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Tiết kiệm tiền khi mua hàng tạp hóa
Đơn giá có ích như thế nào

Kiểm tra và so sánh đơn giá trên nhãn giá kệ hàng siêu thị hoặc trên mạng có thể giúp 
quý vị tiết kiệm tiền khi mua hàng tạp hóa.

NƯỚC GIẶT
2.5 L $7.62

$3.05 mỗi 1 L
Đơn giá

NƯỚC GIẶT
1.5 L $5.74

$3.83 mỗi 1 L
Đơn giá

Cách kiểm tra và so sánh đơn giá  
và tiết kiệm tiền
So sánh đơn giá các mặt hàng tạp hóa sẽ giúp quý vị có 
được giá trị đáng đồng tiền bát gạo nhất so với số tiền bỏ 
ra. Đơn giá được hiển thị tạo điều kiện dễ dàng hơn cho 
quý vị. Hãy làm theo các bước dưới đây:

1. Tìm sản phẩm quý vị cần.

2. Kiểm tra đơn giá sản phẩm.

3. So sánh đơn giá đó với đơn giá sản phẩm cùng loại 
hoặc tương tự của thương hiệu khác hoặc kích cỡ gói 
hàng khác để xem cái nào rẻ hơn.

Gói lớn nhất, các khuyến mãi đặc biệt hoặc các mặt hàng 
thương hiệu gia đình nhiều khi không phải là loại rẻ nhất. 
Đôi khi sản phẩm tươi có thể có giá trị đáng đồng tiền bát 
gạo nhất, nhưng vào những lúc khác, đồ hộp hoặc đông 
lạnh có thể rẻ hơn. Đơn giá giúp quý vị tìm được mặt hàng 
có giá trị đáng đồng tiền bát gạo nhất vào ngày quý vị 
mua sắm.

Đơn giá là gì?
Đơn giá là hệ thống ghi nhãn giúp quý vị tính ra giá trị 
đáng đồng tiền bát gạo nhất so với số tiền bỏ ra khi mua 
hàng tạp hóa. Bằng cách sử dụng các đơn vị đo lường 
tiêu chuẩn, quý vị có thể dễ dàng so sánh giá các sản 
phẩm, bất kể kích cỡ, thương hiệu hay cách đóng gói 
hoặc bán.

Các tiệm tạp hóa lớn và một số tiệm tạp hóa trên mạng 
phải hiển thị đơn giá thực phẩm đóng gói và các sản phẩm 
tạp hóa khác như bánh mì, ngũ cốc ăn sáng, bơ, trứng, 
bột, trái cây tươi và rau, sữa tươi, thịt, gạo, đường và giấy 
vệ sinh.

Đối với hàng tạp hóa đóng gói bán theo trọng lượng,  
đơn giá được hiển thị theo đơn vị trọng lượng. Ví dụ,  
đơn giá gạo được tính theo 100 g. Đơn giá chất lỏng  
được tính theo dung tích. Ví dụ, đơn giá nước giặt quần 
áo được tính theo lít.
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Ví dụ: Mua khoai tây
Jack muốn mua khoai tây cho bữa tối cho gia đình và để 
ý thấy rằng tiệm tạp hóa trong vùng anh ấy cư ngụ có bán 
khoai tây theo nhiều kiểu khác nhau. Jack có thể mua 
khoai tây sống, rời hoặc khoai tây đóng gói đã gọt vỏ và 
xắt nhỏ. Jack cũng có thể mua khoai tây nghiền, nấu sẵn. 
Jack so sánh đơn giá các loại khác nhau và phát hiện ra 
rằng khoai tây rời là loại rẻ nhất với giá $1.80 một kg.  
Jack là đầu bếp giỏi và lát nữa anh ấy có thể chọn cách 
chế biến khoai tây.

