
CUC KIEM DJNH HAl QUAN CQNG IIOA XA 1-101 CHU NG1IA VIT NAM 
CIII CJC KIEM D!NH  HA! QUAN 2 Dc 1p  — Tiy do — Hnh phóc 

S: -j\  /TB-KD2
Hái Phóng, ngày tháng)-i näm 202] 

THÔNG BAO 
Vê kêt qua phãn tIch kern mi s hang hóa 

Can cu Lu.t 1-lãi quan so 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 näm 2014; 
Can cu Nghj djnh so 08/2015/ND-CP ngày 21 tháng 01 näm 2015 c1ia 

ChInh phü Quy djnh chi tiêt và bin pháp thi hành Lut Hãi quan v thu tiic hal 
quan, kim tra, giárn sat, kirn soát hãi quan; 

Can cr Thông tu s 14/2015/'TT-BTC ngày 30/01/2015 cña B Tài chInh 

huOng dn v phãn 1oti hang hóa, phn tIch d phân loti hang boa; phân tIch d 
kim tra cht hrçing, kim tra an toàn thirc phrn di vri hang boa xut khu, nhp 
khu; Thông tu s 65/2017/'Y1-BTC ngày 27 tháng 6 nàrn 2017 cüa B Tài chInh 
v vic ban hành Danh mvc  hang boa xuât khu, nhp khu Vit Nam; 

Chi cic Kim djnh hãi quan 2 thông báo kt qua phân tIch di vôi mu 
hang boa nhu sau: 

1. Ten mu theo khai báo: Trn truo't KSWS-326N 
2. Ti khai hái quan: So 10392572880/All ngày 30/3/2021 
3. Dan vj XK, NK: COng ty TNHH China Ecotek Vit Nam 
4. Dan vj yêu câu phân tIch: Chi ciic I-lâi quan cüa khâu câng 1-lâi Phông khu 

vrc 3 - Cc Hái quan thành phô Hãi Phông 
5. Phiêu YCPT kiêm BBLM: So 71/HQC3-BBLM ngày 01/4/2021 
6. Phiêu tiêp nhn mâu: SO 453 /KD2-NV ngày 12/4/2021 
7. Chuyên viên thirc hin phân tIch: Trân BInh Tr9ng 
8. Kêt qua phãn tIch: Mâu yêu câu phân tIch là san phâm lam tir v.t 1iu 

chju lüa hmnh khôi, m.t cat ngang hmnh elip, có 1 trôn ô giüa, chixa trên 
50% tInh theo tr9ng lucing là hOn hgp oxit nhôm và dioxit silic. 

9. Ma so phân 1oi theo Biêu thuê XNK: 6903.20.00 
(Phân loi theo Thông báo kêt qua phân 1oii so 7047/TB-TCHQ, ngày 13 
tháng 6 nàm 2014 cüa TOng ciic Hái quan)., 

Nii nhân: 
- Tong ciic Hái quail; 
- Nhu Diem 4; 
- Website hal quan; Website Cuc Kiêm djnh hal 
- Liru: VT, NV,,i 

KT. CHI C1IJC RUNG 
- HIC'TR1fNG 

Ghi chá: Thông bdo kt qua nay chi có giá trj cMi vái rnu yêu cdu phôn tich 

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