ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

HƯỚNG DẪN
NỘP LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐHCQ NĂM 2016
Thí sinh CHỈ NỘP LỆ PHÍ tại các chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân
hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trên toàn
quốc (KHÔNG nộp tại ngân hàng khác).
Thí sinh thực hiện nộp tiền qua kênh Internet banking (IBMB) và ATM phải
thực hiện trên chức năng THANH TOÁN HÓA ĐƠN/THANH TOÁN (không
thực hiện trên chức năng Chuyển tiền)

1. Mức lệ phí đăng ký xét tuyển (ĐKXT)
- Phí tuyển sinh: 30.000 đồng
- Phí chuyển tiền (thí sinh phải trả cho BIDV) :
+ Thanh toán tại quầy BIDV: 5.000 VND/ giao dịch (chưa bao gồm VAT)
+Thanh toán qua ATM, IBMB của BIDV theo biểu phí hiện hành của BIDV
2. Cách nộp lệ phí ĐKXT
Sau khi ĐKXT và nhận được mã ĐKXT, thí sinh cần nộp lệ phí ĐKXT qua
BIDV theo 1 TRONG 3 cách sau:
Cách 1: Thanh toán trực tiếp tại điểm giao dịch của Ngân hàng BIDV
Thí sinh mang mã ĐKXT đến các điểm giao dịch của Ngân hàng BIDV để
nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản số tiền lệ phí đăng ký xét tuyển với nội dung cụ
thể như sau:
- Tên người thụ hưởng: …………………………..
- Số tài khoản: …………………..

tại Ngân hàng BIDV Tây Hà Nội

- Số tiền: 30.000 đồng (Số tiền này chưa bao gồm lệ phí chuyển tiền do BIDV thu)
- Nội dung: Mã đăng ký xét tuyển(dấu cách)Họ tên thí sinh
Ghi chú:
- Tên người thụ hưởng:là tên đơn vị đào tạo thí sinh đã đăng ký.
Ví dụ: Khoa Y Dược.
- Số tài khoản: tùy theo đơn vị đào tạo thí sinh ĐKXT, thí sinh điền số tài khoản
tương ứng trong bảng dưới đây.

STT

MÃ ĐƠN
VỊ

1

QHT

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

26010000788301

2

QHX

Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn

26010000792357

3

QHF

Trường ĐH Ngoại ngữ

26010000791442

4

QHE

Trường ĐH Kinh tế

26010001057855

5

QHI

Trường ĐH Công nghệ

26010000787414

6

QHS

Trường ĐH Giáo dục

26010000791239

7

QHL

Khoa Luật

26010000787760

8

QHY

Khoa Y Dược

26010000780097

9

QHQ

Khoa Quốc tế

26010000788550

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ TÀI KHOẢN

Cách 2: Thanh toán qua Internet Banking tại Ngân hàng BIDV
- Điều kiện: Khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán và đã đăng ký sử
dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của BIDV.
- Hướng dẫn thao tác
Bước 1: Vào trang Web www.bidv.com.vn
Bước 2: Chọn Đăng nhập ở mục BIDV Online Khách hàng cá nhân

Bước 3: Chọn mục Thanh toán hóa đơn/Thanh toán hóa đơn từng lần

Bước 4: Nhập các thông tin thanh toán:
-

Chọn tài khoản thanh toán để nộp tiền.
Chọn Loại dịch vụ là “Học phí – Lệ phí thi”
Chọn “Nhà cung cấp dịch vụ” là “Đại học Quốc gia Hà Nội VNU”
Chọn “ Dịch vụ” là “TH LPXT …”
Nhập mã ĐKXT (được cấp khi ĐKXT)

Bước 5: Kiểm tra lại các thông tin thanh toán, nếu chính xác thì tích chọn
“Thực hiện”

Bước 6: Nhập mã số xác thực thứ 2 để thực hiện giao dịch

Cách 3: Thanh toán qua ATM của Ngân hàng BIDV
- Điều kiện: Khách hàng có tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ thẻ
ATM của BIDV.
- Hướng dẫn thao tác:
Bước 1: Đăng nhập sử dụng dịch vụ ATM của BIDV
Bước 2: Chọn menu “Thanh toán”

Bước 3: Chọn Tài khoản thanh toán, nhấn nút “Tiếp tục”

Bước 4: Chọn menu “Học phí – Lệ phí thi”, nhấn nút “Tiếp tục”

Bước 5: Chọn Nhà cung cấp dịch vụ là “Đại học Quốc gia Hà Nội VNU”, nhấn nút
“Tiếp tục”

Bước 6: Chọn dịch vụ “TH LPXT ....”theo tên đơn vị tuyển sinh mà thí sinh đã
đăng ký, nhấn nút “Tiếp tục”

Bước 7: Nhập Mã đăng ký xét tuyển vào mục “Mã đặt chỗ”, Người nộp tiền
chọn các ký tự chữ cái ở hai bên màn hình và ký tự chữ số trên bàn phím.

Bước 8: Kiểm tra các thông tin thanh toán và chọn nút “Có” để xác nhận lại giao
dịch thanh toán

Bước 9: Nhận phản hồi kết quả của BIDV và in biên lai từ ATM.

