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BIỂU PHÍ 

NĂM HỌC 2022-2023 

TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA - LÀO CAI – HỆ QUỐC TẾ 

(CIS-LÀO CAI) 

Ngày hiệu lực: 10/04/2022 

ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH 

 “CIS-Lào Cai”, “Nhà trường”, “Trường”: là tên viết tắt của Trường TH-THCS-THPT quốc tế Canada- 

Lào Cai có trụ chính tại số 19/5 (đường B9) – đường B10, phường Bình Minh, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

và là nơi cung cấp giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông Alberta, Canada. 

 Hệ thống CISS: là các cơ sở giáo dục bao gồm AES, CIS, BCIS, CVK quận 7, CVK Bình Chánh và CIS- 

Lào Cai, BCIS-Lào Cai. 

 HS: Học sinh, HK: Học Kỳ, Pre-school: Mẫu giáo 05 tuổi, HP: Học phí, TT: Thanh toán 

 
ĐIỀU 2: PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

 Biểu Phí này quy định mức học phí và các phí khác của năm học 2022-2023 tại CIS-Lào Cai và các chính 

sách liên quan đến học phí bao gồm chính sách ưu đãi, cách thức thanh toán, chính sách hoàn học phí, 

bảo lưu và chuyển học phí, các trường hợp bất khả kháng v.v...(sau đây gọi là “Biểu Phí”) 

 Biểu Phí này áp dụng cho học phí được đóng dưới hình thức thường niên. 

 
ĐIỀU 3: HỌC PHÍ 

3.1 Mức học phí chung (Đơn vị tính: VNĐ) 

 

 

 

 
Cấp lớp 

 

HỌC PHÍ CÔNG BỐ 

Học phí trọn năm Kỳ 1 Kỳ 2 

(Đóng 1 lần trước 

ngày 15/07/2022) 

 

( Trước ngày 15/07/2022) 
(Trước ngày 

15/12/2022) 

Pre-school (5 tuổi) 184,744,000 102,000,000 102,000,000 

Lớp 1 277,746,000 153,000,000 153,000,000 

Lớp 2 290,746,000 160,000,000 160,000,000 

Lớp 3 290,746,000 160,000,000 160,000,000 

Lớp 4 290,746,000 160,000,000 160,000,000 

Lớp 5 296,746,000 163,000,000 163,000,000 

Lớp 6 301,478,000 166,000,000 166,000,000 

Lớp 7 332,478,000 183,000,000 183,000,000 

Lớp 8 332,478,000 183,000,000 183,000,000 

Lớp 9 351,478,000 193,000,000 193,000,000 

Lớp 10 372,478,000 205,000,000 205,000,000 

Lớp 11 372,478,000 205,000,000 205,000,000 

Lớp 12 372,478,000 205,000,000 205,000,000 
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3.2 Mức học phí đối với trường hợp nhập học sau ngày khai giảng 

Thời điểm 

nhập học 

Tỷ lệ thanh toán 

(theo mức học phí 

trọn năm) 

Thời điểm 

nhập học 

Tỷ lệ thanh toán 

(theo mức học phí 

trọn năm) 

Tháng 8 - Tháng 9 

/ 2022 

 
100% 

Tháng 01 -Tháng 02 

/ 2023 

 
50% 

Tháng 10/2022 90% Tháng 03/2023 40% 

Tháng 11/2022 80% Tháng 04/2023 30% 

Tháng 12/2022 70% Tháng 05/2023 20% 

 

3.3 Học phí đã bao gồm: 

 Hai (2) bộ đồng phục, một (1) bộ thể dục. 

 Quyền sử dụng sách giáo khoa. 

 Bảo hiểm tai nạn học sinh. 

 Các câu lạc bộ ngoại khóa tại trường 

 Phí ăn trưa và snack buổi chiều 

 
ĐIỂU 4: CÁC PHÍ KHÁC 

 

Stt Khoản mục phí Số tiền (VNĐ) Nội dung quy định 

I. PHÍ KHÔNG HOÀN LẠI 

 
1 

Phí kiểm tra đầu vào 

(1 học sinh/ 1 lần kiểm 

tra) 

Mẫu giáo – Lớp 

12: 1,100,000 

Chi phí hành chính và đánh giá đầu vào đối với mỗi 

học sinh nhập học Thanh toán trước khi học sinh được 

kiểm tra đầu vào. 

