xạ.  
 
Radioactive substances including any radioactive 
material or substance including radium, any 
radioactive isotope or any article containing 
radioactive material or substance. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: Bộ trưởng Bộ Y tế/ Minister for Health 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Để biết thêm thông tin về việc kiểm soát các chất 
theo Quy định Hải quan và điều kiện cấp giấy phép 
nhập khẩu, hãy truy cập website/ For more 
information about substances controlled under 
Customs legislation and licensing and permit 
requirements visit: 
http://www.arpansa.gov.au/ 

Yêu cầu giấy 
phép/ Permit 

enquiries: 

Yêu cầu về giấy phép nhập khẩu, hãy liên hệ/ 
Enquiries about import permissions should be 
addressed to: 
 
Imports Permits Officer 
PO Box 655 
Miranda NSW 1490 
Telephone: +61 2 9541 8333 
Fax: +61 2 9541 8314 
Email: info@arpansa.gov.au 

 
41.  Các nước bị cấm vận/ Sanctioned countries/entities 

 
Khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xác định có sự đe dọa đối với nền 
hòa bình và có hành động xâm lược thì Liên hợp quốc sẽ đề ra biện pháp 
để duy trì hoặc vãn hồi hòa bình và an ninh. Biện pháp không sử dụng vũ 
lực chính là biện pháp cấm vận. Các thành viên của Liên hợp quốc có 
nghĩa vụ pháp lý thực hiện các biện pháp này. 
 
Chính phủ Úc có thể áp dụng lệnh cấm vận đơn phương như là một biện 
pháp đáp trả trong chính sách đối ngoại khi có những quan ngại về tình 
hình quốc tế. Trong một số trường hợp có thể sử dụng cấm vận đơn 



phương để bổ sung thêm cho cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên hợp 
quốc. 
 
Các nước được nêu dưới đây đang bị cấm vận của UN hoặc bị cấm vận 
đơn phương và việc nhập khẩu từ các nước này có thể bị hạn chế hoặc bị 
cấm: Eritrea, Iran, Bắc Triều Tiên, Libi. 
 
In situations where the United Nations Security Council has determined 
the existence of a threat to the peace, breach of the peace or an act of 
aggression it decides on certain measures that should be taken to maintain 
or restore international peace and security. The measures that do not 
involve the use of armed force are known as sanctions. Members of the 
United Nations are legally bound to carry out those measures. 
 
The Australian Government may also impose autonomous sanctions as a 
foreign policy response to situations of international concern. In some 
cases, autonomous sanctions may be used to supplement UNSC 
sanctions. 
 
The countries below are currently subject to either UN or autonomous 
sanctions and imports from those countries may be prohibited or 
restricted: Eritrea, Iran, North Korea, Libya. 
 

42.  Ammonium nitrate nhạy cảm về an ninh/ Security sensitive 
ammonium nitrate (SSAN) 
 

Mô tả/ 
Description: 

Ammonium nitrate nhạy cảm về an ninh được xác 
định là: 
 

• Ammonium nitrate; hoặc 
• Nhũ tương của ammonium nitrate mà thành 

phần chứa trên 45% ammonium nitrate; và 
• Hỗn hợp ammonium nitrate có trên 45% 

ammonium nitrate nhưng không bao gồm 
dung dịch ammonium nitrate. Một dung dịch 
ammonium nitrate là ammonium nitrate hoà 
tan trong nước. 

 
Security Sensitive Ammonium Nitrate (SSAN) is 
defined as: 
 

• Ammonium nitrate; or 



• An emulsion of ammonium nitrate that is 
made up of more than 45 per cent 
ammonium nitrate; and 

• A mixture of ammonium nitrate that is made 
up of more than 45 per cent ammonium 
nitrate but does not include a solution of 
ammonium nitrate. A solution of ammonium 
nitrate is ammonium nitrate dissolved in 
water. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 

 
Để nhập khẩu ammonium nitrate cần phải có giấy 
phép từ Cơ quan chính quyền bang hoặc vùng lãnh 
thổ. 
 
