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THÔNG BÁO
Thu Đoàn phí năm học 2021 - 2022
Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 25 tháng 11 năm 2010 của ban Thường
vụ Trung ương Đoàn về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;
Căn cứ Thông báo số 567-TB/ĐTN ngày 7 tháng 12 năm 2010 của ban Thường vụ
Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;
Ban Thường vụ Đoàn Trường gửi thông báo hướng dẫn tới các cơ sở Đoàn về việ
thu Đoàn phí của Đoàn viên đang sinh hoạt tại trường, cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
- Việc thu đoàn phí nhằm mục đích để người Đoàn viên ý thức hơn vai trò và trách
nhiệm của mình đối với tổ chức.
- Cán bộ Đoàn các cấp có thể căn cứ vào việc thu đoàn phí để đánh giá chất lượng
Đoàn viên, chi Đoàn cuối năm. Ban Thường vụ Đoàn Trường sẽ xử lý theo điều lệ Đoàn.
2. Đối tượng đóng đoàn phí:
- Tất cả đoàn viên là sinh viên, cán bộ - giảng viên – công nhân viên (CB – GV –
CNV) đang học tập và công tác tại trường do Đoàn Thanh niên trường quản lí;
a) Đối với đoàn viên không hưởng lương (sinh viên):
- Đóng đoàn phí 2.000 đồng (hai nghìn đồng) một đoàn viên một tháng
(2.000/đồng/đoàn viên/tháng).
- Cả năm học 2021 – 2022 (từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2022): 2.000 đồng/đoàn
viên x 12 tháng = 24.000 đồng.
b) Đối với đoàn viên có hưởng lương (đoàn viên đang sinh hoạt tại chi đoàn cán bộ,
chi đoàn Giảng viên):
- Đóng đoàn phí 5.000 đồng (năm nghìn đồng) một đoàn viên một tháng (5.000
đồng/đoàn viên/tháng)
- Cả năm học 2021 – 2022 (từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2022): 5.000 đồng/đoàn
viên x 12 tháng = 60.000 đồng.
3. Tiến hành trích tỉ lệ điều lệ Đoàn quy định như sau:
a) Đối với đoàn viên không hưởng lương (sinh viên):
- Ban Chấp hành chi đoàn giữ lại 2/3 đoàn phí (tức 16.000 đồng/đoàn viên).

- Ban Chấp hành Đoàn Cơ sở kiểm tra số lượng đoàn viên giữ lại 2/3 đoàn phí mà
chi đoàn nộp lên (tức 5.300 đồng/đoàn viên) và trích nộp lên Đoàn Trường 1/3 đoàn phí
còn lại (tức 2.700 đồng/đoàn viên).
b) Đối với đoàn viên có hưởng lương (đoàn viên đang sinh hoạt tại chi đoàn cán bộ,
chi đoàn Giảng viên):
Ban Chấp hành Đoàn khối GV – CB – CNV giữ lại 2/3 đoàn phí (tức 40.000
đồng/đoàn viên) và trích nộp về Đoàn Trường 1/3 đoàn phí còn lại (tức 20.000 đồng/đoàn
viên).
4. Tiến độ thực hiện:
- Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 25/12/2021: Đoàn Cơ sở triển khai thông báo đến
các chi đoàn và tiến hành thu Đoàn phí, đồng thời các bí thư chi đoàn báo cáo tình hình
thu Đoàn phí (Theo mẫu số 1) và minh chứng thu Đoàn phí gửi về Đoàn Cơ sở để tổng
hợp.
- Từ ngày 25/12/2021 đến ngày 28/12/2021: Đoàn Cơ sở tiến hành tổng hợp Đoàn
phí các chi đoàn gửi về (Theo mẫu số 2), sau đó tiến hành nộp đoàn phí về số tài khoản:
108870717870 (Ngân hàng VietinBank, tên chủ thẻ NGUYEN HUU THANH) và nộp
danh sách thống kê Mẫu số 2 về địa chỉ email: doanthanhnien@utc2.edu.vn.
- Ngày 30/12/2021: Đoàn Trường thống kê Đoàn phí thu được và bàn giao về Ban
Tài chính Đoàn Trường.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với đồng chí Nguyễn Hữu Thành (Số
điện thoại: 0389905765) - Ủy viên BCH Đoàn Trường.
Trên đây là thông báo về việc thu Đoàn phí năm học 2021 – 2022, đề nghị các
đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Cơ sở, Ban Chấp hành các chi đoàn nghiêm túc thực
hiện theo các nội dung của thông báo.
TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nơi nhận:
- Ban Tài chính, Ban Chấp hành Đoàn Trường.
- Đoàn Cơ sở - Đoàn Khối, chi Đoàn;
- Lưu VP.
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