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QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH
I. PHÍ PHỎNG VẤN, KIỂM TRA
- Chỉ áp dụng cho học sinh chưa theo học tại Hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức có
nhu cầu vào Trường, phí này không hoàn lại.
- Đối với học sinh không đạt phỏng vấn lần 1, được lựa chọn phỏng vấn thêm lần 2
trong 3.
+ Phí phỏng vấn: Đóng phí như lần 1.
II. CÁC KHOẢN PHÍ ĐẦU NĂM
1. Phí Cơ sở vật chất - hỗ trợ phát triển trường
- Khoản phí này đóng hàng năm, phục vụ cho việc nâng cấp cơ sở vật chất lớp học,
trường học, nâng cấp, bổ sung thêm các trang thiết bị phục vụ việc dạy học, rèn
luyện,…
2. Sách vở
- Sách Tiếng Anh: Khoản phí này được tạm thu một khoản đầu năm, và sẽ kết toán
chi phí cuối năm học, theo đầu số lượng sách thực tế học sinh đã nhận thực tế trong
năm học.
- Sách giáo khoa đóng theo thông báo.
3. Học tập ngoại khóa
- Nhà trường có các chương trình học tập ngoại khóa bắt buộc hàng năm theo quy
định của Bộ Giáo Dục nhằm giúp học sinh được trải nghiệm và vận dụng những kiến
thức đã học vào thực tiễn.
- Khoản phí này được tạm thu một khoản đầu năm và sẽ kết toán chi phí cuối năm
học, theo từng lần đi tham quan dã ngoại thực tế.
4. Phí khác
- Phí in ấn tài liệu: đây là chi phí in đề thi, tài liệu học tập, phiếu bài tập về nhà,…
- Học liệu mỹ thuật: Đây là phí để mua dụng cụ đặc thu của môn học phục vụ cho
học sinh trong năm học
- Phí BHXH: đây là chi phí đóng bảo hiểm y tế cho học sinh (Nhà trường thu hộ cơ
quan bảo hiểm). Là khoản bắt buộc đối với tất cả học sinh ngoại trừ con của công
an, bộ đội.
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III. HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA
- Học phí chính khóa không bao gồm: phí học các câu lạc bộ ngoài giờ chính khóa.
- Mức học phí niêm yết và chính sách ưu đãi, hạn đóng áp dụng theo biểu phí của
từng năm học mà học sinh nhập học.
- Ưu đãi học phí chính khóa cho học sinh có anh/chị/em ruột đang theo học tại Tuệ
Đức Hà Nội là 10% (Áp dụng từ con thứ hai). Ưu đãi được điều chỉnh hoặc kết thúc
khi anh/chị/em ruột dừng học tại Tuệ Đức và Phụ Huynh có trách nhiệm bổ sung
phần phí ưu đãi đã được khấu trừ trước đó tính từ thời điểm thay đổi.
- Ưu đãi học phí chính khóa cho con ruột hoặc con nuôi hợp pháp của con cán bộ
nhân viên đang làm việc và có hợp đồng chính thức tại trường Xanh Tuệ Đức. Ưu
đãi được điều chỉnh hoặc kết thúc khi Bố/Mẹ của học sinh chấm dứt hợp đồng lao
động chính thức.
- Các tháng học online: học phí tùy từng thời điểm nhà trường sẽ được thông báo
trực tiếp tới phụ huynh.
VI. DỊCH VỤ KHÁC
1. Dịch vụ ăn
- Nếu học sinh nghỉ học có phép: có đơn của Phụ huynh học sinh và có giấy xác
nhận của Giáo viên chủ nhiệm tại những ngày đó thì sẽ được hoàn lại phí ăn của
những ngày nghỉ.
- Điều chỉnh theo năm học hoặc theo mức tăng giảm của thực phẩm (nếu có).
- Ăn sáng:
+ Chỉ áp dụng đối với học sinh đăng ký ăn sáng tại Trường (đầu năm học PH sẽ đăng
ký theo link, sau khi đăng ký sẽ được áp dụng trong suốt năm học đó, không thay
đổi).
