
CLJC KIEM  E)INH  HAT QUAN CONG I-IOA xA 1101 CI{(J NGIITA VI]T NAM 
Cifi CTJC 1U1M DTNH  nAi QUAN 2 Dc lIp - Tir do - I-Iinh phiic 

S6: )j J /TB-KD2 Hái Phông, ngày ) tháng 04 na/n 2021 

THÔNG BAO 
V kt qua phân tIch kern rn s hang hóa 

Can cáLu.tHái quan s 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 nàrn 2014; 
Can ci Nghj djnh s 08/2015/ND-CP ngày 21 tháng 01 nAm 2015 cfia ChInh 

phü Quy djnh chi ti& và bin pháp thi hành Lut Hài quan ye thu tçic hái quan, kiCrn 
tra, giám sat, kirn soát hài quan; 

Can cü Thông lii so 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 cia B Tài chInh huâng 
dn v phân loai  hang hóa, phân tIch de phân 1od hang hóa; phân tIch dê kiCrn tra chat 
lu'çmg, ki&n tra an toàn thrc phârn doi vi hang hóa xuât khâu, nhp khâu; Thông tu' so 
65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 nàrn 2017 cüa B Thi chInh vC vic ban hânh Danh 
mçlc hang hóa xuât khâu, nhp khâu Vit Nam; 

Chi c1ic Kiêrn djnh hal quan 2 thông báo kêt qua phân tIch dôi vói rnu hang 
hóanhusau: 
1. Ten mâu theo khai báo: Thép tam hçp kim Bo (Bo> 0.0008%) duc can phng, 

can nóng, dng cun, chua tráng phü ma san, tieu chuân JIS/03 101 (S.S400B), 
KT: 5.8 x 1500 x COILS, rnd 100%. 

2. Thkhai hài quan: S 10393708033/All, ngày 05/04/2021 
3. Dan vj XX, NK: Cong ty CP san xuât thuang rnai I-Iôa BInh 
4. Dan vj yêu câu phân tIch: Chi c11c HQ cira khu câng Hâi Phông khu vi'c 1 
5. PhiêUYCPT1CjêrnBBLM• So 2426/HQKVl-TTXNJç ngày 07/04/2021 
6. Phiêu tiêp nhn mâu: So 430/KD2-NV, ngày 08/04/2021 
7. Chuyên viên thirc hin phan tIch: Phan Tiên Ng9c 
8. KêtquãphântIch 

Mâu yêu câu phân tIch là: Thép h9p kim can phäng, trong do Bo là nguyen t 
duy nhât quyêt djnh yêu to thép h9p kim (ham lu'9ng C 0,121 %; 13o 
0,00082% tInh theo tr9ng lugng), chiu dày 5,8mm, chiu rng theo khai báo 
1500mm, dang cun, can nóng, chira tráng, phü, ma. 

9. M sO phen loi theo Biêu thuê XNK: 7225.30.90 
(Phân loai theo Thông báo kêt qua phân loal s 6222/TB-TCHQ ngây 
30/5/2014 cüa Tong ciic Hâi quan).g 

No'i n/lan: 
- Tong cic Hâi quail; 
- Nhu Diôm 4; 
- Website hái quan; Website Ciic Kirn dlnh bái 
- Lu'u: VT, NV. 
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Ghi chá: Thông báo ket qua nay chi có giá trj dOi vái ni&lyêu cduphôn tIch 
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