
KT.CHI CVC TRUO'NG 
PRO CR1 C1JC PRIYO'NG 

CUC KffiM DIMI  HAT QUAN CQNG HOA xA HQI CEIJ NGHIA VI1T NAM 
Cm CTJC KEEM BIN}I HAT QTJAN 2 Dc Ip - Tr do - Hnh phñc 

S& ,Ij /TB-Kf)2 Hái Phông, ngày tháng J.J na/n 2021 

THÔNG BAO 
Ye kêt qua phân tIch kern ma so hang hóa 

Can cir Lut Hài quan s 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 nàrn 2014; 
Can ci Nghj dlnh  s 08/2015iD-CP ngày 21 tháng 01 nàrn 2015 ciia ChInh 

phü Quy djnh chi ti& và bin pháp thi hành Luat  Hài quan ye thu tçic hãi quail, kiCrn 
tra, giám sat, kim soát hal quail; 

CAn cir Thông tu so 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 cLia B Tài chInh huó'ng 
din v phân ba1  hang hóa, phân tIch dê phân loai  hànghóa; phn tIch de kiCrn tra chat 
hrçmg, kim tra an toàn thirc phâm dôi vOi hang hóa xuât khâu, nhp khâu; Thông tu so 
65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 nm 2017 cüa B Tài chmnh ye vic ban hânh Danh 
miic hang hóa xuât khâu, nh.p khâu Vit Narn; 

Chi c11c Kiindjnh hài quan 2 thông báo kêt qua phân tIch dOi vói rnâu hang hóa 
nhu sau: 
1. Tn miu theo khai báo: Thép cun can nóng dugc can phAng h9p kim Bo (Bo >= 

0,0008%), chua trng phü ma san, chua ngârn dâu tây gi, chua gia cong qua mác 
cn nóng, TC: GB/T700-2006 SS400-B,. kit: 3,9mm x 1500mm x C. 

2. Th khai hài quan: SO 10392676056/All, ngày 30/3/2021 
3. Dan v XK, NK: Cong ty cô phân M Lin 
4. Dan vj yêu câu phân tIch: Chi ciic Hài quan ci:ra khâu cng Hal PhOng khu viic 1 
5. Phiêu YCPT kiêm BBLM: 2304iHQKV1-TT)K, ngày 05/4/202 1 
6. Phiêu tiêp nhn mu: So 410/KD2-NV, ngày 05/4/2021 
7. Chüyên viên thrc hin phân tIch: Cao VAn Duy 
8. Kêt qua phân tIch 

Mâu yêu câu phn tich la Thep hop kim can phAng, trong do Bo la nguyen tO 
duy nhât quyêt djiili. yêu to thép hop kim (ham lugng C 0,312%., B 0,00089% 
tInh theo tr9ng hrig), chiêu dày 3,9 mm, chiêu rng lth hmi 600 mm theo khai 
báo, dang cun, can nong, chua tráng phü ma. 

9. Ma so phân loai theo Biêu thuê XNK: 7225.30.90 
Phãnboai theo Thông báo kk qua phn ba1 sá 6222/TB-TcHQ ngày 30/5/2014 

cüa Tong c11c Hal quan) 

No'! n/ian: 
- Tong cpc Hái quan; 
- Nhu' Diem 4; 
- Website hãi quail; Website Cic Kim djnh hâi qu 
- Luu: VT, NV. 

GM CMI: Thông báo ket qua n chi có g14 lrj ciOi vói iniu yêu cduphôn fIch 

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