
Mẫu số 2.2

TT Nội dung 
Số tiền

(ĐVT: đồng)
Hình thức Căn cứ Ghi chú

1 Sổ liên Lạc điện tử (Thu hộ) 60.000/năm Tự  nguyện Theo báo giá của đơn vị cung cấp VNPT .

Hộ nghèo được miễn phí khi 

phụ huynh sử dụng sim vina 

nếu không phải sim vina sẽ 

được tặng sim vina tại điểm 

giao dịch VNPT ( kế Điện máy 

xanh), khi đi nhớ mang theo 

CMND

2 Bảo hiểm Y tế: (Thu hộ)

- 15 tháng (01/10/2022-31/12/2023)

- 14 tháng ( 30/10/2022-31/12/2023)

- 13 tháng (30/11/2022-31/12/2023)

- 12 tháng (01/01/2023-31/12/2023)

- 9 Tháng (01/04/2023 - 31/12/2023)

603.450

563.220

522.990

482.760

362.070

Thực hiện công văn 249/TB-BHXH ngày 25 tháng 8 năm 

2022 về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, năm học 2022 - 

2023 của BHXH thành phố Sa Đéc. 




Thu đến hết ngày 12/12/2022

3 Bảo hiểm Tai nạn: (Thu hộ)

- Hộ bình thường:

- Hộ nghèo, cận nghèo:

150.000/năm

75.000/năm

Tự  nguyện

Công văn số 160/CV-BVĐT ngày 16/06/2022 của Công ty 

Bảo Việt Đồng Tháp. Về việc triển khai bảo hiểm 

CBQLGD  giáo viên và học sinh năm học 2022-2023
Thu đến hết ngày 30/11/2022

       Trường Tiểu học Kim Đồng thông báo các khoản thu năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2022-2023

       Căn cứ Công văn số 1235/SGDĐT-KHTC ngày 08 tháng 09 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các khoản thu ;



TT Nội dung 
Số tiền

(ĐVT: đồng)
Hình thức Căn cứ Ghi chú

4 Bảng tên, logo: (1 bộ 6 cái) 15.000
Văn bản thống nhất giữa nhà trường và Ban đại diện cha 

mẹ học sinh trường.
Thu đến hết ngày 30/09/2022

5 Bán trú: Tự  nguyện

- Thu tiền ăn

'- Thu tiền chi phí phục vụ:

27.000đ/suất

8.500đ/ngày

Thu theo 

tháng

Văn bản thống nhất giữa nhà trường và Ban đại diện cha 

mẹ học sinh trường.

 *Thông báo này gồm có... mục thu

NGƯỜI LẬP BẢNG

Sa Đéc, ngày 07  tháng 9  năm 2022

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


