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I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Các thông tin cơ bản

Tên nước

Ô-xtrây-li-a (Commonwealth of Australia)

Thủ đô

Canberra

Quốc khánh

1/1

Diện tích

7,741,220 km2 trong đó phần đất liền 7,682,300 km2

Dân số

25,809,973 (ước tính đến 7/2021)

Khu vực hành chính

Ô-xtrây-li-a có 6 tiểu bang và một vài vùng lãnh thổ. Các tiểu bang là New
South Wales, Queensland, Nam Ô-xtrây-li-a , Tasmania, Victoria và Tây Ôxtrây-li-a . Hai vùng lãnh thổ chính là Lãnh thổ Bắc (Northern Territory) và
Lãnh thổ Thủ đô Ô-xtrây-li-a (Ô-xtrây-li-a n Capital Territory hay ACT).
Lãnh thổ ACT cũng kết hợp với một vùng lãnh thổ riêng biệt nằm trong
New South Wales gọi là Lãnh thổ vịnh Jervis (Jervis Bay Territory) đóng
vai trò là căn cứ hải quân và cảng biển cho thủ đô.
Ô-xtrây-li-a cũng có một số vùng lãnh thổ bên ngoài có cư dân sinh sống
(đảo Norfolk, đảo Christmas, quần đảo Cocos và Keeling) và một số vùng
lãnh thổ rộng lớn bên ngoài và không có người sinh sống: Quần đảo Biển
San Hô (Coral Sea Islands Territory), quần đảo Heard và McDonald và
Lãnh thổ Nam cực thuộc Ô-xtrây-li-a .
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Lãnh địa Thủ đô Ô-xtrây-li-a được thành lập tại vị trí được chọn làm thành
phố thủ đô Canberra trong vùng đất có tên Thung lũng sông Molongo. Việc
thành lập Canberra là giải pháp thoả hiệp giữa 2 thành phố lớn nhất,
Melbourne và Sydney, khi chọn thủ đô. Cái tên 'Canberra' được lấy từ tiếng
thổ dân Ngunnawal, có nghĩa là "nơi gặp mặt".
Khí hậu

Có khí hậu vừa nhiệt đới (phía bắc) và ôn đới (phía nam). Nhiệt độ trung
bình 270 C (phía bắc) và 130 C (phía nam).

Ngôn ngữ

Tiếng Anh 78,5%, Trung Quốc 2,5%, Ý 1,6%, Hy Lạp 1,3%, Ả rập 1,2%,
Việt Nam 1%, khác 8,2%, không xác định 5,7% (Tổng điều tra 2006).

Tôn giáo

Công giáo 25,8%, Anh giáo 18,7%, 5,7% Liên kết Giáo Hội, Trưởng Lão và
Cải cách 3%, Chính thống giáo Đông 2,7%, khác 7,9% Kitô giáo, Phật giáo
2,1%, Hồi giáo 1,7%, khác 2,4%, không xác định 11,3%, không có 18,7%

Đơn vị tiền tệ

Đôla Ô-xtrây-li-a (AUD), 1 AUD = 0.78 USD (4/2021)

Múi giờ

GMT + 10 (Canberra)

Thể chế

Liên bang Quân chủ lập hiến bên dưới chế độ Dân chủ Nghị viện

Thủ tướng

Thủ tướng Scott MORRISON (từ 24/8//2018)

Thể chế Nhà nước,

Quốc hội bao gồm hai viện: Thượng Viện dùng để đại diện các vùng, các
tỉnh bang và các sắc thái văn hóa khác nhau trong xã hội, Hạ Viện dùng để
đại diện toàn thể dân chúng. Thượng nghị sĩ do Toàn quyền cử theo khuyến
nghị của Thủ tướng, làm việc đến 75 tuổi. Hạ nghị sĩ được dân bầu trực tiếp,
nhiệm kỳ 5 năm. Nhiệm vụ của Quốc hội là soạn thảo và ban hành các sắc
luật để Chính phủ thi hành.

