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SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM 

   TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 

 

THÔNG BÁO CÔNG KHAI 

KẾ HOẠCH CÁC KHOẢN THU – CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ HỌC SINH 

 NĂM HỌC 2021-2022 
          

     Điện Bàn, ngày     tháng 8 năm 2021 

 

Căn cứ công văn số 1754/LĐTBXH-TCGDNN ngày 09/6/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục 

nghề nghiệp năm học 2021-2022; 

Căn cứ quyết định số 2310/2021 ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam 

Về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm 

học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Nhà trường lập kế hoạch và thực hiện công khai các khoản thu phí, lệ phí, các 

khoản thu khác như sau: 

I. MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ: (HỌC PHÍ) 

 1.Mức thu học phí bắt buộc của 01 năm học là : 9 tháng  

-  Học sinh có hộ khẩu thường trú tại: 

* Miền núi:   20.000 đồng/1tháng/1hs. 

* Nông thôn:  65.000 đồng/1tháng/1hs. 

* Thành thị:         105.000 đồng/1tháng/1hs. 

- Lệ phí học tập : học sinh nộp từng tháng, từng quý, từng học kỳ hoặc cả năm 

tùy nhu cầu của học sinh. Nhà trường lập phiếu thu và xuất HĐ tài chính theo quy 

định. 

2.Mức thu BHYT bắt buộc (15 tháng):  

- BHYT bắt buộc(thẻ KCB): học sinh phải nộp tiền đúng thời hạn theo yều cầu 

của BHXH tỉnh Quảng Nam, để thực hiện nhu cầu gia hạn thẻ khám chữa bệnh 

được liên tục của học sinh (tính từ ngày 01/10/2021 đến 31/12/2022). 

Tổng số tiền đóng BHYT cho 15 tháng như sau:  1.005.750 đồng. 

 Trong đó:  -Mức tiền HS phải đóng :  704.025 đồng. 

-Ngân sách Nhà nước hỗ trợ:  301.725 đồng.    

4. Các khoản khác phục vụ nhu cầu học tập của học sinh : 

- Học sinh tự mua: Quần áo TD-QP (mẫu theo quy định của nhà trường); 

BHTT, Bảng tên cá nhân học sinh (5 cái/1năm học); Học bạ (dành cho HS khối 

10), Sổ liên lạc điện tử (1năm học), các khoản khác (nếu có)….. 

Học sinh tự mua, tự nguyện hoặc liên hệ bộ phận văn phòng để được hướng 

dẫn cụ thể. 

II/ CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ HỌC SINH : 

 - Chế độ miễn, giảm học phí theo quy định Nhà nước như sau: 

- Đơn xin miễn - giảm theo mẫu  (PHỤ LỤC II ) của TT 86 – Mẫu ở cuối văn 

bản này. 
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- Giấy chứng nhận hộ nghèo, Cận nghèo(mẫu Phụ lục số 2e)do UBND xã đóng 

dấu đỏ  (Đóng dấu đỏ xác nhận tại năm 2021 có giá trị để thực hiện đến hết  ngày 

31/12/2021)thì được hưởng chính sách của năm 2021 đó. 

- Con thương binh, bệnh binh , khuyết tật  thuộc diện hộ nghèo hộ cận nghèo; 

mồ côi cả cha lẫn mẹ thì có giấy xác nhận của địa phương nơi học sinh đang cư trú 

hoặc photô có công chứng giấy tờ được hưở ng chính sách của phụ hu ynh; kèm theo 

giấy khai sinh(hoặc hộ khẩu) chứng minh học sinh là con ông, bà đó. 

- GVCN thu hồ sơ miễn giảm của HS lập“ BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH” 

gởi về phòng Tài vụ trứơc ngày 02/10/2021. 

III/ THỜI GIAN THU TIỀN HỌC PHÍ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ MIỄN GIẢM : 

- Thời gian thu tiền học phí: từ ngày 6/9/2021. 

- Thời gian thu hồ sơ miễn giảm : từ 06/9/2021 đến 30/9/2021. 

 - Thời gian Kế toán tổng hợp hồ sơ chế độ của học sinh nộp báo cáo về đơn vị 

cấp trên là : ngày 05/10/2021. 

 Trên đây là nhi ệm vụ bắt buộc ; Đề nghị GVCN triển khai đến học sinh đ úng 

theo quy định của Nhà nước . Đến thời điểm trên học sinh nào không nộp hồ sơ chế 

độ đúng thời hạn về phòng tài vụ xem như không có hồ sơ và không được hưởng chế 

độ chính sách miễn giảm học phí theo quy định. 

 Căn cứ vào nhiệm vụ này nhà trường dựa trên chỉ tiêu đề ra học sinh chấp 

hành đúng Điều lệ Nội quy, Quy định của Trường để đưa vào tiêu chí thi đua của lớp 

trong năm học 2020-2021. 
  

            HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:  

Báo cáo đơn vị cấp trên        (Đã ký) 

Báo cáo BGH 

CB,GV,NV- HS để thực hiện 

Phòng tài vụ để thực hiện 

Công khai: bảng tin nhà trường,.. 

Lưu VT  

                Võ Anh Tài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số lưu ý:  

- Chỉ thu hồ sơ chế độ miễn giảm học sinh khối lớp 10 cho năm 2021 
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PHỤ LỤC II-TT86 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 

năm 2016 củaLiên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh 

và Xã hội) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------ 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 
(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo  

và học sinh phổ thông công lập) 

 

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông) 

Họ và tên (1): 

Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2): 

Hiện đang học tại lớp: 

Trường: 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định 86) 

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được 

xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành. 

  

  …..…, ngày    tháng    năm….. 

Người làm đơn (3) 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học 

sinh phổ thông ghi tên của học sinh. 

(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này. 

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông. 

  

 

 

 

 

 

 


