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Đơn vị: VNĐ – Currency: VNDPHÍ NHẬP HỌC | REGISTRATION FEE

Phí nhập học 3.000.000 VNĐ được đóng một lần ngay sau khi Phụ huynh hoàn tất Đơn đăng ký nhập 
học cho trường Quốc tế Nam Mỹ UTS và không được hoàn lại. 
One-time Registration fee 3.000.000 VND is paid upon submission of an Application form to the US 
Vietnam Talent International School and is non-refundable.

HỌC PHÍ | TUITION FEE

Phí kiểm tra đầu vào 1.000.000 VNĐ được đóng một lần trước khi học sinh thực hiện bài kiểm tra đầu 
vào và không được hoàn lại. 
One-time Placement Test Fee 1.000.000 VND is paid before student taking placement test and is
non-refundable.

PHÍ KIỂM TRA ĐẦU VÀO | PLACEMENT TEST FEE

0919.381.221
Hotline:

Học kỳ I
Semester I

Học kỳ II
Semester II

Học phần 1/Term 1

Học phần 2/Term 2

Học phần 3/Term 3

Học phần 4/Term 4

Thời gian Học phần
School term dates

16/08/2021

25/10/2021

03/01/2022

21/03/2022

Dành cho học sinh mới
For new enrollments

Bậc học
Level of education

Học phí năm
Annual
Tuition fee

PHƯƠNG ÁN ĐÓNG HỌC PHÍ | PREFERRE D PAYMENT PLAN

Lớp 1
Grade 1

Tiết kiệm 8% học phí
8% saving

Tiết kiệm 3% học phí
3% saving

ĐÓNG THEO HỌC PHẦN
PER TERM

ĐÓNG THEO HỌC KỲ
PER SEMESTER

Tiết kiệm 12% học phí
12% saving

Tiết kiệm 16% học phí
16% saving

170.000.000  142.800.000  149.600.000  156.400.000  82.450.000  42.500.000 

Thời hạn đóng học phí
Payment due dates

Phí giữ chỗ/Deposit fee: 20.000.000

HP 1/Term 1:
10/08/2021
HP 2/Term 2:
15/10/2021

HP 3/Term 3:
15/12/2021

HP 4/Term 4:
01/03/2022

Học kỳ I/Semester I

Học kỳ II/Semester II
31/03/2021

Đóng phí giữ chỗ trước/
Reservation before

28/02/2021

31/05/2021

Đóng phí giữ chỗ trước/
Reservation before

30/04/2021 10/08/2021
10/08/2021

15/12/2021

ĐÓNG THEO NĂM HỌC
 PER ANNUM
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Gia đình có từ 02 (hai) anh chị em ruột trở lên học chung trường thì ưu đãi được áp dụng cho con nhỏ
tuổi hơn theo chính sách như sau:
If a family has 02 (two) or more children enrolled to the US Vietnam Talent International School, Siblings
discount will be applicable for the younger child(ren) as detailed below:

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI | SPECIAL OFFERS

Các khoản ưu đãi học phí sẽ được tính dựa trên học phí tiêu chuẩn.
Tuition fee savings will be calculated based on standard tuition fee.
Tổng các khoản ưu đãi học phí cho năm học 2021 – 2022 không vượt quá 27%.
Total tuition fee savings for academic year 2021 – 2022 does not exceed 27%.

Anh chị em ruột thứ 02 (hai)
Second child

ƯU ĐÃI 5% HỌC PHÍ
5% TUITION FEE SAVING

Anh chị em ruột thứ 03 (ba) trở lên
Third child onwards

ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ
10% TUITION FEE SAVING

Ưu đãi Anh/Chị/Em ruột
Siblings

8.000.000

Tiểu học
Elementary

Phí Cơ sở vật chất được đóng vào đầu năm học và không được hoàn lại.
This fee is paid at the beginning of the academic year and is non-refundable.

PHÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT | SCHOOL FACILITY FEE

QUY ĐỊNH KHOẢN PHÍ NĂM HỌC 2021 – 2022
FEES POLICY FOR 2021 – 2022 ACADEMIC YEAR

QUY ĐỊNH ĐÓNG PHÍ | FEE REGULATIONS

Học phí có thể đóng theo năm/theo học kỳ/theo học phần và được đóng trước thời hạn đóng học phí 
như sau:
Tuition fee and can be paid per annum/per semester/per term prior to the Payment due date

Đóng trọn năm
Per annum

Đóng theo Học kỳ
Per Semester

Đóng theo Học phần
Per Term

Trước/Before
10/08/2021

Trước/Before
Học kỳ I/Semester 1

Trước/Before
Học kỳ I/Semester 1

10/08/2021
Trước/Before
Học phần 1/Term 1

10/08/2021

Trước/Before
Học phần 3/Term 3

15/12/2021

Trước/Before
Học phần 2/Term 2

15/10/2021

Trước/Before
Học phần 4/Term 4

01/03/2022

15/12/2021
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Mức tăng học phí hàng năm tối thiểu 5% và không quá 10% trừ trường hợp mức lạm phát vượt quá 
10% theo công bố của Chính phủ hoặc trừ khi có thỏa thuận đặc biệt khác được ký kết giữa Phụ 
huynh và Nhà trường.
The annual school fee increase must be at least 5% and not more than 10% unless inflation is exceeded 
10% as announced by the Government or there is another special agreement signed between the Parents 
and the school.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN | PAYMENT METHOD

Tên chủ tài khoản
Account name TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS, THPT NAM MỸ

Số tài khoản
Account number

007.100.1236688

Ngân hàng
Bank address

VIETCOMBANK 

Chi nhánh
Branch

Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh

Mã chuyển khoản Quốc tế
SWIFT Code

Nội dung chuyển khoản
Description

BFTVVNVX

Học phí có thể được thanh toán bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin tài 
khoản như sau:
Fees can be paid by cash or bank transfer to the following account information:

Học phí [Tên học sinh] [Lớp] [Mã học sinh]
Tuition fee of [Full name] [Class] [Student code]

NHẬP HỌC MUỘN | LATE ENROLLMENT

Học sinh nhập học muộn sau khi năm học bắt đầu, học phí tính trọn học phần.
Enrollment after start day of the academic year, tuition fee still be paid in full-term.

QUÁ HẠN ĐÓNG PHÍ | LATE PAYMENT

Trường hợp các khoản phí đóng trễ hơn 30 (ba mươi) ngày so với Thời hạn đóng học phí, Nhà Trường 
toàn quyền giữ lại bảng điểm, học bạ và ngừng cung cấp dịch vụ học tập cho Học sinh cho đến khi 
nhận được đầy đủ các khoản phí. Trường hợp Học sinh nghỉ học sau thời gian này, Phụ huynh vẫn có 
trách nhiệm hoàn tất các khoản phí tồn đọng cho Nhà trường.
In the event that any of the fees remain unpaid after the period of 30 (thirty) days from the Payment due 
date, the School reserves the right to withhold school reports, transcript and terminate its service 
provision to the concerned Student until all overdue fees are received by the School. If the concerned 
student withdraws from the school after this period, parents will still be liable to pay all the remaining 
fees for the schools.
Nếu phí được đóng sau thời hạn đã được thông báo, phụ huynh sẽ phải đóng phí phạt trên mỗi ngày 
làm việc trễ hạn là 0.02% tổng số khoản phí cần được thanh toán.
After the due date, a late fee of 0.02% per business day will be applied to the outstanding amount.

Học phần 1
Term 1

Học phần 2
Term 2

16/08/2021 - 24/10/2021 25/10/2021 - 02/01/2022 03/01/2022 - 20/03/2022 21/03/2022 - 27/05/2022

Học phần 3
Term 3

Học phần 4
Term 4
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Việc Bảo lưu hoặc Chuyển đổi các khoản phí chỉ được Nhà trường xem xét khi thuộc 01 (một) trong 
02 (hai) trường hợp:
Fee(s) deferred, transferred shall be considered in either 01 (one) of the following 02 (two) cases:

Học sinh ốm đau phải được điều trị dài hạn từ 45 (bốn mươi lăm) ngày liên tục trở lên. Hồ sơ 
chứng minh như sau:
Student suffers from a serious illness and requires long-term medical treatment from more than 45 
(forty-five) days. The required documents are:

Hồ sơ y tế chứng minh tình trạng ốm đau cần điều trị dài hạn từ 45 (bốn mươi lăm) ngày liên 
tục trở lên của Học sinh.
A copy of medical documents providing evidences for the Student’s illness or long-term medical 
treatment from more than 45 (forty-five) days.

Bản sao hộ khẩu thường trú/tạm trú. 
A copy of residence/temporary residence document.
Thư chấp nhận bởi Trường chuyển đến của Học sinh.
Letter of acceptance by the destination School.

