TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG THPT THSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 61/TB-THSP

Cần Thơ, ngày 23 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
Về các khoản phí và phương thức nộp trong năm học 2021-2022
Kính gửi:
- Quý Phụ huynh
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp
- Học sinh các khối lớp trong trường
- Căn cứ Công văn số 2452/SGDĐT-KHTC ngày 10/9/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục triển khai thực hiện phương thức không dùng
tiền mặt đối với các dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục;
- Căn cứ tình hình thực tế do dịch bệnh Covid 19 phải thực hiện nghiêm quy định
về giãn cách xã hội;
Trường THPT Thực hành Sư phạm thông báo về các khoản phí và phương thức thu
từ học kỳ I năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:
1. CÁC KHOẢN THU
1.1. Các khoản thu bắt buộc
- Học phí:
+ Khối 10: 1.400.000 đ/1 tháng/1hs
+ Khối 11: 1.400.000 đ/1 tháng/1hs
+ Khối 12: 1.200.000 đ/1 tháng/1hs
Tổng số tháng của năm học là 09. Phụ huynh có thể đóng học phí từng tháng, theo
học kỳ I (HKI 4 tháng, HK II 5 tháng) hoặc cả năm học.
Những trường hợp học sinh thuộc diện chính sách: photo, công chứng giấy chứng
nhận nộp cho trường (khi vào học trực tiếp).

Chế độ miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh do ảnh hưởng dịch
bệnh: Thực hiện khi có văn bản hướng dẫn của UBND TPCT.
- Bảo hiểm y tế: Mức thu: 563.220đ/hs/12 tháng.
Trường hợp học sinh thuộc diện chính sách (cha mẹ là công an, bộ đội, theo hộ gia
đình, hộ nghèo do địa phương cấp …): photo thẻ bảo hiểm, nộp cho trường khi trở lại học
trực tiếp.
1.2. Các khoản thu hộ-chi hộ
- Phí làm bảng tên và sử dụng tài liệu ở Trung tâm Học liệu- ĐHCT: 140.000đ/hs
(phí làm thẻ: 50.000đ, phí sử dụng tài liệu 90.000đ/3 năm).
- Bảo hiểm tai nạn (Cty bảo hiểm Bảo Minh): 90.000đ/hs/12 tháng.
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2. PHƯƠNG THỨC NỘP PHÍ
Phụ huynh và học sinh sử dụng mã SSCID do trường cung cấp (trên Website, qua
GVCN) để nộp tại một trong các kênh sau: (ĐÍNH KÈM HƯỚNG DẪN THANH TOÁN)
Đối với phụ huynh có tài khoản Ngân hàng đăng ký dịch vụ internet banking: thanh
toán qua ứng dụng của các ngân hàng: Sacombank, MBbank, SaiGonbank, TPbank,
Eximbank và qua ứng dụng Ví điện tử (liên kết 42 ngân hàng tại Việt Nam): Zalo pay,
Viettel pay, MoMo, VNPTpay, Smartpay, Payoo.
Đối với phụ huynh không có tài khoản E-banking: Đóng tiền mặt hoặc quẹt thẻ
ATM tại các quầy giao dịch: Sacombank, MBbank, Viettel store, VNPT, FPT, CircleK,
GS25, Vinmart, Nhà sách Phương Nam,…
3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP PHÍ
1. Thời gian:
Từ ngày 05/10/2021 đến 20/10/2021: Phụ huynh và học sinh chuyển khoản theo các
kênh nêu trên.

Lưu ý: Hàng tháng phụ huynh đóng tiền từ ngày 05 đến 20 của
tháng kế tiếp.
Địa điểm: Có thể chuyển khoản tại tất cả các kênh nêu trên. Nếu có thắc mắc, xin
liên hệ với:
- Kênh hỗ trợ chuyển khoản tại ngân hàng:
+ 02923 843 295 – Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Cần Thơ
+ 02923 810 523 - Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Cần Thơ
- Kênh hỗ trợ cài đặt ứng dụng:
+ 028 7107 9888 hotline SSC
+ 0778893222 (Cô Hà, quản lý dự án)
- Kênh hỗ trợ tại Trường THPT THSP:
+ 02923 734 758 Văn phòng
+ 0919 342 220 (Cô Trương Ngọc Trinh, Kế toán viên)
Trên đây là thông tin về các khoản phí và phương thức nộp trong năm học 20212022. Kính mong Quý Phụ huynh quan tâm, hợp tác với nhà trường để mọi việc được thực
hiện một cách thuận lợi và hoàn tất đúng hạn định.
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT THSP.

HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
Trần Văn Minh
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HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KẾT NỐI
VÀ THANH TOÁN HỌC PHÍ SSC
(THANH TOÁN HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÔNG DÙNG TIỀN
MẶT)
Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Sở GD-ĐT về việc thanh
toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục; theo hợp đồng liên kết của Sở GDĐT với hệ thống kết nối các kênh thanh toán, nhà trường hướng dẫn học sinh và phụ
huynh các bước thực hiện như sau:
- Ấn vào link “Thanh toán học phí SSC” trên zalo như hình dưới đây (quý
Thầy Cô chủ nhiệm chia sẻ Kênh hỗ trợ trên zalo từ nhà cung cấp qua cho Phụ huynh
học sinh)

Từ link “Thanh toán học phí SSC ” , Phụ huynh đăng nhập vào và bấm nút
“Quan tâm” (như hình dưới) sẽ xuất hiện nội dung hướng dẫn về việc cung cấp thông
tin học sinh để tiến hành kết nối và được hướng dẫn thanh toán học phí và các khoản
khác trong năm học 2021-2022.
Tùy vào phí bằng Ngân hàng và App thanh toán PHHS đang sử dụng, nhân
viên SSC sẽ hướng dẫn cụ thể cho PHHS cách đóng mã SSCID trên phương tiện đó.
Nếu trong quá trình thanh toán có gặp vấn đề gì hoặc cần cấp lại mã cũng sẽ
được hỗ trợ.
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Thông báo cho quý phụ huynh: ngoài việc đóng tiền không mất phí qua các
ngân hàng liên kết trực tiếp Sacombank, MBbank, TP.Bank, phụ huynh có thể đóng
học phí và các khoản khác qua ví MoMo, Yschool, Zalopay, Payoo, SmartPay,
VNPTPay (theo bảng biểu do nhà cung cấp bên dưới) bằng cách:
(Tải app) Vào app - chọn thanh toán hóa đơn - thanh toán học phí - thẻ học
đường SSC - Chọn tra cứu Mã số SSCID (bộ phận quản lý phần mềm sẽ cung cấp
trên nhóm cho GVCN gửi về cho Phụ huynh) hoặc chọn theo thông tin học sinh trên
phiếu báo phí trường phát - kiểm tra đúng thông tin của học sinh thì xác nhận giao
dịch là xong , sau đó tiến hành thanh toán.
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Rất mong sự quan tâm, hợp tác của quý Phụ huynh học sinh trong quá trình
thực hiện chủ trương “thanh toán không dùng tiền mặt” của nhà nước và tình hình
dịch bệnh.

