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S& !I /TB-KE2 Hái Phông, ngày tháng 04 näin 2021 

THÔNG BAO 
V kt qua phãn tIch kern ma s hing hóa 

Can ci Lut Hái quan s 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 nàrn 2014; 
Can cir Nghj. djnh so 08/2015/ND-CP ngày 21 tháng 01 näm 2015 ciia ChInh 

phü Quy djnh chi tit và bin pháp thi hành Lust  Hái quan ye thu tiic hãi quan, kiCrn 
tra, giárn sat, kiem soát hài quail; 

Can ci Thông tu so 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 cña B Tài chInh huóng 
dn v phn 1o.i hang hóa, phn tIch d phân loai hang hóa; phn tIch dê kiêrn tra chat 
lu9ng, 1cirn tra an toàn thi.rc phârn dôi vó1 hang hóa xuât khâu, nhp khâu; Thông tu' so 
65/2017/TT-BTC ngày 27 théng 6 nàm 2017 cfia B Tài chInh ye vic ban hành Danh 
inc hang hóa xuât khâu, nhp khâu Vit Narn 

Chi ciic Kiêrn djnh hài quan 2 thông báo kêt qua phân tIch dôi vói rnâu hang 
hóanhusau: 
1. Ten mâu theo khai báo: Thép cun hcip kim can nóng can phàng không tráng phü 

ma son, KT: 2.75mm x 1500mm x C, Mac thép SS400-B, tiêu chuân: JIS 
03101, ham 1ung Bo> 0.0008%, hang mi 100%, Nsx: Hebei Anfeng Iron & 
Steel. 

2. Th khai hal quan: So 10392099551/All, ngày 27/03/2021 
3. DanvjXK,NK: Côngtycôphânnoith.t 190 
4. Dan v yêu câu phän tIch: Chi cic HQ cra khâü Gang Hài PhOng khu VçiC 1 
5. Phiêu YcPT hem BBLM: So 230lIHQKVl-TTXJ"K, ngày 05/04/202 1 
6. Phiêu tiêp nhn 1nu: So 415/KD2-NV, ngày 06/04/202 1 
7. Chuyen vien thi.rc hin phân tIch: Phan Tiên Ng9c 
8. Kêt qua phãn tIcli 

Mâu yêu câu phân tjch là: Thép h9p kim can phAng; trong do Bo là nguyCn t 
duy nhât quyêt djnh yêu to thép hçp kim (ham 1ugng C 0,142%; Bo 
0,00087% tInh theo trçng lung), chiêu dày 2,15mm, chiu rng theo khai báo 
1500mm, dng cuOn, can nóng, chixatrang, phü, ma. 

9. Ma so phân loal theo Biêu thug XNK: 7225.3 0.90 
(PhAn loal theo Thông báo ket qua phân loai st 6222/TB-TCHQ ngày 
30/5/2014 cUa TOng cimc I4ài quan). 

Noi ithân: 
- Tôiig cic Hal quan; 
-NhiiDiêrn4; 
- Website hãi quail; Website Ciic Kiêm djnh hái 
- Luu: VT, NV. 

Ghi cht: Thông báo kect qua nay chi có giá tn ddi v&i incit yêu cdii phán lIch 
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