
KT. CHI CUC TRUONG 
0 CHI C q  TRIrONG 

CIJC KIEM DINH  HAl QUAN CONG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
CHI CUC  KIEM  B!NH  HAL QUAN 2 Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S& 1jc/TBKD2 Hal Phdng, ngày thang 4 nám 2021 

THÔNG BAO 
V kt qua phãn tIch kern ma s hang hóa 

Can c1r Li4t Hái quan s 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 nàm 2014; 
CAn cü Nghj djnh s 08/20151ND-CP ngày 21 tháng 01 nArn 2015 cãa 

ChInh phü Quy djnh chi tit và bin pháp thi hành Lut Hal quan v thu tuc hâi 
quan, kim tra, giám sat, kim soát hãi quan; 

CAn cir Thông tr s 14/2015r1T-BTC ngày 30/01/2015 cüa B Tài chInh 
huóng dn v ph.n 1oi hang hóa, phãn tIch d phân loai hang boa; phãn tIch d 
kim tra cht hrçing, kim tra an toàn thrc phm d& vâi hang boa xut khu, nhp 
khu; Thông tr sé 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 nAm 2017 cüa B 'l'âi chInh 
v vic ban hành Danh rnic hang hóa xut khu, thtp khu Vit Nam; 

Chi c1ic Kim djnh hâi quan 2 thông baa k& qua phân tIch di vói mu 
hang hóa nhu sau: 

1. Ten mu theo khai báo: (Theophy lyc dInh kern) 
2. Th khai hâi quan: S 10389715266/Al2, ngày 18/3/2021 
3. Don vj XK, NK: Cong ty TNHH chi may Tun Hng 
4. Dorn vj yêu cu phân tIch: Chi c1c Hal quan Btc I-là Nôi 
5. Phiu YCPT hem BBLM: S 081NV/01E1, ngày 24/3/202 1 
6. Phiu tip nhn mu: S 388/KB2-NV, ngày 3 1/3/2021 
7. Chuyên viên thxc hin phân tIch: Nguyn Thj Tuy& 
8. Kt qua phân tIch: (Theophy luc dInh kern) 
9. Ma so phãn 1oti theo Biêu thuê XNK: (Theophy lyc dInh kèrn/ 

Ncti n/ian: 
- T&ig ciic Hal quan; 
-NhLrDlm4; 
- Website hâi quail; Website Cic Kim djnh hâi 
- Luu: VT, NV/ 

Gui chá: Thông báo /ct qua nay chi có giá fr/ ddi vol rnäuyCu j,hdn tici: 
TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) https://camnangxnk-logistics.net/



CJC KIEM DJNH HAl QUAN 
CIII CUC KIEM DN11 iiAi QUAN 2 

Phu itic 
(Kern theo Thông báo ye kêt qua phân tIch kern rnii so hang ha 

So b)- /TB-KD2, ngãy tháng 4 näm 2021) 

TT 
Ten mãu 
theo khai 

baO 
KCt qua phân tIch 

Ma so 
phn toi 
theo BiCu 

T1iu XNK 

PhIi loai 
theo Thôrg 
báo KQPL 
cila TCIIQ 

Sixe 
(mc 01 
PLTK) 

Sal xe có do bn cao tr 
multifilarnent polyester, không 
phâi chi 1dâu, chua dóng gói 
d ban lé. 

5402.20.00 
S 6023/TB- 
TCJIQ ngty 
28/6/2016 

2 
Sci xe 

(miic 02 
PLTK) 

Soi xe Co do bn cao ti 
multifilarnent polyester, không 
phãi chi khâu, chua dóng gói 
d ban lé. 

3 
SQixe 

(muc 03 
PLTK) 

Sai xe có dO bn cao tr 
multifilarnent polyester, khOng 
phâi chi khâu, chua dóng gói 
d ban lé. 

4 
Sçi dan 
(mic 04 
PLTK) 

Sci dan tfr multifilament 
polyester, không phái sqi có 
d bn cao, không xon, 
khOng din, khOng dan hi, 
không phái sçYi duc djnh 
huâng mt phn, chua dóng 
gói d ban ' 

5402.47.00 
9529/1•B 

TCFIQ ngay 
14/10/2015 

5 
Sgi don 
(mic 05 
PLTK) 

Soi dan tr multifilarnent 
polyester, khong phãi sci cO 
d bn cao, không xotn, 
khOng din, không dan hi, 
khOng phâi scYi dugc djnh 
hucng mt phn, chua dóng 
gói d ban lê. 

Ghi c/ta: Thông boo ke't quO nay chi cd giO tn di vOl nuu yêz.i cd phOn tIch 
TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) https://camnangxnk-logistics.net/



KT. CHI CUC TRU'(YNC 
O CHI C1JC TRIIO'NC 

6 
SGi xe 

(miic 06 
PLTK) 

Soi xe có do bn cao tr 
multifilament polyester, không 
phai chi khâu, chua dóng gói 
dbán1ê. 

5402.20.00 
So 6023/T13 
TCI-IQ ngty 
28/6/2016 

7 
Sçri xe 

(rnic 07 
PLTK) 

Sgi Xe, thành phn 100% 
multifilarnent polyester không 
din, không phái sgi có d bn 
cao, không phái chi khâu, 
chua dóng gói d ban lé. 

5402.62.00 
So 2425/TB- 
TC}-IQ ngy 
11/3/2014 

8 
Sth don 
(m'iic 08 
PLTK) 

Scii dccn tir multifilament 
polyester, không phâi sçYi Co 

d bn cao, không xon, 
khOng di'in, không dan hi, 
khOng phãi svi &rgc djnh 
huóng mt ph.n, chua dóng 
gói d ban lé. 

5402.47.00 
S 9529/TB- 
TCHQ ng.y 
14/10/201 5 

9 
Sqi xe 

(rnic 09 
PLTK) 

Sçi Xe, thành phn 100% 
multifilarnent polyester không 
din, không phãi sçli có d bn 
cao, không phâi chi khâu, 
chua dOng gói d ban lé. 5402.62.00 

So 2425/'113- 
TCJ-IQ ngty 
11/3/2014 

10 
Sqi xe 

(miic 10 
PLTK) 

Sçii Xe, thành phn 100% 
multifilarnent polyester không 
dun, không phài sqi cO d bn 
cao, không phái chi khâu, 
chua dóng gói d ban lé. 

Ghi cIii: Thông báo kt qua nay chi có giá trj dó'i vói rnáu yêu cdu phán tIch 
TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) https://camnangxnk-logistics.net/
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