
SÁCH & QUY ĐỊNH KÝ QUỸ SÁCH GIÁO KHOA
BOOK & TEXTBOOK DEPOSIT POLICY

Cấp lớp
Grade

STT
No.

Tên sách
Title

Đơn giá
Unit price 

Trọn bộ
Amount
Full set

1

1 Our World 1 ver2 Student’s Book with Online Practice (AE)  242,000 

 2,100,000

2 Our World 1 ver2 Workbook (AE)  168,000 

3 Pathway To Science 1 Student's Pack (Student's Book, Activity Cards)  362,000 

4 Pathway To Math 1 Student's Pack  362,000 

5 Supplementary materials - Tài liệu học tập và Tài liệu bổ trợ kiến thức  1,000,000 

2

1 Our World 2 ver2 Student’s Book with Online Practice (AE)  242,000 

2,100,000

2 Our World 2 ver2 Workbook (AE)  168,000 

3 Pathway To Science 2 Student's Pack (Student's Book, Activity Cards)  362,000 

4 Pathway To Math 2 Student's Book  362,000 

5 Supplementary materials - Tài liệu học tập và Tài liệu bổ trợ kiến thức  1,000,000 

3

1 Our World 3 ver2 Student’s Book with Online Practice (AE)  242,000 

2,100,000

2 Our World 3 ver2 Workbook (AE)  168,000 

3 Pathway To Science 3 Student's Pack (Student's Book, Activity Cards)  362,000 

4 Pathway To Math 3 Student's Book  362,000 

5 Supplementary materials - Tài liệu học tập và Tài liệu bổ trợ kiến thức  1,000,000 

4

1 Our World 4 ver2 Student’s Book with Online Practice (AE)  242,000 

2,100,000

2 Our World 4 ver2 Workbook (AE)  168,000 

3 Pathway To Science 4 Student's Pack (Student's Book, Activity Cards)  362,000 

4 Pathway To Math 4 Student's Pack  362,000 

5 Supplementary materials - Tài liệu học tập và Tài liệu bổ trợ kiến thức  1,000,000 

5

1 Our World 5 ver2 Student’s Book with Online Practice (AE)  242,000 

2,100,000

2 Our World 5 ver2 Workbook (AE)  168,000 

3 Pathway To Science 5 Student's Pack (Student's Book, Activity Cards)  362,000 

4 Pathway To Math 5 Student's Book  362,000 

5 Supplementary materials - Tài liệu học tập và Tài liệu bổ trợ kiến thức  1,000,000 

6

1 Impact 1 Student book  238,000 

 3,600,000

2 Impact 1 Workbook  169,000 

3 BIM MRL COMMON CORE GRADE 6 SE  1,791,000 

4 Pathway to Science 6 Student's Pack (Student's Book, Activity Cards)  334,000 

5 Supplementary materials - Tài liệu học tập và Tài liệu bổ trợ kiến thức  1,100,000 



7

1 Impact 2 Student book  238,000 

3,900,000

2 Impact 2 Workbook  169,000 

3 BIM MRL COMMON CORE GRADE 7 SE  1,791,000 

4 Exploring Science International Year 7 Student Book  605,000 

5 Supplementary materials - Tài liệu học tập và Tài liệu bổ trợ kiến thức  1,100,000 

8

1 Impact 3 Student book  238,000 

 3,900,000

2 Impact 3 Workbook  169,000 

3 BIM MRL COMMON CORE GRADE 8 SE  1,791,000 

4 Exploring Science International Year 8 Student Book  605,000 

5 Supplementary materials - Tài liệu học tập và Tài liệu bổ trợ kiến thức  1,100,000 

9

1 Skillful 2nd Ed L&S 2 SB + DSB Pk  331,000 

 3,700,000
2 Skillful 2nd Ed R&W 2 SB + DSB Pk  331,000 

3 BIM MRL COMMON CORE ALGEBRA 1 SE  1,921,000 

4 Supplementary materials - Tài liệu học tập và Tài liệu bổ trợ kiến thức  1,200,000 

10

1 Skillful 2nd Ed L&S 3 SB + DSB Pk  331,000 

 3,700,000 
2 Skillful 2nd Ed R&W 3 SB + DSB Pk  331,000 

3 BIM MRL COMMON CORE GEOMETRY SE  1,921,000 

4 Supplementary materials - Tài liệu học tập và Tài liệu bổ trợ kiến thức  1,200,000 

11

1 Skillful 2nd Ed L&S 4 SB + DSB Pk  331,000 

 3,700,000
2 Skillful 2nd Ed R&W 4 SB + DSB Pk  331,000 

3 BIM MRL COMMON CORE ALGEBRA 2 SE  1,921,000 

4 Supplementary materials - Tài liệu học tập và Tài liệu bổ trợ kiến thức  1,200,000 

12
1  The Complete Guide To IETS Student's Book  555,000 

 1,700,000
2 Supplementary materials - Tài liệu học tập và Tài liệu bổ trợ kiến thức  1,200,000 

