
Thông tin hướng dẫn 
nhanh về việc ghi giá 

tính theo đơn vị

Quí vị có bán đồ tạp 
phẩm không? 
Quí vị cần biết về ghi giá tính 
theo đơn vị  
Ghi giá tính theo đơn vị cho phép người tiêu 
dùng có thể nhanh chóng so sánh giá trị của các 
sản phẩm tương tự nhưng có kích cỡ và tên hiệu 
khác nhau.  

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2009, luật lệ mới bắt 
buộc một số cửa hàng bán đồ tạp phẩm phải ghi 
rõ giá tính theo đơn vị trên tấm giấy ghi giá của 
cửa hàng và trong quảng cáo nơi có ghi giá bán.  

Cuốn sách nhỏ này sẽ giúp quí vị nhanh chóng 
tìm hiểu xem liệu các qui định mới có áp dụng 
cho doanh nghiệp của quí vị hay không, và có 
thể tìm thêm thông tin về những gì quí vị cần 
phải làm ở đâu.  

Doanh nghiệp của quí vị bắt buộc phải ghi giá tính 
theo đơn vị theo qui định này. 

Quí vị phải bắt đầu ghi giá tính theo đơn vị cho tất cả 
các mặt hàng không được miễn vào hoặc trước ngày 

1 tháng 12 năm 2009. 

Quí vị có thể chọn tham gia thực hiện theo qui 
định này, hoặc không tham gia chút nào 

Quí vị tham gia bằng cách bày các thông tin về ghi 
giá tính theo đơn vị trong cửa hàng cho các mặt 

hàng tạp phẩm không được miễn. 

Những người bán lẻ nếu tham gia sẽ phải tuân theo 
tất cả các yêu cầu bắt buộc của qui định này. 

Cửa hàng 
của quí vị có 
bề mặt sàn 
rộng hơn 1000 
mét vuông 
dành để bày 
hàng tạp hóa 
không? 

Doanh nghiệp của quí 
vị bắt buộc phải ghi 
giá tính theo đơn vị 
theo qui định này. 

Quí vị phải bắt đầu 
ghi giá tính theo đơn 
vị cho tất cả các mặt 

hàng không được 
miễn vào hoặc trước 

ngày 1 tháng 12 năm 
2009. 

Có Có 

Có 

Có 

No

Những 
người bán 
lẻ tại cửa 
hàng 

Những 
người bán 
lẻ trên 
mạng

Qui định này không áp dụng cho trường hợp của 
quí vị. Quí vị không bị buộc phải ghi giá tính theo 
đơn vị cho bất kỳ mặt hàng nào (trừ những mặt 

hàng buộc phải ghi giá theo đơn vị theo qui định 
bắt buộc khác).

Quí vị có bán tất 
cả các loại hàng tạp 
phẩm sau không? 

 •	 Bánh mì 
 •	 Bột 
 Gạo  •	
 Đồ ngũ cốc ăn sáng•	
 Trái cây và rau tươi•	
 Đường•	
 Trứng•	
 Thịt•	
 Bơ•	
 Sữa tươi•	
 Các loại đồ ăn đóng •	
gói sẵn chưa được 
liệt kê trong danh 
sách nói trên 

Quí vị có bán tất cả các loại hàng tạp phẩm sau 
không?

 Bánh mì •	
 Bột •	
 Gạo  •	
 Đồ ngũ cốc ăn sáng•	
 Trái cây và rau tươi•	
 Đường•	
 Trứng•	
 Thịt•	
 Bơ•	
 Sữa tươi•	
 Các loại đồ ăn đóng gói sẵn chưa được liệt kê •	
trong danh sách nói trên 

Quí vị có 
bán chủ 
yếu là các 
mặt hàng 
tạp phẩm 
là đồ ăn 
không? 

Không 

Không 

Không 

Không 

Ai phải ghi giá tính theo đơn vị? 
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Ghi giá tính theo đơn 
vị nghĩa là gì? 
Ghi giá tính theo đơn vị nghĩa là ghi rõ giá của một mặt 
hàng tạp phẩm tính theo đơn vị tiêu chuẩn bên cạnh giá 
bán.  

Ví dụ, trên tấm giấy ghi giá cho một bình sữa 500 mi-li-lít, 
ngoài giá bán, cần phải ghi rõ giá tính theo mỗi lít. 

IIIIIIII II IIIIII

MILK 500 mL 

$2.00 per L
$1.00

ea

Các qui định mới về vấn đề ghi giá theo đơn vị được nêu 
trong cuốn Qui định hành nghề thương mại (Qui tắc nghề 
nghiệp - ghi giá tính theo đơn vị) năm 2009, qui định này 
bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2009.

Qui định này áp dụng cho các doanh nghiệp (‘những người 
bán lẻ’) bán đồ tạp phẩm là thức ăn cho người tiêu dùng.

