
THÔNG BAO 
kêt qua phân tIchkèm ma so hang hOa 

CQNG bA xA HOi CE[(J NGIilA VIJT NAM 
BQ.c1p-Trdo-HLflhP11l 

Hal Phông, ngày thánEJ .nãin O21. 

Can cir Lu.t Hái quart so .54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6ñàrn 2014; 
Cn Cu Nglu dinli so 08/2015/ND-CP ngay 21 thang 01 nàm 2015 cua Chrnh 

phu Quy dm1-i chi tiêt va biên phap thi hanh Luât Hai quart ye thu tue hai quan, hem 
tra, giám sat, hem soát hài quan; 

Can cu Thông tu sO 14/2015/TF-BTC ngày 30/01/2015 cua Bô Tam chrnh huang 
dn ye phn 1oi hang hóa;. phân tIch dê phãn 1oi hang hóa; phn tIch d ki&n tra 
lu9ng,kiêrn tta antoàn.th,rc pMm di vai hang hóa xuã.tkhâu, nhp khâu; Thôngttrsô 
65/2017/TT-BTCngày 27 tháng 6 nàm 2017 cüa B Tài chInh ye vi bnhành anh 
mic hang hóa xut khu, nhp khu Vit Nam; 

Chi cuc Kiêm dinli hai quan 2 thông bao kêt qua phn tich dôi voi mâu hang 
hóanhusau: 
1. Tênmâu theo khai báo: Thépcun cán•phng, chua gia cong qua inurc cánnóng, 

chua tráng phü m., san, hçp kim Bo (Bo>0000%),. .tiêÜ ohuân G]3/T7O0, 
Q195B, kIch cô (2,5x610 xC)mm 

2. Tô'khai hãi quan: SO 10393151743/A41, ngày 01/4/2021 
3. Dan vj XK NK: COng ty TNHH Marubeni — Itoçhu Steel VietNam 
4 Dan vi yêu câu phân tich Clii cuc Hai quan CK câng Hai Phong khu vuc 
5 Phiêu YCPT kiêm BBLM So 229 8/HQKV1-TTXNK., ngay 05/4/202 1 
6. Phiêu tiêp nhn mâu: So 409/KD2-NV, ngày 05/4/2021 
7. Chuyên viên thirc hin phân tIch: Dinh Quang Luang 
8. KêtquãphântIch 

Mh yêu. câu phân tIchlà: Thép hçxp kim c4n phng. trong. do .B 1ànüvn. tA 

u,uui.'o mm rneo trQng luang), chiu dày. 2,5mm, 
610mm, dig cun, çán nóng, hua tráng, phü, ma. 

9; Ma sO phân loai thoBiêu:thüêXJ K: 7225.3O;9O 
(Phân 1oi theo Thông báo kêt qua; phn. 1oi 
3.0/5/2014 .cüaTông.cuc Hái quan. r 

Notn1iân: 
- Tong cic Hâi quail; 
- N1ir Diem 4; 
- Webs ite hài quan; Website Cue I(irn djnb hâi q 
- Luu: VT, NV. 
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chiu rmg theç khai báo 

CC KIEM DTNB HAl QUAN 
cm qJc iUM BTN} HAT QUAN 2 
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duy nhât quyêt dinh yêu to thep hap kim (ham luang C 0,0353%, B 

s 6222/TB-TCHQ ngay 

• KT. cm cic 'RUYNG. 
a clii C TRIYONG 

Ghi chü: Thông báo kit qua nay chico giá pij oil vóiin&, yeu:cduphaii tIch 
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