THÔNG TIN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ỐT-XTRÂY-LIA
Bên cạnh Hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN với Ốt-xtrây-lia và Niu Di-lân
(AANZFTA) đã có hiệu lực từ năm 2010, hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp Việt
Nam cũng sẽ được hưởng những ưu đãi cao hơn về thuế nhập khẩu và mở cửa thị trường
dịch vụ của Ốt- xtrây-lia trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP kể từ ngày 14 tháng 01 năm
2019.
Quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Ốt- xtrây-lia
Ốt-xtrây-lia hiện là một đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình
Dương. Thương mại song phương giữa Việt Nam và Ốt-xtrây-lia đã phát triển rất tốt
trong những năm gần đây. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tính đến tháng
12/2018, kim ngạch thương mại song phương đạt 7,71 tỉ đô-la Mỹ (tăng 20% so với mức
6,45 tỷ đô-la Mỹ năm 2017). Trong những năm qua, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu thiết bị
viễn thông, hàng điện tử, giày dép, quần áo, máy tính và đồ gỗ sang Ốt- xtrây-lia.
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ốt-xtrây-lia năm 2018

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

CAM KẾT MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ CỦA ỐT-XTRÂY-LIA
Về cơ bản, Ốt-xtrây-lia không duy trì nhiều hạn chế đối với các nhà cung cấp dịch vụ
nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài gần như được
quyền cung cấp qua biên giới hoặc thiết lập hiện diện thương mại (thành lập công ty hay
văn phòng đại diện) tại Ốt-xtrây-lia để cung cấp không có hạn chế gần như toàn bộ các
lĩnh vực dịch vụ, ngoại trừ đối với một số ngành dịch vụ nhạy cảm Ốt-xtrây-lia có duy trì
những hạn chế nhất định như sau:
Dịch vụ phân phối
Ốt-xtrây-lia bảo lưu chưa cho phép phân phối thuốc lá, đồ uống có cồn và vũ khí.
Dịch vụ phát thanh và truyền hình
Ốt-xtrây-lia bảo lưu quyền yêu cầu dành một thời lượng phát thanh và truyền hình nhất
định cho các chương trình do Ốt-xtrây-lia sản xuất. Đồng thời, Ốt-xtrây-lia cũng bảo lưu
quyền được trợ cấp cho các công ty đầu tư vào các hoạt động phát triển văn hóa của Ốtxtrây-lia.
Ghi chú: Danh mục trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa phải là toàn bộ các dịch vụ
mà Ốt-xtrây-lia có bảo lưu.
Ngoài các cam kết tự do nói trên, Ốt-xtrây-lia đồng ý dành cho Việt Nam một số cam kết
đáng chú ý như sau:
Thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và Ốt-xtrây-lia về việc làm và lao động kỳ
nghỉ.
Việt Nam và Ốt-xtrây-lia sẽ tiến hành rà soát việc thực thi Thoả thuận việc làm và lao
động kỳ nghỉ (WHA) giữa hai nước trong vòng 01 năm kể từ ngày đầu tiên Hiệp định
CPTPP có hiệu lực đối với cả Việt Nam và Ốt-xtrây-lia nếu Thoả thuận này đã có hiệu
lực trong vòng 1 năm; hoặc vào ngày đầu tiên Hiệp định CPTPP có hiệu lực đối với cả
Việt Nam và Ốt-xtrây-lia nếu Thỏa thuận này có hiệu lực trong thời gian ngắn hơn 1 năm
vào ngày đầu tiên Hiệp định CPTPP có hiệu lực đối với cả Việt Nam và Ốt-xtrây-lia.
Quan trọng hơn, Ốt-xtrây-lia cam kết sẽ nâng tổng số công dân Việt Nam mang thị thực
lao động kỳ nghỉ được phép nhập cảnh vào Ốt-xtrây-lia từ con số 200 thị thực lên 1500
thị thực mỗi năm. Đây sẽ là tiền đề hết sức quan trọng giúp một lực lượng lao động Việt
Nam có thể tiếp cận thị trường nước này, từ đó nâng cao thu nhập, học tập kinh nghiệm,
công nghệ và kỹ năng quản lý, giúp phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam.
Thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và Ốt-xtrây-lia về hợp tác giáo dục đào tạo từ
xa

Với mục đích mở rộng tiếp cận với giáo dục bậc cao tại Việt Nam, kể cả dành cho sinh
viên trong khu vực và cho người trưởng thành đã đi làm, hạn hẹp về thời gian, Ốt-xtrâylia cam kết sẽ hợp tác cùng Việt Nam tiến hành tham vấn và cử chuyên gia giáo dục sang
Việt Nam để xác định các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật mà Ốt-xtrây-li-a có thể dành cho Việt
Nam nhằm nâng cao các công cụ giúp Việt Nam phát triển mô hình đào tạo từ xa.
Trên cơ sở kết quả nêu trên, hai bên sẽ hợp tác để triển khai chương trình thí điểm. Theo
đó, các trường Đại học của Ốt-xtrây-li-a sẽ tổ chức các khóa học ở Việt Nam bằng cách
học qua mạng một phần hoặc toàn phần giúp cho sinh viên và người trưởng thành của
Việt Nam có điều kiện nâng cao trình độ và năng lực thông qua mô hình đào tạo này.

