
Những hàng hóa trong nhóm HS94 của Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu cao tại Nhật 

Bản tháng 8 năm 2018 

 

Mã HS Mô tả hàng hóa 
Kim ngạch 
T8/2018 
(nghìn USD) 

Tăng trưởng 
so với 
T8/2017(%) 

940360 
Đồ nội thất bằng gỗ (không bao gồm văn 
phòng, nhà bếp, phòng ngủ và ghế) 

96.722 1,13 

940490 

Khung đệm; các mặt hàng thuộc bộ đồ 
giường và các loại tương tự (ví dụ, đệm, 
chăn quilt, chăn nhồi lông, nệm, đệm ghế 
loại dài và gối) có gắn lò xo hoặc nhồi 
hoặc lắp bên trong bằng vật liệu bất kỳ 
hoặc bằng cao su xốp hoặc plastic xốp, có 
hoặc không bọc 

91.040 4,10 

940320 Đồ nội thất bằng kim loại khác 41.741 8,17 

940390 
Các bộ phận của đồ nội thất (không bao 
gồm chỗ ngồi và y tế, phẫu thuật, nha 
khoa hoặc thú y ... 

40.652 -2,38 

940510 

Bộ đèn chùm và đèn điện trần hoặc đèn 
điện tường khác, trừ các loại được sử 
dụng ở các không gian mở công cộng 
hoặc đường phố lớ 

28.103 8,23 

940171 
Ghế khác, có khung bằng kim loại, đã nhồi 
đệm 

22.072 1,59 

940350 
Đồ nội thất bằng gỗ cho phòng ngủ 
(không bao gồm ghế) 

15.860 0,70 

940130 Ghế quay có điều chỉnh độ cao 14.429 20,20 

940429 
đệm, khung đệm, nệm và các đồ dùng 
nhồi tương tự, bằng vật liệu khác 

12.247 12,23 

940340 
Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong 
nhà bếp 

11.884 15,54 

940599 

Đèn và bộ đèn, chưa được chi tiết hoặc 
ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu 
sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các 
loại tương tự 

11.567 14,01 

940180 Ghế khác 9.890 -19,90 



940421 
Nệm cao su hoặc plastic xốp, đã hoặc 
chưa phủ kín 

8.241 -1,22 

940179 

Ghế khác, có khung bằng kim loại ((trừ 
ghế bọc, ghế xoay có điều chỉnh chiều cao 
thay 
đổi…. 

7.802 -14,56 

940169 Ghế, có khung gỗ (không bao bọc) 7.097 1,08 

940120 Ghế ngồi của xe có động cơ 6.791 -3,50 

940520 
Bàn điện, bàn, đèn cạnh giường hoặc đèn 
sàn 

6.047 5,28 

940690 
Nhà tiền chế, đã hoặc chưa hoàn thành 
hoặc đã được lắp ráp (trừ gỗ) 

6.013 25,51 

 

Vietnamexport tổng hợp số liệu từ ITC 