Đảng và đoàn thể

Mặc dù là một dân tộc độc lập, Nữ hoàng Anh Elizabeth 2 cũng là Nữ hoàng
của Ô-xtrây-li-a (từ 6/2/1952). Nữ hoàng chỉ định Toàn quyền dựa trên tham
khảo ý kiến Chính phủ được bầu của Ô-xtrây-li-a để làm đại diện cho bà ở
Quốc hội Ô-xtrây-li-a . Toàn quyền David Hurley được Nữ hoàng chỉ định
từ 1/7/2019.
Quốc hội liên bang gồm 2 viện: Hạ viện và Thượng viện. Quốc hội các bang
bao gồm 2 viện trừ bang Queensland, Lãnh thổ Bắc Ô-xtrây-li-a và Lãnh
thổ thủ đô. Queesland bỏ Thượng viện năm 1922.
Hạ viện gồm 150 Hạ nghị sĩ đại diện cho các tiểu bang (bắt đầu từ cuộc bầu
cử 10/11/01), được bầu theo hệ thống bầu phiếu lựa chọn ưu tiên. Chủ tịch
Hạ viện là người của Đảng Cầm quyền.
Thượng viện gồm 76 Thượng nghị sĩ được bầu theo hình thức đại diện tỷ lệ.
Mỗi bang có 12 TNS và các lãnh thổ Thủ đô và Bắc Ô-xtrây-li-a có 2 TNS.
Nhiệm kỳ thượng nghị sỹ là 6 năm
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2. Lịch sử
Những thổ dân khai hoang đã đến lục địa này từ cách đây khoảng 40.000 năm , trước khi những người
Châu âu đầu tiên bắt đầu sự khai phá vào thế kỷ thứ 17. Ngày 26/1/1788, thuyền trưởng Arthur Philip
đưa 750 người từ Anh đi đày sang Ô-xtrây-li-a mở đầu thời đại di cư của người châu Âu đến Ô-xtrâyli-a , chính thức đưa người Anh đến định cư và lập thuộc địa.
Sáu thuộc địa được hình thành vào cuối thế kỷ 18-19; họ liên kết thành liên bang và Liên Bang Ôxtrây-li-a ra đời ngày 1/1/1901. Quốc gia mới này đã tận dụng những nguồn tài nguyên thiên nhiên của
mình để phát triển một cách nhanh chóng nền nông nghiệp và công nghiệp sản xuất và góp phần không
nhỏ cho lực lượng quân đội Anh trong cả hai thế chiến. Trong những thập niên gần đây, Ô-xtrây-li-a
đã chuyển mình vào nền kinh tế thị trường cạnh tranh quốc tế tiên tiến. Ô-xtrây-li-a đã trở thành một
trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD trong
suốt những năm 90, một kết quả dựa trên phần lớn các cuộc cải cách kinh tế kế tục từ những năm 80.
3. Đường lối đối ngoại
Những thập niên gần đây, quan hệ đối ngoại của Ô-xtrây-li-a chịu ảnh hưởng của liên minh quân sự
với Hoa Kỳ thông qua Hiệp ước ANZUS, đồng thời thể hiện mong muốn thắt chặt quan hệ với các
nước Châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là với khối ASEAN và Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương
PIF.
Ô-xtrây-li-a là thành viên của khối Thịnh vượng chung (Gồm Vương quốc Anh và một số quốc gia độc
lập và phụ thuộc), nơi mà sự gặp gỡ của các nguyên thủ trong khối là một diễn đàn chính thÔ-xtrây-li-a
đẩy hợp tác. Ô-xtrây-li-a ủng hộ mạnh mẽ tự do hoá thương mại quốc tế. Quốc gia này khới xướng
thành lập khối Cairns (nhóm 19 nước xuất khẩu nông sản lớn) và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á –
Thái Bình Dương.
Ô-xtrây-li-a đề cao việc duy trì trật tự khu vực dựa trên luật lệ, tự do thương mại và liên kết kinh tế;
ủng hộ cấu trúc khu vực hiện hành với ASEAN đóng vai trò trung tâm, duy trì quan hệ tương đối cân
bằng với các nước lớn đặc biệt là nhóm bộ Tứ.
Từ khi lên nắm quyền (28/8/2018), Thủ tướng Scott MORRISON tiếp tục đường lối đối ngoại khá độc
lập, tự chủ và chủ động của Ô-xtrây-li-a, cụ thể: coi trọng quan hệ đồng minh thân cận với Mỹ; xác
định Nhật Bản là đối tác ưu tiên, triển khai chiến lược thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư với Ấn Độ;
cải thiện quan hệ với Trung Quốc; riêng quan hệ với Nga tiếp tục căng thẳng; tiếp tục đẩy mạnh quan
hệ với các nước ASEAN, đặc biệt là In-đô-nê-xi-a , Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a và Việt Nam; nỗ lực duy
trì vai trò lãnh đạo tại khu vực Nam Thái Bình Dương trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung
Quốc.
Về vấn đề Biển Đông: Ô-xtrây-li-a có quan điểm nhất quán và rõ ràng, yêu cầu các bên duy trì hòa
bình, ổn định tại khu vực và một trật tự dựa vào luật lệ; đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải và
hàng không; các bên liên quan không sử dụng vũ lực hoặc uy hiếp nhằm thay đổi nguyên trạng của
Biển Đông; các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc
tế, đặc biệt là UNCLOS 1982; Ô-xtrây-li-a không đứng về bên nào trong tranh chấp. Đối với vụ kiện
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của Phi-líp-pin, Ô-xtrây-li-a ra tuyên bố (12/7/2016) ủng hộ và kêu gọi các bên tuân thủ phán quyết của
Tòa trọng tài.

