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TP.Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 2016
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế hoạt động của Chương trình TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT
Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0310084289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.
Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16 tháng 06 năm 2010 về việc thành lập Công ty Cổ phần Trường
Tiểu học, THCS, THPT quốc tế Canada;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Trường Tiểu học, THCS, THPT quốc tế Canada;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ;
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC,
THCS, THPT QUỐC TẾ CANADA QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế hoạt động của chương trình TÀI
CHÍNH ĐẶC BIỆT
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành.
Điều 3. Trưởng các bộ phận, các đơn vị thuộc hệ thống Công ty Cổ phần Trường Tiểu học,
THCS, THPT quốc tế Canada, Ban Quản lý Dự Án Chương trình Tài chính đặc biệt chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Thị Kiều Oanh
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CHƯƠNG TRÌNH TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT
(Ban hành kèm theo Quyết định Số…/QĐ-CISC-TC ngày

tháng năm 2016 của Công ty

Cổ phần Trường Tiểu học, THCS, THPT quốc tế Canada)
Chương I
Ý NGHĨA, MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
Điều 1. Ý nghĩa của chương trình
Đây là một chương trình được xây dựng dành cho đối tượng phụ huynh khi cho con em
mình tham gia học tại các trường thuộc hệ thống Công ty Cổ phần Trường Tiểu học,
THCS, THPT quốc tế Canada và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển giáo dục Khôi
Nguyên, bao gồm:


Hệ song ngữ BCIS



Trường Mầm non Canada Việt Nam (CVK)

Điều 2. Mục tiêu của chương trình
Mục tiêu của chương trình là tạo ra cơ hội học tập tại một ngôi trường quốc tế với chất
lượng và môi trường học tập tốt nhất cho con em của các phụ huynh tham gia chương
trình, với một chính sách tài chính phù hợp hơn cho đông đảo đối tượng phụ huynh, đặc
biệt là các phụ huynh có con em trong độ tuổi đi học từ mầm non tới lớp 12.
Các mục tiêu cụ thể của chương trình như sau:


Mang đến nhiều hơn cơ hội học tập cho các học sinh tại một môi trường giáo dục
tiến bộ và chuyên nghiệp.



Giúp cho các bậc phụ huynh có được một kế hoạch tài chính cụ thể rõ ràng và phù
hợp để dễ dàng quyết định đầu tư cho con em.



Thu hút đông đảo các phụ huynh quan tâm và mang đến cơ hội học tập quốc tế cho
nhiều học sinh.



Mục tiêu của chương trình là hướng tới thu hút các học sinh có thành tích học tập
tốt, có khả năng phát huy năng lực và sở trường của mình.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT” là tên gọi của chương trình được thiết kế với mục đích
tạo điều kiện tốt về tài chính nhằm giúp cho các phụ huynh có đủ khả năng đầu
tư cho con em theo học tại hệ thống CISS đặc biệt cho học sinh theo học 12 năm
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tại trường.
2. “Phí Thành viên” là số tiền mà người tham gia phải đóng một lần ngay sau khi
tham gia chương trình, phí này không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.
3. “Phí Thường niên”: là số tiền mà người tham gia phải đóng hàng năm trong suốt
thời gian tham gia chương trình
4. “Chuyển nhượng”: là việc thay đổi người thụ hưởng được ghi cụ thể trên hợp
đồng
Chương II
ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THAM GIA
Điều 4. Đối tượng tham gia
1- Phụ huynh có con em, người thân đang trong độ tuổi đi học, có khả năng về tài
chính phù hợp với các điều kiện của trường.
2- Các gia đình có con em có thành tích học tập tốt, mong muốn học ở một ngôi
trường có điều kiện phát triển và phát huy khả năng học tập và có một chương
trình hỗ trợ tài chính phù hợp với điều kiện gia đình.
3- Các doanh nghiệp, công ty, tổ chức kinh tế có nhu cầu mua các suất học này để đầu
tư, làm chính sách thưởng, phúc lợi cho cán bộ nhân viên của Công ty, doanh
nghiệp mình.
4- Các đối tác của trường có nhu cầu mua lại các suất tham gia chương trình để phân
phối hoặc chuyển nhượng lại cho các đối tượng thụ hưởng có nhu cầu.
Điều 5. Điều kiện tham gia
-

Phụ huynh thuộc đối tượng có con em trong độ tuổi học từ mầm non tới trung học
phổ thông đang tìm kiếm cơ hội thụ hưởng nền giáo dục chất lượng tốt cho con em
mình.

-

Người thụ hưởng chương trình phải có độ tuổi và tình trạng sức khỏe thể chất, tâm
sinh lý phù hợp với qui định chung của ngành giáo dục cho các bậc học phổ thông
cũng như tiêu chuẩn tuyển sinh đầu vào của Công ty Cổ phần Trường Tiểu học,
THCS, THPT quốc tế Canada (bao gồm Hệ quốc tế và song ngữ).