To import ammonium nitrate you need a permit 
from the relevant State or Territory Regulator. 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Để biết thêm thông tin về SSAN và yêu cầu xin 
giấy phép, hãy truy cập website/ For more 
information on SSAN and permit requirements visit 
the following websites: 
 
http://www.workcover.nsw.gov.au/ 
http://www.worksafe.vic.gov.au/ 
http://www.dnrm.qld.gov.au/#%3CNo%20anchors
%20found%3E 
http://www.dmp.wa.gov.au/ 
http://www.safework.sa.gov.au/ 
http://www.wst.tas.gov.au/ 
http://www.worksafe.nt.gov.au/ 
http://www.worksafe.act.gov.au/health_safety 

 
43.  Máy ép để bàn/ Tablet Presses 

 

Mô tả/ 
Description: 

Máy ép thẻ để bàn được xác định là thiết bị làm 
bằng thủ công, bán tự động, tự động hoàn toàn, có 
thể được dùng để ép hoặc đúc các vật liệu rắn hoặc 
bán rắn, tạo ra các thẻ cứng và chắc chắn. Phụ tùng 
máy đúc và ép thẻ ví dụ như dập hoặc đúc không 
thuộc diện kiểm soát nhập khẩu. 



 
Tablet presses are defined as manual, semi-
automatic or fully automatic equipment that can be 
used for the compaction or moulding of powdered 
or granular solids, or semi-solid material, to 
produce coherent solid tablets. The control does not 
include encapsulators or tablet press parts such as 
punches or dies. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 
Cơ quan Hải quan và Biên phòng/ Customs and 
Border Protection 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 

Yêu cầu nhập 
khẩu/ Requests 

to import goods: 

Yêu cầu nhập khẩu hàng hoá này, hãy liên hệ/ 
Requests to import these goods should be addressed 
to: 
 
Community Protection 
Australian Customs and Border Protection Service 
5 Constitution Ave  
Canberra City ACT 2601 
Phone: +61 2 6275 5963 
Fax: +61 2 6229 3840 
Email: community.protection@customs.gov.au 

 
44.  Thuốc và các chất trị liệu/ Therapeutic drugs and substances 

 

Mô tả/ 
Description: 

Thuốc và các chất kể cả chất làm sẩy thai, thuốc 
kích dục và các mặt hàng khác bị kiểm soát vì lý do 
sức khỏe.  
 
Drugs and substances including abortifacients, 
aphrodisiacs and others controlled for health 
reasons.  



Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: Bộ trưởng Bộ Y tế/ Minister for Health 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Để biết thêm thông tin về các chất bị kiểm soát 
theo Quy định Hải quan và điều kiện để được cấp 
phép nhập khẩu, hãy truy cập/ For more 
information about substances controlled under 
Customs legislation and licensing and permit 
requirements visit: 
http://www.tga.gov.au/consumers/travellers.htm 
rồi xem mục/ and follow the link Personal 
Import/Export. 
and follow the link to Personal Import/Export. 

Yêu cầu nhập 
khẩu/ Requests 

to import goods: 

Yêu cầu về nhập khẩu hàng hoá này, hãy liên hệ/ 
Requests to import these goods should be addressed 
to: 
 
Therapeutic Goods Administration 
GPO Box 100 
Woden ACT 2606 
Telephone: 1800 020 653 
Email: eps@tga.gov.au 

 
45.  Thuốc lá – lá chưa chế biến/ Tobacco – unmanufactured leaf 

 

Mô tả/ 
Description: 

Thuốc lá chưa chế biến, không còn thân hay cành, 
bao gồm thuốc lá ở dạng nguyên cây hoặc lá ở dạng 
tự nhiên, lá đã lên men, lá dùng để chữa bệnh. 
 