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ
1. Tổng quan
Ô-xtrây-li-a là một thị trường mở với những hạn chế tối thiểu việc nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.
Quá trình mở cửa đã tăng năng suất, kích thích tăng trưởng, và làm cho nền kinh tế linh hoạt và năng
động hơn. Ô-xtrây-li-a đóng một vai trò tích cực trong Tổ chức Thương mại Thế giới, APEC, G20, và
các diễn đàn thương mại khác. Hiệp định thương mại tự do của Ô-xtrây-li-a (FTA) với Trung Quốc có
hiệu lực vào năm 2015, thêm vào các FTA hiện có với Hàn Quốc, Nhật Bản, Chile, Malaysia, New
Zealand, Singapore, Thái Lan và Mỹ, và một FTA khu vực với ASEAN và New Zealand. Australia tiếp
tục đàm phán các hiệp định song phương với Ấn Độ và Indonesia, cũng như các thỏa thuận lớn hơn với
các nước láng giềng Thái Bình Dương và các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, và một đối tác kinh tế
toàn diện khu vực châu Á-rộng bao gồm mười nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,
New Zealand và Ấn Độ. Gần đây nhất, Ô-xtrây-li-a đã cùng đàm phán và kí kết thành công hiệp định
thế kỉ - Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương cùng với Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản,
Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam.
Úc là nước xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên, năng lượng và thực phẩm. Tài nguyên thiên nhiên phong
phú và đa dạng của Úc thu hút mức đầu tư nước ngoài cao và bao gồm trữ lượng lớn than, sắt, đồng,
vàng, khí đốt tự nhiên, uranium và các nguồn năng lượng tái tạo. Một loạt các khoản đầu tư lớn, như
Dự án Khí tự nhiên lỏng Gorgon trị giá 40 tỷ USD đã màn lại lợi ích kinh tế đáng kể cho Úc.
Trong gần hai thập kỷ cho đến năm 2017, Úc đã được hưởng lợi từ sự tăng trưởng mạnh mẽ về thương
mại. Khi giá xuất khẩu tăng nhanh hơn giá nhập khẩu, nền kinh tế tăng trưởng liên tục, tỷ lệ thất nghiệp
thấp, lạm phát, nợ công rất thấp và hệ thống tài chính mạnh mẽ và ổn định. Úc bước vào năm 2018 đối
mặt với một loạt các hạn chế tăng trưởng, chủ yếu được thúc đẩy bởi giá giảm mạnh của các mặt hàng
xuất khẩu chính trên toàn cầu. Nhu cầu về tài nguyên và năng lượng từ châu Á và đặc biệt là Trung
Quốc đang tăng với tốc độ chậm hơn và giá xuất khẩu giảm mạnh đã tác động đến tăng trưởng.
Trọng tâm chính sách kinh tế của Chính phủ Ô-xtrây-li-a hiện nay là: (i) Đưa ngân sách về thặng dư
thông qua việc cắt giảm chi tiêu, tăng thuế; (ii) Thúc đẩy ngoại giao kinh tế, chú trọng tự do hóa
thương mại; (iii) Phát triển các ngành kinh tế phi khai khoáng, đa dạng hóa các ngành kinh tế sau khi
thời kỳ bùng nổ khai khoáng chấm dứt. Tổng ngân sách dành cho viện trợ phát triển chính thức (ODA)
của Chính phủ Ô-xtrây-li-a năm 2018-2019 là 4,2 tỉ AUD, tập trung chủ yếu cho khu vực Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương, với mục tiêu hỗ trợ các nước phát triển kinh tế bền vững, giảm đói nghèo,
khắc phục hậu quả thiên tai, giải quyết các cuộc khủng hoảng nhân đạo, phòng chống bệnh dịch, nâng
cao quyền phụ nữ và trẻ em gái…

