UBND QUẬN HOÀNG MAI
TRƯỜNG THCS ĐỊNH CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022
Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 09 năm
2021–2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức thu
học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của
thành phố Hà Nội năm học 2021 – 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2021/NQ- HĐND ngày 23 tháng 09 năm 2021
của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định cơ chế hỗ trợ chi
phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
năm học 2021 – 2022 do ảnh hưởng của dịch Covid -19;
Căn cứ Công văn số 3184/UBND-GD&ĐT ngày 02/11/2021của UBND
quận Hoàng Mai về tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2021- 2022
của ngành GD&ĐT Quận;
Căn cứ Công văn số 185/TCKH ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Phòng
Tài chính – Kế hoạch quận Hoàng Mai về việc hướng dẫn công tác thu, quản lý
chi học phí năm học 2021 – 2022 đối với các trường học công lập thuộc Quận.
Trường THCS Định Công thông báo mức thu học phí đối với hình thức
học trực tuyến HKI năm học 2021 – 2022 (từ tháng 09/2021 đến tháng 12/2021)
như sau:
1.Mức thu: 58.000đ/HS/tháng.Tổng số: 58.000đ x 4 tháng = 232.000 đồng
(Học sinh thuộc diện miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập: Thực hiện theo quy định)

2. Thời gian thu: Từ ngày 12/12/2021 đến hết ngày 22/12/2021.
3. Hình thức thu: Phụ huynh học sinh thu nộp qua Viettelpay.
Nhà trường rất mong Phụ huynh học sinh thu nộp đúng thời gian trên.
Trân trọng thông báo !
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Thị Minh Ngọc

