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

Can cir Lut Hâi quan s 54/2014/QH13 ngày 23 tháng6 nàm 2014; 
Can c Nghj. djnh so 08/2015iD-CP ngày 21 tháng 01 nàm 2015 cüa ChInh 

phü Quy dnh chi tit và bin pháp thi hành Lut Hài quan ye thu tiic hái quail, kiCm 
tra, giám sat, kim soát hài quan; 

Can ccr Thông tur so 14/2015/'IT-BTC ngày 30/01/2015 c1'ia B Tài chInh huo'ng 
din v phân loai hang hóa, phan tIch d phân loi hang hóa; phãn tIch dê kiêm tra chat 
lugng, ki&n tra an ton thirc phm dOi vó'i hang hóa xuât khâu, nhp khâu; Thông tu so 
65/2017/IT-BTC ngày 27 tháng 6 nàrn 2017 cüa B Tài chinh ye vic ban hành Danh 
miic hang hóa xut kh.u, nhp khâu Vit Nam; 

Chi cçic Kim djnh hal quan 2 thông báo kêt qua phân tIch dOi voi rnu hang 
hóanhusau: 
1. Ten mâu theo khai báo: Thép hcp kim Bo, B>0,0008%, dtrçyc can phAng, dang 

cun. Chua gia cong qua mic can nóng, chua tráng phii rn son, TC: GB/T-J 591 
Q195, KT: 3,Onrni x 630mm x cuOn 

2. T? khai hài quan: So 10393385322/All, ngày 02/4/202 1 
3. Don vj XK, NK: Cong ty cô phãn ông hp thép Vit NI4t 
4. Don vj yêu câu phân tIch: Chi cc Hài quan CK càng Hal Phông 1dm virc 1 
5. Phiêu YCPT kiêm BBLM: So 2410/HQKV1-TTXNK, ngày 06/4/202 1 
6. Phiêu tiêp nhmn mâu: So 423/KD2-NV, ngày 06/4/2021 
7. Chuyen viên thc hin phân tIch: Dinh Quang Luong 
8. Kêt qua phân tIch 

Mä.0 yêu cau phân tIch là: Thép h?p kim can phng, trong do Bo là nguyCn t 
duy nhât quyêt djnh yêu to thép hp kim (ham lugng C 0,0620%; B 
0,0017% tInh theo tr9ng lugng), chiêu dày 3,0mm, chiu rng theo khai báo 
630mm, dng cuôn, can nóng, chiia tráng, phü, m. 

9. Mäi sôph&i 1oitheo Biêu thuê XNK: 7225.3O9O 
(Phân loai theo Thông báo ket qua phân loai s 6222/TB-TCHQ ngày 
30/5/2014 cua Tong cic Hài quan). 1" 

Noi nhân: 
-  Tong cic Hái quan; 
- Nhu Diem 4; 
- Website hâi quan; Website Cic Kim djnh Mi 
- Luu: VT, N 

Ghi chü: Thông báo kit qua nay chi có giá fri c7ii vol nçiuyêu cduphOn tIch 
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