
KT. CHI CIJC TRISNG 
HI CUC  RU'NG 

C1JC KIEM DiNH HAl QUAN 
CIII CIJC KIEM D1NH HA! QUAN 2 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 

Dc ip  -  Tir do - Hanh  phñc 

S: i5a/TB-KD2 Hái Phông, ngày i tháng -j nãm 2021 

THÔNG BAO 
Ye kt qua phân tIch kern ma s hang hOa xuât khãu, nhp khãu 

Can cü Lut Hâi quan s 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 nàm 2014; 
Can cü Nghi. djnh s 08/2015/ND-CP ngày 21 tháng 01 näm 2015 cüa ChInh 

phü quy djnh chi tit và bin pháp thi hành Lut Hái quan v thu t1ic hái quail, kim 

tra giám sat, kim soát hài quan; Ngh djnh 59/2018/NfJ-CP ngày 20 tháng 4 näm 

2018 cña ChInh phü si'ra di, b sung mt s diêu cüa Ngh djnh s 08/2015/ND-CP 

ngày 21 tháng 01 näm 2015; 
Can cü Thông tir s 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/20 15 cüa B Tài chInh hurñg 

dn v phân loai hang hóa, phân tIch d phân loai hang hóa, phân tIch d kim tra 

ch.t luçing, kim tra an toàn thirc phm; Thông tu s 17/2021/TT-BTC ngày 
26/02/2021 ciia B Tâi chInh sira di, bi sung Thông tu s 14/2015/TT-BTC ngày 

30/01/2015 cüa B Tài chInh; Thông tu so 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 cüa Bô 

Tài chInh v vic ban hành Danh mic hang hóa xut khu, nhp khu Vit Nam; 

Chi C%iC truâng Chi c1ic Kim djnh hãi quan 2 thông báo kt qua phân tIch kern 

ma s hang hóa thu sau: 

1. Ten mu khai báo: Vâi không dt t1r filament polypropylene (mic 05 PLTK) 

2. Thkhaihài quan: 10396450191/All, ngày 16/4/2021 

3. Dan vj XK, NK /T chüc, cá nhân: Cong ty Co phân Amimexco. 

4. Dan vj yeu cu phân tIch: Clii cic Hái quan cira khu cãng Hãi Phông khu virc 2 

5. Phiu yêu YCPT kiêm BBLM: 37IHQKV2-TT, ngày 22/4/202 1 

6. Phiu tip nhtn mu: S 509/KD2-NV, ngày 26/4/202 1 

7. Chuyên viên thirc hin phân tIch: Nguyn Thj, Tuyt 

8. Kt qua phân tIch: San phâm không dt tü xci staple polypropylene, chua 
ngâm tm, b mt không tráng phü hay ép l&p vói vt lieu khác, tr9ng lu9'ng 

24,5g1m2, dng cun, khO 25,9cm. 

9. Ma s phân l°ai theo Danh miic hang boa xut kh.u, nhp khu: 5603.91.00 

Thông báo nay có hiu hrc k tir ngày ban hànhJ./ 

Nui n/i in: 
- Cic Kiêm djnh Hãi quan (d báo cáo); 
- Các Ciic FIQ tinh, thành phô; 
- Cuc Thuê xuât nhp khâu; 
- Nhu diem 3, 4. 
- Website Hái quan; 
- Liru: VT, NV. 

Ghi c/ia: thông báo ket qua nay Co giO trf di vái mãu yeu cdu phOn tIch 
TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) https://camnangxnk-logistics.net/
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