
PHỤ LỤC 1

CẤP MẦM NON

Tăng Giảm Tăng Giảm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

A
Học sinh ở xã và tham gia tiếng

 Anh do người Việt Nam giảng dạy 862.000 7.758.000 1.130.000 10.315.000 268.000 2.557.000

1 Các khoản thu bắt buộc

a) Học phí 46.000 414.000 46.000 414.000 0 0

b) BHYT bắt buộc 0 0 0 0 0 0

2 Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ

2.1. Bán trú

a) Tiền ăn 27.000 648.000 5.832.000 29.000 696.000 6.264.000 48.000 432.000

b) Điện, nước 3.000 72.000 648.000 3.000 72.000 648.000 0 0

c)
Hỗ trợ bồi dưỡng 

CBQL, GV,, NV thực hiện bán trú 4.000 96.000 864.000 6.000 144.000 1.296.000 48.000 432.000

d) Bổ sung xong, nồi,… 0 80.000 80.000

2.2 Khoản thu thực hiện CT, HĐGD bổ trợ, BD,….

Tổ chức bồi dưỡng chương trình trẻ mầm non 

làm quen với tiếng Anh

- Giáo viên người Việt Nam giảng dạy 15.000 120.000 1.080.000 120.000 1.080.000

2.3
Các chương trình phát triển năng khiếu thể thao, 

nghệ thuật

Các chương trình phát triển năng khiếu thể thao

(bơi lội,...) 13.000 52.000 468.000 52.000 468.000

2.4
Khoản thu mua các loại đồ dùng, dịch vụ phục 

vụ học tập, hoạt động giáo dục 

a) Thẻ học sinh 15.000 15.000

b)
Vệ sinh trường học (khu vực chung cho học 

sinh) 50.000 50.000

SO SÁNH MỨC THU ĐỐI VỚI 01 HS KHI CHƯA CÓ NGHỊ QUYẾT ĐỐI VỚI KHI CÓ NGHỊ QUYẾT MỚI 

(BAO GỒM CÁC KHOẢN THU BẮT BUỘC)

Ghi chúTiền/ngày

(Tính 

mức tối 

đa)

Tiền/1 

tháng

(Tính mức 

tối đa)

Tiền/1 năm

(Tính mức 

tối đa)

Tiền/ngày 

(tiết)

(Tính mức 

tối đa)

Tiền/1 tháng

(Tính mức 

tối đa)

Tiền/1 năm

(Tính mức tối 

đa)

So sánh giữ (4) và (7) So sánh giữ (5) và (8)TT Nội dung thu

Mức thu 

NH 2021-2022

Mức thu

NH 2022-2023 (bao gồm mức thu mới)

So sánh giữa mức cũ và 

mức mới sau khi có NQ (nếu HS tham gia tất 

cả các nội dung)



Tăng Giảm Tăng Giảm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Ghi chúTiền/ngày

(Tính 

mức tối 

đa)

Tiền/1 

tháng

(Tính mức 

tối đa)

Tiền/1 năm

(Tính mức 

tối đa)

Tiền/ngày 

(tiết)

(Tính mức 

tối đa)

Tiền/1 tháng

(Tính mức 

tối đa)

Tiền/1 năm

(Tính mức tối 

đa)

So sánh giữ (4) và (7) So sánh giữ (5) và (8)TT Nội dung thu

Mức thu 

NH 2021-2022

Mức thu

NH 2022-2023 (bao gồm mức thu mới)

So sánh giữa mức cũ và 

mức mới sau khi có NQ (nếu HS tham gia tất 

cả các nội dung)

B
Học sinh ở phường/thị trấn và tham gia tiếng 

Anh do người nước ngoài giảng dạy 977.000 8.793.000 84.000 1.365.000 12.430.000 388.000 3.637.000

I Các khoản thu

1 Các khoản thu bắt buộc

a) Học phí 89.000 801.000 89.000 801.000 0 0

2 Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ

2.1. Bán trú

a) Tiền ăn 30.000 720.000 6.480.000 32.000 768.000 6.912.000 48.000 432.000

b) Điện, nước 3.000 72.000 648.000 3.000 72.000 648.000 0 0

c)
Hỗ trợ bồi dưỡng 

CBQL, GV,, NV thực hiện bán trú 4.000 96.000 864.000 6.000 144.000 1.296.000 48.000 432.000

d) Bổ sung xong, nồi,… 0 80.000 0 80.000

2.2 Khoản thu thực hiện CT, HĐGD bổ trợ, BD,….

Tổ chức bồi dưỡng chương trình trẻ mầm non 

làm quen với tiếng Anh

- Giáo viên người nước ngoài giảng dạy
30.000 240.000 2.160.000 240.000 2.160.000

