
KT. CITICUC TRTfONG 
O CIII IJC TRUO' 

cue IcT.M NH HAl QUAN CONG BOA xA HOT CHU NGIA VIT NAM 
CIII CVC  KTEMDfIH HAT QUAN2 DQcIp - Tii' do - ITnhphii.c 

/TB-KD2 Hal Pliông, ngày ) th4n 04 náin 021 

THÔNG BAO 
.V&k& quã.phântIch kern ma s hànghóa 

Can cü Lut Râi quart so 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 nàrn 2014; 
Can cix Nghi drnh so 08/20151ND-CP ngay 21 thang 01 nàrn 2015 cua Chinh 

phit Quy dnh chi tiêt Va bin pháp thi h7nh Lut Hal quan ye thii tçic hãi quan,kiêrn 
tra, giám sat, kiem soát hài quan; 

Can Cu Thông tix so 14/2015/TT-BTC ngay 30/01/2015 cua Bô Tai chinh huong 
din ye phân loai. hang hoa, phân tich d:ê phn loai hang hoa, phân tich dê kiêrn tia chat 
lugng, kim tra an toàn thirc phâin dôi vi hong hóa xuât 1ch, nhp khâu; Thông tu so 
65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 nàm 2017 Cüa B Tài chInh ye vic ban hài-ih Dành 
m1c hàng.hóa xuât khâu, nh.p khâu Vit Nam; 

Chi CUC Kiêm drnh hai quan 2 thông bao kêt qua phân tich doi voi rn.0 hang 
hóanhu.sau: 
1. Ten mâu theo khai báo: Thép ôun hçp kim Bo (Bo> 0.0008%) can phàng, chua 

gia cong qua rnifrc can nóng chixa tráng phü m son, mó'i 100%, Mac: SIS400B, 
TC: JIS G3101 KT:3.0mm x 1219mm xCoils,.NSX: ANFBN.. 

2. Thkhai hal quan: SO 10392096224/All, ngy27/03/202l 
3. Don vj XK, NIK.: Cong ty TNHH xây dirng Trung Thành 
4. Dan vj yeu câu phân tIch: Chi ciic HQ tha khâu câng Hâi Phông khu virc 1;. 
5. Phiêu YPT kiêm BBLM: So 2302/HQKVl-TTXNç ngày 05/04/2021 
6. Phiêu tiêp nhn mu: So 4l7/Kf2-NV, ngày 06/04/2021 
7. Chuyên viên thic hin phân tIch: Phan Tin NgpC 
8. Kêt qua phân tIch 

Mu yêu câu phan tich la Thep hop kim can phàng, trong do Bo la nguyen to 
duy nhât quyêt dnh yêu to thép h9p kim (ham lupng C 0,J40; B:o  
0,0010% tInh theo tr9ng lu'ng, chiêu. dâ 3,0mm, chiêu rung theo khai baa 
12 19mm, dng cun, call nóng, chixa tráng; phü, iñ. 

9 7225.30.90 
(Phân loai theo Thông báo lc& qua phân Ioai s 6222/TB.-TCJ-IQ ngày 
30/5/2014 cüa Tong CiTc Hái quan. 

No'! n/ian: 
-  Tong ctic Hal quan; 
-NbuyEiOrn 4; 
- Website hal quan; Website Ciic Kim djnh hái 
- Li.ru: VT, NV. 

Ghi chü: Thông báo ke't qua nay chi có giá fr/ c!O'i thi Jncuyêz, cdzipho tIch 

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