TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC KÊNH THANH TOÁN HỌC PHÍ

Nhằm thực hiện hỗ trợ sinh viên đóng học phí được thuận tiện, đa dạng, đa phương thức
và chính xác đầy đủ thông tin nhanh chóng kịp thời. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí
Minh liên kết các ngân hàng để thực hiện nhờ thu hộ học phí, gồm các ngân hàng liên kết sau:
Agribank chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn, BIDV chi nhánh TPHCM, Nam Á Trung Tâm Kinh
Doanh, Đông Á chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, Viettelpay.
Các hình thức và cách thức đóng tiền học phí được hướng dẫn chi tiết phần phía dưới theo cụ
thể từng ngân hàng quy định
I. NGÂN HÀNG AGRIBANK

1. Tại quầy giao dịch Agribank trên cả nước (Bill Payment)
-

Sinh viên hoặc người đại diện đến các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.
 Đề nghị nộp tiền học phí cho sinh viên của Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh qua hệ

thống Bill Payment.
 Cung cấp mã sinh viên.
 Giao dịch viên truy vấn thông tin học phí của sinh viên.
 Thu tiền theo hình thức ủy nhiệm chi tài khoản hoặc thu tiền mặt.
 Giao dịch viên cung cấp cho người nộp tiền hóa đơn có đóng dấu ngân hàng.

-

Mức phí sinh viên đóng cho mỗi lần giao dịch:
 Tại Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn (97 Võ Văn Tần): Miễn phí
 Tại Agribank Chi nhánh trên địa bàn TPHCM

Mức phí: 3.300đ/lần giao dịch

 Tại Agribank Chi nhánh ngoài địa bàn TPHCM:

Mức phí: 5.500đ/lần giao dịch

2. Kênh E-Mobile Banking
-

Sinh viên/người thân cần có tài khoản tại Agribank và đã đăng ký dịch vụ và cài đặt ứng

dụng Agribank E-Mobile Banking. (Hotline hỗ trợ: 028.39303747)

-

Đăng nhập ứng dụng Agribank E-Mobile Banking  Thanh toán hóa đơn  Nộp tiền học

phí  Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh  Nhập Mã sinh viên  Tiếp tục  Nhập mật
khẩu dịch vụ Agribank E-Mobile Banking(OTP)  Hệ thống thông báo giao dịch thành công.
-

Hình ảnh hướng dẫn minh họa:
-

Đăng nhập vào app E- Mobile banking:

1. Thanh toán học phí:

3. Kênh Internet Banking
-

Sinh viên/người thân cần có tài khoản tại Agribank, đăng ký dịch vụ Internet Banking và đã

kích hoạt dịch vụ SMS Banking. (Hotline hỗ trợ: 028.39303747)

-

Truy cập trang ibank.agribank.com.vn  Đăng nhập  Chọn menu Thanh toán hóa đơn 

Chọn Thanh toán học phí  Tiếp tục  Chọn “Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh”  Nhập
Mã sinh viên vào ô "Mã tra cứu"  Tiếp tục  Hệ thống thông báo chi tiết các khoản học phí
và tổng số tiền cần thanh toán  Thanh toán  Hệ thống sẽ gửi 1 mã xác nhận tới điện thoại 
Nhập Mã xác nhận vào hệ thống để xác nhận lệnh nộp học phí  Hệ thống xử lý và trả lại kết
quả thanh toán.
-

Các phương thức xác nhận giao dịch: gồm có SMS OTP, Soft OTP, TokenOTP

-

Hình ảnh hướng dẫn minh họa:
1. Truy cập trang ibank.agribank.com.vn

4. Chuyển khoản từ Ngân hàng khác qua Agribank
a. Chọn chuyển khoản thường nếu chuyển khoản trên online
b. Số tài khoản đơn vị hưởng: 1900201031556 tại Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn
c. Tên đơn vị hưởng: Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
d. Nội dung chuyển khoản: Mã số sinh viên_Số phiếu_Họ và tên sinh viên_Kỳ phiếu(học
kỳ của năm học)
VD: 202: Học kỳ 2 năm học 2020-2021
Hãy liên hệ để được tư vấn miễn phí
✓ Điện thoại: 0906200045 Ms Phạm Thị Tuyết Vân- Điểm giao dịch 97 Võ Văn Tần,
Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
✓ Điện thoại: 028.38294670(Ms Hằng)-PGD Trung Tâm số 1, địa chỉ: 178 Lê Thánh
Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