2.3
Các chương trình phát triển năng khiếu thể thao, 

nghệ thuật

Các chương trình phát triển năng khiếu thể thao

(bơi lội,...) 13.000 52.000 468.000 52.000 468.000

2.4
Khoản thu mua các loại đồ dùng, dịch vụ phục 

vụ học tập, hoạt động giáo dục

a) Thẻ học sinh 15.000 0 15.000

b)
Vệ sinh trường học (khu vực chung cho học 

sinh) 0

- Mầm non, tiểu học 50.000 0 50.000

C

Học sinh ở xã và tham gia tiếng

 Anh do người Việt Nam giảng dạy, không 

tham gia bán trú 46.000 414.000 218.000 2.027.000 172.000 1.613.000

1 Các khoản thu bắt buộc



Tăng Giảm Tăng Giảm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Ghi chúTiền/ngày

(Tính 

mức tối 

đa)

Tiền/1 

tháng

(Tính mức 

tối đa)

Tiền/1 năm

(Tính mức 

tối đa)

Tiền/ngày 

(tiết)

(Tính mức 

tối đa)

Tiền/1 tháng

(Tính mức 

tối đa)

Tiền/1 năm

(Tính mức tối 

đa)

So sánh giữ (4) và (7) So sánh giữ (5) và (8)TT Nội dung thu

Mức thu 

NH 2021-2022

Mức thu

NH 2022-2023 (bao gồm mức thu mới)

So sánh giữa mức cũ và 

mức mới sau khi có NQ (nếu HS tham gia tất 

cả các nội dung)

a) Học phí 46.000 414.000 46.000 414.000 0 0

b) BHYT bắt buộc 0 0 0 0 0 0

2 Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ

2.1. Bán trú

a) Tiền ăn 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Điện, nước 0 0 0 0 0 0 0 0

c)
Hỗ trợ bồi dưỡng 

CBQL, GV,, NV thực hiện bán trú 0 0 0 0 0 0 0 0

d) Bổ sung xong, nồi,… 0 0 0

2.2 Khoản thu thực hiện CT, HĐGD bổ trợ, BD,….

Tổ chức bồi dưỡng chương trình trẻ mầm non 

làm quen với tiếng Anh

- Giáo viên người Việt Nam giảng dạy 15.000 120.000 1.080.000 120.000 1.080.000

2.3
Các chương trình phát triển năng khiếu thể thao, 

nghệ thuật

Các chương trình phát triển năng khiếu thể thao

(bơi lội,...) 13.000 52.000 468.000 52.000 468.000

2.4
Khoản thu mua các loại đồ dùng, dịch vụ phục 

vụ học tập, hoạt động giáo dục 

a) Thẻ học sinh 15.000 15.000

b)
Vệ sinh trường học (khu vực chung cho học 

sinh) 50.000 50.000

D

Học sinh ở phường/thị trấn và tham gia tiếng 

Anh do người nước ngoài giảng dạy, không 

tham gia bán trú 89.000 801.000 43.000 381.000 3.494.000 292.000 2.693.000

I Các khoản thu

1 Các khoản thu bắt buộc

a) Học phí 89.000 801.000 89.000 801.000 0 0

2 Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ

2.1. Bán trú



Tăng Giảm Tăng Giảm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Ghi chúTiền/ngày

(Tính 

mức tối 

đa)

Tiền/1 

tháng

(Tính mức 

tối đa)

Tiền/1 năm

(Tính mức 

tối đa)

Tiền/ngày 

(tiết)

(Tính mức 

tối đa)

Tiền/1 tháng

(Tính mức 

tối đa)

Tiền/1 năm

(Tính mức tối 

đa)

So sánh giữ (4) và (7) So sánh giữ (5) và (8)TT Nội dung thu

Mức thu 

NH 2021-2022

Mức thu

NH 2022-2023 (bao gồm mức thu mới)

So sánh giữa mức cũ và 

mức mới sau khi có NQ (nếu HS tham gia tất 

cả các nội dung)

a) Tiền ăn 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Điện, nước 0 0 0 0 0 0 0 0

c)
Hỗ trợ bồi dưỡng 

CBQL, GV,, NV thực hiện bán trú 0 0 0 0 0 0 0 0

d) Bổ sung xong, nồi,… 0 0 0 0

2.2 Khoản thu thực hiện CT, HĐGD bổ trợ, BD,….

Tổ chức bồi dưỡng chương trình trẻ mầm non 

làm quen với tiếng Anh

- Giáo viên người nước ngoài giảng dạy
30.000 240.000 2.160.000 240.000 2.160.000

2.3
Các chương trình phát triển năng khiếu thể thao, 

nghệ thuật

Các chương trình phát triển năng khiếu thể thao

(bơi lội,...) 13.000 52.000 468.000 52.000 468.000

2.4
Khoản thu mua các loại đồ dùng, dịch vụ phục 

vụ học tập, hoạt động giáo dục

a) Thẻ học sinh 15.000 0 15.000

b)
Vệ sinh trường học (khu vực chung cho học 

sinh) 0

- Mầm non, tiểu học 50.000 0 50.000

Ghi chú: 

- Tiếng Anh dạy 2 tiết/tuần; bơi lội dạy 1 tiết/tuần


