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THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ XE BUS 

1. Quy trình đăng ký xe bus 

 

   B1 

 

                                           Không sắp  

                                           tuyến được 

 

 

  B2 

 

        Sắp tuyến được                        

                     

   B3 

 

 

     

 

   B4 

 

- Bước 1: PH viết Phiếu đăng ký và ký 

cam kết đối với PH không trực tiếp đón 

con tại điểm trả ở Phòng tuyển sinh. 

 

- Bước 2: Tiếp nhận thông tin, Bộ phận 

điều phối xe bus sắp tuyến và phản hồi 

PHHS theo thời gian quy định.  

 

- Bước 3: PHHS hoàn thành đóng phí 

xe bus sau khi Bộ phận xe bus thông 

báo xếp được tuyến. 

 

- Bước 4: Thực hiện đưa/đón học sinh 

theo cam kết và quy định. 

 

* Lưu ý:  

- Để đăng ký cho tháng tiếp theo, PH 

vui lòng hoàn thành đóng phí trước 

ngày 25 tháng này. 

- Để hủy dịch vụ xe bus, PH vui lòng gửi 

đơn tại Phòng tuyển sinh trước ít nhất 

15 ngày. 

 

 

2. Thời gian đăng ký và sắp tuyến hàng tháng: 

TT 
Tiếp nhận hồ sơ và 

phản hồi thông tin 

Thời gian sắp tuyến 

và phản hồi PH 

Ngày bắt đầu dịch 

vụ nếu được chấp 

thuận 

Đợt 1 
Từ ngày 11 tháng này 

đến hết ngày 25 

Từ ngày 26 

đến ngày 30 

Ngày 01 của tháng 

kế tiếp 

Đợt 2 
Từ ngày 26 tháng trước 

đến hết ngày 10 

Từ ngày 11 

đến ngày 15 

Ngày 16 hàng 

tháng 

 

3. Phí và hoàn trả phí 

- Phí đón tại điểm, và được xác định từ điểm đón đến Trường (Km). 

- Trong các trường hợp con nghỉ học, hoặc PH tự ý hủy dịch vụ, nhà trường 

không hoàn lại phí bus tháng đó. 

Nhận thông 

tin/ Phản 

hồi 

PHHS nộp phí bus 

Tiếp nhận 

đăng ký 

Thực hiện 

đón – trả 
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- Các ngày nghỉ lễ trong tháng sẽ được hoàn lại phí (Tổng phí/ tháng chia 

cho số ngày thực tế trong tháng đó). 

3. Quy định đưa/ đón 

- PH vui lòng cho con có mặt ở điểm đón sớm 5 phút trước khi xe bus đến. 

- Thời gian chờ tối đa là 2 phút. Sau 2 phút xe sẽ tự động dời vị trí. 

- Nếu HS không đi xe bus, PH vui lòng báo Thầy/Cô phụ trách xe hoặc bộ 

phận điều phối xe bus trước 1 ngày. 

- Xe bus của trường không đưa đón HS trong trường hợp các em có giờ 

ngoại khóa sớm hơn hoặc trễ hơn so với khung giờ chung của trường. 

- Thời gian và điểm đón/trả có thể thay đổi khi có HS đăng ký mới, nhà xe 

sắp xếp lại lộ trình cho phù hợp. 

- Điểm trả thông thường là điểm đối diện điểm đón, tùy lộ trình tuyến và 

điều kiện giao thông thực tế.  

- Danh sách điểm đón có thể thay đổi theo tình hình đăng ký thực tế. 

- Trường hợp học sinh vi phạm nội quy khi đi xe bus (không thắt dây an 

toàn, không tuân theo sự hướng dẫn của Thầy/Cô quản lý, đánh nhau, nói tục chửi 

bậy…) và không có ý thức thay đổi sau khi nhắc nhở, Nhà trường có quyền chấm 

dứt dịch vụ đưa đón mà không hoàn lại phí. 

(Mọi phản hồi về dịch vụ xe bus PHHS liên hệ hotline: 0834.669.669, bấm nhánh 104) 

 

 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 202… 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Đạt 
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