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BẢN THỎA THUẬN THU CHI 

Các khoản thu năm học 2019-2020 

          Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGD ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ giáo dục và Đào 

Tạo ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh; 

          Căn cứ nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân 

Thành phố Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất 

lượng cao trên địa bàn Thủ đô; 

          Căn cứ Nghị quyết số 14/2016/NQ- HĐND ngày 6/12/2016 của Hội đồng nhân dân 

Thành phố Hà Nội về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụng đối 

với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bà Thủ đô; 

          Căn cứ nội dung cuộc họp Ban thường trực hội cha mẹ học sinh với Ban giám hiệu 

trường MNTH Hoa Thủy Tiên; 

          Nhằm góp phần nâng cao chất lượng nuôi dạy các cháu,trường MNTH Hoa Thủy Tiên 

thỏa thuận với cha mẹ học sinh về một số khoản thu chi hộ và thu thỏa thuận sau: 

TT Nội dung thu Mức thu Nội dung chi 

1 Tiền ăn *Không ăn sáng: 45.000đ/ ngày. 

 

* Cóăn sáng: 55.000đ/ngày 

*Mua lương thực, thực phẩm, 

sữa bột uống sáng, gas nấubữa 

trưa, chiều, nước uống cho cháu. 

*Mua thực phẩm, gas nấu ăn 

sáng 

2 Hỗ trợ ăn sáng 5.000đ/ 1 ngày Chi phí tổ chức cho trẻ ăn sáng 



3 Tiền gửi xe 30.000đ/tháng/ xe máy Chi thuê người trông, công tác 

quản lý, hỗ trợ, công tác thu  

hàng tháng. 

( Nếu có đăng ký gửi xe máy) 

4 Tiền học phí *Lớp Nhà trẻ CLC: 

3.400.000đ/tháng/ trẻ 

*Lớp Nhà trẻ CLC ứng dụng 

phương pháp Montessori: 

3.900.000đ/ tháng/ trẻ 

* Lớp MG Bé, Nhỡ CLC:  

3.400.000đ/ tháng/trẻ 

*Lớp MG Bé, Nhỡ CLC ứng dụng 

phương pháp Montessori + tăng 

cường tiếng Anh: 

5.400.000đ/ Tháng/trẻ 

*Lớp MG Lớn CLC: 

3.240.000đ/ tháng/ trẻ 

*Lớp MG Lớn CLC+ ứng dụng 

phương pháp Montessori+ tăng 

cường tiếng Anh: 

5.240.000đ/tháng/trẻ 

* Tổ chức các hoạt động phục 

vụ việc dạy và chăm sóc sức 

khỏe cho các cháu. 

* Tổ chức các hoạt động tham 

quan cho trẻ. 

*Chi phí nghiệp vụ chuyên môn, 

tăng cường cho giáo viên, hỗ trợ 

lực lượng giảng dạy, mua sắm 

trang thiết bị dạy học và các 

điều kiện khác để nâng cao chất 

lượng chăm sóc giáo dục, sửa 

chữa nhỏ thường xuyên, nghiên 

cứu khoa học, chi mua sắm tài 

sản, các hoạt động khác… 

5 Tham gia các 

câu lạc bộ 

* CLB múa nâng cao: 

200.000đ/ tháng 

*CLB toán Soroban: 

300.000đ/ tháng 

*Phụ huynh đăng ký theo nhu 

cầu 



*CLB cờ thông minh: 

220.000đ/ tháng 

* CLB tháp tài năng: 

280.000đ/tháng 

*Đàn Piano: 

400.000đ/ tháng 

*Đàn Oogan: 

300.000đ/tháng 

6 Hỗ trợ giáo dục 

trẻ hòa nhập  

*Tiền hòa nhập tại lớp: 

300.000đ/ tháng 

 

 

*Ý kiến của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường: Nhất trí với các khoản thu-chi ở trên.  

    Tất cả các khoản thu trên được Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh và Ban giám hiệu trường 

MNTH Hoa Thủy Tiên ủy quyền cho phòng Tài vụ nhà trường thu vào các ngày quy định 

củatrường, chi theo quy định,chịu trách nhiệm trước phụ huynh và nhà trường. 

     Tất cả các điều nêu trên cũng như chữ ký thỏa thuận được Ban đại diện Hội cha mẹ học 

sinh và nhà trường thực hiện nghiêm túc trên cơ sở tự nguyện vì lợi ích chung của các cháu. 

      Bản thỏa thuận này được lập ngày 07  tháng  08 năm 2019 tại trường MNTH Hoa Thủy 

Tiên 

ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH ĐẠI DIỆN TRƯỜNG MNTH HOA THỦY TIÊN 
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Nguyễn Thành Lượng 
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Trương Thị Minh Phượng 

         


