
BẢNG KÊ CHI PHÍ HỌC TẬP 
 

BẢNG HỌC PHÍ (bắt buộc - 1 học sinh/tháng):  

 

Bậc học Học phí Ngoại ngữ 

GD kỹ 

năng/HĐ 

trải nghiệm 

Bồi dưỡng 

kiến thức 

văn hóa 

Ăn trưa 
Tổng 

(VNĐ) 

Tiểu học 1.000.000 
600.000 

3 buổi/tuần 

100.000 

2 buổi/tháng 
 

400.000 

5 bữa/tuần 
2.100.000 

THCS 1.000.000 

600.000 

3 buổi 

chiều/tuần 

100.000 

2buổi/tháng 

400.000 

2 buổi 

chiều/tuần 

500.000 

5 bữa/tuần 
2.600.000 

THPT 1.000.000 

600.000 

3 buổi 

chiều/tuần 

100.000 

2buổi/tháng 

500.000 

3 buổi 

chiều/tuần 

500.000 

5 bữa/tuần 
2.700.000 

 

BẢNG PHÍ DỊCH VỤ (tự nguyện - 1 học sinh/tháng):  

Xe ôtô đưa đón tại nhà, phí tính theo bán kính (0 – 3km, 3km – 5km, 5km – 7km) 

 

Bảng giá 
0 – 3km 3km – 5km 5km – 7km 7km – 10km 

300.000/tháng 400.000/tháng 600.000/tháng 700.000/tháng 

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ: 

Các em học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh từ giải 3 đến giải nhất hoặc đạt giải HSG 

Quốc gia sẽ được miễn 50% học phí chính khóa trong 1 năm học. Nếu vào trường các em không 

duy trì được thành tích đó nhà trường sẽ dừng chính sách miễn giảm trong năm học tiếp theo. 

 

HỒ SƠ NHẬP HỌC:  

Tiếp nhận hồ sơ nhập học từ ngày 15/05 /2018. Tại phòng 111, nhà điều hành trường ĐHHV 

 

LỚP 1 LỚP 6 LỚP 10 

-  Đơn đăng kí  

(theo mẫu của nhà trường) 

-  Ảnh 3x4: 4 tấm; 

-  Bản sao Khai sinh; 

- Chứng nhận hoàn thành giáo 

dục Mầm non. 

-  Đơn đăng kí  

(theo mẫu của nhà trường) 

-  Ảnh 3x4: 4 tấm; 

-  Học bạ Tiểu học (bản 

chính); 

-  Giấy chứng nhận hoàn thành 

bậc Tiểu học; 

-  Đơn đăng kí  

(theo mẫu của nhà trường) 

-  Ảnh 3x4: 4 tấm; 

-  Học bạ THCS (bản chính); 

-  Giấy chứng nhận Tốt nghiệp 

THCS tạm thời (bản chính). 

-  Phiếu kết quả rèn luyện học 

tập lớp 9 (bản chính). 

 

Số điện thoại tư vấn, hỗ trợ tuyển sinh: (02103) 993 568; hoặc các số: 0982.602.602; 

0961.797.575; 0988.930.778; Các thông tin liên quan có thể tìm hiểu tại địa chỉ website: 

http://www.hvu.edu.vn/ 

 
 

 

http://www.hvu.edu.vn/