 

 

 
2 

 

 

Phí nhập học 

(1 học sinh) 

 

 

 
10,000,000 

 Thanh toán trong vòng 05 ngày làm việc sau khi 

Nhà trường thông báo Học sinh đạt kết quả kiểm 

tra đầu vào/Thư mời nhập học. 

 Áp dụng cho học sinh mới nhập học lần đầu hoặc 

học sinh đã rút hồ sơ quay lại nhập học. 

 Các khoản phí quy định tại mục I Điều này sẽ không hoàn lại trong mọi trường hợp thôi học, bao gồm 

nhưng không giới hạn như: đã đăng ký nhập học nhưng không học, xin thôi học (trước ngày khai 

giảng hoặc sau ngày khai giảng), bị kỷ luật buộc thôi học v.v... 

 Trong trường hợp thực hiện hoàn học phí theo quy định tại Điều 8 của Biểu Phí, các khoản phí này sẽ 

bị khấu trừ trước khi hoàn nếu Phụ huynh chưa đóng. 

II. PHÍ GIỮ SUẤT HỌC 

 

 
1 

 

 
Phí giữ suất học 

 
 Là phí để đảm bảo giữ 01 suất học cho 01 năm 

học. 

 Học sinh tái nhập học: Phí giữ suất học phải được 

thanh toán trong vòng 15 ngày làm việc kể từ 

ngày xác nhận tái nhập học năm học sau 
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Stt Khoản mục phí Số tiền (VNĐ) Nội dung quy định 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
Phí giữ suất học 

 

 

 

 

 

 
20.000.000 

 Học sinh mới: Phí giữ suất học phải được đóng 

trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Phụ 

huynh nhận được thông báo Học sinh đạt kết quả 

kiểm tra đầu vào/Thư mời nhập học. 

 Khoản phí này có hiệu lực đến ngày 30/06/2022 

và sẽ được cấn trừ khi thanh toán học phí. Sau 

ngày 30/06/2022 nếu không hoàn tất việc đóng 

học phí và thủ tục nhập học thì khoản phí này 

không còn hiệu lực và không được cấn trừ. 

 Trong trường hợp Học sinh xin thôi học trước 

ngày khai giảng năm học 2022-2023 hoặc trước 

khi đóng học phí Kỳ 02, khoản phí này sẽ không 

được hoàn lại và sẽ bị khấu trừ khi hoàn học phí, 

bao gồm cả trường hợp Phí giữ suất học chưa 

được đóng. 

III. PHÍ DỊCH VỤ KHÁC 

1 Phí xe đưa rước 
Xem biểu phí đính 

kèm 
Xem quy định đính kèm 

 
2 

Phí nội trú 

(1 học sinh/1 năm học) 

 
150.000.000 

Phí này bao gồm chỗ ở, suất ăn (sáng, trưa, tối và bữa 

phụ), xe đưa rước, dịch vụ giặt ủi và chi phí sinh hoạt 

cuối tuần. 

 

3 

 

Phí cấp hồ sơ 

Miễn phí 
Áp dụng cho lần cung cấp đầu tiên cho 1 học sinh/ 1 

bộ. 

50.000 
Áp dụng cho lần cung cấp thứ 2 trở đi cho 1 học sinh/ 

1 bộ. 

 
4 

Phí dã ngoại (Field trip) 

và các phí khác (nếu có) 

 Nhà trường sẽ thông báo trong năm học và tùy thuộc 

vào chương trình giảng dạy theo cấp lớp. Chi phí 

chuyến dã ngoại sẽ tùy thuộc vào địa điểm tham quan. 

 
5 

Đồ dùng học tập, văn 

phòng phẩm, sách tham 

khảo… 

 
Là các khoản phí riêng biệt ngoài học phí và sẽ do 

Phụ huynh / người giám hộ chi trả. 

 

ĐIỀU 5: ƯU ĐÃI HỌC PHÍ CHO ANH CHỊ EM RUỘT 

5.1 Đối tượng áp dụng: 

 Dành cho các gia đình có từ 02 con ruột (bao gồm cả con cùng cha /khác mẹ, cùng mẹ /khác cha) trở lên 

đang học hoặc lần đầu nhập học tại hệ thống trường CISS, thanh toán học phí đúng hạn và đầy đủ (trọn 

năm) và chưa ký hợp đồng tham gia các chương trình ưu đãi học phí hoặc gói tài chính đã có tại các 

trường trong hệ thống CISS. 

