
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:       /TB-SXD Lạng Sơn, ngày           tháng 01 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

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 thuộc thẩm quyền quản lý của Sở 

Xây dựng kể từ ngày 01/ 01/2022 đến hết ngày 30/6/2022 

 

Căn cứ Thông tư 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 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 

đến hết ngày 30/06/2022). 

Sở Xây dựng thông báo áp dụng mức thu một số khoản phí, lệ phí thuộc 

thẩm quyền quản lý của Sở kể từ ngày 01/ 01/2022 đến hết ngày 30/6/2022, cụ 

thể như sau: 

STT Tên phí, lệ phí Mức thu 

1 

a) Lệ phí cấp chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng cho tổ 

chức 

b) 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 

tháng 10 năm 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 

a) Phí thẩm định dự án đầu tư 

xây dựng 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại Mục 1 

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 cơ sở 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại Mục 2 

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. 



2 

 

STT Tên phí, lệ phí Mức thu 

3 

a) Phí thẩm định thiết kế kỹ 

thuật 

b) Phí thẩm định dự toán xây 

dựng 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức 

thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 

210/2016/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 thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán 

xây dựng. 

Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (p/h); 

- Phòng KT&HT các huyện, phòng QLĐT tp; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Ngân hàng Viettin Bank Lạng Sơn (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, 02 TT; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Tân 
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