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THÔNG BÁO 

Về việc đóng đoàn phí năm học 2019 - 2020 

 

- Căn cứ Quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

- 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 07/12/2010 của Ban Thường vụ Thành 

đoàn TP.HCM về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;  

Ban chấp hành Đoàn trường thông báo đến các chi đoàn về việc thu Đoàn phí năm 

học 2019 - 2020 như sau: 

1. Đối tượng đóng đoàn phí 

Toàn thể Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do BCH Đoàn trường Đại học Sư 

phạm Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh quản lý (kể cả Đoàn viên là cán bộ viên chức) 

2. Mức đóng Đoàn phí: 

- Đối với Đoàn viên là sinh viên:  

Mức đóng: 2.000 đồng/tháng x 12 tháng = 24.000 đồng/đoàn viên 

- Đối với Đoàn viên là cán bộ viên chức: 

Mức đóng: 5.000 đồng/tháng x 12 tháng = 60. 000 đồng/đoàn viên 

3. Mức trích nộp Đoàn phí lên Đoàn trường 

- BCH các chi đoàn có trách nhiệm lập danh sách (theo mẫu đính kèm) và thu đoàn 

phí của đoàn viên thuộc chi đoàn mình, trích nộp về BCH Đoàn trường. Mức trích nộp: 1/3 

đoàn phí thu được. Cụ thể: 

+ Đối với các chi đoàn sinh viên: 1/3 x 24.000 đồng = 8.000 đồng/đoàn viên. 

+ Đối với chi đoàn CBVC: 1/3 x 60.000 đồng = 20.000 đồng/đoàn viên. 

4. Thời gian thực hiện 



BCH các chi đoàn triển khai thu Đoàn phí kể từ ngày ra thông báo và trích nộp Đoàn 

phí lên BCH Đoàn trường từ ngày 15/10/2019 đến ngày 25/10/2019 tại Văn phòng Đoàn, 

File mềm danh sách thu đoàn phí gửi về địa chỉ mail: antlp@upes.edu.vn. 

Đề nghị các chi đoàn nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

-Thành đoàn TPHCM (để b/c); 

- Các chi đoàn; 

- Lưu: VP. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƯ 

 

 

(Đã kí) 

 

 

Phan Lê Tuấn An  
 

 

 

 

 


