
HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Đầu mối hỗ trợ: Phạm Ngọc Vĩnh 0983421216 

Việc nộp học phí qua cổng ViettelPay được thực hiện theo 02 hình thức, sinh viên/phụ 

huynh có thể lựa chọn 01 trong 02 hình thức này. 

I. Hình thức 1: Tự thanh toán qua ứng dụng ViettelPay, gồm 3 bước sau: 

 

BƯỚC 1: Nhập thông tin phụ huynh để tạo tài khoản Viettelpay 

1. Phụ huynh nhập các thông tin: Số điện thoại cài đặt Viettelpay, Họ và tên, 

Ngày tháng năm sinh, Số CMT/CCCD, Ngày cấp, Địa chỉ thường chú ghi trên 

CMT/CCCD, Ảnh chụp 2 mặt CMT/CCCD. 

 Vào đường linh sau: https://bit.ly/3yZWD0y 

2. Phụ huynh chờ để nhận tin nhắn mở tài khoản thành công (trong khoảng 15’, 

nếu nhập thông tin sau 22h thì chờ đến 8h sáng hôm sau thực hiện tiếp bước 2) 

3. Tải app Viettelpay tại đây: 

- Cho IOS: https://bit.ly/2XtS9m9 

- Cho Adroid: https://bit.ly/3kfIybi 

Lưu ý: SĐT đăng ký ViettelPay phải trùng với số điện thoại đăng ký tại Ngân 

hàng. Nếu sinh viên đã có tài khoản ngân hàng thì có thể tự đăng nhập bằng 

thông tin của mình). 

BƯỚC 2: Nạp tiền vào Viettelpay để thanh toán học phí 

1. Tải ứng dụng ViettelPay trên App Store hoặc Google Play Store 

2. Đăng nhập vào Viettelpay (theo SĐT đã đăng ký và mật khẩu được gửi về máy 

điện thoại)  

https://bit.ly/3yZWD0y
https://bit.ly/2XtS9m9
https://bit.ly/3kfIybi


3. Liên kết thẻ (thực hiện theo hình dưới hoặc theo video hướng dẫn tại link 

https://bit.ly/3nl5o3d) 

 

 

4. Nạp tiền vào Viettelpay 

 Từ nguồn tiền liên kết thẻ ATM  

 

 

 

https://bit.ly/3nl5o3d


 Nạp tiền tại các của hàng giao dịch của Viettel trên toàn quốc, chi tiết địa 

chỉ các cửa hàng tại link sau: https://bit.ly/3hkCVqk 

 

BƯỚC 3: Thanh toán 

1. Sinh viên làm theo các bước như hình dưới 

 

Tra mã sinh viên tại link: http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/tra-cuu.html 

2. Các lưu ý để thanh toán thành công: 

 - Số tài khoản ViettelPay phải là gói 3 (gói định danh theo quy định của 

Ngân hàng nhà nước). Cách kiểm tra gói 3: đăng nhập ViettelPay  mục “cá 

nhân” (góc phải phía dưới giao trang chủ ViettelPay  Thông tin gói dịch vụ 

+ Nếu “gói 3”  ok 

+ Nếu gói 1 hoặc gói 2A  liên hệ đầu mối phía Viettel để hỗ trợ (Phạm 

Ngọc Vĩnh: Zalo 0983421216). 

 - Trong tài khoản ViettelPay phải có đủ số dư.  

II. Hình thức 2: Nhờ thanh toán tại các phòng giao dịch của 

Viettel: 

1. Phụ huynh/ SV đến các phòng giao dịch gần nhất của Viettel trên toàn quốc, chi tiết 

địa chỉ các cửa hàng tại link sau: https://bit.ly/3hkCVqk. 

2. Hỏi nộp học phí cho Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội 

https://bit.ly/3hkCVqk
https://bit.ly/3hkCVqk


3. Phụ huynh/SV đọc mã sinh viên. (giao dịch tại hệ thống cửa hàng của Viettel sẽ mất 

phí giao dịch). 

4. Thực hiện nộp tiền theo hướng dẫn của nhân viên phòng giao dịch. 

 

 

 


