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Trang 1 Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới! 

CÁC KHOẢN ĐÓNG CỦA BẬC TIỂU HỌC & THCS XANH 

TUỆ ĐỨC HẢI PHÒNG NĂM HỌC 2022 – 2023 

STT LOẠI PHÍ MỨC PHÍ ĐVT 

1 Phí phỏng vấn, kiểm tra/ lần 300.000 VNĐ/Lần 

2 Học phí 5.000.000 VNĐ/Tháng 

3 Phí ăn (Sáng + Trưa + Xế) 

(Tạm thu theo tháng) 
1.450.000 VNĐ/Tháng 

4 Cơ sở vật chất - Phí phát triển trường 

hàng năm 
3.000.000 VNĐ/Năm 

5 Học tập ngoại khóa 02 lần /năm theo 

chương trình của Bộ GD (Tạm thu) 
500.000 VNĐ/Năm 

6 Học liệu mỹ thuật 200.000 VNĐ/Năm 

7 In ấn/Photo tài liệu, đề thi 300.000 VNĐ/Năm 

8 Phí bảo hiểm y tế bắt buộc (Tạm thu) – 

Theo quy định nhà nước.  

Khối 1: 700.000 

Từ khối 2: 600.000 
VNĐ/Năm 

9 Sách Tiếng Anh Tiểu học (Tạm thu) 

(Bộ Giáo trình Academy Star; Phần 

mềm Raz Kid; Giáo trình Starter và 

Toán Tiếng Anh tùy từng lớp..) 

800.000 VNĐ/Năm 

10 Combo đồng phục: 2 áo thun ngắn tay, 

2 áo thun dài tay, 2 quần sooc/váy, 2 

quần dài kaki, 1 quần rằn ri, 1 áo khoác 

gió, 1 mũ. 

2.000.000 VNĐ/Combo 

11 Ba lô  150.000 VNĐ/Chiếc 

12 Phí trông muộn (Không bắt buộc) 300.000 VNĐ/Tháng 

13 Bán trú Miễn phí VNĐ/Năm 

14 Sổ liên lạc điện tử Miễn phí VNĐ/Năm 

15 Xe bus  Tùy theo địa điểm VNĐ/Tháng 
 

 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ ĐÓNG CẢ NĂM ĐÓNG THEO HỌC KỲ 

Chính sách cho 50 HS đóng phí đầu tiên 45% 25% 

Từ 20/06 - 20/07/2022 (Hoặc từ HS thứ 51) 35% 20% 

Từ 21/07/2022 – 20/08/2022 20% 10% 

Nhóm từ 05 học sinh trở lên    5% - 

Từ con thứ 2 trong gia đình trở lên 10% 10% 

 

Lưu ý: 

- Tổng các ưu đãi không vượt quá 55%.   

- Chính sách ưu đãi 45% khi PH đóng liền 3-5 năm (áp dụng chính sách khác chỉ cho năm đầu tiên) 

- PH đóng phí ăn, xe bus theo kỳ được chiết khấu 2%, đóng phí theo năm được chiết khấu 5% (Áp dụng 

khi phụ huynh đóng phí trước ngày học sinh nhập học). 
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Trang 2 Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới! 

- PH đóng học phí kì I theo hình thức tháng/ học kỳ, vui lòng liên hệ Phòng Kế toán để được hỗ trợ 

thay đổi hoặc giữ nguyên hình thức đóng học phí kì II. Hạn đóng 15/01/2023. 

- Các khoản tạm thu từ đầu năm sẽ được hạch toán như sau: Vào cuối kỳ nếu phụ huynh đóng theo kỳ, 

vào cuối năm nếu phụ huynh đóng theo năm học. 

- Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký nhập học, phụ huynh có thể nộp các khoản phí bằng tiền mặt tại bộ 

phận Kế toán hoặc chuyển tiền vào tài khoản: 

Công ty CP Giáo dục Trường Xanh Tuệ Đức Hải Phòng  

TK số: 119628398888 Ngân hàng Công thương Hải Phòng (VIETINBANK) 

Nội dung chuyển khoản: HP-Họ tên học sinh-Lớp-ĐT mẹ (hoặc bố) 

 

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH 

 ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

Lớp 1: Học sinh sinh năm 2016, đủ điều kiện sức khỏe. 

Lớp 2 đến lớp 8: Có đủ điều kiện sức khỏe, học lực khá trở lên, hạnh kiểm tốt. 

 QUY TRÌNH TUYỂN SINH 

 

 

 
 

 HỒ SƠ NHẬP HỌC 

1. Hồ sơ Trường Tuệ Đức 5. Giấy giới thiệu chuyển trường 

2. Bản sao giấy khai sinh (công chứng) 6. Bản photo chứng minh thư của PHHS 

3. Bản photo sổ hộ khẩu 7. 08 ảnh 3 x 4 

4. Học bạ 8. Mã Esams (Mã định danh) và mật khẩu 

Phụ huynh hoàn thiện và nộp hồ sơ về Phòng Tuyển sinh trước ngày 10/07/2022. 

 THỜI HẠN NỘP PHÍ 

Học phí: đóng theo từng mốc thời gian để được hưởng chính sách ưu đãi 

Các khoản phí trước khi nhập học: PHHS đóng trước ngày 31/07/2022. 

 QUY ĐỊNH ĐÓNG PHÍ VÀ HOÀN CÁC KHOẢN PHÍ 

- Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đủ các khoản phí trước ngày nhập học. Các điều khoản khác 

về học phí, PH có trách nhiệm ký vào bản thỏa thuận trước khi nhập học. Trường hợp không 

thanh toán học phí và các khoản phí khác (nếu có), Nhà trường có thể từ chối không nhận học 

sinh vào học. 

 

- Phí cơ sở vật chất được đóng theo năm học và không hoàn lại.  

- Trường hợp bé nghỉ học có phép trước 1 ngày (24h) vì lí do khách quan sẽ được hoàn lại tiền ăn 

(65.000 VNĐ/ngày).  
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Trang 3 Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới! 

- Nhà trường giải quyết cho học sinh rút hồ sơ khi có thông báo tiếp nhận của trường được chuyển đến 

(trường mới) trong năm học và đơn xin chuyển trường của PHHS. 

- Hoàn trả 90% học phí thực đóng của các tháng còn lại đối với những trường hợp đóng theo năm hoặc 

theo học kỳ mà không học hết vì những lý do khách quan. 

- Hoàn trả 100% học phí nếu phụ huynh gửi thư thông báo rút hồ sơ chính thức cho văn phòng ít nhất 

30 ngày trước khi niên học bắt đầu. (Niên học mới dự kiến bắt đầu từ 10/08/2022). 

- Trong các dịp nghỉ Hè, Lễ, Tết và các ngày nghỉ lễ do Nhà nước quy định, Nhà trường sẽ không hoàn 

lại học phí. Các dịch vụ khác như phí ăn, phí xe bus, ngoại khóa sẽ được hoàn lại. 

- Học sinh nhập học trong năm 2022-2023 được Nhà trường cam kết không tăng học phí trong 03 năm 

học (Tính từ năm 2022-2023 đến năm 2024-2025). 

 

HỆ THỐNG TRƯỜNG XANH TUỆ ĐỨC  

 


