
1 
 

 

 

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2019-2020 
(Áp dụng từ 1/1/2019 đến hết 31/5/2020) 

  

 

I. HỌC PHÍ 

Lớp 

Học phí 
công bố 

năm 2019-
2020 

Đóng học phí cả năm (VNĐ)  Đóng học phí theo kỳ (VNĐ)  

Trước 
15/04/2019 

(ưu đãi 
8%) 

Trước 
15/5/2019 
(ưu đãi 

6%) 

Trước 
15/6/2019 
(ưu đãi 

5%) 

Học kỳ I  Học kỳ II 

Trước 
15/4/2019 
(ưu đãi 

5%) 

Trước 
15/5/2019 
(ưu đãi 

3%) 

Trước 
15/6/2019 
(ưu đãi 

1%) 

Trước 
15/12/2019 

Mầm non 87.600.000 80.592.000 82.344.000 83.220.000 41.610.000 42.486.000 43.362.000 43.800.000 

Tiểu học 102.200.000 94.024.000 96.068.000 97.090.000 48.545.000 49.567.000 50.589.000 51.100.000 

THCS 116.800.000 107.456.000 109.792.000 110.960.000 55.480.000 56.648.000 57.816.000 58.400.000 

THPT 136.000.000 125.120.000 127.840.000 129.200.000 64.600.000 65.960.000 67.320.000 68.000.000 

 

Học phí bao gồm: 

Học phí cho các môn học được quy định trong 

khung thời gian học chính khóa, chương trình 
câu lạc bộ và kỹ năng sống theo Lịch năm học 

của Hanoi Academy được công bố vào đầu 

năm học. 

 

Học phí không bao gồm:  

Phí bổ trợ, tăng cường một số môn học căn cứ 

vào kết quả kỳ thi kiểm tra trình độ đầu vào  

khi nhập học hoặc kết quả học tập cuối mỗi kỳ 

học; các chương trình thể thao ngoại khóa nằm 

ngoài khung thời gian học chính khóa và lịch 

năm học của Nhà trường; Các chi phí phát sinh 

khác không nằm trong Kế hoạch năm học dành 

cho học sinh của Nhà trường được công bố 

vào đầu mỗi năm học mới; các loại phí dịch vụ 

tùy chọn khác. 

 

II. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC 

STT Loại phí Quy định thanh toán Số tiền cần nộp 

A. HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC 
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1 Phí ghi 

danh  

- Đóng 1 lần duy nhất trong suốt quá trình học 

khi đăng ký dự tuyển, không hoàn lại, không 

chuyển nhượng.  

- Trường hợp học sinh không đạt đợt xét 

tuyển đầu vào của Nhà trường thì được hoàn 

lại 80% phí ghi danh đã nộp 

- Mầm non: 3.500.000 VNĐ 

- Tiểu học, THCS, THPT: 

4.500.000 VNĐ 

2 Phí phát 

triển 

trường 

- Là khoản phí nộp trước khi học sinh nhập 

học và đóng mỗi năm 1 lần. 

- Không hoàn phí và chuyển nhượng 

- Trường hợp học sinh nhập học vào học kỳ II 

sẽ đóng 50% phí phát triển trường 

- Giảm 20% cho con thứ hai trở lên 

8.800.000 VNĐ 

3 Phí đặt 

cọc 

Phụ huynh được yêu cầu đóng khoản tiền đặt 

cọc trước khi học sinh nhập học. Khoản phí 

này sẽ được hoàn lại khi Phụ huynh học sinh 

đã nộp đủ học phí cho cả năm học.  

10.000.000 VNĐ 

 

4 Học 

phẩm 

- Nộp 1 lần/năm. Tiền học phẩm sẽ không 

hoàn lại. Học sinh sẽ nhận danh mục học 

phẩm cùng với số học phẩm được phát (Riêng 

học sinh Mầm non do đặc thù nên sẽ không 

phát học phẩm về mà học sinh sử dụng tại lớp 

học) 

- Trường hợp học sinh nhập học vào học kỳ II 

sẽ đóng 50% tiền học phẩm (học sinh Mầm 

non sẽ nộp đủ) 

- Mầm non: 1.000.000 

VNĐ/năm 

- Tiểu học, THCS, THPT: 

3.000.000 VNĐ/năm 

5 Đồng 

phục 

- Gói đồng phục bao gồm: Đồng phục Hè - 

Thu, đồng phục Đông, đồng phục Thể thao.  