 Con thứ 2, thứ 3... được tính theo độ tuổi từ lớn đến nhỏ. 

 Không áp dụng cho các học sinh có tham gia chương trình gói Tài Chính và các chương trình khác. 
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5.2 Mức ưu đãi: 

 Con thứ 2: giảm (thêm) 5% học phí phải thanh toán tính tại thời điểm nhà trường nhận được đầy đủ học 

phí (học phí đã tính chiết khấu thanh toán). 

 Từ con thứ 3 trở đi: giảm (thêm) 10% học phí phải thanh toán tính tại thời điểm nhà trường nhận được 

đầy đủ học phí (học phí đã tính chiết khấu thanh toán). 

5.3 Giấy tờ chứng minh anh chị em ruột: 

 Giấy khai sinh của học sinh hoặc hộ khẩu sao y có chứng thực. 

 Hoặc các giấy tờ hợp lệ khác có giá trị chứng minh nếu có. 

 
ĐIỀU 6: GIỮ SUẤT HỌC 

 Đối với học sinh mới, học phí và các khoản phí khác chỉ được tính khi học sinh được chấp nhận vào học 

tại trường. Việc hoàn tất thanh toán học phí và các khoản phí khác trước đó sẽ không đồng nghĩa với việc 

học sinh được đảm bảo suất học tại trường. 

 Trong trường hợp Phụ huynh đã thanh toán các khoản học phí và phí dịch vụ khác nhưng không được 

Nhà trường chấp nhận nhập học, tất cả các khoản phí và học phí đã đóng sẽ được hoàn trả cho Phụ huynh 

(không phát sinh tiền lãi). 

 

ĐIỀU 7: THANH TOÁN 

7.1 Cách thức thanh toán: Phụ huynh có thể lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán bằng thẻ tại Phòng 

Kế toán của trường hoặc chuyển khoản qua ngân hàng vào tài khoản sau: 
 

BÊN NHẬN 
CHI NHÁNH CÔNG TY CP TRƯỜNG TH – THCS – 

THPT QUỐC TẾ CANADA TẠI LÀO CAI 
SỐ TÀI KHOẢN 1037797979(VNĐ) 1031393939 (USD) 

NGÂN HÀNG 
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam (VietcomBank – VCB) – chi nhánh Lào Cai 

SWIFT CODE BFTVNNVX 

***Nội dung chuyển khoản hoặc Thông tin trên giấy Ủy nhiệm chi: 

[Mã số học sinh] – [Tên đầy đủ của học sinh] – [Cấp lớp] – [Nội dung thanh toán] 

  Lưu ý 1: Phụ huynh vui lòng ghi nội dung chuyển khoản hoặc ủy nhiệm chi đáp ứng các thông tin sau: 

MAHOCSINH-HOTENHOCSINH-LOP-HOCPHI. Sau khi thanh toán, vui lòng email hoặc gửi bản sao 

Ủy nhiệm chi/giấy chuyển tiền của ngân hàng cho Phòng Kế toán. 

  Lưu ý 2: Trường hợp Phụ huynh cần xuất hóa đơn GTGT, vui lòng thông báo trước bằng cách trực tiếp 

hoặc gửi email cho Phòng Kế toán. 

  Lưu ý 3: Mọi khoản học phí và các loại phí khác được xem là thanh toán hợp lệ và được áp dụng các 

chính sách ưu đãi căn cứ vào ngày nhà trường nhận được đầy đủ số tiền qua chuyển khoản/tiền mặt hoặc 

các hình thức khác mà không bị giảm trừ bất kỳ khoản phí giao dịch nào (ví dụ: phí chuyển khoản ngân 

hàng). 

7.2. Trường hợp chậm thanh toán: 

 Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo quá hạn, Phụ huynh phải chịu lãi suất chậm thanh toán 0,05%/ngày 

trên tổng số phí chưa thanh toán cho mỗi ngày trễ hạn. 

 Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo quá hạn, ngoài việc áp dụng lãi suất chậm thanh toán nói trên, Nhà 

trường sẽ tạm ngưng dịch vụ học tập và sẽ không xác nhận kết quả học tập cho học sinh cho đến khi việc 

thanh toán được hoàn tất. 
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ĐIỀU 8: CHÍNH SÁCH HOÀN HỌC PHÍ, BẢO LƯU, CHUYỂN HỌC PHÍ 

8.1 Đối tượng áp dụng hoàn học phí 

Chính sách hoàn học phí áp dụng cho các trường hợp học phí đã thanh toán một lần nguyên năm mà học 

sinh xin thôi học tại trường vì bất kỳ lý do gì bao gồm nhưng không giới hạn như: dịch bệnh, thiên tai, phụ 

huynh chuyển công tác, bị bệnh không thể tiếp tục học tập v.v... hoặc bị nhà trường buộc thôi học do vi 

phạm kỷ luật. 

