
CJC KIEM DTNH  HAT QUAN CONG bA xA HOT CffJ NGIA VIT NAM 

Cm CJC KIEM DuNn  HAI QUAN 2 Dc l.p - Tir do - Hnh phtc 

S& /TB-KB2 Hal Phông, ngày itS-  tháng 04 nãin 2021 

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

Can cir Lut Hái quan sé 54/2014/QI-I13 ngày 23 tháng 6 nàrn 2014; 
Can cr Ngh djnh so 08/2015/ND-CP ngày 21 tháng 01 nàm 2015 ci:ia ChInh 

ph Quy dnh chi ti& và bin pháp thi hành Lut Hãi quan ye th tiic hái quan, kiêrn 
tra, giám sat, kiem soát hài quan; 

Can ccr Thông t'tx s 14/20151[T-BTC ngày 30/01/2015 cña B Tài chInh huóng 
dn v phân loai hang hóa, phân tIch d phân loi hang hóa; phân tIch dê kiêrn tra chat 
luçing, kim tra an toàn thirc phrn di vói hang hóa xuât khâu, nhp khâu; Thông tu so 
65!20171[T-BTC ngày 27 tháng 6 närn 2017 ciia B Tài chInh ye vic ban hành Danh 
mic hang hóa xuât khâu, nhp khâu Vit Nam; 

Chi ciic Kim djnh hài quan 2 thông báo kêt qua. phân tIch dôi vói rnâu hang 
hóanhursau: 
1. Ten mu theo khai báo: Thép cun can nóng can phAng, chua tráng phi:i ma san, 

hap kim Bo> 0.0008%, mac thép SS400B, KT: 3.0mm x 1500mm x Coil, hang 
moi 100%. 

2. Th khai hãi quail: S 10392341040/All, ngày 29/03/2021 
3. Dan vj XK, NK: Cong ty TNHE-I dâu tu và djch vi1. Thun Phong 
4. Dan v yêu câu phân tIch: Chi cimc HQ cüa khâu càng Hal Phàngkhu virc 1 
5. Phiêu YCPT kiêm BBLM: So 2345/HQKV1-TTXI\IK, ngày 05/04/202 1 
6. Phiêu tiêp nhn mu: So 416/KD2-NV, ngày 06/04/2021 
7. Chuyên viên thirc hin phân tIch: Phan TMn Ngoc 
8. KêtquãphântIch 

Mu yeu câu phân tich la Thep hap kim can phAng, trong do Bo la nguyen to 
duy nliât quyêt djnh yêu to thép hgp kim (ham lugng C 0,154%; Bo 
0,0012% tInh theo trçng lucing), chiêu dày 3,0mm, chiu rng theo khai báo 
1500mm, dng cuôn, can nóng, chua tráng, phii, m 

9. Ma sôphân loai.theo Biêu thug XNK: 7225.30.90 
(Phân loai theo Thông báo k& qua. phân loai s 6222/TB-TCHQ ngày 
30/5/2014 cüa Tng c1mc Hài quan) 

Noi nlzân: 
- Tong ciic Hâi quan; 
- Nhu Diem 4; 
- Website hái quan; Website Cc Kirn dlnh Mi . iair 
- Luu: VT, NV. 

Ghi chi: Thông báo kit qua nay chi có giá (j  dii vái nu yeu cduphán tIch 

KT. Cm CTJC TRIIONG 
P110 CIII CTJC TRUONG 

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