Unmanufactured tobacco that is not stemmed or 
stripped. This includes tobacco in the form of 
whole tobacco plants or leaves in the natural state 
or as cured or fermented leaves. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 
Trưởng Uỷ ban thuế/ The Commissioner of 
Taxation 

Thông tin thêm/ Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 



More 
information: 

Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
E-mail: information@customs.gov.au 

Yêu cầu nhập 
khẩu/ Requests 

to import goods: 

Nếu có yêu cầu nhập khẩu những mặt hàng này, 
hãy liên hệ/ Requests to import these goods should 
be addressed to: 
 
Excise and EEG Licensing Group 
Australian Taxation Office 
PO Box 3514 
Albury NSW 2640 
Telephone: 1300 137 290 
Fax: 1300 130 916 
Email: ATO-EXC-Tobacco@ato.gov.au 

 
46.  Đồ chơi trẻ em – vật liệu độc hại/ Toys – toxic material 

 

Mô tả/ 
Description: 

Đồ chơi trẻ em có hàm lượng các chất như chì, arsenic 
và barium vượt quá mức cho phép. 
 
Children's toys or playthings with a coating that 
contains excess amounts of toxic compounds such as 
lead, arsenic and barium. 

Giấy phép 
được cấp 

bởi/ Permits 
issued by: 

Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng/ Minister for 
Immigration and Border Protection 

Thông tin 
thêm/ More 

information: 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 
 
Xem thông tin thêm về hạn chế nhập khẩu đồ chơi vào 
Úc tại/ A fact sheet on restrictions on importing toys 
into Australia is available: 
http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/FS_ 



Toys.pdf 

Yêu cầu 
nhập khẩu/ 
Requests to 

import 
goods: 

Yêu cầu về nhập khẩu các hàng hoá này, hãy liên hệ/ 
Requests to import these goods should be addressed to: 
 
National Manager 
Trade Branch 
Australian Customs and Border Protection Service 
5 Constitution Avenue 
Canberra City ACT 2600 
Email: community.protection@customs.gov.au 

 
47.  Các hàng hoá theo Luật Thương mại/ Trade Practices Act goods 

 

Mô tả/ 
Description: 

Các hàng hóa bị cấm vĩnh viễn theo Luật Thương 
mại 1974 (Luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng 
2010) gồm có: glucomannan và một số đồ phụ trợ 
chỗ ngồi, tấm che nắng trên xe nhất định, một số đồ 
chơi nhất định, thuốc lá ngậm và hít (nếu lượng 
nhập khẩu vượt quá 1,5kg), phiên trượt nước, mặt 
nạ khí ga có chứa a-mi-ăng và nến/bấc nến có chứa 
chì. 
 
Goods subject to a permanent ban under the Trade 
Practices Act 1974 (Competition & Consumer Act 
2010) including: glucomannan, certain seat 
accessories and sun visors, certain toys, oral snuff 
and chewing tobacco (if imported in quantities 
greater than 1.5 kilograms), certain water ski 
releases, gas masks containing asbestos, and 
candles/candlewicks containing leads. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 

Trợ lý Quốc hội về các vấn đề ngân khố (tương 
đương với Bộ trưởng)/ Parliamentary Secretary to 
the Treasurer 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 



Yêu cầu nhập 
khẩu/ Requests 

to import goods: 

Yêu cầu về nhập khẩu các hàng hoá này, hãy liên 
hệ/ Requests to import these goods should be 
addressed to: 
 
Director 
Product Safety Hazard Response Branch 
Australian Competition & Consumer Commission 
PO Box 3131 
Canberra ACT 2601 
Telephone: +61 2 6243 1232 
Fax: +61 2 6243 1073 

 
48.  Thùng đựng len/ Woolpacks 

 

Mô tả/ 
Description: 

Thùng đựng sợi len được dùng để bảo quản và vận 
chuyển len thô hoặc len đã tẩy. Nắp thùng được 
dùng để đậy và niêm phong thùng. 
 