8.2 Điều kiện hoàn học phí 

 Học phí đã thanh toán một lần trọn năm. Các trường hợp thanh toán khác không phải trọn năm sẽ không 

được hoàn học phí. 

 Phụ huynh đã hoàn tất thông báo về việc nghỉ học của học sinh bằng cách điền đầy đủ “Đơn xin thôi học” 

theo mẫu của Nhà trường và nộp cho Phòng Học vụ. Thời điểm Phòng Học vụ nhận được “Đơn xin thôi 

học” hợp lệ được xem là “Ngày Nộp Đơn”. Các thông báo thôi học bằng lời nói hoặc bằng hình thức khác 

sẽ không được coi là hợp lệ. 

 Đồng thời Phụ huynh nộp đơn đề nghị hoàn phí cho Phòng kế toán, trong đó ghi rõ thông tin người thụ 

hưởng, số tài khoản, ngân hàng. 

 Trường hợp học sinh bị kỷ luật buộc thôi học thì việc hoàn học phí sẽ căn cứ vào ngày ban hành quyết 

định buộc thôi học của Hiệu trưởng. 

8.3 Mức hoàn trả học phí 

 Mức hoàn trả học phí phụ thuộc vào 3 yếu tố: trước hay sau ngày khai giảng năm học; Ngày Nộp Đơn 

(hoặc ngày ban hành quyết định buộc thôi học của trường) và ngày học cuối cùng của học sinh tại trường. 

 Học phí được hoàn lại sẽ không có lãi suất và không được hoàn cho những ngày học sinh vắng mặt 

trong năm học. 

 Học phí được hoàn là tỷ lệ trên mức học phí đã đóng sau khi đã khấu trừ các khoản phí không hoàn lại 

(nếu các khoản phí này chưa đóng) hoặc khấu trừ phí giữ suất học (đối với trường hợp nộp đơn trước 

ngày khai giảng năm học). 

 Tỷ lệ hoàn trả chi tiết như sau: 
 

 

Ngày học cuối cùng 
Nộp đơn 

trước 60 ngày 
Nộp đơn 

trước 30 ngày 
Các trường hợp còn 

lại(*) 

Trước ngày khai giảng năm 
học 2022-2023 

100% học phí đã đóng 
trừ phí giữ suất học 

100% học phí đã đóng trừ 
phí giữ suất học 

100% học phí đã đóng trừ 
phí giữ suất học 

Từ ngày khai giảng đến 
30/09/2022 

60% học phí đã đóng 50% học phí đã đóng 40% học phí đã đóng 

01/10/2022 - 31/12/2022 35% học phí đã đóng 25% học phí đã đóng 20% học phí đã đóng 

01/01/2023 – 31/03/2023 15% học phí đã đóng 10% học phí đã đóng Không hoàn phí 

Sau 31/03/2023 Không hoàn phí Không hoàn phí Không hoàn phí 

(*) “Các trường hợp còn lại”: Áp dụng cho các trường hợp nộp đơn dưới 30 ngày hoặc trường hợp học sinh bị 
kỷ luật buộc thôi học 

 

8.4 Thời gian hoàn phí 

Thời gian hoàn phí diễn ra trong vòng 15 - 20 ngày làm việc kể từ ngày học cuối cùng được sự chấp thuận của 

nhà trường. 
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8.5 Bảo lưu 

 Học sinh đã đóng học phí trọn năm mà bị bệnh hoặc xảy ra sự kiện bất khả kháng khiến cho học sinh tạm 

thời không thể tiếp tục học thì được bảo lưu không quá 01 năm học. Trừ trường hợp bị bệnh hoặc xảy ra 

sự kiện bất khả kháng đột ngột, Phụ huynh vui lòng gửi Đơn xin bảo lưu kèm theo tài liệu chứng minh 

lý do cho Phòng Học vụ tối thiểu 30 ngày trước ngày khai giảng năm học. 

