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         Số: ......./TB-THPTCLQĐ                       Đà Nẵng, ngày     tháng      năm 2022 

 

th«ng b¸o  

Các khoản thu năm học 2022-2023 

 

I. Các khoản thu bắt buộc 

* Tiền học phí: Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 14/7/2022, thành phố 

hỗ trợ 100% học phí (miễn nộp học phí) cho học sinh. 

* Tiền vệ sinh học đường (Theo Quyết định số 154/QĐ-THPTCLQĐ ngày 

25/7/2022):  

       + Mức thu: 50.000đ/học sinh/năm học. 

       + Thời điểm thu: Thu một lần theo đơn vị lớp. Triển khai thu sau khi họp Ban 

đại diện CMHS. 

       + Phương thức thu: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (số tài khoản đính kèm) 

II. Các khoản thu hộ 

* Bảo hiểm y tế bắt buộc: Thực hiện theo công văn số 1221/BHXH-QLT ngày 

13/7/2021 của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng V/v hướng dẫn thu BHYT học 

sinh, sinh viên. 

+ Lớp 10, 11: thu 563.220 đồng/học sinh, thẻ BHYT được gia hạn nối tiếp với 

ngày cuối hạn sử dụng của thẻ đang sử dụng và có giá trị sử dụng từ ngày 

01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.  

+ Lớp 12: thu 422.415 đồng/học sinh, thẻ BHYT được gia hạn nối tiếp với 

ngày cuối hạn sử dụng của thẻ đang sử dụng và có giá trị sử dụng từ ngày 

01/01/2023 đến ngày 30/9/2023.  

+ Trường hợp học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo, bộ đội, công an, ... đã 

được cấp thẻ BHYT trong thời gian nêu trên thì không phải nộp khoản này. 

+ Học sinh lớp 10 nộp 01 bản photo thẻ BHYT đang sử dụng để nhà trường 

nhập dữ liệu gửi về cơ quan BHXH. 

+ Thời điểm thu: đến ngày 30/9/2022. 

+ Phương thức đóng: Phụ huynh học sinh (PHHS) có thể đăng ký theo các 

phương thức đóng: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Trường hợp tham gia phương thức 3 

tháng, 6 tháng khi thẻ BHYT sắp hết hạn PHHS phải tiếp tục đăng ký tham gia để 

thẻ BHYT có giá trị liên tục đến hết năm tài chính. Khuyến khích học sinh tham 

gia BHYT theo phương thức 12 tháng. 

       + Phương thức thu: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (số tài khoản đính kèm). 



III. Thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh 

Nhà trường thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh tiếp 

tục thực hiện theo Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng quy định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát 

nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách hiện hành khác theo các 

văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền. 

* Hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập. 

+ Bản sao chứng thực giấy chứng nhận của đối tượng thuộc diện được hỗ trợ 

chi phí học tập. 

* Nơi nhận: Hồ sơ nộp trực tiếp cho kế toán nhà trường. 

* Thời gian thực hiện: Mọi thủ tục hồ sơ phải nộp cho nhà trường trong vòng 45 

ngày kể từ ngày khai giảng năm học để tổng hợp xét duyệt. Ngoài thời gian qui 

định trên nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết. 

Trên đây là thông báo các khoản thu trong năm học 2022-2023, trường hợp 

phụ huynh, học sinh có thắc mắc, đề nghị gặp kế toán nhà trường để được giải 

thích cụ thể./. 

 

Nơi nhận:         HIỆU TRƯỞNG 

- BGH;                                                                                      
- Giáo viên chủ nhiệm, kế toán; 

- Niêm yết công khai; 

- Website nhà trường; 

- Lưu VT, Hồ sơ công khai. 

                  

 

                 Lê Vinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN BẰNG CHUYỂN KHOẢN 

(Kèm theo thông báo số         /TB-THPTCLQĐ ngày     /     /2022) 

 

Đơn vị nhận tiền: TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 

Địa chỉ: 01 Vũ Văn Dũng, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. 

Mã số thuế: 0400581581;  

Số tài khoản: 36836836868. 

Tại: Ngân hàng TMCP Á Châu. 

* Lưu ý khi nộp tiền vào tài khoản trong nội dung nộp tiền cần ghi rõ họ tên 

học sinh, lớp để nhà trường theo dõi. 
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