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Số:        /TB-SLĐTBXH Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 

 

TT 

Tên hàng hóa,  

nhãn hiệu, 

kiểu loại 

Đặc tính  

kỹ thuật 

Xuất xứ,  

Nhà sản 

xuất 

Khối 

lượng/ 

số lượng 

Đơn vị 

tính 

Ghi chú 

(Số chế 

tạo) 

1 

Sàn nâng thủy lực 

dùng trong nhà 

xưởng, loại đặt cố 

định 

Model: SJGO.35-1.3 

Năm sản xuất: 2021 

Tải trọng nâng: 0,36 

tấn 

Chiều cao nâng: 1,8m 

Công suất: 2,2 KW - 

380V 

Mới 100% 

Trung 

Quốc 
02 Chiếc 

2021062

2A; 

2021062

2B 

- Cửa khẩu nhập: Cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. 

- Thời gian nhập khẩu: Tháng 07 năm 2021. 

- Thuộc lô hàng có các chứng từ sau: 

+ Hợp đồng số: 67/2021NKTQ ngày 15/6/2021. 

+ Danh mục hàng hóa/Phiếu đóng gói: Kèm theo hợp đồng số 

67/2021NKTQ ngày 15/6/2021. 

+ Hóa đơn số: 67/2021LVN ngày 15/6/2021. 

+ Vận đơn số: Không có. 

+ Tờ khai hàng nhập khẩu số: 104120857150 ngày 30/6/2021. 

        + Giấy chứng nhận xuất xứ số (C/O): E213403602800883 ngày 30/6/2021. 

+ Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS: Không có. 

- Người nhập khẩu:  Công ty TNHH Phát triển thương mại LOGISTICS  

       Việt Nam 

(Số 231, Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 

- Giấy đăng ký kiểm tra số:  34.2021/SLĐTBXH ngày 01/7/2021. 

- Công văn số 02/CV-2021 ngày 23/7/2021 của Công ty TNHH Phát triển 

thương mại Logistics Việt Nam về việc xin gia hạn bổ sung hồ sơ.  

- Công văn số 1152/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 23/7/2021 của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc gia hạn thời gian bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. 
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- Công văn số 1237/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 06/8/2021 của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc thông báo về hồ sơ đăng ký 

kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu. 

- Công văn số 131/ATLĐ-QCKĐ ngày 04/4/2022 của Cục An toàn lao động về 

việc xử lý hồ sơ kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu. 

- Căn cứ kiểm tra: 

+ Tiêu chuẩn công bố áp dụng: TCVN 4244:2005. 

+ Quy chuẩn kỹ thuật: Không. 

+ Quy định khác: Không. 

- Giấy chứng nhận hợp chuẩn lô hàng hóa nhập khẩu số: VIC/21.HC/11.02.0707 

do tổ chức: Công ty Cổ phần Giám định khử trùng VIETNAMCONTROL cấp 

ngày 09/7/2021. 

- Công văn số 5631/CV-VIF/2021 ngày 09/7/2021 của Công ty Cổ phần Giám 

định khử trùng VIETNAMCONTROL về việc xác nhận tiêu chuẩn, quy chuẩn 

hàng hóa. 

KẾT QUẢ KIỂM TRA 

Đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu./. 

 

 
Nơi nhận:                        
- Công ty TNHH Phát triển thương mại 

LOGISTICS Việt Nam; 

- Chi cục hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, LĐVL-BHXH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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