
 

 

Phụ biểu 6 

Thuyết minh mức thu dịch vụ Dạy học tăng cường đối với các môn học thuộc chương trình giáo dục phổ thông; 

dạy học bồi dưỡng; dạy học ôn thi 

 

TT Nội dung Đơn vị 

tính 

Học sinh 

Tiểu học 

Học sinh 

Trung học 

cơ sở 

Học sinh 

Trung học 

phổ thông 
Ghi chú (thuyết minh) 
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Dạy học tăng 

cường đối với 

các môn học 

thuộc chương 

trình giáo dục 

phổ thông; 

dạy học bồi 

dưỡng; dạy 

học ôn thi. 

 

Đồng/ 

học 

sinh/ 

tiết 

7.500 7.500 7.500 

- Căn cứ thông tư liên tịch số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của liên Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ trả thêm giờ 

đối với giáo viên dạy trong các cơ sở giáo dục công lập kèm theo chế độ làm việc 

của giáo viên phổ thông tại Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi chế độ làm 

việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT 

ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = Số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 01 

giờ dạy x 150%. Tiền lương 01 giờ dạy = [(Tổng tiền lương của 12 tháng trong 

năm học) : (Định mức giờ dạy/năm)] x Số tuần dành cho giảng dạy. 

- Vận dụng quy định trên ta có: Hiện nay theo khảo sát, các giáo viên trung học 

tham gia dạy thêm trong nhà trường bình quân có hệ số lương 4,32, dự kiến 

lương cơ bản 1,600,000 thì tiền lương cần trả cho giáo viên 1 giờ sẽ được tính 

như sau = [4.32x1600000x12/629x(37/52)]x150/100 = 140.742,0814 đồng. 

Số tiền này tương ứng với 70% tổng số tiền cần thu trong 1 giờ dạy. 

Tổng số tiền cần chi phí trong 1 giờ dạy là: 

140.742,0814 đồng + 140.742,0814x 30/70 đồng = 201.060,116 đồng. 

Mỗi lớp học thêm khoảng 27 học sinh, mỗi học sinh cần đóng phí học thêm là: 

201.060,116 đồng : 27 = 7.444 đồng/tiết (tròn số 7.500 đ/tiết) 
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