
      SỞ GD&ĐT KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON THSP              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Số:       /TB-MNTHSP             Kon Tum, ngày  30  tháng 9  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Các khoản thu trong năm học 2022 - 2023 

  

Căn cứ  công văn số 1794/SGDĐT-KHTC  ngày 13 tháng 9 năm 2022 của 

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện các khoản 

thu, chi trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023; 

Căn cứ công văn số 1790/SGDĐT-GDMNTH ngày 12/9/2022 về việc   

phê duyệt kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023 và hè năm 2023 

đối với Trường Mầm non Thực hành Sư phạm Kon Tum; 

Căn cứ biên bản Hội nghị Ban đại diện CMHS trường đầu năm học 2022-

2023, ngày 10/9/2022 của Ban đại diện CMHS trường mầm non THSP Kon 

Tum. 

Trường Mầm non THSP Kon Tum thông báo các khoản thu năm học 

2022-2023 như sau: 

TT 
Nội dung khoản 

thu 
Định mức thu Diễn giải Ghi chú 

1 Học phí   Hiện tại chưa triển 

khai thực hiện, chờ 

văn bản hướng dẫn 

của cấp trên 

2 Phí phục vụ 

bán trú 

550.000đ/HS/tháng  CMHS đăng ký theo 

nhu cầu và thực hiện 

theo biên bản thỏa 

thuận thống nhất 

của CMHS toàn 

trường 

3 Tiền ăn bán trú 21.000đ/HS/ngày  kể cả chất đốt 

4 Dịch vụ tổ chức 

ăn sáng 

16.000đ/HS/bữa  kể cả tiền ăn và 

phí phục vụ 

5 Dạy năng khiếu: gồm có: 

+ Thể dục nhịp 

điệu 

65.000đ/HS/tháng Dành cho HS 

khối mầm, Chồi, 

Lá 

CMHS đăng ký theo 

nhu cầu 

+ Đàn Ocgan 65.000đ/HS/tháng Dành cho HS 

khối Chồi, Lá 

6 Võ thuật 

Taekwondo 

100.000đ/HS/tháng Dành cho HS 

khối mầm, Chồi, 

Lá 

7 Dạy Tiếng anh 150.000đ/HS/tháng Dành cho HS 

khối mầm, Chồi, 

Lá 

  



 Thời gian thu: Thu theo tháng 

 Hình thức thu: Thu không dùng tiền mặt (Nhờ ngân hàng Agribank Kon 

Tum thu hộ) 

 Ngoài các khoản thu trên nhà trường không thu bất kỳ khoản thu nào 

khác. 

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

Mầm non Thực hành sư phạm Kon Tum./. 

                                                                                                                      

Nơi nhận:  HIỆU TRƯỞNG  
-CMHS (thực hiện); 

-BGH (theo dõi); 

- Lưu: VT. 

 

   

 

                               Châu Thị Bông 

 

 


		2022-10-07T15:03:43+0700


		2022-10-07T15:14:47+0700


		2022-10-07T15:14:47+0700




