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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 16/02/2017 đến hết ngày 28/02/2017
Kỳ 2 tháng 2 năm 2017

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

27.429.438.3397.213.928.890USDTỔNG TRỊ GIÁ
19.248.179.5465.032.227.636USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
915.122.674251.351.105USD1 Hàng thủy sản
421.130.29688.814.979USD2 Hàng rau quả
286.325.36731.49988.874.202Tấn3 Hạt điều 9.764
648.391.490286.607182.950.240Tấn4 Cà phê 80.363

25.608.19717.3977.177.817Tấn5 Chè 4.785
152.219.91921.98565.294.265Tấn6 Hạt tiêu 9.883
314.239.454738.15376.351.968Tấn7 Gạo 171.921
165.142.946676.59453.998.320Tấn8 Sắn và các sản phẩm từ sắn 211.769

45.592.274289.5159.717.310Tấn 67.998- Sắn
77.873.23623.243.908USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
64.943.64918.798.694USD10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu
23.862.625417.3916.609.160Tấn11 Quặng và khoáng sản khác 192.534

103.692.4872.955.17928.938.969Tấn12 Clanhke và xi măng 853.159
34.711.411207.25510.878.565Tấn13 Than đá 66.582

440.203.2341.043.201125.447.646Tấn14 Dầu thô 302.220
167.619.299329.26730.838.102Tấn15 Xăng dầu các loại 58.708
158.237.23449.167.818USD16 Hóa chất
121.401.75835.325.079USD17 Sản phẩm hóa chất

37.281.184134.0397.848.887Tấn18 Phân bón các loại 32.345
70.038.09656.51320.690.430Tấn19 Chất dẻo nguyên liệu 17.301

342.380.22695.118.912USD20 Sản phẩm từ chất dẻo
371.943.173183.89187.248.044Tấn21 Cao su 41.060

77.228.73623.878.000USD22 Sản phẩm từ cao su
455.401.861100.740.427USD23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

42.332.34110.966.270USD24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
1.069.495.119287.504.888USD25 Gỗ và sản phẩm gỗ

765.757.900210.743.336USD- Sản phẩm gỗ
83.742.31522.132.114USD26 Giấy và các sản phẩm từ giấy

472.967.502180.370143.230.449Tấn27 Xơ, sợi dệt các loại 54.243
3.533.719.397842.232.277USD28 Hàng dệt, may

162.407.20546.879.093USD- Vải các loại
74.489.39115.807.089USD29 Vải mành, vải kỹ thuật khác

2.029.572.969477.965.889USD30 Giày dép các loại
210.793.99763.495.328USD31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
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71.217.43619.244.111USD32 Sản phẩm gốm, sứ
140.413.87838.315.001USD33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

63.533.92823.413.495USD34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm
414.217.922662.175156.815.333Tấn35 Sắt thép các loại 245.294
306.889.34193.125.644USD36 Sản phẩm từ sắt thép
234.879.16570.132.601USD37 Kim loại thường khác và sản phẩm

3.314.163.646875.055.826USD38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
4.686.893.7061.193.904.921USD39 Điện thoại các loại và linh kiện

507.434.249119.248.109USD40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
1.796.651.753493.082.497USD41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

167.230.61040.189.534USD42 Dây điện và dây cáp điện
1.096.601.094285.874.386USD43 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

203.218.86947.802.141USD- Tàu thuyền các loại
625.819.560163.632.788USD- Phụ tùng ô tô
149.922.76842.726.275USD44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ
135.449.35937.652.150USD45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

1.351.827.901382.229.166USD46 Hàng hóa khác

07/03/2017Ngày in:
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