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PHƯƠNG THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ 

 

Phương thức 1: Đóng Học phí qua kênh ủy nhiệm chi tự động của Ngân hàng Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Mỹ Đình. Áp dụng đối với: sinh viên Việt Nam 

Bước 1: Sinh viên/ Học viên mở tài khoản, tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Mỹ 

Đình. 

Bước 2: Sinh viên/ Học viên đăng ký yêu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán học phí qua kênh ủy 

nhiệm chi tự động theo mẫu “Đề nghị sử dụng dịch vụ thanh toán học phí tự động” (do Ngân hàng 

cung cấp). Các thông tin cần cung cấp bao gồm: tên, CMTND/Hộ chiếu, điện thoại liên hệ, số tài 

khoản và ngân hàng mở tài khoản của người thanh toán; tên, số tài khoản và ngân hàng mở tài khoản 

của Trường; tên Sinh viên/ Học viên, mã Sinh viên/ Học viên, chương trình đào tạo/khóa học... 

Bước 3: Giao dịch viên thực hiện đăng ký thanh toán ủy nhiệm chi tự động cho mã Sinh viên/ Học 

viên tại hệ thống thanh toán của Ngân hàng BIDV. 

Bước 4: Định kỳ, khi Nhà trường cung cấp thông tin về số tiền phải nộp và thời gian nộp học phí 

thông qua Văn phòng chương trình và địa chỉ email của Sinh viên/ Học viên. Sinh viên/ Học viên 

thực hiện nộp tiền vào tài khoản của mình tại ngân hàng BIDV, lưu ý, Sinh viên/ Học viên cần đảm 

bảo sổ dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán tôi thiểu phải = (bằng) số tiền học phí phải nộp + (cộng) 

50.000 đồng số dư tối thiểu duy trì tài khoản + (cộng) phí dịch vụ nếu có. Trong thời hạn nộp học 

phí quy định, Ngân hàng BIDV sẽ tự động báo Nợ tài khoản của Sinh viên/ Học viên, báo Có tài 

khoản của Nhà trường và thông báo cho Nhà trường về khoản học phí đã được đóng của Sinh viên/ 

Học viên. 

Bước 5: Kết thúc thời gian thu học phí tự động qua Ngân hàng, Nhà trường sẽ gửi danh sách Sinh 

viên/ Học viên đã hoàn thảnh thủ tục nộp học phí. Sinh viên/ Học viên cần đối chiếu số học phí đã 

được thu tự động với số dư tài khoản ngân hàng, nếu có sai sót cần liên hệ ngay với Phòng Kế 

hoạch- Tài chính (trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày thông báo) để hoàn tất thủ tục nộp học phí. 

Bước 6: Khi cần cập nhật thông tin thanh toán, Sinh viên/ Học viên đến quầy giao dịch của Ngân 

hàng BIDV (Địa chỉ: Toà nhà HH2 Constrexim Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) để 

khai thông tin theo mẫu Đề nghị thay đổi bổ sung dịch vụ thanh toán học phí tự động, ngân hàng 

BIDV sẽ cập nhật lại thông tin theo đúng yêu cầu của Sinh viên/ Học viên. 

Phương thức 2: Đóng Học phí bằng tiền mặt tại Phòng Kế hoạch – Tài chính được áp dụng 

đối với:  

1. Tân Sinh viên/ Học viên khi làm thủ tục nhập học; 

2. Sinh viên/ Học viên quốc tế;  

3. Những Sinh viên/ Học viên đăng ký học lại, thi lại, đăng ký học bổ sung. 
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Phương thức 3: Đóng Học phí qua kênh chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản thu học phí của 

Trường.  

 Đơn vị nhận tiền: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT 

Địa chỉ: 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 

Số tài khoản VNĐ: 26010000816336 

Tên ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư & Phát Triển Việt Nam (BIDV)– Chi nhánh Mỹ Đình 

Địa chỉ PGD: Toà nhà HH2 Constrexim Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

             Cú pháp chuyển khoản: [Mã sinh viên]- [Họ tên học viên]-[Chương trình]-[Nộp học kỳ …] 

Phương thức 4: Đóng Học phí qua kênh thanh toán học phí trực tuyến trên Website của 

VJU 

Bước 1: Truy cập vào link http://vju.ac.vn/students/hoc-phi-st90.html để thanh toán học phí 

Bước 2: Click vào “Thanh toán học phí”  

 

 

Bước 3: Nhập các thông tin dưới đây: 

1. Thông tin Sinh viên: Mã Sinh viên, Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Email. 

 Nếu Sinh viên tự đóng phí, tích chọn “I pay my tuition fee by myself”. 

 Nếu Sinh viên không tự đóng phí, bỏ tích chọn “I pay my tuition fee by myself”, và nhập tiếp 

thông tin Người đóng phí. 

2. Thông tin Người đóng phí (nếu có): Họ và tên, Số điện thoại, Email, Mối quan hệ với Sinh viên. 

3. Số tiền học phí và Nội dung đóng phí. 

Bước 4: Chọn loại thẻ/tài khoản dùng để đóng phí. 

 Thẻ/Tài khoản phát hành tại Việt Nam. 

 Thẻ/Tài khoản phát hành tại nước ngoài. 

http://vju.ac.vn/students/hoc-phi-st90.html
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Bước 5: Sinh viên đọc kỹ Điều khoản thanh toán (Terms and Conditions), tích chọn Tôi đồng ý với Điều 

khoản thanh toán (I agreed with terms and conditions), chọn “CHECK OUT TO PAY” để chuyển sang 

giao diện thanh toán. 

 

Bước 6: Chọn phương thức thanh toán và nhập thông tin thanh toán, chọn “Pay Now” và thực hiện các 

bước xác thực tiếp theo theo hướng dẫn trên giao diện. 

Lưu ý: Phí dịch vụ (Service Fee) sẽ hiển thị sau khi chọn phương thức thanh toán. 
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Bước 7: Xác nhận thanh toán trên giao diện. 

Sinh viên và Người đóng phí (nếu có) sẽ nhận được email thông báo xác nhận thanh toán thành công. 

 

 


