








PHỤ LỤC 

Ngân sách cấp phần chênh lệch giữa mức học phí theo quy định và mức học         

phí thực tế học sinh phải nộp (theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số                

17/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND Thành phố)  

(Kèm theo Công văn  số 3725/UBND-KGVX  ngày 08/11/2022 của UBND thành phố Hà Nội) 

Đơn vị: Đồng/học sinh/tháng 

STT Vùng/cấp học 

Mức ngân sách cấp phần 

chênh lệch giữa mức học phí 

theo quy định và mức học 

phí thực tế học sinh phải nộp 

năm học 2022-2023 

Hình thức 

học trực 

tiếp  

Hình thức 

học trực 

tuyến  

A 
Đối với học sinh thuộc diện phải đóng 100% học phí (không thuộc đối tượng được miễn, 

giảm học phí theo quy định) 

I 
Vùng thành thị (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các 

phường và thị trấn) 

1 

Mầm non (Nhà trẻ và Mẫu giáo không bao gồm trẻ em mầm non 

05 tuổi); Trung học phổ thông (bao gồm cả học viên đang theo học 

tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên) 

191.000 143.000 

2 

Mầm non (trẻ em mầm non 05 tuổi); Trung học cơ sở (bao gồm cả 

học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên) 

222.000 167.000 

II 
Vùng nông thôn (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các xã 

trừ các xã miền núi) 

1 
Mầm non (Nhà trẻ và Mẫu giáo không bao gồm trẻ em mầm non 

05 tuổi) 
52.000 39.000 

2 

Mầm non (trẻ em mầm non 05 tuổi); Trung học cơ sở (bao gồm cả 

học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên) 

62.000 47.000 

3 
Trung học phổ thông (bao gồm cả học viên đang theo học tại các 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên) 
152.000 114.000 

III Vùng miền núi (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các xã miền núi) 

1 
Mầm non (Nhà trẻ và Mẫu giáo không bao gồm trẻ em mầm non 

05 tuổi) 
38.000 29.000 

2 

Mầm non (trẻ em mầm non 05 tuổi); Trung học cơ sở (bao gồm cả 

học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên) 

40.000 31.000 

3 
Trung học phổ thông (bao gồm cả học viên đang theo học tại các 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên) 
88.000 66.000 

B 
Đối với học sinh đã được hưởng chế độ giảm 70% học phí theo quy định tại điểm c khoản 

1 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 

I 
Vùng thành thị (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các 

phường và thị trấn) 



2 

 

STT Vùng/cấp học 

Mức ngân sách cấp phần 

chênh lệch giữa mức học phí 

theo quy định và mức học 

phí thực tế học sinh phải nộp 

năm học 2022-2023 

Hình thức 

học trực 

tiếp  

Hình thức 

học trực 

tuyến  

1 

Mầm non (Nhà trẻ và Mẫu giáo không bao gồm trẻ em mầm non 

05 tuổi); Trung học phổ thông (bao gồm cả học viên đang theo học 

tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên) 

57.000 43.000 

2 

Mầm non (trẻ em mầm non 05 tuổi); Trung học cơ sở (bao gồm cả 

học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên) 

66.000 50.000 

II 
Vùng nông thôn (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các xã 

trừ các xã miền núi) 

1 
Mầm non (Nhà trẻ và Mẫu giáo không bao gồm trẻ em mầm non 

05 tuổi) 
15.000 12.000 

2 

Mầm non (trẻ em mầm non 05 tuổi); Trung học cơ sở (bao gồm cả 

học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên) 

18.000 14.000 

3 
Trung học phổ thông (bao gồm cả học viên đang theo học tại các 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên) 
45.000 34.000 

III Vùng miền núi (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các xã miền núi) 

1 
Mầm non (Nhà trẻ và Mẫu giáo không bao gồm trẻ em mầm non 

05 tuổi) 
11.000 8.000 

2 

Mầm non (trẻ em mầm non 05 tuổi); Trung học cơ sở (bao gồm cả 

học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên) 

12.000 8.000 

3 
Trung học phổ thông (bao gồm cả học viên đang theo học tại các 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên) 
26.000 20.000 

C 
Đối với học sinh đã được hưởng chế độ giảm 50% học phí theo quy định tại khoản 2 Điều 

16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 

I 
Vùng thành thị (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các 

phường và thị trấn) 

1 

Mầm non (Nhà trẻ và Mẫu giáo không bao gồm trẻ em mầm non 

05 tuổi); Trung học phổ thông (bao gồm cả học viên đang theo học 

tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên) 

95.000 72.000 

2 

Mầm non (trẻ em mầm non 05 tuổi); Trung học cơ sở (bao gồm cả 

học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên) 

111.000 83.000 

II 
Vùng nông thôn (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các xã 

trừ các xã miền núi) 

1 
Mầm non (Nhà trẻ và Mẫu giáo không bao gồm trẻ em mầm non 

05 tuổi);  
26.000 20.000 



3 

 

STT Vùng/cấp học 

Mức ngân sách cấp phần 

chênh lệch giữa mức học phí 

theo quy định và mức học 

phí thực tế học sinh phải nộp 

năm học 2022-2023 

Hình thức 

học trực 

tiếp  

Hình thức 

học trực 

tuyến  

2 

Mầm non (trẻ em mầm non 05 tuổi); Trung học cơ sở (bao gồm cả 

học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên) 

31.000 23.000 

3 
Trung học phổ thông (bao gồm cả học viên đang theo học tại các 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên) 
76.000 57.000 

III Vùng miền núi (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các xã miền núi) 

1 
Mầm non (Nhà trẻ và Mẫu giáo không bao gồm trẻ em mầm non 

05 tuổi);  
19.000 14.000 

2 

Mầm non (trẻ em mầm non 05 tuổi); Trung học cơ sở (bao gồm cả 

học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên) 

20.000 15.000 

3 
Trung học phổ thông (bao gồm cả học viên đang theo học tại các 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên) 
44.000 33.000 
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