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CI)C KIEM DfNH HAT QUAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VI1T NAM 
CHI CVC KIEM D!NH HA! QUAN 2 Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: )-f- /TB-KD2 Hal Phông, ngày tháng 4 nám 202] 

THÔNG BAO 
V kêt qua phân tIch kern ma so hang hóa xuãt khâu, nhp khâu 

Can cir LuQtt Hài quan so 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 nãm 2014; 

Can cir Ngh djnh so 08/2015/ND-CP ngày 21 tháng 01 nãm 2015 cua Chinh 
phü Quy djnh chi tiêt và bin pháp thi hành Lust Hãi quan ye thii tic hái quan, kiêm 
tra, giám sat, kiêm soát hãi quan; Nghj djnh 59/2018/ND-CP ngày 20 tháng 4 11am 
2018 cüa ChInh phü süa dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 08/2015/ND-CP 

ngày 21 tháng 01 näm 2015 
Can cü Thông tu so 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/20 15 cüa B Tài chinh hi.xóng 

dn v phân loai hang boa, phântIch dê phãn 1o.i hang hóa; phân tIch dê kiêm tra chat 
luçing, kiêm tra an toàn thrc phâm; Thông tu so 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/202 1 
cüa B Tài chInh sra dôi, bô sung Thông tu so 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 
ci1a Bô Tài chInh; Thông tu so 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 näm 2017 cüa Bô 
Tài chinh ye vic ban hành Danh miic hang hóa xuât khâu, nhp khâu Vit Nam; 

Chi civic tnthng Chi cic Kiêm djnh hãi quan 2 thông báo kêt qua phân tIch 
kèmmãsô hànghóanhusau: 

1. Ten mu theo khai báo: Thép cun can nóng S45C CR hçp kim Crom, duac 
can phàng, không son tráng phü m, JIS G405 1. KIch thuóc 7,0mm x 1360mm x 
C 
2. To khai hài quan: So 10395942750/All, ngày 14/4/2021 
3. Dcm vj XK, NK: Cong ty TNHIH Co khI Manh  Quang 
4. Don vj yêu câu phân tIch: Chi cllc Hái quan CK càng Hài PhOng khu vrc 1 
5. Phiêu YCPT kiêm BBLM: So 2719/HQKV1-TTXNK, ngày 19/4/2021 
6. Phiêu tiêp nhn mu: So 490/KD2-NV, ngày 19/4/2021 
7. Chuyên viên thrc hin phân tIch: Dinh Quang Lucing 
8. Kêt qua phân tIch: Thép hçp kim can phng, trong do Crom là nguyen t 
quyêt djnh yêu to thép hçp kim (ham luçmg C 0,30%; Cr 0,33% tInh theo 
tr9ng luqng), chiu dày 7,0mm, chiu rng theo khai báo 1360mm, ding cuôn, 
can nóng, chua tráng, phü, mt. 
9. Ma so phân loui theo Danh mc hang hóa xut khu, nh.p khAu: 7225.30.90 
Thông báo nay có hiu lirc kê tü ngày ban hành././ 

Noi nhân: 
- Cic Kim djnh Hái quan (d b/c); 
- Ciic Hâi quan tinh, thAnh ph; 
- Ci,ic Thuê xuât nhp khâu; 
- Nhi.r Diem 3,4; 
- Website hal quan; 
- Luu: VT, NV. 

Ghi chá:  Thông báo két qua nay có giá trl di vói muyêu cduphán tIch. 
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