Woolpacks used for the storage and transporting of 
greasy wool or scoured wool. Woolpack caps (the 
cover) used to seal older style woolpacks. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp/ Minister for 
Agriculture 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ/ For more 
information, please contact: 
 
Meat, Wool and Dairy Branch 
Agricultural Industries Division 
Department of Agriculture 
GPO Box 858 
Canberra ACT 2601 
Telephone: +61 2 6272 5680 
Fax: +61 2 6272 4246 
Email: woolanddairy@agriculture.gov.au 

Yêu cầu nhập 
khẩu/ Requests 

to import goods: 

Yêu cầu về nhập khẩu các hàng hoá này, hãy liên 
hệ/ Requests to import these goods should be 
addressed to: 



 
Meat, Wool and Dairy Branch 
Agricultural Industries Division 
Department of Agriculture 
GPO Box 858 
Canberra ACT 2601 
Telephone: +61 2 6272 5680 

 
II. Danh mục cấm nhập khẩu/ List of the prohibited goods 
 

1. Kim cương – từ Bờ biển ngà/ Diamonds – from Cote d’Ivoire 
 

Mô tả/ 
Description: 

Kim cương thô từ Bờ biển ngà, bất kể kim cương 
đó có xuất xứ từ Bờ biển ngà hay không. 
 
Rough diamonds from Cote d'Ivoire whether or not 
the diamonds originate from Cote d'Ivoire. 

Cấm nhập 
khẩu/ Imports 

not allowed: 

Cấm nhập khẩu trong mọi trường hợp. 
 
Imports are not allowed under any circumstances. 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Để biết thêm thông tin chi tiết về Nghị quyết của 
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hãy truy cập 
website/ For more information about United 
Nations Security Council Resolutions visit the 
Department of Foreign Affairs and Trade website: 
http://www.dfat.gov.au/ 

 
 

2. Các thiết bị tự tử/ Suicide devices 
 

Mô tả/ 
Description: 

Thiết bị được thiết kế hoặc thiết kế theo yêu cầu 
dùng cho người muốn tự tử hoặc trợ giúp người 
khác tự tử. 
 
Devices designed or customised to be used by a 
person to commit suicide, or to be used by a person 
to assist another person to commit suicide. 



Cấm nhập 
khẩu/ Imports 

not allowed: 

Cấm nhập khẩu trong mọi trường hợp. 
 
Imports are not allowed under any circumstances. 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Trung thâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ 
Customs Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 

 
3. Vật liệu tự sống/tế bào sống từ phương pháp tạo sinh vô tính phôi 

người/ Viable materials/stem cells derived from human embryo 
clones 
 

Mô tả/ 
Description: 

Các mô và tế bào sống (vật liệu có thể sống độc 
lập) có được bằng phương pháp tạo sinh vô tính 
phôi người. 
 
Living tissues and cells (viable material) derived 
from human embryo clones. 

Giấy phép được 
cấp bởi/ Permits 

issued by: 
Hội đồng Nghiên cứu y học và y tế quốc gia/ The 
National Health and Medical Research Council 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ/ For more 
information, please contact: 
 
Community Protection 
Trade Branch 
Australian Customs and Border Protection Service  
Telephone: +61 2 6275 6114 
Email: community.protection@customs.gov.au 

 
4. Chó – loài nguy hiểm/ Dogs – dangerous breeds 

 

Mô tả/ 
Description: 

Bao gồm các loài chó sau: 
•  

• Chó ngao Ác-hen-ti-na; 
• Chó ngao Bra-xin; 



• Chó Tosa Nhật Bản; 
• Chó sục bun Mỹ; 
• Chó chọi Presa Canario. 

 
Lệnh cấm áp dụng cho cả quảng cáo các loài chó 
nêu trên. 
 
Includes dogs of the following breeds: 
 

• Dogo Argentino 
• Fila Brasileiro 
• Japanese tosa 
• American pit bull terrier or pit bull terrier 
• Perro de Presa Canario or Presa Canario 

 
The prohibition also covers advertising matter 
relating to the breeds. 

Cấm nhập 
khẩu/ Imports 

not allowed: 

Cấm nhập khẩu trong mọi trường hợp. 
 
Imports are not allowed under any circumstances. 

Thông tin thêm/ 
More 

information: 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Hải quan/ Customs 
Information and Support Centre: 
 
Telephone: 1300 363 263 
Email: information@customs.gov.au 

 


