
STT Tên hàng Mã lô, cuộn
Đơn 

vị tính
 Khối lượng  Số lượng 

Ngày sản 

xuát
Ghi chú tình trạng

1 Thép dày mạ kẽm thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340119070064941 Kg 1,610          222          11/07/2019 rách biên nhiều

2 Thép dày mạ kẽm thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340119060036041 Kg 2,160          162          25/06/2019 rách biên nhiều

3 Thép dày mạ kẽm thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340119050136142 Kg 2,230          2,230       31/05/2019 chảy kẽm

4 Thép dày mạ kẽm thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340119070144144 Kg 3,000          3,000       21/07/2019 nhám nặng, cạ biên

5 Thép dày mạ kẽm thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340119070012341 Kg 3,020          172          07/07/2019 vết dùng máy

6 Thép dày mạ kẽm thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340119070193846 Kg 3,050          3,050       30/07/2019 chảy kẽm

7 Thép dày mạ kẽm thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340119070163347 Kg 3,210          3,210       28/07/2019 cạn biên, vết dừng máy

8 Thép dày mạ kẽm thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340119070079047 Kg 3,250          3,250       16/07/2019 nhám nặng, móp nặng, vết dừng máy

9 Thép dày mạ kẽm thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340119070144142 Kg 3,280          3,280       21/07/2019 nhám nặng, cạ biên

10 Thép dày mạ kẽm thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340419070130046 Kg 4,000          4,000       19/07/2019 tróc kẽm

11 Thép dày mạ kẽm thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340419070130100. Kg 4,600          4,600       19/07/2019 tróc kẽm nhiều

12 Thép dày mạ kẽm thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340119040140241 Kg 6,190          6,190       23/04/2019 bong tróc kẽm nhiều

13 Thép dày mạ kẽm thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340119060140137 Kg 6,410          6,410       05/07/2019 rách biên cháy kẽm

14 Thép dày mạ kẽm thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340119070144200. Kg 8,090          908          21/07/2019 tróc kẽm

15 Thép dày mạ kẽm thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340119070000300. Kg 10,310        1,080       02/07/2019 tróc kẽm

16 Thép dày mạ lạnh thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340419070191800. Kg 310             56            25/07/2019 rách biên nhiều

17 Thép dày mạ lạnh thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340419070191801. Kg 390             70            25/07/2019 rách biên nhiều

18 Thép dày mạ lạnh thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340419070191700. Kg 1,400          252          25/07/2019 rách biên nhiều

19 Thép dày mạ lạnh thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340419030123141 Kg 1,630          1,630       25/03/2019 rách biên nhiều

20 Thép dày mạ lạnh thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340419070079446 Kg 3,870          3,870       11/07/2019 tróc kẽm

21 Thép dày mạ lạnh thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340419050227643 Kg 4,120          4,120       06/06/2019 tróc kẽm

22 Thép dày mạ lạnh thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340419070175700 Kg 4,860          546          23/07/2019 dính kẽm

23 Thép dày mạ lạnh thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340419010000100 Kg 7,070          2,080       02/01/2019 tôn 2 độ dày

24 Thép dày mạ lạnh thứ phẩm có độ dày >= 0.57mm 00340419030123200 Kg 8,880          990          16/03/2019 tróc kẽm

96,940          
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