II. NGÂN HÀNG BIDV

1. Thanh toán học phí tại quầy giao dịch của BIDV
- Bước 1: Sinh viên đến quầy giao dịch của BIDV trên toàn quốc và cung cấp Mã
sinh viên cho giao dịch viên tại BIDV.
- Bước 2: Giao dịch viên thông báo thông tin chi tiết hóa đơn học phí, số tiền học
phí phải nộp. Sinh viên lựa chọn hình thức thanh toán: (i) nộp tiền mặt hoặc (ii) chuyển
khoản và lập chứng từ thanh toán.
- Bước 3:Giao dịch viên xử lý giao dịch thanh toán học phí và in chứng từ.
- Bước 4: Sinh viên nhận lại 01 liên chứng từ đã thanh toán, có đầy đủ dấu và chữ
ký của cán bộ BIDV.
Lưu ý: Sinh viên nên thực hiện đăng ký dịch vụ BSMS của BIDV để nhận được
thông tin biến động về số dư tài khoản đầy đủ và chính xác thông báo về số điện thoại di
động của Sinh viên sau khi giao dịch được thực hiện thành công.
2. Thanh toán học phí qua kênh ngân hàng điện tử BIDV
2.1. Thanh toán học phí qua kênh BIDV Online

Điều kiện sử dụng dịch vụ:
- Để có thể thanh toán học phí qua kênh BIDV Online, Sinh viên cần đăng ký
thành công dịch vụ BIDV Online tại BIDV.
Các bước thực hiện giao dịch thanh toán học phí:
- Bước 1: Sinh viên đăng nhập hệ thống bằng cách truy cập website của BIDV tại
địa chỉ www.bidv.com.vn, lựa chọn Đăng nhập dành cho Cá nhân:

- Bước 2: Sinh viên nhập tên đăng nhập và Mật khẩu, màn hình thông tin Sinh viên
sẽ được hiển thị:

Sinh viên kích chọn vào mục: “Thanh toán -> Thanh toán hóa đơn”.

- Bước 3: Sử dụng tài khoản thanh toán tại BIDV để thanh toán học phí:
▪ Tài khoản ghi nợ: tài khoản của Sinh viên tại BIDV
▪ Dịch vụ: tìm kiếm nhanh tên trường nhập chữ “mo”
▪ Customer number: nhập Mã sinh viên.
▪ Bill selection: chọn hóa đơn cần thanh toán

▪ Chọn “Tiếp” để thực hiện thanh toán
- Bước 4: Sinh viên kích chọn vào số hóa đơn cần thanh toán, số tiền thanh toán sẽ
hiển thị tương ứng với hóa đơn. Để thanh toán nhiều hóa đơn, Sinh viên thực hiện kích
chọn nhiều hóa đơn. Sau đó, chọn “Thực hiện” để thanh toán hóa đơn

- Bước 5: Sinh viên xác nhận thanh toán và nhập yếu tố xác thực thứ 2 OTP (được
gửi đến điện thoại Sinh viên) để xác thực người dùng.
- Bước 6: Hệ thống trả về kết quả giao dịch hiển thị trên màn hình BIDV Online.
2.2 Thanh toán học phí qua kênh BIDV Smart banking
Điều kiện sử dụng dịch vụ:
Để có thể thanh toán học phí qua kênh BIDV Smart Banking, Sinh viên cần đăng
ký thành công dịch vụ BIDV Smart Banking tại BIDV.
Các bước thực hiện giao dịch thanh toán học phí:
- Bước 1: Sinh viên đăng nhập hệ thống bằng cách truy cập ứng dụng BIDV
Smart banking trên điện thoại di động của Sinh viên (Sinh viên tải ứng dụng về điện
thoại):
Màn hình đăng nhập

- Bước 2: Sinh viên nhập số điện thoại di động và Mật khẩu, màn hình thông tin
Sinh viên sẽ được hiển thị:

Sinh viên chọn mục “Thanh toán” -> Màn hình hiển thị:

- Bước 3: Sinh viên chọn mục “Học phí_Lệ phí thi”, màn hình hiển thị:

▪
▪
▪
▪

Tài khoản trích nợ: chọn “Tài khoản trích nợ của Sinh viên”
Nhà cung cấp: chọn “Trường….”
Dịch vụ: “Trường….”
Mã khách hàng: nhập mã sinh viên

