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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
         VĂN PHÒNG 
                  *                                          Phan Thiết, ngày   tháng 7 năm 2015       
 Số           -CV/VPTU 

  V/v trả lời chế độ đóng đảng phí 
                                                      

Kính gửi: Ông Trương Lại, 
trú tại khu phố 9, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. 

------- 

 

 Ngày 01/7/2015, Văn phòng Tỉnh ủy nhận được Công văn số 3214-
CV/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc chuyển đơn thư hỏi liên quan đến 
chế độ đóng đảng phí của Ông. 

 Văn phòng Tỉnh ủy xin trả lời như sau: 
Tại Khoản 7, Mục I Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17/3/2011 của 

Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn thực Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 
28/12/2010 của Bộ Chính trị quy định về chế độ đảng phí, có ghi: “Các khoản 
phụ cấp, trợ cấp được trả bằng hiện vật; các khoản phụ cấp không tính đóng 
bảo hiểm xã hội; trợ cấp chính sách xã hội như: trợ cấp người hoạt động cách 
mạng trước năm 1945, trợ cấp Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng 
vũ trang, Anh hùng lao động, trợ cấp thương tật, trợ cấp thân nhân liệt sĩ, trợ 
cấp nhiễm chất độc da cam... không tính vào thu nhập để tính đóng đảng phí”. 

Theo đó, khoản trợ cấp hàng tháng 2.346.000 đồng theo Quyết định số 
819/QĐ-SLĐTBXH, ngày 26/5/2015 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội 
về việc cấp giấy chứng nhận Ông hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 
học thì không tính vào thu nhập để tính đóng đảng phí . 

 

Văn phòng Tỉnh ủy xin trả lời để Ông biết./- 

 
Nơi nhận:                                             CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Như trên; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Đ/c Bí thư Chi bộ 9, Phường Phú Thủy;   
- Phòng Tài chính đảng; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.    
   
                                                                                                             Lê Tấn Lai  


