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Hal .Phông, ngày icthang \ nä,n 2021 

THÔNG BAO 
V 1ct qua phãn tIch lcèm ma so hang hóa 

Can ci Lut Hâi quan s 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 nàrn 2014; 
Can c Nghj dnh so 08/2015/ND-CP ngày 21 tháng 01 nãm 2015 cüa ChInh 

phtt Quy djnh chi ti& Va bin pháp thi hành L4t Hài quan ye thtX tVc  hãi quan, kiêrn 
tra, giárn sat, kiêm soát hài quan; 

Cn cir Thông tu so 14120151'IT-BTC ngày 30/01/2015 càa B Tài chInh huóng 
d.n v phân 1o.i hang hóa, phân tIch d phân 1oti hang hóa; phn tIch de kiCrn tra chat 
luçrng, kim tra an toàn thtrc phâin dôi vó'i hang hóa xuât khâu, nhp khâu; Thông tu so 
65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 nàm 2017 ciia B Tài chInh ye vic ban hành Danh 
milc hang hóa xuât khâu, nhp khau Vit Narn; 

Chi cçi.c Kiêrn diih hài quan 2 thông báo kêt qua phân tIch dôi vói inâu hang hóa 
nhusau: 
1. Ten m.0 theo lthai báo: Thép cun hçip kim Bo, ham lugng Bo> 0,0008%, mac 

thép Q355B, chua gia cong qua mc can nóng, can phàng, chua tráng phü rn 
son, kt: dày 4,9mm x rng 1500mm x Cun. 

2. To' khai hài quan: So 10393439432/All, ngày 02/4/202 1 
3. Dan v XK, NK: Cong ty cO phân thuang rni thép Hang Cuo'ng 
4. Dan v yêu âu phân tIch: Chi cic Hài quan ctra khâu càng Hài PhOng khu viic 1 
5. Phiêu YCPT kiêm BBLM: 2305/HQKV1-TFXNK, ngày 05/4/2021 
6. Phiêu tiêp nhn mâu: So 41 1/Kf)2-NV, ngày 05/4/2021 
7. Chuyên viên thirc hin phân tIch: Cao Van Duy 
8. Kêt qua pliân tIch 

Mâu yêu câuphân tIch là: Thép hp kim can phng, trong do Bo là nguyCn t 
duy nhât quyêt djnh yCu to thép hp kim (hàm1u911g C 0,150%, B 0,00093% 
tInh theo tr9ng lugng), chiêu dày 4,9 mm, chiêu rng lO'n han 600 mm thec khai 
báo, dng cun, can nóng, chua tráng phü ma. 

9. M so phân loai theo Biêu thuê K: 7225.30.90 
(Phânloai theo Thông báo kt quãphân loai s6 6222/TB-TCHQ ngày 30/5/2014 
cüa Tong cic Hal quan) 

No'! nhân: 
- Tong ciic Hài quail; 
- Nhu Diôrn 4; 
- Website hái quail; Website Cic I(ini djnh hâi qual 
- Luu: VT, NV. 

'' ILJaFien lieu 

C1C KIEM DINH HAl QUAN 
Cm cijc KEEM DN11 HAl QUAN 2 

/TB-KD2 

KT.CHI C1JC TRIIONG 
ICUCTrUO'NG 

Ghi cliü: Thông báo kt cjuá nay chi có giá f  dOi v&i muyêu cuph&ii tIch 

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