
PHỤ LỤC 3

CẤP THCS

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

66.500 699.000 350.500 3.440.000 284.000 2.741.000

1 Các khoản thu bắt buộc

a) Học phí 33.000 297.000 33.000 297.000 0 0

b) BHYT bắt buộc 33.500 402.000 33.500 402.000 0 0

2 Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ

2.1
Khoản thu thực hiện CT, HĐGD 

bổ trợ, BD,….

a)
Tổ chức bồi dưỡng chương trình 

tiếng Anh tăng cường 

- Giáo viên người Việt Nam

giảng dạy
15.000 120.000 1.080.000 120.000 1.080.000

b)

Tổ chức các hoạt động giáo dục 

bổ trợ, bồi dưỡng năng khiếu học 

sinh,… ngoài giờ học chính khóa

Giáo dục kỹ năng sống, tư vấn

tâm lý học đường
13.000 52.000 468.000 52.000 468.000

Hoạt động trải nghiệm, hướng

nghiệp
Theo thỏa thuận

c)
Các chương trình phát triển năng 

khiếu thể thao, nghệ thuật

Tiền/ngày

(Tính mức tối 

đa)

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 chú
Tiền/1 tháng

(Tính mức 

tối đa)

Tiền/1 năm

(Tính mức tối 

đa)

Tiền/ngày 

(tiết)

(Tính mức tối 

Tiền/1 tháng

(Tính mức tối 

đa)

Tiền/1 năm

(Tính mức tối 

đa)

So sánh giữ (4) và (6) So sánh giữ (5) và (7)
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)

Tiền/ngày

(Tính mức tối 

đa)

Ghi chú
Tiền/1 tháng

(Tính mức 

tối đa)

Tiền/1 năm

(Tính mức tối 

đa)

Tiền/ngày 

(tiết)

(Tính mức tối 

Tiền/1 tháng

(Tính mức tối 

đa)

Tiền/1 năm

(Tính mức tối 

đa)

So sánh giữ (4) và (6) So sánh giữ (5) và (7)
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)

Các chương trình phát triển năng

khiếu thể thao (bơi lội, bóng đá,

bóng bàn, cầu lông,...)

13.000 52.000 468.000 52.000 468.000

Các chương trình phát triển năng

khiếu nghệ thuật (âm nhạc, mỹ

thuật,...)

15.000 60.000 540.000 60.000 540.000

2.2

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) Sổ liên lạc điện tử 52.000 52.000

c)
Vệ sinh trường học (khu vực 

chung cho học sinh)
30.000 30.000

d)

Khoản thu giấy thi, giấy nháp, 

photo đề kiểm tra thi giữa kỳ, 

cuối kỳ

2.000 88.000 88.000

B

Học sinh ở phường/thị trấn và 

tham gia tiếng Anh do người 

nước ngoài giảng dạy

100.500 1.005.000 504.500 4.826.000 404.000 3.821.000

1 Các khoản thu bắt buộc

a) Học phí 67.000 603.000 67.000 603.000 0 0

b) BHYT bắt buộc 33.500 402.000 33.500 402.000 0 0

2 Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ

2.1
Khoản thu thực hiện CT, HĐGD 

bổ trợ, BD,….

a)
Tổ chức bồi dưỡng chương trình 

tiếng Anh tăng cường 

- Giáo viên người nước ngoài

giảng dạy
30.000 240.000 2.160.000 240.000 2.160.000



Tăng Giảm Tăng Giảm

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

Tiền/ngày

(Tính mức tối 

đa)

Ghi chú
Tiền/1 tháng

(Tính mức 

tối đa)

Tiền/1 năm

(Tính mức tối 

đa)

Tiền/ngày 

(tiết)

(Tính mức tối 

Tiền/1 tháng

(Tính mức tối 

đa)

Tiền/1 năm

(Tính mức tối 

đa)

So sánh giữ (4) và (6) So sánh giữ (5) và (7)
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)

Tổ chức các hoạt động giáo dục 

bổ trợ, bồi dưỡng năng khiếu học 

sinh,… ngoài giờ học chính khóa

Giáo dục kỹ năng sống, tư vấn

tâm lý học đường
13.000 52.000 468.000 52.000 468.000

Hoạt động trải nghiệm, hướng

nghiệp
Theo thỏa thuận

c)
Các chương trình phát triển năng 

khiếu thể thao, nghệ thuật

Các chương trình phát triển năng

khiếu thể thao (bơi lội, bóng đá,

bóng bàn, cầu lông,...)

13.000 52.000 468.000 52.000 468.000

Các chương trình phát triển năng

khiếu nghệ thuật (âm nhạc, mỹ

thuật,...)

15.000 60.000 540.000 60.000 540.000

2.2

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) Sổ liên lạc điện tử 52.000 0 52.000

c)
Vệ sinh trường học (khu vực 

chung cho học sinh)
30.000 0 30.000

d)

Khoản thu giấy thi, giấy nháp, 

photo đề kiểm tra thi giữa kỳ, 

cuối kỳ

2.000 88.000 0 88.000

Ghi chú

- Tiếng Anh dạy 2 tiết/tuần;

-  Bơi lội, trải nghiệm, tư vấn tâm lý,... dạy 1 tiết/tuần


