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   Kính gửi: Văn phòng Huyện ủy Hàm Thuận Bắc. 

Văn phòng Tỉnh ủy nhận    c Công văn số 26-CV/VPHU, ngày 25/11    5 

của Văn phòng Huyện ủy Hàm Thuận Bắc về việc đề nghị cho ý kiến về mức đóng 

đảng phí của đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ Quỹ Tín dụng trực thuộc đảng ủy 

xã, thị trấn. 

Văn phòng Tỉnh ủy có    i n nh  sau  

Theo quy   nh tại Khoản 6, Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng năm     , 

Khoản   và 3, Điều 3 Luật h p tác xã năm       Quỹ Tín dụng nhân dân (được 

thành lập dưới hình thức hợp tác xã) là tổ chức  inh t  tập thể,  hông phải là 

doanh nghiệp. 

Do  ó, theo Điểm 3. , Khoản 3, Mục I Công văn số  4 -CV/VPTW/nb, 

ngày  7 3      của Văn phòng Trung  ơng Đảng h ớng dẫn thực hiện Quy t   nh 

số 34 -QĐ TW, ngày  8        quy   nh về ch   ộ  ảng phí   ảng viên làm việc 

trong các tổ chức  inh t  có mức  óng  ảng phí hàng tháng bằng  % tiền l ơng 

(bao gồm cả tiền lương tăng thêm), phụ cấp tính  óng bảo hiểm xã hội (phụ cấp 

chức vụ, thâm niên vượt khung,…theo quy định); tiền công.  

Mặt  hác, Chính phủ  ã ban hành Ngh    nh số   3    4 NĐ-CP, ngày 

11/11/2014 quy   nh mức l ơng tối thiểu vùng  ối với ng ời lao  ộng làm việc ở 

doanh nghiệp, h p tác xã, tổ h p tác, trang trại, hộ gia  ình, cá nhân và các cơ 

quan, tổ chức có thuê m ớn lao  ộng theo h p  ồng lao  ộng (có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/01/2015); theo  ó, mức l ơng của ng ời lao  ộng làm việc ở các Quỹ 

Tín dụng nhân dân trên   a bàn các xã, th  trấn thuộc huyện Hàm Thuận Bắc    c 

thực hiện theo quy   nh về mức l ơng tối thiểu vùng tại Điểm c, Khoản  , Điều 3 

(2.400.000 đồng/tháng đối với địa bàn thuộc vùng III) và nguyên tắc áp dụng tại 

Điều 4, Điều 5. 

Tuy nhiên, việc  óng  ảng phí    c tính trên cơ sở thu nhập thực t  hàng 

tháng của  ảng viên. 
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Vì vậy, thu nhập tính  óng  ảng phí của  ảng viên sinh hoạt tại các chi bộ 

Quỹ Tín dụng nhân dân trực thuộc  ảng ủy xã, th  trấn của huyện Hàm Thuận Bắc 

thực hiện theo h ớng dẫn tại Điểm 3. , Khoản 3, Mục I Công văn số  4 -

CV VPTW nb, ngày  7 3      của Văn phòng Trung  ơng Đảng và áp dụng  ối 

với từng tr ờng h p tiền l ơng, tiền công cụ thể. 

Văn phòng Tỉnh ủy trả lời  ể Văn phòng Huyện ủy Hàm Thuận Bắc bi t, 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                           
- Nh  trên; 

- Th ờng trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Văn phòng các huyện, th , thành ủy (để biết); 

- Phòng Tài chính  ảng; 

- L u Văn phòng Tỉnh ủy. 
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