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HƯỚNG DẪN
Thanh toán online lệ phí dự tuyển Trường THPT Chuyên áp dụng từ năm 2022
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Thí sinh có thể chọn 1 trong 3 phương án sau để nộp tiền học phí online
Lưu ý:
- Phí dịch vụ nộp học phí online theo phương thức dưới đây sẽ phụ thuộc vào từng ngân
hàng thương mại mà Thí sinh sử dụng.
- Khách hàng nên sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 khi thanh toán.
- Khách hàng có thể dùng thẻ ngân hàng nào cũng có thể nộp tiền được.
a) Phương án 1: Chuyển tiền từ tài khoản tại ngân hàng khác (không phải là ngân
hàng BIDV)
Bước 1: Sử dụng các App hoặc các trang web của ngân hàng mà phụ huynh có tài khoản
để chuyển tiền.
Bước 2: Thực hiện các bước chuyển tiền liên ngân hàng, trong đó:
- Chọn ngân hàng thụ hưởng là: Ngân hàng BIDV
- Tên tài khoản: HỌ VÀ TÊN THÍ SINH
- Số tài khoản: V215+ MÃ HỒ SƠ THÍ SINH
Ví dụ: Mã hồ sơ của học sinh A là: 1659999 → Số tài khoản: V2151659999
Bước 3: Thực hiện kiểm tra tên người nhận tiền đảm bảo chính xác là tên học sinh cần
nạp học phí.
Bước 4: Nhập số tiền: Số tiền cần thanh toán.
Bước 5: Nhập nội dung thanh toán: MÃ THÍ SINH_HỌ VÀ TÊN THÍ SINH
Sau đó thực hiện xác nhận giao dịch.
b) Phương án 2: Thanh toán học phí qua ngân hàng BIDV (Sử dụng ứng dụng
BIDV Smartbanking trên điện thoại di động)
Bước 1: Người nạp tiền đăng nhập hệ thống bằng cách truy cập ứng dụng BIDV Smart
banking trên điện thoại di động của khách hàng (khách hàng tải ứng dụng về điện thoại).
Bước 2: Người nạp tiền nhập số điện thoại di động và mật khẩu, màn hình thông tin
khách hàng sẽ được hiển thị. Khách hàng chọn mục "Thanh toán".
Bước 3: Người nạp tiền chọn mục "Học phí_Lệ phí thi".
Tài khoản trích nợ: Chọn "Tài khoản trích nợ của khách hàng".
Nhà cung cấp: Trường Đại học Vinh_ Các khoản thu khác
Dịch vụ: Trung học phổ thông chuyên – Các khoản thu khác
Số tài khoản: V215+ MÃ HỒ SƠ THÍ SINH
Ví dụ: Mã hồ sơ của Thí sinh A là: 1659999 → Số tài khoản: V2151659999
- Số tiền: Số tiền cần thanh toán
- Nội dung thanh toán: MÃ THÍ SINH_HỌ VÀ TÊN THÍ SINH
Người nạp tiền nhấn nút "Tiếp tục", thông tin hóa đơn sẽ hiển thị.
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Bước 4: Người nạp tiền nhập số tiền cần thanh toán và nhấn nút "Tiếp tục" để thanh
toán hóa đơn học phí.
Bước 5: Người nạp tiền xác nhận thanh toán và nhập yếu tố xác thực thứ 2 Smart OTP
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 sẽ được lưu tại mục "Báo cáo giao dịch".
c) Phương án 3: Nộp trực tiếp tại các ngân hàng thương mại
Người nạp tiền cung cấp cho giao dịch viên tại ngân hàng các thông tin:
- Tên tài khoản: HỌ VÀ TÊN THÍ SINH [Không ghi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH]
- Số tài khoản: V215 + MÃ HỒ SƠ THÍ SINH
Ví dụ: Mã hồ sơ của Thí sinh A là: 1659999 → Số tài khoản: V2151659999
- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
- Số tiền: Số tiền cần thanh toán
- Nội dung thanh toán: MÃ THÍ SINH_HỌ VÀ TÊN THÍ SINH
Khi có thắc mắc liên hệ: Chị Vy: 0982271297; Anh Cường: 0983466535

