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S& /TB-KD2 Hal Phông, rlgày tháng 04 nãm 2021 

THÔNG BAO 
V kt qua phãn tIch kern ma s hang hóa xut khu, nhp khâu 

Can ci'r Lu.t Hãi quan s 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 närn 2014; 
Can cr Nghj djnh so 08/20151ND-CP ngày 21 tháng 01 nàm 2015 cia ChInh 

phü Quy djnh chi ti& và bin pháp thi barth Lut Hãi quan ye thu tic hâi quan, kiCm 
tra, giám sat, kim soát hái quan; Nghj djnh 59/2018/ND-CP ngày 20 tháng 4 näm 
2018 cUa Chmnh phü sira dii, bô sung mt so diêu cña Nghj dnh so 08/201 5/ND-CP 
ngây 21 tháng 01 nàm 2015 

Can cü Thông tix so 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 cüa B Tãi chInh huóng 
dn v phãn Ioai hang boa, phãn tIch dé phãn loi hang hóa; phân tIch die kiêm tra chat 
hiçvng, kim tra an toàn thxc pham; Thông tu so 17/202 1/TT-BTC ngày 26/02/2021 
cüa Bô Tài chInh süa dôi, bô sung Thông tu so 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 
cüa B Tài chinh; Thông tir so 65/2 0 17/TT-BTC ngày 27 tháng 6 näm 2017 cüa B 
Tài chmnh ye vic ban hành Danh mic hang hóa xuât khâu, nhp khâu Vit Narn; 

Chi cic tru&ng Chi ciic Kiêm djnh hâi quan 2 thông báo két qua phân tIch 
kern mA so hang hóa nhLr sau: 

1. Ten mu theo khai báo: Thép tm, can phng, dng cun chua tráng phu rn 
san, chua gia cong qua müc can nóng hqp kim Titan, ham lixcing Ti> 0.05%, 
A572Gr50 tiêu chuãnASTMA572, mài 100%, kt 4.85mm x 1500mm x C. 

2. Tr kbai hái quan: So 10395395722/All, này 12/04/2021 
3. Don vi XK, NK: Cong ty TN}IH vt ttr thiêt bj Tuân Long 
4. Dan vj yeu câu phân tIch: Chi cic HQ càa khâu câng Hái PhOng khu virc 1 
5. Phiêu YCPT kiêm BBLM: So 263 1/HQKV1-TTXNK, ngày 14/04/2021 
6. Phiêu tiêp nhn mu: So 474/KD2-NV, ngày 16/04/2021 
7. Chuyôn vien thirc hin pbân tIch: Phan Tiên Ng9c 
8. Kêt qua phãn tIch: Thép hcTp kim can phàng, trong do Ti là nguyen t duy 

nhât quyêt djnh yêu to thép hçip kim (ham hrçing C 0,112%; Ti 0,053% 
tInh theo tr9ng lucing), chiêu dày 4,85mm, chiêu rng theo khai báo 1500mm, 
dng cun, can nóng, chiza tráng, phü, m. 

9. MA so phân loai theo Danh miic hang hóa XK, NK: 7225.3090 
Thông báo nay có hiu hrc ké tü ngày ban hành./. 

Noi nhmn: 
- Cic Kim djnh Hâi quan (d b/c); 
- Cc Hâi quan tinh, TP; 
- Cc Thue xuat nhp khau; 
- Nhti Diem 3,4; 
- Website hãi quan; 
- Ltru: VT, 

Gui chü:  Thông báo kEt qua nay có giá trj di vái mäuyéu cuphán tich. 
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