+ Để hủy dịch vụ ăn sáng (chỉ áp dụng với những trường hợp có đã đăng ký ăn sáng
nhưng do bệnh lý cần có chế độ ăn riêng- có xác nhận của bác sỹ), Phụ huynh cần
làm đơn xin hủy, nộp cho Giáo viên chủ nhiệm.
- Ăn trưa, chiều:
Bắt buộc 100% học sinh học tại trường. Bao gồm 1 bữa trưa và 1 bữa xế chiều.
2. Dịch vụ bán trú
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Học sinh ngủ trưa tại trường dưới sự quản lý của giáo viên (Nhà trường không
tính phí, hay được coi như khoản phí đã tính trong học phí)
3. Dịch vụ nội trú
Dành cho học sinh từ lớp 5 trở lên, được học chính thức tại trường và đạt sau
khi phỏng vấn nội trú. Quản lý và sinh hoạt ngoài thời gian lên lớp:
- Ở lại Ký túc xá buổi tối.
- Ăn tối từ thứ 2 đến thứ 5.
- Giáo viên quản lý ký túc xá, giám sát buổi tối việc học tập, sinh hoạt theo phòng,
nhóm.
- Giáo viên rèn luyện thể lực, hoạt động sự kiện riêng.
- Nhân viên phục vụ bếp, giặt máy, bảo vệ, vệ sinh sạch đẹp.
- Điện, nước, xà phòng và các chi phí khác.
4. Dịch vụ xe buýt
- Nhà trường cung cấp dịch vụ xe buýt theo hai hình thức đón tại điểm và đón tại
nhà (Nếu địa điểm nhà thuận lợi).
- Mức phí tùy thuộc vào khoảng cách thực tế và cung đường từ điểm đón/ trả học
sinh đến trường.
- Học sinh có nhu cầu đăng ký mới/thay đổi địa điểm đón trả/hủy dịch vụ cần đang
ký theo biểu mẫu.
- Có bảng chi phí tham khảo theo các địa điểm được bộ phận xe Bus cập nhật theo
từng năm học.
5. Dịch vụ trông ngoài giờ
- Phụ huynh có nhu cầu gửi học sinh ngoài khung giờ hoạt động chính thức của
trường có thể đăng ký và nộp phí theo tháng.
- Thời gian trông từ 17h đến 18h.
6. Đồng phục
- Học sinh có thể mua lẻ từng loại đồng phục theo nhu cầu hoặc mua theo combo
tiêu chuẩn của nhà trường (Combo được ghi chi tiết trong biểu phí của năm học).
V. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
1. Thời hạn đóng phí
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- Đối với học sinh đang học tại trường Xanh Tuệ Đức: thời hạn đóng học phí và các
khoản đầu năm của năm học mới chậm nhất vào ngày 15/07 và thời hạn đóng học
phí của kỳ 2 muộn nhất vào ngày 15/1 (Nếu phụ huynh đóng theo kỳ).
- Đối với học sinh nhập học vào năm học mới, thời hạn đóng học phí theo biểu phí
của Nhà trường.
- Các khoản phí dịch vụ như: tiền ăn, xe bus…. Phụ huynh cần đóng trước ngày 10
hàng tháng.
Lưu ý: Phụ huynh cần hiểu rõ trách nhiệm hoàn tất các khoản phí và thời hạn chi trả
phí của mình. Việc thông báo nhắc nhở của nhà trường vì một lý do nào đó không
đến được với phụ huynh không có ý nghĩa cho việc trì hoãn trách nhiệm chi trả các
khoản phí của Học sinh theo quy định.
2. Quy định đối với trường hợp đóng phí muộn
- Trường hợp quá hạn dưới 40 ngày:
+ Thông báo đóng phí qua các kênh: tin nhắn, gọi điện, zalo, mail, sổ liên lạc điện
tử,...
- Trường hợp quá hạn trên 40 ngày:
+ Trường sẽ có thông báo bằng văn bản (bản cứng, bản mềm) tới phụ huynh và ghi
rõ hạn đóng.
