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'I'Tiên lieu 

CUC KIEM DINH  HAT QUAN CONG nOA xA HQI cnU NGHIA VIJT NAM 

CIII CTJC K1iM BNH HAl QUAN 2 Bc 1p - Tir do - I-Itnh phItc 

S& -\O 1 /TB-KD2 Hal .Phông, ngày AG tháng 04 náin 2021 

THÔNG BAO 
V kêt qua phân tIch kern ma s hang hóa 

Can ctr Lu.tHài quan s 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 nàrn 2014; 
Can cir Nghi. dnh so 08I2015ttTD-CP ngày 21 tháng 01 nàm 2015 c'üa ChInh 

phiX Quy dnh chi tit và bin pháp thi hànli. Lut Hài quan ye thX tic hal quan, kiêrn 
tra, giám sat, kim soát hài quan; 

Cn cir Thông tu so 14/20151'IT-BTC ngày 30/01/2015 càa B Tài chInh hung 
dn v phân 1oi hong hóa, phân tIch d phân 1oi hang hóa; phân tIch de kiern tra chat 
luçing, kim tra an toàn thrc ph.m dOi vói hang hóa xuât khâu, nh.p khâu; Thông tr so 
65120 17/TT-BTC ngày 27 thang 6 närn 2017 ciia B Tài chmnh ye vic ban hành Danh 
rniic hang hóa xut khu, nhp khâuVit Nam; 

Chi c1ic Kiem djnh hài quan 2 thông báo ket qua. phân tIch dôi vói man hang 
hóanhusau: 
1. Ten mu theo khai báo: Thép cun hqp kim can phàng, chua gia cong qua móc 

can nóng (Boron added, Boron: 0.0008 PCT mm). Mac thép Q355B, tiêu chuân 
GB/T 1591. Không tráng phñ san rn. Hang rnth 100%. Size (mm) 5.8 x 1500 x 
C. 

2. Thkhai hài quan: S 10393229885/All, ngày 01/04/2021 
3. Dan v XK, NK: Cong ty TNHET kêt câu thép co khI xay dimg Hung Yen 
4. Dan v yêu câu phân tIch: Chi ciic HQ cira khâu càng Hài Phông ithu vrc 1 
5. Phiêu YCPT kiêrn BBLM: So 24271HQKV1-.TTXNK, ngày 07/04/202 1 
6. Phiêu tiêp nhn rnâu: So 429/KD2-NV, ngày 08/04/2021 
7. Chuyên viên thixc 1iin phân tIch: Phan Tiên Ng9c 
8. KêtquãphãntIch 

Mãu yêu câu phân tIch là: Thép hcTp kim can phãng, trong do Bo là nguyen t 
duy nhât quyêt djnh yêu to thép hp kim (ham lugng C 0,149%; Bo 
0,00086% tInh theo tr9ng lugng), chiêu dày 5,8mm, chiêu rng theo khai báo 
1500mm, dng cun, can nóng, chua tráng, phiX, m. 

9. Ma so phân 1oi theo Biêu thuê XNK: 7225.30.90 
(Phân 1o.i theo Thông báo kêt qua. phân loçd s 6222/TB-TCHQ ngày 
30/5/2014 ciXa Tong c1lc Hái quan). 

Ncri nhmn: 
- Tong ciic Hài quan; 
- Nhu Eirn 4; 
- Website hài quan; Website Cc Kirn dlnli  hài 
- Li.ru: VT, NV. 

Gui chü: Thông báo kt qua nay chi có gi4 fri dOi vol nëu yêu cduphãn tIch 

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