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Vào ngày 23/02/2022 tại Văn phòng khoa, Công đoàn bộ phận Khoa Môi 

trường và Tài nguyên Thiên nhiên (Công đoàn Khoa) đã tổ chức buổi bốc thăm góp 

vốn xoay vòng giai đoạn 2022-2023.  

Mô hình góp vốn xoay vòng đã được triển khai rộng rãi và chứng minh tính 

hiệu quả thiết thực cũng như mang tinh thần nhân văn. Đây được xem là hình thức 

vay không thu lãi và khác biệt với hình thức “chơi hụi” hay vay vốn ngân hàng có lãi. 

Bắt đầu triển khai mô hình từ năm 2008, qua hơn 10 năm duy trì, Công đoàn Khoa đã 

nhận được ủng hộ nhiệt tình của nhiều đoàn viên công đoàn và người lao động. Theo 

đó, mỗi tháng các thành viên sẽ đóng góp 500.000 đồng/người/tháng cho người phụ 

trách và số tiền sẽ được chuyển cho thành viên bốc thăm nhận tiền trong tháng đó, 

thực hiện xoay vòng cho đến hết lượt.  

Trước khi bắt đầu một vòng góp vốn mới, Công đoàn khoa sẽ tổ chức cho đoàn 

viên công đoàn và người lao động đăng ký danh sách, chia tổ và tổ chức buổi bốc 

thăm tháng sẽ nhận tiền. Công đoàn Khoa công khai minh bạch danh sách thành viên, 

số tiền, người nhận, phân công thành viên phụ trách với sổ sách theo dõi để đảm bảo 

uy tín của tổ chức công đoàn. 

Từ 1 tổ xoay vòng góp vốn ban đầu với 12 thành viên, đến nay Công đoàn 

Khoa đã phát triển được 2 tổ xoay vòng góp vốn với 24 thành viên. Thời gian của 

mỗi vòng góp vốn xoay vòng trung bình trong khoảng 12 tháng. Theo ghi nhận ý kiến 

từ các thành viên đã tham gia, đây là khoảng thời gian thích hợp không quá dài hoặc 

quá ngắn. Sau khi kết thúc mỗi vòng góp vốn, thành viên có thể đăng ký tiếp hoặc 

dừng lại. Bên cạnh đó, Công đoàn khoa hoan nghênh và ủng hộ các Tổ Công đoàn tự 

tổ chức mô hình góp vốn xoay vòng nội bộ cho thành viên trong Tổ. Như vậy, các 

đoàn viên công đoàn và người lao động sẽ có thêm nhiều kênh để tham gia mô hình 

vì mục tiêu chung là hướng đến chăm lo đời sống cho mọi người. 

Tuy số tiền đóng góp mỗi tháng không lớn, nguồn vốn từ mô hình giúp cho 

thành viên tham gia có thêm khoản chi phí để mua sắm, sữa chữa trong gia đình hoặc 

đầu tư cho công việc, chăm sóc người thân... Tinh thần san sẻ, tính nhân văn là điểm 

nhấn thu hút nhiều đoàn viên công đoàn và người lao động đăng ký tham gia bên 

cạnh giá trị về vật chất. Thông qua hình thức góp vốn xoay vòng không có lãi, tinh 

thần đoàn kết và hỗ trợ nhau trong cuộc sống, thành viên có hoàn cảnh kinh tế khá 

hơn sẵn sàng điều chỉnh tháng nhận tiền cho thành viên khó khăn hơn hoặc đang cần 

tiền đột xuất.  

Với những lợi ích vật chất và tinh thần của mô hình trong thời gian vừa qua, 

Công đoàn Khoa mong muốn tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ 

lẫn nhau của đoàn viên công đoàn, người lao động thông qua mô hình này trong thời 

gian tới. 
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