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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 15/04/2020
Kỳ 1 tháng 4 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

71.608.337.3568.258.113.267USDTỔNG TRỊ GIÁ
47.941.583.2515.353.097.608USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
1.894.075.421281.414.585USD1 Hàng thủy sản
1.071.256.096183.731.913USD2 Hàng rau quả

809.038.138116.220140.350.398Tấn3 Hạt điều 21.313
1.004.958.413599.533135.848.358Tấn4 Cà phê 82.436

45.933.64830.8457.164.615Tấn5 Chè 4.251
212.389.77298.60036.329.804Tấn6 Hạt tiêu 18.067
774.627.4421.682.43615.044.499Tấn7 Gạo 32.533
303.203.827892.45345.100.630Tấn8 Sắn và các sản phẩm từ sắn 126.568

58.470.512267.3206.161.130Tấn 26.127- Sắn
192.257.95426.418.027USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
181.348.93431.001.268USD10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

48.997.665720.9313.707.672Tấn11 Quặng và khoáng sản khác 37.334
336.083.6618.796.14337.137.880Tấn12 Clanhke và xi măng 1.113.267

34.722.911245.2244.288.923Tấn13 Than các loại 30.436
581.476.8971.461.16956.588.170Tấn14 Dầu thô 183.899
467.682.883853.28341.127.858Tấn15 Xăng dầu các loại 107.913
528.655.09569.827.673USD16 Hóa chất
384.514.57953.175.931USD17 Sản phẩm hóa chất

64.552.410223.4346.054.278Tấn18 Phân bón các loại 21.576
331.301.919329.87354.827.407Tấn19 Chất dẻo nguyên liệu 60.707
936.737.036130.633.013USD20 Sản phẩm từ chất dẻo
357.684.282248.01125.770.278Tấn21 Cao su 19.859
220.346.36130.937.410USD22 Sản phẩm từ cao su
942.576.48095.438.049USD23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù
147.621.92315.065.266USD24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

2.921.731.906323.506.439USD25 Gỗ và sản phẩm gỗ
2.033.587.561194.469.416USD- Sản phẩm gỗ

397.401.40552.935.465USD26 Giấy và các sản phẩm từ giấy
1.033.052.393455.327106.924.807Tấn27 Xơ, sợi dệt các loại 48.992
7.781.443.251739.025.632USD28 Hàng dệt, may

571.427.62858.398.973USD- Vải các loại
149.449.2297.157.482USD29 Vải mành, vải kỹ thuật khác

4.735.749.622580.085.749USD30 Giày dép các loại
496.496.64958.017.066USD31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
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Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT
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159.645.89819.241.983USD32 Sản phẩm gốm, sứ
221.182.19933.024.995USD33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
212.769.2466.173.569USD34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

1.233.519.1422.237.000131.273.136Tấn35 Sắt thép các loại 242.833
891.168.981106.846.756USD36 Sản phẩm từ sắt thép
699.008.70175.047.763USD37 Kim loại thường khác và sản phẩm

10.550.947.0811.446.847.738USD38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
14.153.880.5071.272.950.023USD39 Điện thoại các loại và linh kiện

641.171.89571.397.811USD40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
5.901.839.992770.275.932USD41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

624.967.28096.437.439USD42 Dây điện và dây cáp điện
2.445.911.606230.858.982USD43 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

235.009.7174.628.571USD- Tàu thuyền các loại
1.538.692.071169.468.892USD- Phụ tùng ô tô

588.392.31967.560.834USD44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ
620.357.17384.601.977USD45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

3.276.207.133450.937.790USD46 Hàng hóa khác

20/04/2020Ngày in:
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