 Trường hợp học sinh đã nhập học mà xin bảo lưu thì Nhà trường sẽ bảo lưu số tiền học phí còn lại sau 

khi cấn trừ học phí của thời gian đã học tính theo Biểu phí này. 

 Học sinh sau khi hết thời hạn bảo lưu mà học tiếp thì học phí sẽ áp dụng theo Biểu Phí của năm học đó 

và sẽ đóng bổ sung chênh lệch nếu có. 

 Trường hợp sau khi bảo lưu mà Học sinh xin thôi học thì học phí sẽ được hoàn theo chính sách hoàn học 

phí quy định tại Điều 8 Biểu Phí. 

8.6 Chuyển học phí 

 Việc chuyển học phí chỉ áp dụng cho các trường hợp học sinh là anh chị em ruột đang học tại trường và 

thực hiện trước ngày khai giảng năm học. 

 Để thực hiện chuyển học phí, Phụ huynh vui lòng gửi Đơn xin chuyển học phí kèm theo tài liệu chứng 

minh anh chị em ruột cho Phòng Học vụ tối thiểu 30 ngày trước ngày khai giảng năm học. 

 Các khoản phí không hoàn lại và Phí giữ suất học quy định tại Điều 4 Biểu Phí sẽ không được hoàn lại 

khi áp dụng chuyển phí. 
 

8.7 Hoàn trả các loại phí dịch vụ khác 

Phí ăn, phí xe đưa rước được hoàn lại theo chính sách riêng của từng dịch vụ, Phụ huynh vui lòng tham khảo biểu 

phí của từng dịch vụ chi tiết. 

ĐIỀU 9: BẤT KHẢ KHÁNG 

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng như hỏa hoạn, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, đại dịch, chiến tranh, 

khủng bố, bất ổn/bạo động xã hội hay bất kì sự việc nào xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của Nhà trường mà buộc 

phải đóng cửa trường học, Nhà trường có quyền chủ động thay thế và/hoặc điều chỉnh địa điểm, chương trình học 

và hình thức học cho phù hợp với bối cảnh tại thời điểm đó để đảm bảo hoàn thành chương trình học tập cho Học 

sinh. Khi đó, Nhà trường không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản phí nào đã được đóng cho Nhà trường trước 

đó (trừ tiền ăn và phí đưa/đón chưa sử dụng nếu có). Phụ huynh có trách nhiệm đóng đầy đủ các loại phí của năm 

học theo quy định tại Biểu Phí này để đảm bảo Học sinh hoàn tất chương trình học tập. 

 
 

ĐIỀU 10. CUNG CẤP BIỂU PHÍ 

10.1 Nhà trường sẽ cung cấp Biểu Phí/Biểu Học Phí theo các cách thức như sau: 

 Cung cấp bản giấy trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh của trường. 

 Cung cấp qua email liên lạc của Phụ huynh đã đăng ký trong Đơn nhập học (trường hợp thay đổi email, 

Phụ huynh vui lòng có văn bản thông báo cho Phòng Học vụ). 

 Công bố tại mục “Tuyển sinh” trên website của trường theo địa chỉ https://www.cis-laocai.edu.vn/. 

10.2 Thông báo: Nhà trường sẽ gửi Biểu Phí hoặc các thông báo cần thiết khác bằng các địa chỉ email sau đây: 

 Phòng Tuyển sinh: Email: enquiry@cis-laocai.edu.vn Điện thoại: (028) 38 95 95 95 

 Phòng Học vụ (Tiểu Học): Email: elementary@cis-laocai.edu.vn 

 Phòng Học vụ (Trung Học): Email: secondary@cis-laocai.edu.vn 

 Phòng Kế toán: Email: accountant@cis-laocai.edu.vn 

http://www.cis-laocai.edu.vn/
mailto:enquiry@cis-laocai.edu.vn
mailto:elementary@cis-laocai.edu.vn
mailto:secondary@cis-laocai.edu.vn
mailto:accountant@cis-laocai.edu.vn
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PHẦN DÀNH CHO PHỤ HUYNH 
 

Tôi đã đọc Biểu Phí năm học 2022 – 2023 trên đây của trường CIS-Lào Cai. Tôi hiểu và cam kết tuân thủ các 

quy định liên quan đến học phí và phí khác tại Biểu Phí này. 

 

 
Ngày..……..…….tháng…….……..…năm…………… 

Họ tên Phụ huynh/ Người giám hộ:    

(VIẾT HOA) 

Ký tên:    
 

 
 

 


