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Thông quan các côngtenơ
hàng
Nước Úc cần quý vị giúp bảo vệ các ngành nông nghiệp quan trọng và môi trường thiên nhiên độc đáo
đối với các loài gây hại và bệnh tật ngoại lai. Khi đáp ứng các yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Tài
nguyên Nước, quý vị sẽ bảo đảm các côngtenơ sẽ được thông quan nhanh nhất và giúp nước Úc tránh
được các loài gây hại và bệnh tật ngoại lai. Quý vị có thể thông quan các côngtenơ hàng nhanh hơn
bằng cách làm theo các bước sau:
Những việc nên thực hiện


Hãy bảo đảm rằng hàng hóa của quý vị và vật liệu đóng gói hàng đều được phép nhập vào Úc và
có thể đáp ứng tất cả các điều kiện nhập khẩu. Các điều kiện nhập khẩu được quy định theo luật
do Bộ này quản lý. Không tuân thủ luật lệ này với tính cách tội phạm có thể bị phạt nặng hoặc
phạt tù. Các điều kiện nhập khẩu Úc được phổ biến tại hệ thống các Điều kiện Nhập khẩu An toàn
Sinh học (BICON).
 Điều này bao gồm việc xác định xem quý vị có cần giấy phép nhập khẩu trước khi vận chuyển
hàng hóa đến Úc hay không. Quý vị có thể tìm thông tin này tại BICON.
 Nếu có giấy phép cho nhiều lô hàng, quý vị hãy bảo đảm giấy phép này còn hiệu lực và phù hợp
cho hàng hóa trước khi vận chuyển.



Nộp tờ khai đóng gói hàng cho văn phòng vùng để tạo điều kiện thông quan côngtenơ dễ dàng
hơn. Tờ khai đóng gói hàng phải có chi tiết về tình trạng sạch sẽ của côngtenơ và việc có sử dụng
rơm và gỗ làm vật liệu đóng gói hàng hay không. Nếu quý vị không kê khai thông tin này,
côngtenơ sẽ phải được mở ra và kiểm tra tại cơ sở Arrangement Approved (AA). Nếu theo chỉ thị,
côngtenơ phải được đưa đến cơ sở AA để mở ra và kiểm tra, như vậy sẽ bị trì hoãn và tốn phí.



Bảo đảm côngtenơ của quý vị không bị lây nhiễm đất, hạt, ốc sên hoặc các thứ thực vật và động
vật. Trước khi vận chuyển hàng, bên trong và bên ngoài của côngtenơ phải sạch sẽ để giúp tạo
điều kiện thông quan thuận lợi khi đến Úc. Tất cả hàng nhập khẩu vào Úc trong côngtenơ đều phải
có tờ khai tình trạng sạch sẽ. Tất cả côngtenơ và hàng hóa được nhập vào Úc bị phát hiện là bị lây
nhiễm, đều phải được xử lý trước khi giao trả, như vậy sẽ bị trì hoãn và tính lệ phí.



Tất cả gỗ được sử dụng làm vật liệu bao bì trong côngtenơ phải được xử lý bằng phương pháp đã
được chấp thuận. Nếu sử dụng gỗ chèn lót khi xếp hàng hóa trong côngtenơ, người được công
nhận phải có giấy chứng nhận xử lý hợp lệ để đáp ứng yêu cầu thông quan của Bộ. Ngoài ra gỗ
phải không có vỏ. Phương pháp xử lý ở nước ngoài có thể tạo điều kiện thuận lợi để thông quan
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nhanh hơn đối với thành phần bao bì của côngtenơ hàng. Tuy nhiên, việc xử lý phải do một nhà
cung cấp dịch vụ xử lý đã được chấp thuận thực hiện.


Sử dụng vật liệu đóng gói hàng thay thế được chấp thuận như mốp tổng hợp, nhựa, khung kim
loại, túi khí chèn lót, gỗ, len, giấy vụn, và vật liệu tương tự khác.



Nên biết loài gây hại và các bệnh ngoại lai có thể xâm nhập vào nước Úc trên côngtenơ, hàng hóa,
bao bì. Các lô hàng từ các nước có nguy cơ cao sẽ bị kiểm tra kỹ càng về loài gây hại và các bệnh.



Bảo đảm nộp cho Bộ và Bộ Di trú và Biên phòng (Department of Immigration and Border
Protection - DIBP) tất cả giấy tờ và thông tin khác liên quan đến quá trình nhập khẩu, hàng hóa và
côngtenơ của quý vị.



Xem xét việc sử dụng các dịch vụ của nhà môi giới hải quan có giấy phép để tạo điều kiện thuận
lợi để thông quan hàng hóa của quý vị.

Đừng


Sử dụng bao bì rơm vì rơm bị cấm. Rơm có thể mang theo côn trùng và các bệnh ngoại lai vào Úc.
Côngtenơ nào có rơm, trấu hoặc nguyên liệu thực vật tương tự đã được sử dụng làm vật liệu bao bì
phải được mở ra tại cơ sở AA và lấy rơm ra để xử lý hoặc tiêu hủy và nhà nhập khẩu phải trả chi
phí.



Đóng gói hàng hóa của quý vị trong thùng các-tông đựng trái cây, rau, thịt hoặc trứng hay túi đã
qua sử dụng. Những thứ này có nguy cơ cao vì chúng có thể mang theo loài gây hại và các bệnh.
Những loại thùng các-tông và túi này sẽ bị lấy ra và tiêu hủy.



Sử dụng gỗ còn vỏ. Vỏ cây là thứ bị cấm và cần phải được gỡ ra và tiêu hủy.