-

Để tham gia, phụ huynh phải đáp ứng được các điều kiện về tài chính theo quy
định của chương trình.
Chương III
QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Điều 6. Quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia chương trình
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-

Phụ huynh sẽ được quyền cho con em theo học trong thời gian từ 12 đến 16 năm
(tùy chọn lựa) tại Trường Tiểu học, THCS, THPT quốc tế Canada, nội dung chương
trình học và cam kết được quy định cụ thể trong hợp đồng. Quy định cụ thể về thời
gian học:

-



Hệ song ngữ: tối đa 12 năm



Hệ mầm non: tối đa 4 năm

Quyền thụ hưởng việc học tập tại các trường trong hệ thống Trường Tiểu học,
THCS, THPT quốc tế Canada và Công ty Khôi Nguyên có thể được chuyển nhượng
tùy theo sự chỉ định của người tham gia cho bất kỳ người thụ hưởng nào, tuy
nhiên tổng số thời gian thụ hưởng không được vượt quá thời hạn được quy định cụ
thể theo hợp đồng và mỗi lần học chỉ dành cho 01 người thụ hưởng.

-

Người tham gia được quyền chuyển nhượng lại cho người khác suất học theo nội
dung chương trình này, Nhà trường cam kết sẽ tạo mọi điều kiện cho việc chuyển
nhượng này và sẽ có xác nhận khi việc chuyển nhượng hoàn tất.

-

Trong suốt thời gian tham gia hợp đồng, ngoài việc thanh toán phí thường niên
được quy định cụ thể trên hợp đồng, người thụ hưởng suất học tại trường không
phải thanh toán học phí và cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của việc thay
đổi học phí do nhà trường điều chỉnh. Các khoản thanh toán như tiền ăn, dịch vụ
xe đưa rước và các chi phí khác ngoài học phí (như tiền sách vở, đồng phục, bảo
hiểm, nội trú, ELL, hoạt động ngoại khóa v.v…) phụ huynh sẽ thanh toán theo biểu
phí chính thức do Nhà trường công bố hàng năm.

Điều 7. Nghĩa vụ của Nhà trường
-

Hoàn tất việc ký hợp đồng với người tham gia theo những nội dung chi tiết được
quy định

-

Thực hiện các cam kết của mình về môi trường học tập và các bằng cấp đạt được
theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Ontario.

-

Xác nhận nội dung chuyển nhượng trong trường hợp người tham gia chương trình
có nhu cầu và thực tế đã chuyển nhượng.

-

Tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập của con em người tham gia chương trình,
đảm bảo không có phân biệt với các học sinh tham gia các chương trình khác hoặc
theo các chính sách khác về học phí.

-

Thông báo cho người tham gia biết các khoản phí khác phải đóng theo quy định
của nhà trường.

-

Mọi vấn đề thắc mắc, hoặc có tranh chấp (nếu có) được giải quyết theo đúng quy
định pháp luật hiện hành.
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Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Trách nhiệm thực hiện
Ban Quản lý dự án chương trình “Tài chính đặc biệt”, các phòng ban bộ phận cá nhân
chịu trách nhiệm xây dựng bản các bản hợp đồng, các mẫu biểu cần thiết cho việc thực
hiện chương trình này.
Phối hợp cùng các đơn vị phòng ban khác để cùng thực hiện theo nội dung chương trình,
kịp thời hướng dẫn và giải đáp mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện chương trình.
Trong trường hợp gặp khó khăn phải kịp thời báo cáo lên Hội đồng quản trị Công ty để có
ý kiến chỉ đạo thực hiện.
Công ty sẽ có chính sách khen thưởng xứng đáng, kịp thời cho các cá nhân có thành tích
đóng góp tốt cho việc thực hiện chương trình này.
Điều 9. Thời gian thực hiện
Giai đoạn 1: Từ ngày ban hành Quy chế này đến hết ngày 31.12.2016
Giai đoạn 2: Từ tháng 01.2017 đến 4.2017
Đây là chương trình cuối cùng của Công ty để hỗ trợ công tác tuyển sinh nên thời gian
thực hiện có thể sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến tùy theo tình hình thực tế.
Điều 10. Điều chỉnh bổ sung
Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh khó khăn vướng mắc, Ban Quản
lý dự án chương trình TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT thuộc Công ty Cổ phần Trường Tiểu học,
THCS, THPT quốc tế Canada và các đơn vị có liên quan báo cáo Hội đồng quản trị chỉ đạo
giải quyết. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ xem xét, ban hành quyết định điều
chỉnh, bổ sung nội dung Quy chế này, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và các quy
định của pháp luật ./.
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