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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 01/05/2020 đến hết ngày 15/05/2020
Kỳ 1 tháng 5 năm 2020

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1X/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

89.020.367.5958.220.426.955USDTỔNG TRỊ GIÁ
58.556.939.9905.011.440.076USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
2.513.535.016291.160.516USD1 Hàng thủy sản
1.362.134.801137.508.872USD2 Hàng rau quả
1.083.689.320159.276123.461.922Tấn3 Hạt điều 19.878
1.254.904.147746.252104.491.108Tấn4 Cà phê 62.190

63.097.28941.1317.878.075Tấn5 Chè 4.704
277.157.555131.13128.875.462Tấn6 Hạt tiêu 14.713

1.258.456.1042.612.811276.478.609Tấn7 Gạo 525.842
396.071.7951.161.70238.961.108Tấn8 Sắn và các sản phẩm từ sắn 112.358

75.976.587343.6897.555.358Tấn 32.091- Sắn
248.393.86824.426.227USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
239.367.58331.202.118USD10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

68.945.3241.028.83211.571.174Tấn11 Quặng và khoáng sản khác 180.619
452.048.89712.160.16557.820.898Tấn12 Clanhke và xi măng 1.675.356

39.287.221281.6783.189.044Tấn13 Than các loại 27.844
593.726.6861.803.11423.359.590Tấn14 Dầu thô 104.953
488.489.667956.71815.839.578Tấn15 Xăng dầu các loại 50.724
625.300.96056.184.998USD16 Hóa chất
496.565.61654.023.864USD17 Sản phẩm hóa chất

97.612.955338.45511.763.076Tấn18 Phân bón các loại 40.637
447.331.338469.25446.874.652Tấn19 Chất dẻo nguyên liệu 57.609

1.203.701.437117.974.964USD20 Sản phẩm từ chất dẻo
423.750.914302.24939.048.779Tấn21 Cao su 32.520
286.934.59429.125.646USD22 Sản phẩm từ cao su

1.144.889.27199.242.870USD23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù
179.803.07216.791.567USD24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

3.621.228.745324.537.666USD25 Gỗ và sản phẩm gỗ
2.490.191.268216.653.027USD- Sản phẩm gỗ

506.502.02446.630.846USD26 Giấy và các sản phẩm từ giấy
1.231.244.075543.81795.082.814Tấn27 Xơ, sợi dệt các loại 42.674
9.468.120.802828.084.142USD28 Hàng dệt, may

681.302.44247.861.393USD- Vải các loại
162.993.9674.351.861USD29 Vải mành, vải kỹ thuật khác

5.940.584.245586.579.912USD30 Giày dép các loại
609.343.37850.109.774USD31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
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197.147.80916.139.758USD32 Sản phẩm gốm, sứ
287.096.60934.836.324USD33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
399.878.494104.646.222USD34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

1.493.361.2282.719.63573.069.574Tấn35 Sắt thép các loại 142.682
1.124.619.70093.868.303USD36 Sản phẩm từ sắt thép

864.698.24880.180.738USD37 Kim loại thường khác và sản phẩm
13.609.226.7071.478.441.368USD38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
16.402.197.3851.022.592.654USD39 Điện thoại các loại và linh kiện

787.595.37664.334.394USD40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
7.531.777.451753.551.545USD41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

815.950.61295.567.741USD42 Dây điện và dây cáp điện
2.900.219.358207.967.947USD43 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

247.387.7806.243.116USD- Tàu thuyền các loại
1.835.686.498125.056.774USD- Phụ tùng ô tô

740.958.57071.219.870USD44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ
767.223.31658.300.509USD45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

4.313.204.066483.078.276USD46 Hàng hóa khác

20/05/2020Ngày in:
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