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HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 10 – THPT   

NĂM HỌC 2021 – 2022 

(Hệ chất lượng cao) 
 

 

ĐIỀU KIỆN PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

- Học sinh đã tốt nghiệp THCS, theo độ tuổi quy 

định  

- Kết quả 4 năm THCS đạt xếp loại khá, giỏi 

- Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu) 

- Kiểm tra năng lực đầu vào các môn Toán, 

Ngữ văn, Tiếng Anh 

1. Đơn đăng ký dự tuyển (Theo mẫu của trường). 

2. Phí dự tuyển: 500.000 VNĐ (Phí này không trả lại khi học sinh không dự khảo sát). 

 

Bước 1: Cha mẹ học sinh nhận/ nộp Hồ sơ dự tuyển và phiếu hẹn kiểm tra tại Phòng Tuyển sinh 

(Tầng I nhà 4 tầng) từ ngày 04/01/2021. 

Bước 2: Học sinh dự tuyển theo lịch hẹn. 

Bước 3: Cha mẹ học sinh nhận kết quả dự tuyển sau 7 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra. 

Bước 4: Cha mẹ học sinh nộp Hồ sơ nhập học và thực hiện thủ tục nhập học theo hướng dẫn trong 

Thư mời học. 

 

1. Túi đựng hồ sơ (CMHS đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu của trường). 

2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THCS. 

3. Học bạ THCS (Bản chính) 

4. Giấy khai sinh (Bản sao) 

5. Cam kết đào tạo giữa nhà trường và phụ huynh (CMHS đã ký theo mẫu của trường). 

6. Phiếu đăng ký xe đưa đón học sinh nếu có nhu cầu (CMHS đã điền đầy đủ theo mẫu của trường). 

7. Hồ sơ sức khỏe học sinh tự khai. 

8. Các giấy tờ ưu tiên (Nếu có) 
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HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU LỚP 10 –THPT   

NĂM HỌC 2021– 2022 

(Hệ chất lượng cao) 

 

 
STT Loại phí (Theo tháng) Chương trình chất lượng cao 

1 Học phí 4.000.000 

2 Phí bán trú 500.000 

3 Tiền ăn 1.100.000 

Tổng theo tháng 5.600.000 

1. Học phí (có thể đóng theo tháng, theo kỳ, theo năm học)  

Bao gồm học 5,5 ngày/tuần (tổng số 40 tiết), thực hiện chương trình giảng dạy theo chuẩn 

kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT Việt Nam và tăng cường thêm các môn:  

- Tiếng Anh: 4 tiết/tuần theo chương trình IELTS. 

- Toán: 3 tiết/tuần theo các chuyên đề. 

- Ngữ văn: 2 tiết/tuần theo các chuyên đề. 

- KHTN (Vật lý, Hóa học, Sinh học): mỗi môn 1 tiết/tuần. 

- Giáo dục STEM: 2 tiết/tuần. 

- Riêng sáng thứ 7 học sinh sẽ sinh hoạt dưới hình thức các Câu lạc bộ năng khiếu chuyên sâu trong 

đó có Câu lạc bộ tiếng Anh học 2 tiết với giáo viên người nước ngoài, các câu lạc bộ khác do học sinh 

đăng ký (với năng khiếu đã được khảo sát và số lượng theo quy định). 

- Sĩ số lớp không quá 35 học sinh/lớp. 

2. Phí bán trú 

Học sinh ăn, ngủ tại các phòng riêng biệt có giáo viên bán trú quản lí. Phòng ngủ có điều hòa, 

trang bị giường lưới (hoặc đệm), chăn, gối. 

3. Tiền ăn 

Bao gồm bữa sáng, bữa trưa. 

Ghi chú: 

- Tiền ăn sẽ được hoàn trả 100% khi học sinh nghỉ học từ 02 ngày liền nhau trở lên và có đơn xin 

phép hợp lệ gửi trước ngày nghỉ ít nhất 01 ngày làm việc. 

- Tiền ăn sẽ được quyết toán vào cuối năm học. 

 
Loại phí THPT 

1. Phí xây dựng và phát triển nhà trường/năm học 1.500.000 

2. Hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm (tạm thu)  1.500.000 

3. Đồng phục 1.500.000 

4. Bảo hiểm Y tế (tạm thu) 550.000 

5. Bảo hiểm thân thể 150.000 

Tổng 5.200.000 

Ghi chú: 

- Các loại phí đầu năm không được hoàn lại khi học sinh đã vào học. 
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- Mức phí bảo hiểm trên có thể thay đổi hàng năm theo quy định của cơ quan bảo hiểm. 