Sinh viên nhấn nút “Tiếp tục” -> Thông tin hóa đơn sẽ hiển thị

- Bước 4: Sinh viên chọn hóa đơn cần thanh toán và nhấn nút “Tiếp tục” để thanh
toán hóa đơn học phí.
- Bước 5: Sinh viên xác nhận thanh toán và nhập yếu tố xác thực thứ 2 OTP (được
gửi đến điện thoại Sinh viên) để xác thực thanh toán hóa đơn.
- Bước 6: Hệ thống trả về kết quả giao dịch hiển thị trên màn hình BIDV Smart
Banking: thông tin giao dịch của Sinh viên sẽ được lưu tại mục “Báo cáo giao dịch”
3. Thanh toán học phí qua ATM của BIDV
Điều kiện sử dụng dịch vụ:
Sinh viên có tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ thẻ ATM của BIDV.
Các bước thực hiện giao dịch thanh toán học phí:
- Bước 1: Đăng nhập sử dụng dịch vụ ATM của BIDV
- Bước 2: Chọn menu “Thanh toán”

- Bước 3: Chọn Tài khoản thanh toán

- Bước 4: Chọn menu “Học phí – Lệ phí thi”

- Bước 5: Chọn Nhà cung cấp dịch vụ là “ Trường ….”

- Bước 6: Nhập Mã sinh viên vào mục “Mã Sinh viên”, Người nộp tiền chọn các
ký tự chữ cái ở hai bên màn hình và ký tự chữ số trên bàn phím.

- Bước 7: Kiểm tra các thông tin thanh toán và chọn nút “Có” để xác nhận lại giao
dịch thanh toán

- Bước 8: Nhận phản hồi kết quả của BIDV và in biên lai từ ATM.

❖
-

Lưu ý:
Danh sách mạng lưới các điểm giao dịch của BIDV tại TPHCM (Chi nhánh,
Phòng giao dịch, ATM…) theo đường link bên dưới
https://www.bidv.com.vn/vn/atm-chi-nhanh

-

Sinh viên hoàn toàn được miễn các phí dịch vụ khi thanh toán học phí qua quầy
giao dịch, kênh ngân hàng điện tử và ATM của BIDV.

III.

NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

1. Thanh toán học phí tại quầy giao dịch của DongA Bank
1.1 Bước 1: Sinh viên đến quầy giao dịch của DongA Bank trên toàn quốc và cung
cấp GIẤY NỘP TIỀN, được in từ hệ thống của Trường Đại học Mở TP.HCM,
cho Giao dịch viên tại DongA Bank.

Bước 2: Giao dịch thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc nộp học phí
cho Sinh viên vào tài khoản của trường.
Bước 3: Sinh viên nhận lại 01 liên chứng từ đã thanh toán, có đầy đủ chữ ký của
nhân viên và dấu mộc DongA Bank.
2. Thanh toán học phí bằng hình thức chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng
khác về tài khoản trường ĐH Mở mở tại DongA Bank:
Sinh viên thực hiện chuyển khoản theo hướng dẫn của Ngân hàng mà Sinh viên có tài
khoản với thông tin đơn vị nhận tiền là
▪ Thông tin Đơn vị nhận: Trường ĐH Mở Tp HCM
▪ Số Tài khoản: 000687210001
▪ Ngân hàng TMCP Đông Á- CN Đinh Tiên Hoàng
▪ Nội dung chuyển: Tên Sinh Viên - Mã Sinh Viên - đóng học phí học kỳ ......
- Năm học ...... - Mã học phí ...... - Điện thoại liên hệ …..
3. Thanh toán học phí qua kênh ngân hàng điện tử DongA Bank:
3.1

Điều kiện sử dụng dịch vụ:

Để có thể thanh toán học phí qua kênh Internet Banking, Sinh viên cần đăng ký
thành công dịch vụ eBanking tại DongA Bank.
3.2

Các bước thực hiện giao dịch thanh toán học phí:
3.2.1 Bước 1: Sinh viên đăng nhập hệ thống bằng cách truy cập website của
DongA Bank tại địa chỉ https://ebanking.dongabank.com.vn , lựa chọn
Khách hàng cá nhân:
3.2.2 Bước 2: Sinh viên nhập Mã số khách hàng và Mật mã truy cập:

3.2.3 Bước 03: Sinh viên kích chọn vào mục: “THANH TOÁN HÓA ĐƠN ->
Nộp học phí”.
Tại trường thông tin "Nhà cung cấp", sinh viên lựa chọn "Trường ĐH
Mở" hoặc "Trường ĐH Mở - Hệ đào tạo từ xa"

3.2.4 Bước 4: Nhập thông tin đầy đủ vào các trường thông tin:
▪ Mã số sinh viên
▪ Mã năm học - học kỳ
▪ Số phiếu.
3.2.5 Bước 5: Sinh viên thực hiện các bước thanh toán và xác nhận thanh toán
để hoàn tất giao dịch
3.2.6 Bước 6: Hệ thống trả về kết quả giao dịch hiển thị trên màn hình.

IV. NGÂN HÀNG NAM Á
1. Thanh toán học phí tại quầy:
-

Bước 1: Sinh viên Đại học Mở đến các quầy giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
và đem theo Phiếu đóng học phí của Đại học Mở.

-

Bước 2: Giao dịch viên nhập các thông tin trên Phiếu đóng học phí (mã số sinh viên, số
phiếu, năm học - học kỳ) và kiểm tra thông tin.

-

Bước 3: Giao dịch viên xử lý giao dịch thanh toán và in chứng từ (theo yêu cầu thanh
toán tiền mặt/chuyển khoản của sinh viên).

-

Bước 4: Sinh viên nhận lại 01 liên chứng từ đã thanh toán có dấu và chữ ký của cán bộ
Nam A Bank.
2. Thanh toán học phí qua kênh Open Banking (OPS):
2.1. Điều kiện sử dụng:
-

Để thanh toán học phí qua OPS, sinh viên phải đăng ký thành công dịch vụ OPS tại
Nam A Bank.

-

Cách thức đăng ký OPS: Theo hướng dẫn bên dưới.

2.2. Cách thức thanh toán học phí qua OPS: Theo hướng dẫn bên dưới

V. THANH TOÁN HỌC PHÍ QUA APP VIETTELPAY
1.

Các bước cài đặt và đăng ký sử dụng app ViettelPay:
• Bước 1: Tải app “ViettelPay” trên Appstore hoặc CHPlay
• Bước 2: Đăng ký dịch vụ gồm số điện thoại, mật khẩu 6 số
• Bước 3: Nhập thông tin qua link: https://bit.ly/ou_vtpay để được hỗ trợ nâng hạn mức thanh toán học phí (nhân
viên Viettel sẽ liên hệ lại trong vòng 24h hỗ trợ nâng cấp gói 3).

2.

Các bước thanh toán học phí trên app ViettelPay

Bước 1: Tìm Đại Học Mở

Bước 3: Thanh toán

Hướng dẫn nạp tiền vào app và tiện ích khi sử dụng dịch vụ trên app Viettelpay:

3.

4.

Bước 2: nhập Mã sinh viên

➢

Liên kết tài khoản ngân hàng (Clip hướng dẫn https://youtu.be/CskApHQ0XUo)

➢

Nạp tiền vào app tại các cửa hàng Viettel trên toàn quốc, thời gian làm việc 7 ngày /tuần.

➢

Cài đặt được trên tất cả các smartphone và các nhà mạng viễn thông.

➢

Không thu phí khởi tạo, sử dụng và duy trì ViettelPay.

➢

Không yêu cầu duy trì số dư trong tài khoản ViettelPay.

➢

Miễn phí giao dịch thanh toán học phí và phí khác cho nhà trường trên App ViettelPay.

➢

Giảm 5-10% thẻ nạp điện thoại khi thanh toán cước viễn thông cho chính mình.

➢

Giảm ngay 20% giá trị dành cho thuê bao Viettel mua gói data Viettel.

➢

Mua vé xem phim trên CGV ngay trên ViettelPay.

➢

Miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng, theo số tài khoản, số thẻ, thanh toán thẻ Visa.

➢

Khuyến mãi giờ vàng, ngày vàng lên đến 50%.

Chi tiết liên hệ đầu mối Viettel:

Họ tên: Nguyễn Trần Duy

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

HOTLINE 24/7: 18009000 hoặc Website: https://1.viettelpay.vn

SĐT: 0974.031.710