Sách có áp dụng chương trình ký quỹ
Textbooks applied for deposit



TEXTBOOK DEPOSIT POLICY
QUY ĐỊNH KÝ QUỸ SÁCH GIÁO KHOA

1. Chương trình ký quỹ sách/Textbook deposit program

Tại UTS, chúng tôi quan tâm đến môi trường sống và đề cao các giá trị cộng đồng. Với mục đích giáo 
dục cho học sinh về cách giữ gìn sách giáo khoa (SGK) và để cho các học sinh khóa dưới có thể dùng lại, 
UTS quyết định triển khai chương trình "Ký quỹ sách giáo khoa". Từ chương trình này, chúng tôi mong 
rằng học sinh sẽ ý thức được những ảnh hưởng tích cực học sinh có thể đóng góp cho môi trường cũng 
như kinh tế, chỉ bằng một hành động nhỏ.
At UTS, we care about the environment and we value community contribution. With the purpose of 
educating students on how to take care of their textbooks and use them properly so that these books 
can be reused by other students of lower grades, UTS has decided to implement the Textbook Deposit 
Program. From this program, we expect that students will begin to  understand the positive 
environmental and econimical impact that they can have, just by one simple action!

Chương trình này cũng được tạo ra để tiết kiệm phí sách giáo khoa cho Phụ huynh, thay vì mua sách 
thì Phụ huynh sẽ chỉ phải trả "phí sử dụng" hằng năm.  
Cost optimization for parents: Instead of buying the books to use for only 1 year, now parents have 
another option to save cost by paying for an annual "usage fee"

Chương trình này sẽ chỉ áp dụng cho SGK Chương trình Quốc tế môn Toán của Khối 6 đến 11 và môn 
Khoa học của Khối 7 và 8.
This program can be applied for all students from Grade 6 to 11 for their Math textbooks and Grade 7 to 
8 for their Science textbooks (IP program).

2. Bảng phí ký quỹ sách/Fees

Đầu năm, Phụ huynh sẽ đóng khoản phí đặt cọc sách là 5 triệu VNĐ. Phí này sẽ được hoàn lại khi học 
sinh thôi học tại UTS.
Parents will pay a deposit of 5 million VND at the beginning of the school year. This fee will be 
refundable when the student leaves UTS.

Vào cuối năm, phí sử dụng (25% giá sách) và phí bồi thường (nếu có) sẽ được tính toán và thông báo 
cho Phụ huynh trong thông báo phí của đầu năm học tiếp theo.
At the end of the school year, the usage fee (25% of the book price) and any repair/replacement 
charges will be quoted after the release of the following school year's fee schedule.

Sách giáo khoa phải được hoàn trả trước khi kết thúc năm học ít nhất một (01) tuần.
Books are to be returned at least one (01) week before the end of the school year.

Mỗi quyển sách sẽ có mã vạch tương ứng, mỗi học sinh sẽ phải trả lại đúng quyển sách với mã vạch 
đã mượn.
 Each book has a unique barcode; students are required to return the same book that they borrowed.

Trong trường hợp mất sách, học sinh có thể mua sách mới thay thế hoặc liên hệ văn phòng trường 
UTS để mua sách mới. Mọi chi phí liên quan sẽ chi trả bởi học sinh và tiền đặt cọc sẽ không được 
hoàn lại. Học sinh có trách nhiệm đăng ký mượn sách mới hoặc mượn sách của bạn bè, thầy cô để 
đảm bảo chương trình học trong thời gian không có sách.
In case of a lost book, the students can buy a new one to replace the lost one or contact UTS to 
purchase a replacement. All the costs will be paid by the students. The deposit is non-refundable. The 
students need to sign up for a new deposit or borrow books from other students to meet class 
requirements in the mean time