2. Các ngành kinh tế mũi nhọn:
Nông nghiệp: Nông nghiệp ở Ô-xtrây-li-a phát triển theo hướng hiện đại và thậm chí được xem như
một ngành công nghiệp. Nông nghiệp đóng góp khoảng 3,6% vào GDP. Tuy phần đóng góp rất nhỏ bé
so với khu vực dịch vụ, nhưng đây lại là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Ô-xtrây-li-a . Vào thập niên
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năm mươi của thế kỷ XX, nông nghiệp đóng góp tới 80% giá trị xuất khẩu, nhưng đến nay con số đang
giảm dần.
Sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi của Ô-xtrây-li-a rất phong phú về chủng loại. Chỉ 20% sản lượng
được tiêu thụ trong nước, còn lại đáp ứng cho nhu cầu xuất khẩu. Ô-xtrây-li-a là quốc gia có tiếng nói
mạnh mẽ ủng hộ tự do thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp. Trợ cấp nông nghiệp của nước này gần
như không đáng kể, mặc dù vẫn có bảo hộ trong một số “trường hợp ngoại lệ” như khi xảy ra hạn hán.
Nền nông nghiệp Ô-xtrây-li-a phải đối mặt với một số thách thức như: vấn đề bảo vệ nguồn nước để
chống hạn hán, chống nhiễm mặn đất và cuộc tranh cãi xung quanh việc phát triển thực phẩm biến đổi
gen. Ở thị trường trong nước, các doanh nghiệp kinh doanh nông phẩm phải cạnh tranh gay gắt để
giành cơ hội xuất khẩu.
Ô-xtrây-li-a là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới xuất khẩu thuốc phiện hợp phát để làm dược
phẩm. Rượu, thịt bò, lông cừu là những sản phẩm nổi tiếng của thị trường này.
Chế biến thực phẩm: Ngành chế biến thực phẩm của Ô-xtrây-li-a rất đa dạng về chủng loại sản phẩm
và là một thành phần thiết yếu của nền kinh tế quốc gia này. Đây là ngành công nghiệp lớn nhất cả
nước với doanh thu hơn 71.4 tỷ USD trong năm 2005-06. Mặt hàng này tăng trưởng về giá trị trung
bình 2% mỗi năm trong suốt mười năm qua.
50 công ty chế biến thực phẩm và đồ uống lớn nhất nước Ô-xtrây-li-a chiếm tới ¾ thị trường nội địa.
Siêu thị và các đại lý chiếm phần lớn doanh số tiêu thụ thực phẩm, khoảng 60% tổng giá trị bán lẻ mặt
hàng này trong năm 2006-2007
Khai khoáng: Khai khoáng là một trong những ngành công nghiệp xuất hiện sớm nhất ở Ô-xtrây-li-a .
Quan trọng nhất phải kể tới ngành khai thác than đá. Than được khai thác ở tất cả các bang của Ôxtrây-li-a . Nó được dùng để sản xuất nhiệt điện và xuất khẩu. 75% sản lượng than được xuất khẩu, chủ
yếu là tới thị trường Đông Á. Than cung cấp 85% sản lượng điện tiêu thụ cho quốc gia này.
Những công ty khai khoáng đa quốc gia lớn nhất ở Ô-xtrây-li-a phải kể tới BHP Billiton, Newcrest,
Rio Tinto, Alcoa, Chalco, Alcan và Xstrata.
Khai khoáng đóng góp 5.6% vào GDP, nhưng lại chiếm tới 35% kim ngạch xuất khẩu của Ô-xtrây-li-a
. Đây là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới về than đá, quặng sắt, chì, kim cương, titan, thiếc và riniconi;
đứng thứ hai về vàng và uranium; đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu nhôm.
3. Các chỉ số kinh tế
2016
GDP (ppp) –
tính theo USD
Tăng trưởng
GDP
GDP theo đầu
người
GDP theo
ngành (2017)
Lực lượng lao
động
Tỷ lệ thất