Phụ huynh/Học sinh chuyển địa điểm sinh sống đến tỉnh/thành phố/quốc gia khác, không phù 
hợp về vị trí địa lý để Học sinh có thể tiếp tục theo học tại trường Quốc tế Nam Mỹ UTS. Hồ sơ 
chứng minh liệt kê bên dưới.
Parents/Student move to another province/city/country, making it impossible for the Student to 
continue his/her study with the School. The required documents are as listed below.

CHÍNH SÁCH BẢO LƯU VÀ CHUYỂN ĐỔI CÁC KHOẢN PHÍ
FEES DEFERRAL AND TRANSFER POLICY

 

Trường hợp được xét duyệt
Approved case(s)

Mức Bảo lưu, Chuyển đổi 
Approved amount

Bảo lưu
Chuyển phí
Deferral/Transfer

100% số tiền còn lại theo 01 (một) Đơn vị tính trở lên.
100% of the remaining amount for 01 (one) Unit or more.

(*) Đơn vị Học phần được định nghĩa là Học sinh chưa đi học bất kỳ ngày nào trong Học phần đó.
Full-term is defined as Student has not attended class during that term.

Điều kiện
Conditions

HỌC PHÍ
TUITION FEE

Đơn vị tính
Unit

Theo đơn vị Học phần (*)
Per Full-term

Phụ huynh/Người giám hộ Học sinh thông báo bằng văn bản và nộp đầy đủ hồ sơ chứng 
minh cho Nhà trường 15 (mười lăm) ngày làm việc trước ngày Học sinh ngừng học.

Should Parents/Guardian request form(s) and required document(s) must be filled and 
handed over to US Vietnam Talent International School  15 (fifteen) working days prior to the 

Student’s withdrawal.

Các điều khoản khác
Other policies

Thời hạn Bảo lưu/Chuyển phí các khoản phí tối đa là 01 (một) năm.
Fee(s) deferred/transfered is valid within 01 (one) year.

Trường hợp Chuyển phí chỉ áp dụng khi Học sinh có Anh/Chị/Em ruột hoặc Anh/Chị/Em sinh 
sống cùng hộ khẩu đang theo học tại trường Quốc tế Nam Mỹ UTS. 
Fee(s) transferred is only applicable to Student whose siblings or brothers/sister registered in the 
same residence book are also attending to US Vietnam Talent International School. 

1.

2.



 

T: (028) 710 78887
E: info@utschool.edu.vn

Van Lang Education City
80/68 Duong Quang Ham Str., Ward 5, Go Vap Dist. HCMC
69/68 Dang Thuy Tram Str., Ward 13, Binh Thanh Dist. HCMC

0919.381.221
Hotline:

Trường hợp học sinh có nguyện vọng ngừng học, chính sách hoàn trả học phí được quy định như sau:
In case a student wishes to withdraw from school, the tuition refund policy shall be applied as follows:

CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ PHÍ
FEE REFUND POLICY

Hoàn trả phí
Fee refund

Phụ huynh/Người giám hộ điền đầy đủ thông tin vào Đơn xin thôi học và nộp cho nhà 
trường tối thiểu 60 ngày trước ngày học cuối cùng của Học sinh.

School withdrawal form must be filled and submit to US Vietnam Talent International 
School at least 60 (sixty) days prior to the Student’s withdrawal.

Học phí đóng theo học kỳ: hoàn trả 50% số tiền còn lại theo đơn vị 01 (một) học phần trở lên
Per term: 50% of the remaining amount for 01 (one) Unit or more.

Học phí đóng theo năm: hoàn trả 70% số tiền còn lại theo đơn vị 01 (một) học phần trở lên
Per annum: 70% of the remaining amount for 01 (one) Unit or more.

Điều kiện
Conditions

Đơn vị tính
Unit

HỌC PHÍ
TUITION FEE

Theo đơn vị Học phần (*)
Per Full-term

(*) Đơn vị Học phần được định nghĩa là Học sinh chưa đi học bất kỳ ngày nào trong Học phần đó.
Full-term is defined as Student has not attended class during that term.

Các điều khoản khác
Other policies

Khoản phí giữ chỗ chỉ được hoàn trả trong trường hợp học sinh không đáp ứng yêu cầu nhập 
học của Nhà trường (đánh giá thông qua bài kiểm tra đầu vào) 
Reservation fee is refundable only for student who does not meet the School's enrollment 
requirements (assessment via placement test).

Học sinh nghỉ học/vắng mặt ở trường sẽ không được cấn trừ và/hoặc miễn giảm học phí.
All school fees are not deducted or refundable for student absences.


