
HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM 

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CHUYỂN KHOẢN HỘI PHÍ NĂM 2022 

Kính gửi: Quý doanh nghiệp 

Để thuận tiện trong việc chuyển khoản, thanh toán phí hội viên Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ 

Việt Nam (VASI) và thanh tra, kiểm tra thuế tại các công ty hội viên, VASI kính gửi tới Quý 

doanh nghiệp hướng dẫn về việc chuyển khoản hội phí như sau: 

Đối tượng Cách thức 

nộp 

Số tiền nộp Ghi nội dung 

chuyển khoản 

Chứng từ lưu tại doanh 

nghiệp 

Hội viên  

(Chỉ áp dụng với 

doanh nghiệp hội 

viên có sản xuất 

sản phẩm CNHT) 

Chuyển 

khoản 1 lần 

vào TK của 

VASI 

5.000.000đ Công ty … nộp hội 

phí năm 2022 

- Ủy nhiệm chi của Ngân 

hàng 

- Xác nhận nhận được hội 

phí qua chuyển khoản của 

VASI (không bắt buộc- 

Doanh nghiệp vui lòng liên 

hệ lại với VASI để lấy xác 

nhận nếu cần thiết) 

Hội viên vàng 

(Áp dụng với tất 

cả doanh nghiệp 

 

Doanh nghiệp có 

sản xuất sản 

phẩm CNHT có 

thể đăng ký tham 

gia) 

Chuyển 

khoản 2 lần 

vào TK VASI 

10.000.000đ   

Lần 1 
5.000.000đ Công ty… nộp hội 

phí năm 2022 

- Ủy nhiệm chi của Ngân 

hàng 

- Xác nhận nhận được hội 

phí qua chuyển khoản của 

VASI (Doanh nghiệp vui 

lòng liên hệ lại với VASI để 

lấy xác nhận nếu cần thiết) 

Lần 2 5.000.000đ Công ty … thanh 

toán dịch vụ Hội 

viên vàng năm 2022 

Hóa đơn VAT của VASI 

Hội viên kim 

cương 

(Áp dụng với tất 

cả doanh nghiệp 

 

Doanh nghiệp có 

sản xuất sản 

phẩm CNHT có 

thể đăng ký tham 

gia) 

Chuyển 

khoản 2 lần 

vào TK VASI 

20.000.000đ   

Lần 1 
5.000.000đ Công ty… nộp hội 

phí năm 2022 

- Ủy nhiệm chi của Ngân 

hàng 

- Xác nhận nhận được hội 

phí qua chuyển khoản của 

VASI (Doanh nghiệp vui 

lòng liên hệ lại với VASI để 

lấy xác nhận nếu cần thiết) 

Lần 2 15.000.000đ Công ty … thanh 

toán dịch vụ Hội 

viên kim cương năm 

2022 

Hóa đơn VAT của VASI 

 


