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THÔNG BÁO 

Về việc hoàn trả phí, lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

cho tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; thẩm 

định dự án, thiết kế cơ sở; thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ 

thuật - dự toán xây dựng 

 

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí, lệ 

phí; 

Căn cứ Điều 10 Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước 

qua Kho bạc nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính 

về quy định mức thu, chế độ nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư 

xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 

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

dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng; Thông tư 

số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng; Thông tư số 112/2020/TT-

BTC ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số 

khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo 

đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. 

Sở Xây dựng thông báo về việc hoàn trả phí, lệ phí cấp chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; thẩm 

định dự án, thiết kế cơ sở; thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định thiết kế 

kỹ thuật - dự toán xây dựng thu thừa như sau: 

Tổ chức, cá nhân cần chủ động rà soát các khoản phí, lệ phí đã nộp vào Sở 

Xây dựng. Trường hợp có phát sinh các khoản phí, lệ phí bị thu thừa thì thực hiện 

theo hướng dẫn sau đây: 

1. Đối tượng được hoàn trả phí, lệ phí 

Các khoản phí, lệ phí được hoàn trả theo yêu cầu của người nộp đơn (gồm: 

phí, lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng cho cá nhân; thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; thẩm định báo cáo 

kinh tế kỹ thuật, thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng) trong các trường 



hợp Sở Xây dựng đã thu thừa so với quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC 

ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an 

sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. 

2. Hồ sơ đề nghị hoàn trả phí, lệ phí 

a) Công văn đề nghị hoàn trả phí, lệ phí bao gồm thông tin về chủ đơn; 

ngày nộp; số biên lai nộp phí, lệ phí; khoản phí, lệ phí; ngày nộp phí, lệ phí; 

khoản phí, lệ phí đề nghị hoàn trả và phương thức hoàn trả (nhận hoàn trả qua tài 

khoản tại ngân hàng qua dịch vụ chuyển tiền của bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại 

Trụ sở Sở Xây dựng, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Xây dựng 

tại Trung tâm hành chính công tỉnh nơi người nộp đơn đã nộp đơn có phí, lệ phí 

thu thừa). 

Trường hợp nhận hoàn trả qua tài khoản tại ngân hàng, nội dung công văn 

ghi rõ thông tin về cá nhân, tổ chức nhận (phải là chủ đơn hoặc đại diện hợp pháp 

của chủ đơn), bao gồm: tên cá nhân, tổ chức nhận tiền; số chứng minh nhân dân 

hoặc Căn cước công dân (trường hợp người nhận là cá nhân); địa chỉ, thông tin 

về ngân hàng để nhận tiền (tên ngân hàng, chi nhánh mở tài khoản, tên chủ tài 

khoản và số tài khoản), số điện thoại liên hệ. 

Trường hợp nhận hoàn trả qua dịch vụ chuyển tiền của bưu điện, nội dung 

công văn ghi rõ thông tin về cá nhân, tổ chức nhận (phải là chủ đơn hoặc đại diện 

hợp pháp của chủ đơn), bao gồm: tên cá nhân, tổ chức nhận tiền; số chứng minh 

nhân dân hoặc Căn cước công dân (trường hợp người nhận là cá nhân); địa chỉ 

nhận; số điện thoại liên hệ. 

b) Bản gốc (Liên 2) của Biên lai thu phí, lệ phí do Sở Xây dựng phát hành 

có nội dung thu phí, lệ phí thừa; 

c) Bản sao chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu 

đối với trường hợp người nộp đơn là cá nhân và Giấy giới thiệu, Giấy ủy quyền 

đối với trường hợp cá nhân đại diện cho người nộp đơn là tổ chức nhận tiền hoàn 

trả. 

3. Địa điểm nhận Hồ sơ đề nghị hoàn trả phí, lệ phí 

Hồ sơ đề nghị hoàn trả phí, lệ phí nộp tại Bộ phận tiếp nhận đơn nơi người 

nộp đơn đã nộp thừa phí, lệ phí, cụ thể: 

a) Sở Xây dựng: 14 đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; 

b) Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Xây dựng tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh: Số 02A, đường Nguyễn Chí Thanh, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

4.Thời hạn nhận hồ sơ đề nghị hoàn trả phí, lệ phí 

Thời hiệu của các Hồ sơ đề nghị hoàn trả các khoản phí, lệ phí cấp chứng 

chỉ năng lực hoạt động xây dựng; thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; thẩm định báo 



cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng phát sinh thu 

thừa từ ngày 01/01/2021 đến 24/5/2021. 