Phí/Fee Tổng phí/Amount

Khoản đặt cọc (VNĐ)/Deposit 5,000,000 

Phí sử dụng hàng năm/Annual usage Fee 25% x giá sách niêm yết UTS
25% x UTS unit selling price

3. Điều kiện mượn sách/Book borrowing policies

Nhà trường không cho phép bất kỳ hành vi sao chép sách giáo khoa.
Any action of photocopying the textbooks is highly forbidden

Cuối năm, khi trả sách, sách sẽ được đánh giá phân loại để tính phí bồi thường sách (nếu có).
At the end of the school year, the books will be evaluated and the family will be charged with a 
repair/replacement fee (if any)

Bên dưới là bảng phân loại tiêu chuẩn sách trả lại và phí đền bù. UTS sẽ có quyết định cuối cùng về 
tình trạng sách.
Below is the conditions for repairs and replacement fees. UTS will have the final decision on all 
matters related to condition of the books



Sách giáo khoa phải được hoàn trả trước khi kết thúc năm học ít nhất một (01) tuần.
Books are to be returned at least one (01) week before the end of the school year.

Mỗi quyển sách sẽ có mã vạch tương ứng, mỗi học sinh sẽ phải trả lại đúng quyển sách với mã vạch 
đã mượn.
 Each book has a unique barcode; students are required to return the same book that they borrowed.

Trong trường hợp mất sách, học sinh có thể mua sách mới thay thế hoặc liên hệ văn phòng trường 
UTS để mua sách mới. Mọi chi phí liên quan sẽ chi trả bởi học sinh và tiền đặt cọc sẽ không được 
hoàn lại. Học sinh có trách nhiệm đăng ký mượn sách mới hoặc mượn sách của bạn bè, thầy cô để 
đảm bảo chương trình học trong thời gian không có sách.
In case of a lost book, the students can buy a new one to replace the lost one or contact UTS to 
purchase a replacement. All the costs will be paid by the students. The deposit is non-refundable. The 
students need to sign up for a new deposit or borrow books from other students to meet class 
requirements in the mean time

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Văn phòng Dịch vụ qua tổng đài :  027 710 78887  hoặc 
email đến office@utschool.edu.vn

For further information, the School Services Office can be reached at : 027 710 78887 or via
office@utschool.edu.vn

Mức độ
Level Tình trạng sách/Book condition

Mức độ bồi thường (tính trên giá 
sách niêm yết UTS)

Compensation level (Calculated 
based on UTS list price)

1
Vết xước nhỏ trên bìa/Minor scrapes or scratche  
Có vết ố nhưng không ảnh hưởng tới nội dung
Some stains but not affect the content

0%

2

Mép sách bị quăn/Bent corners  
Có tô vàng dưới 10 trang/Highlighting on less than 10 pages 
Vết xước lớn trên bìa/Large scrapes or scratches 
Môt số trang bị gập nhưng không rách/Creased pages 
Bị thấm nước một số trang (nhỏ hơn 10 trang) 
Water-damage on less than 10 pages

25%

3

Rách trang hoặc bìa nhưng có thể dán lại được
Loose, torn pages or cover but can be fixed
Có chữ viết nhưng không phải là đáp án 
Excessive writing (not the answers to the questions in textbooks)

50%

4

Gáy sách rách, tách rời khỏi sách/Torn or damaged binding  
Hư hại nào lớn ảnh hưởng tới nội dung sách VD: mất chữ
Any other significant damage or disfigurement
(e.g: worn letters, etc.)

Mất sách/Lost book
 

Có ám mùi mốc, thức ăn, sách cháy xém/
Odor, food, or fire damage

 

Cả quyển sách bị thấm nước/Water-damage on the entire book

Nhiều chữ viết và đáp án phần bài tập
Excessive writing (the answers to the questions in textbooks)

Mất trang/Lost pages

75%

Nhà trường không cho phép bất kỳ hành vi sao chép sách giáo khoa.
Any action of photocopying the textbooks is highly forbidden

Cuối năm, khi trả sách, sách sẽ được đánh giá phân loại để tính phí bồi thường sách (nếu có).
At the end of the school year, the books will be evaluated and the family will be charged with a 
repair/replacement fee (if any)

Bên dưới là bảng phân loại tiêu chuẩn sách trả lại và phí đền bù. UTS sẽ có quyết định cuối cùng về 
tình trạng sách.
Below is the conditions for repairs and replacement fees. UTS will have the final decision on all 
matters related to condition of the books