- Học sinh mới mua trọn bộ đồng phục theo 

quy định. Học sinh Hanoi Academy có thể 

đăng ký mua bổ sung theo mẫu đăng ký. 

- Mầm non: 530.000 VNĐ/bộ 

(không tính balo) 

- Tiểu học, THCS, THPT: 

5.000.000 VNĐ/gói (gói tạm 

tính) 

6 Sách giáo 

khoa, 

giáo trình 

- Tạm thu 1 lần vào đầu năm học và quyết 

toán vào cuối năm học. 

 

- Tiểu học: 3.000.000 

VNĐ/năm 

- THCS, THPT: 5.000.000 

VNĐ/năm 

7 Bảo hiểm 

sức khỏe 

 Phụ huynh học sinh có thể đăng ký mua, nộp 

phí 1 lần vào đầu năm học. Học sinh sẽ được 

- Bảo hiểm sức khỏe toàn 

diện học sinh: 2.500.000 
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toàn diện 

học sinh 

phát thẻ bảo hiểm sau khi đăng ký, nộp tiền 

tại Phòng Kế toán 

VNĐ 

8 Tiền ăn - Tiền ăn sẽ được tính theo số ngày thực tế 

trong tháng và quyết toán vào cuối năm học 

- Chi phí tiền ăn được nộp cùng tiền học phí, 

đóng theo kỳ hoặc theo năm 

- Mầm non: 2.150.000 

VNĐ/tháng 

- Tiểu học: 2.550.000 

VNĐ/tháng 

- THCS, THPT: 3.150.000 

VNĐ/tháng 

9 Phí dịch 

vụ xe bus 

- Được hoàn trả hoặc trừ vào các khoản phí 

khác trong trường hợp PHHS có thông báo 

bằng văn bản về việc dừng sử dụng dịch vụ 

trước 01 tháng. Phí xe đưa đón được làm tròn 

tháng. 

- Ưu đãi 25% phí dịch vụ xe bus cho con thứ 

hai trở lên. 

 

- Phí đón tại nhà:  

  + Dưới 5 km: 2.613.600 

VNĐ/tháng 

  + Từ 5 km trở lên: 

2.904.000 VNĐ/tháng 

- Phí đón tại điểm:  

  + Dưới 5 km: 1.700.000 

VNĐ/tháng 

  + Từ 5 km trở lên: 

2.000.000 VNĐ/tháng  

10 Phí trông 

ngoài giờ 

- Áp dụng với học sinh Mầm non và Tiểu học 

- Thời gian đón trả muộn học sinh được quy 

định từ 17h00 đến 18h00. Nhà trường không 

tổ chức trông muộn sau 18h00. 

170.000 VNĐ/giờ (đối với 

HS Mầm non) và 120.000 

VNĐ/giờ (đối với HS Tiểu 

học) 

(Trường hợp sau 18h00 mức 

thu: 340.000 VNĐ/giờ) 

11 Lệ phí thi 

chứng chỉ 
quốc tế 

- Kỳ thi Edexcel Primary đối với học sinh 

khối 6  

- Kỳ thi Edexcel iGCSE đối với học sinh lớp 

10  

- Kỳ thi AS Level đối với học sinh lớp 11 

- Các môn thi với chương trình IFD đối với 

học sinh lớp 11, 12 (mức phí áp dụng cho 2 

năm học, học sinh phải nộp khoản phí này từ 

đầu năm lớp 11). Mức phí này chưa tính mức 

phí thi lại (nếu có) 

60 GBP/2 môn/học sinh 

 
70 GBP/môn. Số môn thi: 5 
môn tương ứng 350 GBP/học 
sinh 
100 GBP/2 môn/học sinh 
 
400 GBP/học sinh 
 
(Các mức phí trên được xác 

định theo đồng bảng Anh và 

được quy đổi ra VNĐ tại thời 

điểm tính phí/nộp tiền) 

 

 B. HỌC PHÍ VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN 
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✓ Học phí phải được thanh toán trước khi kỳ I bắt đầu. Phụ huynh có thể chọn một trong hai hình 

thức thanh toán sau:  

*Học phí đóng theo năm: 
Học phí đóng theo năm được giảm theo các thời điểm tại bảng học phí chi tiết và chậm nhất 

ngày 15 tháng 07 năm 2019 PHHS phải hoàn thành. 