Những ai phải ghi giá tính theo đơn 
vị?  
Những doanh nghiệp sau bắt buộc phải ghi rõ giá tính theo 
đơn vị:  

1. Những người bán lẻ tại cửa hàng: 

o		 Có cửa hàng bán lẻ chủ yếu được sử dụng để bán 
các mặt hàng tạp phẩm là đồ ăn, và  

o		 Có bề mặt sàn rộng hơn 1000 mét vuông dành để 
bày hàng tạp phẩm, và  

o		 Bán hàng tạp phẩm là đồ ăn thuộc phạm vi tối 
thiểu. 

2. Những người bán lẻ trên mạng bán hàng tạp phẩm là 
đồ ăn thuộc phạm vi tối thiểu.   

Những người bán lẻ này phải ghi rõ giá tính theo đơn vị cho 
tất cả các mặt hàng tạp phẩm không được miễn vào hoặc 
trước ngày 1 tháng 12 năm 2009. 

Hàng tạp phẩm thuộc phạm vi tối 
thiểu là gì? 
Theo qui định, quí vị được coi là bán các mặt hàng tạp 
phẩm là đồ ăn thuộc phạm vi tối thiểu nếu quí vị bán tất 
cả các loại hàng tạp phẩm sau:  

o		 Bánh mì 

o		 Đồ ngũ cốc ăn sáng

o		 Bơ

o		 Trứng 

o		 Bột 

o		 Trái cây và rau tươi 

o		 Sữa tươi 

o		 Thịt  

o		 Gạo 

o		 Đường 

o		 Đồ ăn đóng gói sẵn chưa được liệt kê ở phần trên 

Tôi nên tính bề mặt sàn như thế nào? 
Theo qui định này, bề mặt sàn nghĩa là bề mặt trải dài liên 
tục bên trong của một cửa hàng bán lẻ. Nó không bao gồm 
khu vực ăn uống (chẳng hạn khu bán cà phê). 

Tôi có thể lựa chọn về việc ghi giá tính 
theo đơn vị không?
Những người bán lẻ đồ ăn có bề mặt cửa hàng rộng 1000 
mét vuông hoặc ít hơn có thể lựa chọn tham gia ghi giá tính 
theo đơn vị theo như qui định này nếu muốn. 

Quí vị có thể lựa chọn tuân theo qui định này bằng cách ghi 
giá tính theo đơn vị cho một loại (hoặc nhiều hơn) các mặt 
hàng không được miễn. Nếu quí vị tham gia thì quí vị phải 
tuân theo tất cả các yêu cầu của qui định này. 

Quí vị đã không tham gia nếu quí vị chỉ ghi giá tính theo 
đơn vị theo luật bắt buộc khác (chẳng hạn luật đo lường 
thương mại).

Những người bán lẻ hàng tạp phẩm muốn tham gia theo 
qui định này và ghi giá tính theo đơn vị cho bất kỳ mặt 
hàng không được miễn nào vào hoặc trước ngày 1 tháng 7 
năm 2009 sẽ phải ghi giá như vậy cho tất cả các mặt hàng 
không được miễn vào hoặc trước ngày 1 tháng 1 năm 
2010. 

Những người bán lẻ hàng tạp phẩm muốn theo qui định 
này và bắt đầu ghi giá tính theo đơn vị cho bất kỳ mặt hàng 
tạp phẩm không được miễn sau ngày 1 tháng 7 năm 2009 
cần phải ghi giá theo đơn vị cho tất cả các mặt hàng không 
được miễn trong vòng sáu tháng kể từ ngày họ bắt đầu. 

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu? 
Nếu quí vị nghĩ rằng qui định ghi giá tính theo đơn vị có thể 
ảnh hưởng tới quí vị thì cuốn sách nhỏ của Ủy ban  người 
tiêu dùng và cạnh tranh ở Úc (ACCC) với đầu đề: ‘Ghi giá 
tính theo đơn vị: hướng dẫn cho những người bán lẻ hàng 
tạp phẩm’ (Unit pricing: a guide for grocery retailers) có 
cung cấp thông tin chi tiết về qui định về ghi giá tính theo 
đơn vị. 

Có thể truy cập cuốn sách nhỏ này bằng tiếng Anh tại địa 
chỉ: www.accc.gov.au/unitpricingguide       

Quí vị có thể liên lạc với đường dây nóng của ACCC về 
việc ghi giá tính theo đơn vị bằng tiếng Anh theo số               
1300 302 502. Để nói chuyện với ACCC bằng ngôn ngữ của 
quí vị, hãy gọi số 131 450 và yêu cầu thông dịch liên lạc với 
đường dây nóng của ACCC về việc ghi giá tính theo đơn vị 
theo số 1300 302 502.
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