TRUNG TÂM DỊCH VỤ
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TẠI ÚC
“Đồng hành cùng
cộng đồng doanh nghiệp”

VẬN HÀNH & QUẢN LÝ

HỘI DOANH NHÂN
VIỆT NAM TẠI ÚC

• Được thành lập vào tháng 7/2010 và là hội duy nhất tại
Úc được Chính phủ Việt Nam công nhận. Hội được cấp
phép phát hành và quản lý tờ báo online Doanh nhân

Việt Úc.
• Trải qua hơn 10 năm hoạt động, Hội đã đáp ứng được
nhu cầu về hỗ trợ tư vấn pháp luật, vốn và kinh nghiệm
kinh doanh tại Úc cũng như hoạt động kinh doanh, đầu

tư về Việt Nam của hơn 300 hội viên. VBAA trở thành
cầu nối, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị
trường Úc đồng thời cũng khuyến khích, kêu gọi các
doanh nghiệp Việt Nam tại Úc quan tâm và tăng cường
kết nối với các doanh nghiệp tại Việt Nam.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI
VÀ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

• Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ TPHCM, do
Bộ trưởng Ngoại giao quyết định thành lập năm 2003
với chức năng chính là thực hiện nhiệm vụ ngoại giao
kinh tế, ngoại giao văn hóa.

• FSC thúc đẩy và triển khai hiệu quả các hoạt động
giao lưu kinh tế, văn hóa, thương mại, đầu tư giữa 33
tỉnh thành phía Nam với các đối tác trong và ngoài
nước.

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA TRUNG TÂM

TRUNG TÂM DỊCH VỤ XÚC TIẾN
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TẠI ÚC

1. Cung ứng các dịch vụ: trưng bày, giới thiệu sản
phẩm, dịch vụ của Việt Nam;

2. Nghiên cứu thị trường; đẩy mạnh xuất khẩu các mặt
hàng Việt Nam sang thị trường Úc và ngược lại.
3. Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm kết nối
giao thương và đầu tư giữa Úc và Việt Nam;
4. Phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Úc tổ
chức các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao
văn hóa.

NHỮNG GIÁ TRỊ
DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
1. Hàng hóa tại Trung tâm Dịch vụ Xúc tiến Thương
mại Việt Nam tại Úc sẽ được quảng bá thông qua
các kênh:
● Mạng lưới thành viên, đối tác của VBAA tại Úc và
Việt Nam;
● Cơ quan đại diện thương mại của Bộ Công
thương VN tại Úc;
● Cơ quan thương mại Bang Victoria;
● Trung tâm Phân phối Quốc gia Úc;
● Các hệ thống siêu thị lớn tại Úc;
● Mạng lưới đối tác rộng khắp của FSC.

2. Được cung cấp, tư vấn thông tin thị trường.
3. Được hỗ trợ các dịch vụ logistics.
4. Được ưu tiên dự các sự kiện, hội nghị, hội thảo xúc
tiến thương mại, đầu tư tại Việt Nam và Úc do FSC

và VBAA tổ chức.

MẶT BẰNG TRUNG TÂM (TỔNG THỂ)
140m2

MẶT BẰNG TRUNG TÂM (PHỐI CẢNH)

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ

PHỐI CẢNH KHU VỰC
TRƯNG BÀY VÀ LÀM VIỆC

Quầy trưng bày 11-12

Quầy tư vấn

Quầy trưng bày 6-10

Quầy trưng bày 17-20

Quầy trưng bày 1-5

Quầy trưng bày 13-16





















Chi phí bao gӗm:
thuê giaQ hàQg; MarketiQg;
ÿiӋQ, Qѭӟc, …

(TәQg cӝQJ: 20 giaQ hàQg;
ÿѫQ vӏ tíQK: AUD)
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CHI PHÍ THUÊ GIAN HÀNG

CHI PHÍ THUÊ GIAN HÀNG
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TIỀM NĂNG ĐẦU TƯ VÀO THỊ TRƯỜNG ÚC

• Úc là một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
• Úc là một trong những đối tác Hiệp định Thương mại
Tự do (FTA) đầu tiên của Việt Nam (FTA ASEAN –
Australia/ New Zealand); CPTPP (2019) và RCEP
(2020); tạo cơ hội để Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu
(hàng hóa, dịch vụ, lao động) và đầu tư.
• Cộng đồng người Việt định cư Úc đứng thứ 6 trong các
cộng đồng di dân (theo số liệu năm 2019, có khoảng

30.000 du học sinh và 300.000 người gốc Việt Nam
sinh sống tại Úc).
• Nơi có nền kinh tế, chính trị phát triển bền vững và ổn
định, thu hút nhà đầu tư với nhiều lợi thế.

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GIỮA
VIỆT NAM VÀ ÚC NĂM 2020

Kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 8 tỷ
USD, trong đó:
 Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt hơn 3 tỷ USD.

 Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 4 tỷ USD.

THÀNH PHỐ MELBOURNE

• Cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 8 giờ bay.
• Cách sân bay Melbourne 23km.
• Một những thành phố đáng sống nhất thế giới nhờ
phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, thời tiết thuận lợi

và chất lượng cuộc sống cao.
• Thu hút lượng lớn lao động và du học sinh quốc tế.
• Thiên đường của lễ hội, là kinh đô văn hóa, nghệ
thuật, thể thao của Úc.
• Hội tụ các trường đại học, cao đẳng top đầu thế giới.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Bà Trần Thị Hoàng Anh
Trưởng phòng Thị trường Trong nước và Quốc tế
Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị Quốc tế (FSC)
0903 626 464
thitruongfsc@gmail.com

