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                             Số: 62/2019/TB – HH                                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2019 

    

THÔNG BÁO 
LỆ PHÍ GIA NHẬP VÀ HỘI PHÍ CỦA HỘI VIÊN NĂM 2019 

- Căn cứ Điều 10 về nghĩa vụ đóng hội phí trong Điều lệ của Hiệp hội Xây dựng và Vật Liệu Xây Dựng TP. HCM. 

- Căn cứ Biên Bản Họp BCH ngày 06/7/2018 về mức hội phí Hội viên do các thành viên trong BCH đại diện. 

 

 Kính thưa Quí Hội viên. 

Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (SACA) là tổ chức hội nghề nghiệp tự 

chủ về tài chính với các nguồn thu từ: lệ phí gia nhập, hội phí hội viên, hoạt động của SACA, tài trợ, ủng 

hộ theo quy định của pháp luật.  

Chúng tôi trân trọng thông báo đến Quí hội viên mức lệ phí và hội phí năm 2019 vẫn giữ nguyên 

như năm trước: 

1. Lệ phí gia nhập Hiệp hội: 1.000.000 VND (chỉ áp dụng đóng một lần khi gia nhập)   

2. Hội phí doanh nghiệp hội viên: 2.400.000 đ/năm  

3. Hội phí doanh nghiệp hội viên do các thành viên trong Ban Chấp Hành đại diện: 

- Hội phí doanh nghiệp hội viên do Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực đại diện:  

 5.000.000 đ/năm 

- Hội phí doanh nghiệp hội viên do Phó Chủ tịch đại diện: 4.000.000 đ/năm 

- Hội phí doanh nghiệp hội viên do Ủy viên Ban chấp hành đại diện: 3.000.000 đ/năm 

    Quí hội viên chuyển khoản lệ phí gia nhập và hội phí theo thông tin như sau: 

- Tài khoản                : Hiệp hội XD & VLXD TP.HCM 

- Số tài khoản             : 31010000000850 

- Tên ngân hàng         : Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh TP.HCM 

- Địa chỉ ngân hàng    : 134 Nguyễn Công Trứ, Quận 1 

- Nội dung chuyển khoản: Tên Hội viên_Số điện thoại_Tên phí  

              (Thí dụ: Công ty A_0123456789_Lệ phí gia nhập và Hội phí 2019) 

Trân trọng cảm ơn. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 HIỆP HỘI XD & VLXD TPHCM 

- Như trên;                                                                                        P. CHỦ TỊCH TT KIÊM TỔNG THƯ KÝ 

- Lưu VP.                                                                                  

 

 

                                                                                                                              ĐINH HỒNG KỲ 
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