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S& /TB-KD2 Hái Phông, ngày lE3 tháng 04 näin 2021 

THÔNG BAO 
V kt qua phIn tIck kern ma so hang hóa 

Can cir Lut Hài quan so 54/2014/QH13 ngây 23 tháng 6 nàrn 2014; 
Can c Nghj djnh so 0812015/ND-CP ngày 21 tháng 01 närn 2015 ccia ChInh 

phiX Quy djnh chi tit Va bin pháp thi hành Luit Hài quan ye thi'i tçc hài quan, kiCm 
tra, giárn sat, kirn soát hal quan; 

Can cr Thông lii so 14/2015/TI'-BTC ngày 30/01/2015 cCia B Tài chInh hu6ng 
din ye phân 1oi hang hóa, phân tIch d phân l°ai hànghóa; phân tIch dê kiCrn tra chat 
1ucng, kim tra an toàn thic phrn dOi vói hang hóa xuât khâu, nhp khâu; Thông tu sO 
65/2017/ITBTC ngày 27 tháng 6 nàin 2017 cfia B Tài chInh ye vic ban hành Danh 
m1c hang hóa xuat kh.u, nh.p khâu Vit Narn; 

Chi cue Kiêrn djnh hài quan 2 thông báo ket qua phân tIch dôi vói rnâu hang 
hóanhixsau: 
1. Ten mâu theo khai báo: Thép cun can phàng chua gia cong qua rnirc ctn nóng, 

hçip kim Bo, mac thép Q355B Boron added, khOng tráng phi m san, rnói 
100%. Size: lOx 1500 (mm) x C(sô lugng: 118.490 tan; don giá: 67iusd!ttn). 

2. Th khai hài quail: So 10393408013!Al2, ngày 02/04/2021 
3. Dan vj XK, NK: Cong ty TNHH kim 1±1 I-bang Mirth 
4. Don vj yêu câu phn tIch: Chi ciic HQ cra khâu càng Hài Phông khu vrc 1 
5. Phiêu YCPT kirn BBLM: So 2440/HQKV1-TTXNK, ngày 07/04/2021 
6. Phiêu tiêp nhn rnu: So 435/KD2-NV, ngày 08/04/202 1 
7. Chuyên viên thic hin phân tIch: Phan Tiên Ng9c 
8. Kêt qua phãn tIck 

Mâu yêu câu phân tIch là: Thép h9p kim can ph.ng, trong do Bo là nguyen t 
duy nhât quyêt djnh yêu to thép h9p kim (ham lu'Qng C 0,102%; 13o 
0,00082% tInh theo tr9ng 1ung), chiêu dày 10mm, chiêu rng theo khai báo 
1500mm, dng cun, can nóng, chua trng, phã, rn. 

'9. Ma so phân 1o.i theo Biêu thug XNK: 7225.30.90 
(Phân loai theo Thông báo ket qua phân 1oi s 6222/TB-TCHQ ngày 
30/5/2014 cüa Tong ciic Hãi quan).q 

Noi n/ian: 
- Tong ciic Hal quail; 
- Nhu EiOm 4; 
- Website hâi quail; Website Cic Kirn djnh hal qu 
- Luu: VT, NV. 

Gui chü: Thông bOo ket quO nay chi có giá tn do! v6 'n4uyêu cuphOn tIch 

KT. Cl-Il CUC TRIIONC 
PRO CIII I C TR1YONC 

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