
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TP CẦN THƠ 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN  LÝ  TỰ TRỌNG 

 

Số:  136/TB-LTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

          Cần Thơ, ngày  31 tháng 8 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Về các khoản thu năm học 2020- 2021 

 

 I. Thu học phí 

Thực hiện công văn số 2043/SGDĐT-KHTC ngày 11 tháng 8 năm 2020 

của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện nghị 

quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của hội đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ  và các chính sách hỗ trợ trẻ em, học sinh phổ thông năm 

học 2020-2021 

- Mức thu học phí : 75.000 đồng/ tháng. 

- Hình thức thu: Thu hàng tháng , CMHS được quyền đóng gộp từng học 

kỳ hoặc cả năm khi có nhu cầu. 

 * Chính sách miễn giảm học phí: 

 + Thực hiện nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ 

quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ 

năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021;  

+ Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số nghị định 86/2015/NĐ-CP 

ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với 

cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021 

+ Thông tư liên tịch số 09/206/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 

30/3/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 

2/10/2015. 

Học sinh thuộc các đối tượng miễn giảm học phí (hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

con thương binh, người có công cách mạng …) học sinh photo sổ hộ nghèo, hộ 



cận nghèo, thẻ thương binh, các giấy tờ liên quan… đã được cấp thuộc các đối 

tượng miễn, giảm học phí nộp tại phòng tài chính. 

 Hạn cuối 15/9/2020 

* Hồ sơ miễn giảm học phí gồm: Đơn xin miễn giảm học phí (theo mẫu), 

hồ sơ minh chứng có công chứng ( Sổ hộ nghèo, mồ côi cha lẫn mẹ, cận nghèo, 

thẻ thương binh v.v..). 

* Hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập gồm : Đơn xin hỗ trợ CPHT (theo mẫu), hồ 

sơ minh chứng có công chứng ( Sổ hộ nghèo, mồ côi cha lẫn mẹ v.v..) 

II. Bảo hiểm y tế 

- Căn cứ Thông báo số 525/BHXH-BPT ngày 21/8/2020 của BHXH thành 

phố Cần Thơ về mức đóng bHYT học sinh, sinh viên. 

- Đăng ký tham gia BHYT 12 tháng số tiền đóng là  563.220 đồng.  

- Hạn cuối nộp tiền : 15/9/2020. 

* Học sinh thuộc các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân của 

công an, sĩ quan, hạ sĩ quan, …photo thẻ BHYT của HS đã được cấp, nộp tại 

phòng tài chính. Hạn cuối 15/9/2020. 

III. KHOẢN THU HỘ -CHI HỘ   

1. Thẻ học sinh, chụp hình : 25.000 đ/ học sinh ( Chỉ thu học sinh khối 10). 

2. Bảo hiểm tai nạn: Cha mẹ học sinh tự nguyện đăng ký tham gia BHTN 

cho học sinh, Mức đóng: 90.000 đ/năm/học sinh.  

* TỔNG KHOẢN THU BẮT BUỘC NH 2020-2021: 1.238.220 đồng. 

- BHYT 12 tháng : 563.220 đồng. 

- Học phí 09 tháng : 675.000 đồng. 

IV. HÌNH THỨC THU 

1. Khoản thu bắt buộc (Học phí, BHYT) 

Phụ huynh nộp tiền vào tài khoản trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, cụ 

thể : 

+ Tên tài khoản: Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng 

+ Số tài khoản: 1016022283 

+ Mở tại: Ngân hàng vietcombank – chi nhánh Cần Thơ,  



Phụ huynh có thể nộp tiền bằng các hình thức sau: 

a) Phụ huynh nộp tiền tại trường: Nhân viên ngân hàng sẽ hỗ trợ thu vào 

buổi sáng 7h00 đến 9h00 từ ngày 07/9/2020 đến 18/9/2020 (trừ thứ 7, chủ nhật). 

b) Ngoài thời gian trên phụ huynh có thể nộp tiền học phí và BHYT tại các 

phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại Cần Thơ hoặc nộp tiền qua ngân 

hàng điện tử. 

Cú pháp nộp tiền : “Tên học sinh- lớp - HP…tháng - BHYT …tháng”. 

2. Khoản thu hộ ( chụp hình, BHTN) 

Thu theo danh sách đăng ký và thu tiền tại lớp. 

 

Nơi nhận :  
- Toàn trường; 

- CMHS; 

- Website trường; 

- Dán bảng thông tin trường; 

- Lưu VP. 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

    

 

 

 

Huỳnh Bửu Tính 

     

         

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Phụ lục IV 

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 của Liên 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 học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp và giáo dục đại học công lập) 

 

Kính gửi: Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng  

 

Kính gửi: Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng  

 Họ và tên (2) :…………………………………………………………… 

 Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (3): ............................................ 

 Hiện đang học tại lớp:  …………………………………………………… 

 Trường: Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng  

 Thuộc đối tượng: ……………………………………………………….. 

            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. 

 Cần Thơ, ngày      tháng       năm 2020 

Duyệt 

 

Người làm đơn (3) 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC III 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

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

30 tháng 3 năm 2016 của Liên 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 HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

(Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị 

định 86/2015/NĐ-CP ) 

 Kính gửi: Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng  

 Họ và tên (2) : …………………………………………………………… 

 Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (3): ............................................ 

 Hiện đang học tại lớp:  ……………………………………………………. 

 Trường: Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng  

 Thuộc đối tượng: ………………………………………………………….. 

 

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

đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định và 

chế độ hiện hành.  

 

 Cần Thơ, ngày      tháng       năm 2020 

Duyệt 

 

Người làm đơn (3) 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=86/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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