
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HỌC PHÍ THÔNG QUA CỔNG THANH TOÁN CỦA VIETTELPAY 

 Bắt đầu từ học kỳ 20193, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội triển khai cho sinh viên thanh toán 
học phí trực tiếp thông qua cổng thanh toán của ViettelPay.  

Để thực hiện nộp học phí, sinh viên thực hiện theo các bước như sau: 

 Bước 1: 

Đăng nhập vào tài khoản sinh viên trên trang ctt-daotao.hust.edu.vn 

 

 Bước 2: 

Sinh viên chọn mục “Thông tin công nợ học phí”. 



 

Trong mục này sinh viên kiểm tra kỹ các thông tin về công nợ học phí của mình trong học kỳ. 
Nếu đã chính xác, sinh viên chọn mục “Thanh toán học phí online” ở cuối trang. 

 

Chú ý: Nút bấm sẽ mở nếu đang ở trong thời hạn trả học phí online 

 Bước 3: 

Kiểm tra lại thông tin trên trang “Thanh toán học phí trực tuyến” mới mở ra: 



 

Chọn mức trả học phí nếu có nhiều mức trả, tùy thuộc vào đợt thu học phí. 

Hiện tại trường mới chỉ mở thanh toán qua cổng của ViettelPay nên sinh viên chọn ngân hàng 
thanh toán là Cổng ViettelPay. 

Kiểm tra lại mã số sinh viên và số tiền cần thanh toán. 

Tích vào ô “Tôi đồng ý thanh toán với thông tin trên” 

Bấm OK. 

 Bước 4: 
Sau khi bấm OK, website sẽ chuyển tới trang thanh toán của ViettelPay. 
Trên cổng thanh toán của ViettelPay có nhiều phương thức để sinh viên có thể thanh toán như 
trả qua ViettelPay, BankPlus, chuyển khoản thẻ ATM nội địa, thanh toán qua QRCODE... 
Từ bước này sẽ hướng dẫn sinh viên lựa chọn thanh toán bằng ví ViettelPay. 

 Nếu sinh viên chưa có tài khoản ViettelPay, sinh viên cần đăng ký tài khoản tại: 
https://bom.to/umCvGo  

 Các bước hướng dẫn cài đặt và sử dụng ViettelPay: https://bom.to/mGQphX  
 Nếu sinh viên đã có tài khoản ViettelPay, sinh viên đăng nhập tài khoản ví ViettelPay 

theo như hình dưới. Chú ý số tiền thanh toán ở bên phải trang.  



 

Bấm nút thanh toán: 

 

Nhập mã OTP: 



 

rồi bấm “Xác nhận”. 

 Bước 5: 

Sau khi thanh toán thành công, ViettelPay sẽ nhắn tin báo đến số điện thoại đã thanh toán, sinh 
viên chú ý lưu lại mã đơn đã thanh toán thành công. 

Website sẽ quay trở lại trang thông báo kết quả thanh toán trên cổng thông tin. 

 Bước 6: 

Sinh viên vào lại tài khoản (đăng nhập lại tài khoản cổng thông tin), vào mục “Thông tin 
công nợ học phí” để kiểm tra lại kết quả thanh toán của mình. 

 

Chú ý: Nếu sau 1 tiếng mà vẫn chưa có kết quả thanh toán, sinh viên gọi điện liên hệ theo 
số: Trần Thị Thanh, ĐT 098 4802338 để giải quyết. 

Các sinh viên đọc kỹ thông báo, thực hiện đầy đủ và đúng hạn theo các nội dung hướng dẫn. 

             PHÒNG ĐÀO TẠO 


