
CJC KIEM DTNH  HAl QUAN CQNG HOA xA nç1 CiiiJ NGIItA VI1T NAM 
Cifi C1JC KIEM DIINH  nAi QUAN 2 Bc 1p - Tir do - Htnh phñc 

Séi: E /TB-KD2 HáiPhông, ngày tháng04näin2021 

THÔNG BAO 
V kt qua phân tIch kern ma s hang hóa 

Can cir Lu.t Hài quan s 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 nàm 2014; 
Cthi. cá Nghj djnh so 08/2015/ND-CP ngày 21 tháng 01 nàrn 2015 cüa ChInh 

phO. Quy dinh chi tit và bin pháp thi hành Lu.t Hài quan ye thO. t1ic hal quail, kiêrn 
tra, giám sat, kim soát hài quail; 

Can cO Thông ttx so 14/2015/TT-BTC ngày 3 0/01/2015 cüa B Tài chInh hung 
dn v phn l°ai hang hóa, phn tIch d:ê phân l°aj hang hóa; phân tIch d kiern tra chat 
hxgng, kim tra an toàn thirc phm di vol hang hóa xuât khâu, nhp khâu; Thông tu so 
65/2017/Tf-BTC ngày 27 thang 6 nàrn 2017 cfia B Tài chInh vvic ban hành Danh 
mtjc hang hóa xuât khâu, nh.p khâu Vit Nam; 

Chi cic Kim djnh hài quan 2 thông báo kêt qua phân tIch dôi vOi rnau hang 
hóanhusau: 
1. Ten mâu theo khai báo: Thép cuOn  can phàng, chu'a gia cong qua mirc can nóng, 

chua tráng phii ma, so'n, hqp kim Bo (Bo > 0.0008%), hang rnó'i 100%, tieu 
chun GB/T1591-2018, GRADE Q355B, kIch cö (4,8;5,8; 7,8; 9,8 x 1500 xc). 

2. Thkhai hái quan: So 10393983785/All, ngày 06/04/2021 
3. Dan vj. XK, NK: Cong ty cô phân tp doàn IPC 
4. Dan vj yêu câu phân tIch: Chi c1.ic HQ cOa khâu cáng Hãi Phông khu vrc 1 
5. Phiêu YCPT kiêm BBLM: So 2425/HQKV1-TTXNK, ngày 07/04/202 1 
6. Phiêu tiêp nhn mu: So 425/KD2-NV, ngày 07/04/202 1 
7. Chuyên viên thrc hin phân tIch: Phan Tiên Ng9C 
8. Kêt qua phân tIch 

Mâu yêu câu phân tIch là: Thép hçip kim can phàng, trong do Bo là nguyen t 
duy nEat quyêt djnh yêu to thép h'pkirn hàm lu'gng C 0,183%; Bo 
0,0011% tInE theo tr9ng lucmg), chiêu dày 5,8mm, chiêu rng theo lthai báo 
1500mm, dng cuôn, can nóng, chua tráng, phü, ma. 

9. MA so phän loai theo Biu thus XNK: 7225.30.90 
(Phân loai.  theo Thông báo ket qua phân loai s 6222/TB-TCI-IQ ngày 
30/5/2014 cüa Tong ciic Hal quan). 

No'i nhân: 
-TôngcicHàiquan; 
- Nhu,  Diem 4; 
- Website hãi quan; Website CIC Kiêrn dnh hãi • 
- Luu: VT, NV. 

Ghi chil: Thông báo ket qua nay chi có giá ti Mi vOi niyêu ca2uphdn tIch 

KT. CIII CIJC TRTIO'NG 
P .O CIII CVC TRTJO'NG 

TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) https://camnangxnk-logistics.net/
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