- Học sinh bắt buộc phải mua bảo hiểm khi nhập học tại trường. Trường hợp cha mẹ học sinh (CMHS) 

đã mua BHYT cho học sinh trước đó, CMHS cần cung cấp bản sao thẻ Bảo hiểm Y tế để nhà trường 

quản lý. 

- Đồng phục gồm: 2 áo sơ mi, 1 áo vest, 1 áo khoác, 2 quần âu (nữ 1 váy + 1 quần âu), 2 bộ quần 

áo thể thao. 

(CMHS có thể đăng ký mua bổ sung đồng phục tại văn phòng trường) 

 

Hình thức 

Phí đưa đón tại điểm theo tháng 

Điểm 

<05 km 

Điểm 

<10km 

Điểm 

<15km 

Điểm 

<20km 

Điểm 

>20km 

Đưa đón 

theo điểm 

quy định 

800.000 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.300.000 

Đưa đón 

theo thỏa 

thuận 

 

2.500.000 

Ghi chú: 

- Phụ huynh có nhu cầu sử dụng dịch vụ xe đưa đón cần đăng ký trước ngày 01/8/2021 để đảm bảo 

dịch vụ kịp thời. 

- Phí này tính theo tháng và không hoàn lại đối với học sinh ngừng sử dụng dịch vụ xe. 

- Phí trên có thể thay đổi trong trường hợp giá xăng dầu thay đổi quá 20% so với giá tại thời điểm 

nhà trường công bố biểu phí này. 

- Mức phí đăng ký xe một chiều bằng 80% mức phí hai chiều cùng khoảng cách trên mức phí công 

bố. 

- Học sinh đăng ký dịch vụ xe đưa đón phải tham gia tối thiểu hết một học kỳ. 

 

- Giảm 3% học phí cho học sinh khi hoàn tất đóng các khoản phí cả năm bao gồm: học phí, các 

khoản khác và các khoản phí đầu năm trước ngày 15/8/2021. 

- Ưu đãi 10% học phí cho học sinh thứ 2 là anh chị em ruột (Cùng năm học, áp dụng cho học sinh có 

mức thu học phí thấp hơn và theo học phí thực thu). 

- Mỗi năm học không tăng quá 10% học phí. 

 

1. Quy định về thời gian thanh toán 

- Cha mẹ học sinh có trách nhiệm đóng học phí và các khoản phí trước khi học sinh bắt đầu đi học. 

- Đối với việc đóng các khoản phí theo tháng: Cha mẹ học sinh đóng cho con trước ngày 05 hàng 

tháng theo mức phí đã được thông báo đầu năm học. 

- Trường hợp nhập học muộn, cha mẹ học sinh vui lòng liên hệ văn phòng nhà trường để được hướng 

dẫn. 

- Trường hợp cha mẹ học sinh nộp các khoản phí chậm sau thời hạn thanh toán, nhà trường thu thêm 

0.1%/ngày vào tổng các khoản phí phải thanh toán. 

- Học phí và các khoản phí được thông báo từ ngày 01 đến ngày 03 hàng tháng, trường hợp CMHS 

không đóng các khoản phí đúng hạn, nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận học sinh tiếp tục theo 

học tại trường. 

- Phí tham gia các lớp CLB ngoài giờ, lớp học năng khiếu, lớp bồi dưỡng học sinh giỏi và các lớp học 

hỗ trợ khác… không bao gồm trong học phí, sẽ đóng trước ngày 05 hàng tháng. 

2. Phương thức thanh toán 

- Các khoản thanh toán bằng VNĐ, có thể thanh toán bằng: 
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+ Tiền mặt tại văn phòng trường. 

+ Chuyển khoản vào tài khoản của Chủ tịch HĐQT nhà trường theo các tài khoản sau đây: 

Bên nhận Hoàng Thị Bích Hải 

Số tài khoản 11120761062015 0011001502681 

Tại 

ngân hàng 

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt 

Nam (Techcombank)- chi nhánh Hà 

Nội 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 

(Vietcombank) – chi nhánh Hà Thành, Hà Nội 

- Phụ huynh khi thanh toán chuyển khoản cần ghi đầy đủ các thông tin của học sinh bao gồm họ tên, 

lớp và mục đích đóng tiền. 