+ Thông báo ngừng tiếp nhận học sinh cho đến khi phụ huynh hoàn thành hết nghĩa
vụ đóng các khoản phí còn nợ.
- Các trường hợp khác:
+ Sẽ được bộ phận tuyển sinh/kế toán hay phụ huynh đề xuất bằng văn bản đến Ban
điều hành để được xem xét duyệt.
+ Chỉ khi văn bản đề xuất được duyệt, mới áp dụng ngoài quy định đóng phí muộn
theo quy định.
3. Các hình thức thanh toán
- Hình thức tiền mặt:
+ Phòng Kế Toán, Tầng 2, Trường Tiểu học và trung học cơ sở Xanh Tuệ Đức, B1.4TH01 KĐT Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.
- Hình thức chuyển khoản:
+ Phụ huynh chuyển khoản theo thông tin tài khoản Nhà trường cung cấp.
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+ Nội dung chuyển khoản phải có đầy đủ các thông tin sau: Mã học sinh (nếu có),
Họ và tên học sinh, ngày sinh, lớp, tên PH, tên phí
* Lưu ý:
- Đối với các giao dịch trực tiếp tại quầy.
- Tất cả mọi giao dịch của nhà trường đều có phiếu xác nhận bằng phiếu thu tiền;
- Phụ huynh có trách nhiệm tự bảo quản và giữ phiếu xác nhận để đối chiếu với kế
toán nếu có vấn đề về tài chính xảy ra.
- Đối với các giao dịch qua chuyển khoản.
- Khi Nhà trường nhận được số tiền sẽ làm phiếu thu và gửi lại biên lai thu phí vào
Email PH đăng ký ban đầu sau chậm nhất 7 ngày kể từ khi Trường nhận được tiền.
- Sau 7 ngày kể từ khi Phụ huynh giao dịch chuyển khoản, không nhận được Email
xác nhận vui lòng liên hệ tổng đài của Nhà trường để yêu cầu được phản hồi.
VI. QUY ĐỊNH HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG HOẶC DỪNG GIỮA NĂM
HỌC
- Khi học sinh rút hồ sơ/ bảo lưu/thôi học Phụ huynh cần có thông đến bộ phận tuyển
sinh trước 15 ngày học sinh rút hồ sơ/ bảo lưu/thôi học chính thức. Quy định này áp
dụng với cả học sinh mới nhập học và học sinh đang học tại trường Xanh Tuệ Đức.
- Các khoản phí khi học sinh rút hồ sơ/ bảo lưu/thôi học như sau:
1. Trường hợp thiếu phí
- Phụ huynh có trách nhiệm hoàn thành tất cả các khoản phí còn thiếu (nếu có) trước
khi nhà trường hoàn trả hồ sơ.
2. Trường hợp dư phí
- Học sinh nghỉ học giữa chừng.
- Học phí: Hoàn trả 90% học phí thực đóng của các tháng còn lại (nếu có)
- Quỹ phát triển trường (cơ sở vật chất) và các khoản phụ phí khác như: phí in ấn tài
liệu, học liệu mỹ thuật không được hoàn lại.
- Các dịch vụ đi kèm: tiền ăn, xe bus, nội trú…. Được hoàn trả 100% số tiền còn dư
(nếu có) sau khi đã trừ các khoản phí thực tế đã sử dụng theo quy định.
- 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 khoản dịch vụ khác như: ăn, xe bus, ngoại khóa sẽ
được hoàn lại.
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- Học sinh đã đóng phí nhưng chưa học:
+ Học phí: Hoàn trả 100% học phí thực đóng nếu phụ huynh gửi đơn thông báo rút
hồ sơ chính thức cho văn phòng ít nhất 30 ngày trước khi niên học bắt đầu (Niên học
mới bắt đầu từ ngày thứ 2 tuần đầu tiên tháng 8 hàng năm).
+ Học phí: Hoàn trả 90% học phí thực đóng nếu phụ huynh gửi đơn thông báo rút
hồ sơ chính thức cho văn phòng trước khi niên học bắt đầu ít hơn 30 ngày (-10% phí
giữ chỗ).
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