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Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
Giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng
bởi dịch Covid-19
Căn cứ Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 26/6/2021 của Bộ trưởng 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 về việc giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho
đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, gồm: Cấp chứng chỉ năng lực hoạt
động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; thẩm định
dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán xây
dựng như sau:
1. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021,
mức thu một số khoản phí, lệ phí được quy định như sau:
Số
Tên phí, lệ phí
Mức thu
TT
1
a) Lệ phí cấp chứng chỉ Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1
năng lực hoạt động xây Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày
dựng cho tổ chức
27 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
b) Lệ phí cấp chứng chỉ chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí
hành nghề hoạt động xây cấp giấy phép hoạt động xây dựng.
2

3

dựng cho cá nhân
a) Phí thẩm định dự án Bằng 50% mức thu phí quy định tại Mục 1
đầu tư xây dựng
Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây
dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở ban hành
kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC
ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng 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.
b) Phí thẩm định thiết kế Bằng 50% mức thu phí quy định tại Mục 2
cơ sở
Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây
dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở ban hành
kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC.
a) Phí thẩm định thiết kế Bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức
kỹ thuật
thu phí ban hành kèm theo Thông tư số

Số
TT

Tên phí, lệ phí

Mức thu

b) Phí thẩm định dự toán 210/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm
xây dựng
2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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.
2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí
quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các
Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).
3. Ngoài mức thu các khoản phí, lệ phí quy định trong Biểu trên, các nội
dung về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; các
trường hợp miễn, không phải nộp phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; mức thu
các khoản phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí, lệ phí; chứng từ thu, công khai chế độ
thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư này
thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc; Luật Quản lý thuế và Nghị định số
126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- 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;
- Bộ phận TN&TKQ Sở;
- CNTT để đăng trên Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, VP.
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