2017

1221 tỷ USD 1202 tỷ USD
2.6%

2.2%

48,213 USD

48,871 USD

12,67 triệu

12,9 triệu

5,7%

5,6%

2018

2019

1237 tỷ USD
(est)
2.1%

1264 tỷ USD

2020

1,84%

49,545 USD
49,854 USD
(est)
Nông nghiệp 3.6%; Công nghiệp 25,3%; Dịch vụ 71,2%
12,568 triệu
5,29%

5,16%
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2,5%
340,8 tỷ USD
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1.9%
372,5 tỷ
USD

1,9%
391,5 tỷ USD

1,6%
404.6 tỷ USD

Mặt hàng
chính

than đá, quặng sắt, vàng, thịt, len, nhôm, lúa mì, máy móc và thiết bị vận tải

Các bạn hàng
chính (2019)
Kim ngạch
nhập khẩu

Trung Quốc 39%, Nhật Bản 15%, Hàn Quốc 7%, Ấn Độ 5%

Mặt hàng
chính
Các bạn hàng
chính (2019)

máy móc và thiết bị vận tải, máy tính, máy văn phòng, thiết bị viễn thông và
linh kiện; sản phẩm dầu thô và xăng dầu
Trung Quốc 25%, Mỹ 12%, Nhật Bản 7%, Thái Lan 5,%, Đức 5%

210,5 tỷ USD

324,6 tỷ
USD

337,7 tỷ USD

334,2 tỷ USD

III. QUAN HỆ NGOẠI GIAO – CHÍNH TRỊ VỚI VIỆT NAM
Ngày 26/2/1973 Việt Nam và Ô-xtrây-lia thiết lập quan hệ ngoại giao. Tháng 11/1994, Ô-xtrây-lia lập
Tổng lãnh sự quán tại T.P Hồ Chí Minh.
Trong thời kỳ nắm quyền từ năm 1983 đến tháng 3/96 Công Đảng nắm quyền, coi trọng chính sách
phát triển quan hệ với ta, chủ trương từng bước cải thiện quan hệ với ta, góp phần triển khai chính sách
hoà nhập Châu Á. Từ khi Chính phủ Liên đảng Tự do - Quốc gia lên nắm quyền (tháng 3/1996), quan
hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp và mở rộng trên nhiều lĩnh vực đặc biệt đánh dấu sự phát triển
quan hệ hai nước bằng việc chính thức nâng cấp quan hệ 2 nước lên Đối tác Chiến lược (3/2018)
1. Trao đổi đoàn cấp cao:
Phía ta thăm Ô-xtrây-li-a : Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (3/2018); Phó Chủ tịch nước Đặng Thị
Ngọc Thịnh (4/2018); Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch (11/2018)

Phía Ô-xtrây-li-a thăm ta: Thủ tướng Malcolm Turnbull (11/2017); Thủ hiến vùng Lãnh thổ Bắc Ôxtrây-li-a Michael Gunner (11/2018), Thống đốc bang Queensland Paul de Jersey (5/2019)
Dù các trao đổi đoàn và cơ chế song phương bị hoãn trong 6 tháng đầu năm 2020, hai bên vẫn linh hoạt
tổ chức tiếp xúc cấp cao để duy trì đà quan hệ, đáng chú ý là các cuộc điện đàm giữa hai Thủ tướng
(09/4), hai Bộ trưởng Ngoại giao (16/4). Australia sẵn sàng giúp ta nâng cao năng lực ứng phó Covid19, ta cũng trao hỗ trợ Australia vật tư y tế trị giá 50.000 USD và đang phối hợp để chuyển hỗ trợ này
cho phía Timor-Leste.
2. Các hiệp định đã ký kết:
Năm 2009, Việt Nam và Ô-xtrây-li-a đã có Thỏa thuận Đối tác Toàn diện bao gồm các lĩnh vực hợp
tác về mậu dịch, hỗ trợ phát triển, an ninh và quốc phòng, mà sau này được nâng cấp lên thành đối tác
chiến lược từ 3/2018.
chương trình Đối tác Đổi mới Việt Nam - Ô-xtrây-li-a (Aus4Innovation) (11/2017); Ô-xtrây-li-a hỗ trợ
thành lập và tài trợ “Trung tâm đổi mới sáng tạo thích ứng với biến đổi khí hậu” tại Hà Nội nhằm hỗ
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trợ các start-up trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Hai bên bắt đầu triển khai Chương
trình Lao động Kỳ nghỉ (ký 3/2015) cho phép người dân Việt Nam vừa đi du lịch vừa làm việc tại Ôxtrây-li-a.

