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CJC KIEM f)JNH  HAT QUAN CONG bA XA 1101 CH(J NGIIIA VflJT NAM 
Cm C1JC KIEM D!NH  HAl QUAN 2 Doe 1p - Tr do - llnh phuic 

kOO /TB-KD2 Hái Phông, ngày tháng 04 näm 2021 

THÔNG BAO 
V kt qua phân tIch kèmm s hang hóa 

Can cr Li4t Hái quan so 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 nàrn 2014; 
Can ci Nghj dnh so 08/2015/ND-CP ngày 21 tháng 01 nãm 2015 cta ChInh 

phiX Quy djnh chi ti& và bin pháp thi hành Lu.t Hãi quan ye thiX tyc hãi quan, kiCm 
tra, giám sat, ki&n soát hãi quail; 

Can cir Thông tx so 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 cia B Tài chInh hu6'ng 
dn v phân loai hong hóa, phân tIch de phân 1oi hang hóa; phân tIch d kiêrn tra chIt 
1ung, kim tra an toàn thrc ph.m dôi vói hang hóa xuât khâu, nhp khâu; Thông tu so 
65/2017/']iT-BTC ngày 27 tháng 6 nrn 2017 cfia B Tài chInh ye vic ban hánli Danh 
mic hang hóa xuât khâu, nhp khâu Vit Nam; 

Chi c1ic Ki&n djnh hài quan 2 thông báo ket qua phân tIch dOi vái mâu hng 
hóanhusau: 
1. Ten mu theo khai báo: Thép cun hçrp kim Bo (ham luçing Bo: 0.0008% mm) 

can phàng, chLra gia cong qua rnic can nóng, mac thép SS400-B, tied chuân 
SGJX-JO 16-2018, size: 5.8mm x 1500mm x C, chixa tráng phiX m son, mo'i 
100%. 

2. Thkhai hài quan: S 10393946313/All, ngày 05/04/2021 
3. Dan vj XK, NK: Cong ty TNHI-I SX và TM Phüc Tin Hung Yen 
4. Dan v yêu câu phân tIch: Chi ciic HQ ciXa khâü cãng Hài Phông khu vçrc I 
5. Phiêu YCPT kiêrn BBLM: So 244 l/HQKV1-TTXNK, ngày 07/04/2021 
6. Phiêu tiêp nhn mu: So 43 8/Kf)2-NV, ngày 08/04/2021 
7. Chuyên viên thi.ic hin phân tIch: Phan Tiên Ng9c 
8. Kêtquãphântich 

Mâu yêu câu phân tIch là: Thép hgp kim can ph.ng, trong do Bo là nguyen tO 
duy nhât quyet djnh yeu tO thép hgp kim (ham lu'gng C 0,153%; B o 
0,0011% tInh theo tr9ng lugng), chiêu dày 58fnm, chiu rng theo khai báo 
1500mm, dng cun, can nóng, chira tráng, phiX, m. 

9. M sO phân l°ai  theo Biki thu XNK: 7225.30.90 
(Phân loai theo Thông báo k& qua phân lo.i s 6222/TB-TCHQ ngày 
30/5/2014 ciXa Tong c1lc I-lài quan).0 

lVcri n/ian: 
- Tong cic Hãi quan; 
- Nhu Diem 4; 
- W'ebsite hãi quan; Website Ctic Kiêm djnh hal 
- Luu: VT, NV. 

Gui chñ: Thông Mo ket qua nay chi có giá in dat pal nuu yêu cdi, pMii tIch 

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


	Page 1