Sử dụng đơn giá để tiết kiệm  
tiền khi mua sắm trên mạng
Quý vị cũng có thể kiểm tra và so sánh đơn giá khi mua 
sắm với một số người bán hàng tạp hóa trên mạng, giống 
như cách quý vị làm trong siêu thị. Hãy xem ví dụ sau:

Ví dụ: Mua gạo trên mạng 
Trong thời gian đại dịch COVID-19, Jane thích mua hàng 
tạp hóa trên mạng hơn. Trong khi tìm gạo, Jane sắp xếp 
các kết quả tìm kiếm theo đơn giá thấp nhất. Jane tìm ra 
gạo ở mức 14c mỗi 100 g và biết rằng đây là giá rẻ nhất từ 
người bán này. Giá gạo Jane thường mua là 47c mỗi 100 
g cho nên bằng cách so sánh các đơn giá, Jane tiết kiệm 
được $3.30  mỗi bao gạo 1 kg.

Ví dụ: Mua ngũ cốc ăn sáng
Bạn của Kate nói với cô ấy rằng nếu Kate so sánh đơn giá 
các gói lớn nhỏ khác nhau của thương hiệu ngũ cốc ăn 
sáng cô ấy ưa chuộng, Kate có thể tiết kiệm được tiền.

Kate thường mua ngũ cốc đóng hộp. Kate sống một mình, 
vì vậy cô ấy mua hộp nhỏ (420 g) vào mỗi lần mua hàng 
tạp hóa hàng tuần vì loại này có giá bán rẻ nhất. Giờ đây, 
Kate biết rằng so sánh giá bán không phải là cách tốt nhất 
khi mua sắm và Kate có thể sử dụng đơn giá. Gói có kích 
cỡ nhỏ thường có đơn giá đắt nhất.

Bây giờ Kate so sánh đơn giá hộp nhỏ với hộp lớn  
(1.4 kg). Đơn giá hộp nhỏ là $1.26 mỗi 100 g và đơn  
giá hộp lớn là 71c mỗi 100 g.

Kate mua hộp lớn hơn vì Kate sẽ ăn được lâu đến hơn 3 
lần và Kate sẽ tiết kiệm được $2.31 mỗi tuần ($7.70 khi 
tính cả hộp).

Cái giá của sự tiện lợi
Quý vị có thể mua nhiều loại thức ăn đã làm sẵn để tiết 
kiệm thời gian. Nhưng tiện lợi hơn có thể đồng nghĩa là 
quý vị phải trả nhiều tiền hơn so với quý vị tự nấu thức ăn. 
Đơn giá có thể giúp quý vị so sánh tất cả các sản phẩm 
khác nhau để thấy giá trị đáng đồng tiền bát gạo nhất với 
số tiền bỏ ra cho những món hàng quý vị cần. Hãy xem ví 
dụ dưới đây:

Sử dụng đơn giá để tiết kiệm tiền  
bằng cách so sánh:
	�   các thương hiệu khác nhau

	�   giá đặc biệt và bình thường

	�   đóng gói và rời—ví dụ như rau bina

	�   các kích cỡ gói và loại gói khác nhau

	�   tươi, đông lạnh, khô hoặc đóng hộp—ví dụ như  
các loại đậu

	�   các sản phẩm tương tự và thay thế—ví dụ các  
loại gạo

	�   các mức độ tiện lợi khác nhau—ví dụ như pho-mát ở 
dạng khối/cái nêm/lát/que, hoặc bào hoặc xắt hạt lựu

	�   các tiệm tạp hóa khác nhau, bao gồm các tiệm 
trên mạng.

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?
Tại trang mạng  
www.accc.gov.au/consumers/groceries/grocery-unit-prices 
của chúng tôi có thêm thông tin về đơn giá và cách đơn 
giá có thể giúp quý vị tiết kiệm tiền.

Tại: www.accc.gov.au/consumers có thông tin về các 
quyền hạn khác của quý vị với tư cách người tiêu dùng.