*Học phí đóng theo kỳ: 

Học phí theo kỳ cần được trả trước kỳ học và không muộn hơn: 

Học kỳ I: 15 tháng 7, 2019                         Học kỳ II: 15 tháng 12, 2019 

✓ Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản 

- Thanh toán bằng tiền mặt/thẻ: Tại phòng Kế toán công ty - tầng 1 tòa nhà Admin 

- Thanh toán bằng chuyển khoản: 

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Giáo dục Hanoi Academy 

Địa chỉ: Lô D45-D46 Khu đô thị Quốc tế Nam Thăng Long, Ciputra Hà Nội, Tây Hồ, Hà Nội 

Tài khoản số: 1211.00000.31038 tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hai Bà Trưng 

hoặc Tài khoản số: 1912.077.2222226 tại Ngân hàng Techcombank Ciputra 

Trường hợp chuyển khoản yêu cầu phụ huynh ghi rõ các thông tin như sau: Họ tên học sinh, lớp và 

các khoản mục nộp 

✓ Các loại phí đã nộp nhà trường sẽ không hoàn trả, ngoại trừ các trường hợp được xem xét theo 

điều khoản bảo lưu, hoàn trả chuyển phí. 

✓ Chúng tôi đề nghị Quý phụ huynh kiểm tra bảng kê học phí của từng kỳ, trường hợp có nội 

dung không phù hợp rất mong Quý Phụ huynh hãy nhanh chóng liên lạc với chúng tôi để được 

giải đáp. 
 

 

1. Quy định về nộp phí chậm 

- Nhà trường áp dụng mức phạt như sau: 

➢ Dưới 1 tuần: không tính phạt 

➢ Từ tuần thứ 2 đến 4 tuần: 0.1%/ngày 

➢ Trên 4 tuần: 0.2%/ngày (chỉ áp dụng đối với các trường hợp được Nhà trường chấp thuận) 

- Lãi suất %/ngày được tính trên tổng các khoản phí theo kỳ chưa thanh toán khi quá hạn theo 

quy định trong thông báo thu phí. Sau 4 tuần kể từ hạn thanh toán, nhà trường bảo lưu quyền xem 

xét tạm ngừng cung cấp dịch vụ nếu phía Phụ huynh học sinh không có lý do giải trình chính đáng 
được Nhà trường chấp thuận.  

2. Quy định đối với học sinh nhập học giữa năm 

- Học phí, phí dịch vụ xe bus và tiền ăn (nếu có) sẽ được tính làm tròn tháng kể từ ngày nhập 

học/sử dụng dịch vụ 

- Các khoản phí khác, học phí cần đóng đầy đủ theo quy định của Nhà trường (không giảm trừ) 

C. CÁC QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ TRƯỜNG 
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- Ngoài những yêu cầu hồ sơ nhập học, học sinh chuyển từ trường khác vào giữa năm học cần 

bổ sung thêm bảng chấm điểm của trường cũ tính từ thời điểm nhập học vào Hanoi Academy. 

3. Quy định về việc đăng ký, thay đổi hoặc ngừng các dịch vụ 

 Quy định không sử dụng dịch vụ ăn:  
Đối với những học sinh phải thực hiện theo chỉ định bắt buộc của bác sĩ về chế độ ăn uống, Phụ 

huynh gửi Đơn đăng ký không ăn tới Bộ phận dịch vụ/Phòng Tuyển sinh theo đúng thời gian quy 

định của Nhà trường: 

- Đăng ký không ăn gửi đơn đăng ký trước ngày 15/7/2019 

 Đối với trường hợp muốn đăng ký sử dụng dịch vụ ăn lại thì Phụ huynh cần gửi đơn đăng ký đến Bộ 

phận dịch vụ/Phòng tuyển sinh trước 7 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng dịch vụ. 

