
 

THÔNG BÁO 

Về các khoản thu đầu năm học 2022 - 2023 

 

I. CƠ SỞ THỰC HIỆN 

- Nghị quyết số 244/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND thành 

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

và hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Căn cứ Công văn số 1221/BHXH-QLT ngày 17/07/2021 của Bảo hiểm 

xã hội Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thu Bảo hiểm y tế học sinh, sinh 

viên; 

- Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND thành 

phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông 

công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố năm học 2022 - 2023; 

- Công văn số 2027/SGDĐT-KHTC ngày 05/8/2022 của SGDĐT thành 

phố Đà Nẵng về việc thực hiện các khoản thu, chế độ chính sách, giá dịch vụ và 

thực hiện công khai các nội dung trong năm học 2022 – 2023. 

II. NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2022 – 2023 

1. Học phí 

- Thực hiện miễn 100% học phí năm học 2022-2023 (9 tháng) theo Nghị 

quyết 41/NQ-HĐND ngày 14/7/2022;  

- Đối với học sinh thuộc đối tượng chính sách: Thực hiện theo Nghị quyết 

244/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019, Nghị quyết 75/2021/NQ-HĐND ngày 

17/12/2021. Học sinh nộp hồ sơ theo đối tượng quy định dưới đây : 

+ Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo: Đơn đề nghị miễn giảm học phí và hỗ 

trợ chi phí học tập (mẫu đơn nhận tại trường) và bản sao chứng thực Giấy 

chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo 

+ Đối với hộ thoát nghèo trong vòng 02 năm kể từ thời điểm thoát nghèo: 

Đơn đề nghị miễn, giảm (mẫu đơn nhận tại trường) và có xác nhận của UBND 

phường, xã vào đơn cụ thể năm thoát nghèo và thành viên thuộc diện hộ thoát 

nghèo được miễn học phí. 

+ Đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông thuộc hộ đồng bào dân 

tộc thiểu số sống tại các xã Hòa Ninh, Hòa Phú và Hòa Bắc thuộc huyện Hoà 

Vang: Đơn đề nghị miễn, giảm và có giấy xác nhận của UBND xã thuộc hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số. 
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2. Giá dịch vụ vệ sinh: Thực hiện theo Quyết định về việc ban hành giá 

dịch vụ vệ sinh của nhà trường. Mức thu: 50.000 đ/ HS/ năm học  

3. Bảo hiểm y tế: Thực hiện theo công văn số 1221/BHXH-QLT ngày 

17/07/2021 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thu Bảo 

hiểm y tế học sinh, sinh viên. Mức thu:  

Khối lớp 
Mức thu đủ 

theo quy định 

Nhà nước 

hỗ trợ 

(30%) 

Học sinh đóng 

(70%) 
Thời hạn bảo hiểm 

10 và 11 804.600 241.380 563.220 đ/HS 
Từ 01/01/2023 đến 

31/12/2023 

12 603.450 181.035 422.415 đ/HS 
Từ 01/01/2023 đến 

30/9/2023 

Trường hợp HS đã được cấp thẻ đối tượng khác (Thân nhân công an, Bộ 

đội, BHYT hộ nghèo, cận nghèo,…..) photo thẻ BHYT nộp lại cho nhà trường 

chậm nhất là ngày 31/12/2022 để làm căn cứ thống kê báo cáo tình hình tham 

gia  BHYT. 

4. Quỹ Hội PHHS: Thực hiện theo quy định tại công văn số 

2027/SGDĐT-KHTC ngày 05/8/2022 (sẽ thu sau khi có sự thông qua Hội nghị 

cha mẹ học sinh năm học 2022-2023) 

III. LƯU Ý 

1. Học sinh làm đơn miễn giảm theo đúng mẫu quy định chậm nhất ngày 

30/9/2022 

2. Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo theo đúng mẫu của Sở 

LĐTB&XH Thành phố. 

Các biểu mẫu theo quy định có đính kèm theo văn bản này. 

Trên đây là thông báo về các khoản thu đầu năm học 2022 - 2023 của 

trường THPT Tôn Thất Tùng./ 

Nơi nhận:       HIỆU TRƯỞNG 
- GVCN; 

- Niêm yết: HĐSP, HS, Website; 

- Lưu: VP, VP.       

 

                Đoàn Văn Viết Dũng 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

Kính gửi: Trường THPT Tôn Thất Tùng 

Họ và tên học sinh:………………………………………………………… 

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

Trường: THPT Tôn Thất Tùng 

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

Căn cứ vào Nghị định số 81/2021/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. 

   Đà Nẵng, ngày    tháng   năm 20…   

Người làm đơn  
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