Thời hạn tiếp nhận Hồ sơ đề nghị hoàn trả các loại phí, lệ phí nói trên từ 

25/6/2021-31/7/2021 (trong giờ hành chính). 

Kết thúc thời hạn trên, Sở Xây dựng sẽ không tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn 

trả phí, lệ phí và Sở Xây dựng không chịu trách nhiệm về việc hoàn trả phí, lệ phí 

đối với hồ sơ nộp ngoài thời hạn nêu trên. Vì vậy, đề nghị các Sở, ban, ngành, 

các địa phương phối hợp, thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng 

trên địa bàn, lĩnh vực có thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 

Sở Xây dựng và thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Thông tư số 112/2020/TT-

BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính được biết để được giải quyết đảm bảo 

quyền lợi theo quy định. 

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết./.  

 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các Ban QLDA ĐTXD: DD&CN;  

NN&PTNT; GT; Khu Kinh tế tỉnh; 

- UBND huyện, TP, TX; 

- UBND các phường, xã;  

- Các chủ đầu tư; 

- Các tổ chức, cá nhân HĐXD; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm KĐCLCTXD;  

- Viện QHKT Xây dựng; 

- CNTT để đăng trên Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

       

          Trần Xuân Tiến 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

      

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Tĩnh. 

 

I. CÁ NHÂN 

Tôi tên là:…………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD số: …………… ngày ……………nơi cấp…………………......... 

Số điện thoại :……………………………………………………………………..  

II. TỔ CHỨC 

Tên tổ chức: (1)……………………………………………………………………. 

Địa chỉ :…………………………………………………………………..………. 

Số điện thoại :……………………………………………………………………..  

Email :…………………………………………………………………..………...  

Theo Thông báo số 1651/TB-SXD ngày 24/6/2021 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh, 

Tôi/(1)……………………………………. có nộp dư tiền phí, lệ phí tại Biên lai 

số…….………, ngày…………..…nội dung nộp (Ghi rõ nội dung nộp phí hoặc lệ 

phí: cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng cho cá nhân; thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; thẩm định báo cáo kinh tế 

kỹ thuật, thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng): 

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

… ………………………………………………………………………………… 

Theo đó, để thực hiện yêu cầu hoàn trả số tiền thanh toán dư nêu trên, 

Tôi/(1)……………………………………… gửi kèm theo đây Biên lai/chứng từ 

nộp tiền vào ngày…………, với số tiền: ………….…………đồng (bằng 

chữ:…………………………………………………………..….đồng Việt Nam). 

Đề nghị Sở Xây dựng Hà Tĩnh xem xét và hoàn trả lại số tiền tôi đóng dư nêu 

trên bằng phương thức theo thông tin sau (chọn 01 trong 02 lựa chọn bên dưới):  

Nhận tiền mặt bằng CMND/CCCD: 

Tôi tên : ………………………………………………………………………….... 

CMND/CCCD số: ………. ngày ……………nơi cấp…………………………….. 



Số điện thoại :……………………………………………………………………… 

(Trường hợp là tổ chức phải có Giấy giới thiệu, Giấy ủy quyền). 

Nhận tiền qua tài khoản ngân hàng: (*) Số tài khoản phải của chính tổ chức, 

cá nhân 

Số tài khoản(*) …………………………………………………………………... 

Chủ TK:………………………………................................................................... 

Mở tại Ngân hàng …………………………………Tại……….…………………. 

Tôi/(1)………………………………………  xin cam kết các thông tin trong đơn 

và trong các chứng từ gửi kèm là đúng và chính xác.  

Tôi/(1)………………………………………  sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật 

và đồng ý hoàn trả lại cho Sở Xây dựng Hà Tĩnh khoản tiền nêu trên trong vòng 

03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Sở trong trường hợp: 

- Cung cấp thông tin/chứng từ sai sự thật hoặc có hành vi gian lận.  

- Theo quy định của pháp luật, không được hưởng/nhận số tiền nêu trên nhưng do 

sai sót của cán bộ, công chức, nhân viên Sở Xây dựng./. 

 ………..…, ngày..…. tháng .…. năm 2021 

Tổ chức/Người viết đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức) 
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