 Quy định đăng ký sử dụng/ngừng sử dụng hoặc thay đổi dịch vụ xe bus: 

- Phụ huynh có nhu cầu sử dụng dịch vụ xe bus cho con trong năm học cần đăng ký trước 

ngày 1/7/2019 để đảm bảo được phục vụ dịch vụ ngay từ đầu năm học. 

- Đối với trường hợp muốn đăng ký bổ sung sử dụng dịch vụ giữa năm học, Phụ huynh cần gửi 

đơn đăng ký đến Bộ phận dịch vụ/Phòng Tuyển sinh trước tối thiểu 7 ngày kể từ ngày dự kiến sử 

dụng dịch vụ. 

- Phí dịch vụ xe bus sẽ được tính làm tròn tháng kể từ ngày sử dụng dịch vụ. 

- Nhà trường bảo lưu quyền từ chối phục vụ dịch vụ xe bus nếu trong trường hợp không thể 

phục vụ phát sinh đặc biệt. 

- Phụ huynh thay đổi địa chỉ đưa đón, thông tin người đưa đón, hình thức đưa đón hoặc ngừng 

sử dụng dịch vụ cần đăng ký với Bộ phận dịch vụ/Phòng Tuyển sinh trước 7 ngày làm việc kể từ 

ngày bắt đầu thay đổi hoặc ngừng sử dụng dịch vụ. 

4. Quy định đối với học sinh chuyển trường, ngừng học, bị buộc thôi học 

4.1. Học sinh xin chuyển trường, thôi học giữa năm học 

- Học sinh xin chuyển trường nộp đầy đủ giấy tờ liên quan cho nhà trường, tối thiểu 30 ngày 

trước ngày học cuối cùng của học sinh. 

Bao gồm: Đơn xin chuyển trường (có ý kiến tiếp nhận của trường học sinh sẽ chuyển đến) 

- Nhà trường sẽ hoàn trả các khoản phí sau 07 ngày làm việc tính từ ngày học sinh hoàn thành 

hồ sơ quyết toán với trường. 

 - Học sinh nghỉ học giữa năm cần hoàn thiện việc trả sách, truyện mượn từ Thư viện hoặc tài 

sản thuộc sở hữu của nhà trường. Nhà trường bảo lưu quyền dừng việc trả hồ sơ học bạ của học sinh 

và quyết toán các khoản phí còn lại của học sinh nếu việc hoàn trả trên chưa được thực hiện. 

- Nếu học sinh chuyển trường giữa năm học mà không gửi Đơn xin chuyển trường theo đúng 
thời gian quy định thì mức phạt được tính cụ thể như sau: 
✓ Đối với học sinh Mầm non: 10.000.000đ  

✓ Đối với học sinh Tiểu học, THCS, THPT: 20.000.000đ 

4.2. Học sinh xin nghỉ học từ đầu năm học 
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• Thông báo nghỉ học trước ngày 1/7/2019: không tính phạt 

• Thông báo nghỉ học từ ngày 1/7/2019 đến ngày 1/8/2019: 1 tháng học phí  

• Thông báo nghỉ học sau ngày 1/8/2019: Mức phạt như đối với trường hợp học sinh nghỉ học 

giữa năm học. 

4.3. Tạm nghỉ và bảo lưu học phí 

- Trường hợp học sinh nghỉ ốm cần điều trị dài ngày thì thời gian tạm nghỉ liên tiếp tối đa 
không quá 1 tháng và nhà trường không hoàn trả học phí thời gian nghỉ đó. 

- Đối với trường hợp học sinh nghỉ liên tục 1 tháng trở lên không đủ điều kiện tiếp tục tham gia 

chương trình học, Nhà trường sẽ bảo lưu học phí sang năm học tiếp theo hoặc hoàn trả học phí theo 

quy định hoàn học phí. 

- Trường hợp học sinh tạm nghỉ không nộp đơn theo quy định hoặc không được sự chấp thuận 

của nhà trường thì sẽ không được hưởng chế độ bảo lưu học phí. 

5. Quy định chung 

 - Mức phí và các quy định trên áp dụng cho năm học 2019-2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

- Học phí và các khoản phí nêu trên có thể được thay đổi bởi quyết định của Ban lãnh đạo trường, phù 

hợp với điều kiện của trường theo từng thời kỳ và Luật Việt Nam. 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019 

 

                PHÒNG KẾ TOÁN           TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