 

   Với học sinh xin rút khỏi trường trong năm học, chính sách hoàn học phí được áp dụng như sau: 

- Nhà trường hoàn trả phần còn lại của học phí đối với phương thức đóng học phí theo cả năm học 

như sau: CMHS có trách nhiệm nộp đơn xin nghỉ học cho Nhà trường tối thiểu 30 ngày trước ngày 

học cuối cùng của Học sinh tại trường. Khi học sinh nghỉ học vào cuối bất kỳ một học kỳ nào, thời 

hạn 30 ngày sẽ chỉ được tính tới thời điểm ngày cuối cùng của học kỳ đó. Chỉ khi báo trước đủ 30 

ngày như quy định, chính sách hoàn học phí mới được áp dụng và bảng điểm mới được cấp. 

- Nhà trường sẽ không hoàn trả phần học phí còn lại đối với những trường hợp Nhập học muộn, học 

sinh đóng học phí theo từng học kỳ. 

 

- Trong các trường hợp bất khả kháng xảy ra đột xuất không dự đoán trước như thiên tai, dịch 

bệnh... hoặc các tình huống bất khả kháng, khẩn cấp khác theo qui định của Pháp luật, Nhà trường 

bắt buộc phải thay đổi lịch trình, thời gian phương thức học tập và kế hoạch năm học tùy theo tình 

hình thực tế và hướng dẫn của cơ quan chức năng các cấp như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Hưng Yên. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tới 

phụ huynh và học sinh sớm nhất sau khi có thông tin rõ ràng từ những cơ quan chức năng trên cơ sở 

đảm bảo quyền lợi học tập, hoàn thành đầy đủ chương trình giáo dục của năm học đó và đảm bảo 

tiêu chuẩn về nội dung chương trình giáo dục của nhà trường, các tiêu chuẩn lên lớp, các kì thi theo 

cập nhật của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên đồng thời đảm bảo sự an 

toàn của học sinh. 

-  Trong thời gian học sinh phải nghỉ học vì lí do bất khả kháng theo yêu cầu của các cơ quan chức 

năng, nhà trường có trách nhiệm tiếp tục thực hiện việc Dạy và Học qua phương thức trực tuyến và 

các phương thức phù hợp khác, cũng như triển khai kế hoạch học bù theo lịch trình mới theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên trong đúng khuôn khổ học phí của cả 

năm học đã ban hành, không thu thêm học phí phát sinh ngoài phí năm học. 
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HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10  

CHẤT LƯỢNG CAO NĂM HỌC 2021– 2022 

 

1. Cấp học bổng tương ứng 100% học phí trong năm học 2021 - 2022 cho học sinh đạt 

kết quả sau: 

- Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong tất cả các năm học cấp THCS hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ 

thi chọn HSG, Hội thi Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao cấp tỉnh. 

- Mỗi môn khảo sát đều đạt điểm từ 9,0 - 10 kỳ khảo sát năng lực đầu vào lớp 10 do nhà trường 

tổ chức. 

2. Cấp học bổng tương ứng 75% học phí trong năm học 2021 - 2022 cho học sinh đạt 

kết quả sau: 

- Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong tất cả các năm học cấp THCS hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ 

thi chọn HSG, Hội thi Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao cấp tỉnh. 

- Mỗi môn khảo sát đều đạt điểm từ 8 – 8,75 kỳ khảo sát năng lực đầu vào lớp 10 do nhà 

trường tổ chức. 

3. Cấp học bổng tương ứng 50% học phí trong năm học 2021 - 2022 học cho học sinh 

đạt kết quả sau: 

- Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong tất cả các năm học cấp THCS hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ 

thi chọn HSG, Hội thi Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao cấp tỉnh. 

- Mỗi môn khảo sát đều đạt điểm từ 7,0 – 7,75 kỳ khảo sát năng lực đầu vào lớp 10 do nhà 

trường tổ chức. 

Ghi chú:  

Để được cấp học bổng toàn cấp học theo mức trên, trong các năm học tại trường Hồng 

Đức học sinh phải đạt danh hiệu Học sinh Giỏi. 

 

 

 


