
HƯỚNG DẪN ĐÓNG HỌC PHÍ QUA CỔNG THANH TOÁN 

TRỰC TUYẾN VNPAY - VIETCOMBANK 

 

- Sinh viên có tài khoản ngân hàng Vietcombank hoặc tài khoản các ngân hàng 

được VNPay hỗ trợ đều có thể thanh toán. 

- Tài khoản ngân hàng cần được mở chức năng thanh toán trực tuyến. 

 

1) Đăng nhập vào trang https://sinhvien.ntu.edu.vn bằng tài khoản mã sinh viên. 

(Lưu ý không vào trang https://qldt.ntu.edu.vn) Chọn ô Học phí. 

 

2) Website hiện ra thông tin về số tiền sinh viên nợ học phí học kỳ hiện tại của 

sinh viên. 

https://sinhvien.ntu.edu.vn/
https://qldt.ntu.edu.vn/


 

 

Lưu ý:  

- Nếu sinh viên có tài khoản Digital Banking hay iBanking của ngân hàng 

Vietcombank, chọn nút “Nộp học phí qua Vietcombank” để được miễn lệ 

phí giao dịch. 

- Nếu sinh viên có tài khoản của ngân hàng  khác Vietcombank chọn nút 

“Nộp phí qua ngân hàng khác”, sinh viên sẽ đóng thêm 5.500 đồng phí 

giao dịch.  

 

3) Nếu thanh toán bằng tài khoản ngân hàng Vietcombank. 

 



 

4) Chọn Digibank hay iB@nking. 

 

 

5) Xác nhận thanh toán 

 

 

6) Nhập mã xác nhận OTP gửi qua tin nhắn SMS (sinh viên tuyệt đối không 

cung cấp OTP cho bất kỳ ai khác) 



 

 

7) Hoàn tất thanh toán và quay về lại trang https://sinhvien.ntu.edu.vn để xem 

thông tin thanh toán và nhận hóa đơn điện tử qua email. 

 
 

8) Nếu thanh toán bằng tài khoản ngân hàng khác. Trong màn hình VNPay, chọn 

ngân hàng có tài khoản. Trong ví dụ tiếp theo là ngân hàng BIDV 

 

https://sinhvien.ntu.edu.vn/


 

 

9) Tùy theo ngân hàng được chọn sẽ có giao diện tương ứng 

 

Nhập vào thông tin được yêu cầu: số tài khoản, tên chủ tài khoản. 

 

10) Tùy theo ngân hàng nhập vào phương thức xác thực tương ứng 



 

 

11) Nhập mã OTP nhận được qua tin nhắn SMS để hoàn tất giao dịch (không 

cung cấp tin nhắn cho bất kỳ ai khác) 

12) Quay về lại website sinhvien.ntu.edu.vn. Sinh viên nhấn refresh để thấy học 

phí đã được Nhà trường ghi nhận thanh toán và nhận hóa đơn điện tử trong 

email. 

 
 

 