Ngày 5/11/2020: hai bên đã ký kết (theo hình thức trực tuyến) Chương trình hành động triển khai quan
hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia giai đoạn 2020-2023. Chương trình Hành động tập trung vào
3 trụ cột là tăng cường gắn kết kinh tế; làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược, quốc phòng và an ninh; xây
dựng quan hệ đối tác tri thức và đổi mới; giúp quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước phát triển
mạnh mẽ, ngày càng sâu rộng và thực chất

IV. QUAN HỆ KINH TẾ VỚI VIỆT NAM
1. Hợp tác thương mại
Việt Nam là bạn hàng thứ 4 của Ô-xtrây-li-a trong ASEAN, Ô-xtrây-li-a là đối tác thương mại lớn thứ
7 của Việt Nam; kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình khoảng 3-4% mỗi năm trong 3
năm gần đây. Năm 2020, kim ngạch thương mại song phương đạt 8,29 tỉ USD (tăng 4,4 % so với mức
7,9tỉ USD năm 2019). Ô-xtrây-li-a đã mở cửa cho quả vải, xoài, thanh long, nhãn, ta đang thúc đẩy Bạn
cho phép nhập khẩu chanh leo, chôm chôm, vú sữa, dừa tươi, sầu riêng và tôm sống nguyên con vào thị
trường Ô-xtrây-li-a. Tính đến hết tháng 12/2020, Việt Nam nhâp khẩu 4,67 tỉ USD từ Ô-xtrây-li-a, chủ
yếu là các mặt hàng sữa và các sản phẩm rau quả, lúa mì, các sản phẩm khoáng sản. Cùng kì, giá trị
xuất khẩu tờ Việt Nam sang Ô-xtrây-li-a là 3,6 tỷ USD, chủ yếu là hàng dệt may, giày dép, hàng thủy
sản, máy tính và linh kiện điện tử.

Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a trong những năm vừa qua
Đơn vị: tỷ USD
Năm

2016

2017

2018

2019

2020

VN XK

2,865

3,280

3,965

3,494

3,620

VN NK

2,392

3,182

3,747

4,455

4,677

Tổng
XNK

5,257

6,462

7,712

7,949

8,297

Nguồn: Tổng Cục Hải quan

Những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Ô-xtrây-li-a năm 2020
Đơn vị: USD
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Nội dung
STT
1.

Giá trị

Điện thoại các loại và các linh kiện
627.067.700

2.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh
kiện

447.777.977

3.

Máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác

304.711.172

4.

Giày dép các loại

288.565.092

5.

Hàng dệt may

248.233.615

6.

Hàng Thủy sản

7.

Gỗ và các sản phẩm gỗ

228.712.356

172.037.583

111.254.116
8.

Hạt điều

9.

Dầu thô

92.144.473

80.567.776
10. Sản phẩm từ sắt thép

Nguồn: Tổng Cục Hải quan
Những mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Ô-xtrây-li-a năm 2020
Đơn vị: USD

Mặt hàng

Giá trị

STT
1.613.489.969
1.

Than các loại

2.

Quặng và khoáng sản khác

791.291.322

3.

Kim loại thường khác

555.552.747

4.

Lúa mì

213.722.606
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114.601.282

5.

Hàng rau quả

6.

Phế liệu sắt thép

89.804.948

60.293.898
7.

Sữa và các sản phẩm sữa

8.

Bông các loại

9.

Sắt thep các loại

48.846.631

47.819.816

45.456.693
10. Dược phẩm

Nguồn: Tổng Cục Hải quan

2. Hợp tác đầu tư

Tính đến cuối năm 2020, Ôt-xtrây-li-a có tổng cộng 512 dự án có hiệu lực tại Việt Nam với tổng số
vốn đầu tư đăng ký l à 1,913 tỷ USD, đứng thứ 20 (tính theo số vốn đăng ký) trong số gần 140 nước và
vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

3. Viện trợ
Australia là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt
Nam (đạt trung bình 92,7 triệu AUD/năm kể từ 2013-2018). Australia viện trợ không hoàn lại cho ta
160 triệu AUD để xây cầu Cao Lãnh (khánh thành ngày 27/5/2018). Trong bối cảnh cắt giảm ODA nói
chung, Australia tiếp tục dành 78,2 triệu AUD ODA cho Việt Nam (giảm 7%) trong giai đoạn 20192020, tập trung lĩnh vực cải cách kinh tế, nâng cao năng lực, bình đẳng giới và cải thiện sinh kế..

