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THÔNG BÁO 

Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 

 tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho  

cá nhân; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế  

cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật; phí thẩm định dự toán xây dựng 

nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng 

 bởi dịch Covid-19 

 

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân 

vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 

2022; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8374/VPCP-KTTH 

ngày 15 tháng 11 năm 2021 về việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn 

cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;  

Căn cứ Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn 

cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị có liên quan về mức thu một số 

khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động xây dựng được áp dụng kể từ ngày 

01/01/2022 đến hết ngày 30/06/2022 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

47/2021/TT-BTC, cụ thể như sau : 

1. Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, 

lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân bằng 50% mức 

thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 

27/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí 

cấp giấy phép hoạt động xây dựng. 

2. Mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ 

sở bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. 

3. Mức thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng 

bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 
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10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. 

Sở Xây dựng thông báo đến các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có liên 

quan biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                             
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành  tỉnh (danh sách đính kèm); 

- Trung tâm Hành chính công tỉnh; 

- Các phòng chuyên môn trực thuộc Sở; 

- Trung tâm QH và GĐCL xây dựng; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu VT, VP. Xuân. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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