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THÔNG BÁO HỌC PHÍ TRỌN GÓI HÀNG THÁNG 

NĂM HỌC 2022 - 2023 
 

Kính gửi: QUÝ CHA MẸ HỌC SINH 

 

Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt thông báo đến Quý cha mẹ học sinh 

học phí trọn gói hàng tháng năm học 2022 - 2023 như sau: 

1. Học phí trọn gói hàng tháng: (Đvt: đồng) 

Cấp học Lớp Học phí bán trú Phí nội trú 

Tiểu học 

1 4,400,000 2,600,000 

2 4,200,000 2,600,000 

3 4,200,000 2,600,000 

4 4,400,000 2,600,000 

5 4,400,000 2,600,000 

THCS 

6 4,800,000 2,700,000 

7 4,800,000 2,700,000 

8 5,300,000 2,700,000 

9 5,300,000 2,700,000 

THPT 

10 5,700,000 2,700,000 

11 5,700,000 2,700,000 

12 7,100,000 2,700,000 

 

Học phí trọn gói trên bao gồm: 

- Học chương trình chính khóa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Chương trình tăng cường:  

+ Khối Tiểu học: Tăng cường các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, học Tiếng Anh 

với giáo viên người nước ngoài và giáo dục kỹ năng sống. 

+ Khối Trung học: Tăng cường các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Tiếng 

Anh, học Tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài và giáo dục kỹ năng sống. 

- Chương trình dạy phụ đạo và bồi dưỡng cho học sinh. 

- Chương trình ngoại khóa gồm: các hoạt động thể dục thể thao, các câu lạc bộ năng 

khiếu, các chương trình trải nghiệm, dã ngoại trong giờ chính khóa… 
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- Phí bán trú và nội trú: Bao gồm tiền chỗ ở, điện nước, đồ dùng sinh hoạt (mùng, 

mền, gối, nệm), giặt ủi, vệ sinh ... 

- Tiền ăn: Ăn trưa (đối với học sinh bán trú); Ăn sáng, trưa, tối (đối với học sinh nội 

trú); học sinh Tiểu học có thêm phần ăn xế. 

- Học sinh bán trú, nếu có nhu cầu ăn sáng tại trường có thể đăng ký thêm. 

- Học sinh ở nội trú có nhu cầu ở lại ngày Chủ nhật thì đăng ký với Bộ phận quản 

nhiệm, mức phí là 150.000 đ/ngày. 

- Học phí này không bao gồm tiền xe đưa đón và chi phí tham quan ngoại tỉnh. 

- Học sinh đăng ký học môn Quần vợt đóng phí 200.000đ/tháng khi học 2 buổi/tuần. 

Chi phí sách giáo khoa Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, sách giáo khoa 

chương trình tiếng Anh tăng cường, vở học sinh, đồng phục, ba lô… : Quý cha mẹ mua 

khi học sinh nhập học.  

Bảo hiểm thân thể, Bảo hiểm y tế nộp theo quy định của Nhà nước. 

2. Chính sách ưu đãi học phí: 

- Ưu đãi dành cho anh chị em ruột: 

+ Giảm 10% học phí cho con thứ 2 khi Quý cha mẹ có 2 con cùng học tại trường. 

+ Giảm 20% học phí cho con thứ 3 khi Quý cha mẹ có 3 con cùng học tại trường. 

+ Giảm 30% học phí cho con thứ 4 khi Quý cha mẹ có 4 con cùng học tại trường. 

Lưu ý: Học phí giảm được tính trên học phí của con thứ hai/thứ ba trở đi (tức là 

con nhỏ nhất khi ghi danh). 

- Ưu đãi đóng trước: 

+ Đóng trước 01 năm học phí: Giảm 6% trên tổng các khoản đóng. 

+ Đóng trước 01 kỳ học phí: Giảm 4% trên tổng các khoản phí đóng. 

+ Đóng trước 03 tháng: Giảm 2% trên tổng các khoản phí đóng. 

- Ưu đãi khác: Giảm 20% học phí cho học sinh là con thương binh; giảm 40% học 

phí cho con liệt sĩ. 

Lưu ý: Học sinh thuộc nhiều đối tượng miễn giảm học phí sẽ được áp dụng một đối 

tượng có mức miễn giảm cao nhất. 

3. Chính sách hoàn trả học phí khi học sinh xin thôi học: 

Học sinh xin thôi học trong năm học, chính sách hoàn trả học phí sẽ được áp dụng 

như sau: 
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Trường hợp Quý cha mẹ đóng học phí theo tháng thì nhà trường sẽ không hoàn trả 

học phí khi học sinh xin thôi học. 

Trường hợp Quý cha mẹ đóng học phí theo quý, học kỳ hoặc năm học thì khi xin 

cho học sinh thôi học nhà trường sẽ hoàn trả lại học phí ở những tháng tiếp theo đã nộp 

học phí mà không học. 

4. Phương thức đóng học phí 

Việc thanh toán các khoản học phí được đóng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản: 

Tên tài khoản TRUONG TH THCS VA THPT HOANG VIET 

Số tài khoản 20166789009 

Tên ngân hàng TIÊN PHONG - CN ĐĂK LĂK 
 

Lưu ý: Các thông tin của học sinh bao gồm họ và tên, lớp và mục đích đóng tiền cần 

được ghi đầy đủ khi Quý cha mẹ thực hiện chuyển khoản. 

5. Chính sách học phí: 

- Học phí hằng năm sẽ được điều chỉnh tăng 5%/năm. Trong trường hợp lạm phát 

trên 10% thì sẽ điều chỉnh tăng 10%, lạm phát trên 20% sẽ điều chỉnh tăng 20%, lạm phát 

trên 30% sẽ điều chỉnh tăng 30%, ... 

- Trường hợp chuyển học phí chỉ áp dụng khi học sinh có anh chị em ruột đang theo 

học tại trường. Quý cha mẹ có nhu cầu bảo lưu/chuyển học phí/hoàn trả học phí cần gửi 

đơn yêu cầu cho nhà trường 15 ngày trước ngày ngừng học của học sinh. 

Mọi thắc mắc Quý cha mẹ học sinh vui lòng xin liên hệ: 

Phòng Tư vấn Tuyển sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt. 

Địa chỉ: Số 42 Phạm Hùng, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Điện thoại: 0262 35 888 99   Hotline: 0888 2 888 99 

Email: info@hoangviet.edu.vn     Website: www.hoangviet.edu.vn 
 

 Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 3 năm 2022 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 
 

 
 

Lê Đình Hiền 
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