V. HỢP TÁC VỚI VCCI
1. Thỏa thuận hợp tác đã ký kết
- Thoả thuận hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Tây Ô-xtrây-li-a (2005)
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- Thỏa thuận hợp tác với Phòng Thương mại Bắc Úc (11/2018)
2. Các hoạt động đã triển khai
Phối hợp với Sứ quán Ô-xtrây-li-a tổ chức hội thảo: “Đầu tư kinh doanh tới thị trường Ô-xtrây-li-a và
New Zealand” tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ( 27/04/2010)
Trong năm 2010 – 2011, VCCI đã phối hợp với các cơ quan xÔ-xtrây-li-a tiến thương mại của Ôxtrây-li-a tổ chức các buổi Hội thảo chuyên đề giới thiệu về Hiệp định Tự do thương mại ASEAN – Ôxtrây-li-a – New Zealand (AANZFTA) tại Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là hiệp định thương mại tự do đa phương đầu tiên của Ô-xtrây-li-a và là hiệp định tự do toàn diện
nhất mà ASEAN từng ký kết
Phối hợp Sứ quán Ô-xtrây-li-a tổ chức gặp gỡ giao lưu doanh nghiệp Việt Nam - Ô-xtrây-li-a vào
ngày 11/8/2019 nhân dịp Thủ tướng Ô-xtrây-li-a sang thăm Việt Nam

VI. ĐỊA CHỈ HỮU ÍCH
1. Đại sứ quán Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam
8 Đào Tấn quận Ba Đình, Hà nội (cạnh khách sạn Daewoo)
ĐT: 84-4-8317755
Fax: 84-4-8317711
Đại sứ: Ông Allaster Cox
2. Tổng lãnh sự quán Ô-xtrây-li-a tại TP Hồ Chí Minh
Tầng 5, Cao ốc Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 84-8-8296035
Fax: 84-8-8296031
3. Đại sứ quán Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a
Địa chỉ: 6 Timbarra Crescent, O'Malley, ACT, 2606, Ô-xtrây-li-a
Phone: (61-2) 6286 6059; 6290 1556; 6290 1894; 6286 6267
Fax: 61 - 2 - 6286 4534
Email : vembassy@webone.com.au
Website : www.vietnamembassy.org.au
Đại sứ: Ông Hoàng Vĩnh Thành
4. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney - Ô-xtrây-li-a
Địa chỉ : Suite 205, Level 2 Edgecliff Centre 203- 233 New South Head Road Edgecliff NSW 2027
Điện thoại : 932 72 539, 932 71 912
Fax : 932 81 653
Email : vnconsul@iinet.net.au
Code : 00-61-2
Website: http://www.vietnamconsulate-sydney.org/
5. Thương vụ Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a
Địa chỉ: 797 Bourke Str, Redfern, Sydney, NSW 2016, Ô-xtrây-li-a
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Tel:
(612) 9310 1872
Fax: (612) 9310 1929
Email: vntrade@bigpond.net.au
6. Phòng Ngoại giao và Thương mại Ô-xtrây-li-a
Địa chỉ: R.G. Casey Building, John McEwen Crescent, Barton, ACT, 0221 Ô-xtrây-li-a .
Tel:
+61 2 6261 1111
Fax: +61 2 6261 3111
Website: www.dfat.gov.au/trade
7. Chamber of Commerce and Industry of Western Ô-xtrây-li-a (CCIWA).
Phòng Thương mại và Công nghiệp Tây Ô-xtrây-li-a
Ian Whitaker - Giám đốc Trung tâm Thương mại quốc tế
Địa chỉ: 180 Hay Street, East Perth WA 6004, PO Box 6209, East Perth WA 6892, Ô-xtrây-li-a
Tel: +61 8 9365 7684 (Direct)
Fax: +61 8 9365 7616
Email: whitaker@cciwa.com
Website: www.cciwa.com
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