
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THU LỆ PHÍ THI  

CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VNU TRÊN BIDV ONLINE 

1. Điều kiện sử dụng dịch vụ  

Quý khách cần đăng ký sử dụng dịch vụ BIDV Online dành cho khách hàng cá nhân 

(gói dịch vụ tài chính) tại các Quầy giao dịch hoặc đăng ký trực tuyến tai website 

www.bidv.com.vn   

2. Quy trình thanh toán 

- Bước1: Quý khách truy cập website BIDV www.bidv.com.vn, đăng nhập BIDV 

Online  

-  Bước2: Quý khách chọn menu Thanh toán hóa đơn/Thanh toán hóa đơn từng lần 

+ Lựa chọn số tài khoản thanh toán 

+ Loại dịch vụ: THU LE PHI THI DAI HOC 

+ Nhà cung cấp dịch vụ: DAI HOC QUOC GIA HA NOI VNU 

+ Dịch vụ: Le phi thi Dai hoc 

+ Mã dự thi: Nhập Mã dự thi do Trung tâm khảo thí ĐH Quốc Gia Hà Nội cung cấp 

 Quý khách ấn nút Thực hiện 

 

- Bước 3: Tại màn hình xác nhận giao dịch, Quý khách thực hiện: 

+ Kiểm tra tính chính xác của các thông tin như Tên khách hàng, Số tiền thanh 

toán,…  

+ Quý khách chọn hóa đơn tương ứng cần thanh toán 

+ Ấn nút Thực hiện 

http://www.bidv.com.vn/
http://www.bidv.com.vn/


 

- Bước 4:  

Sau khi Quý khách xác nhận giao dịch tại màn hình tiếp theo, Quý khách được 

chuyển đến màn hình nhập OTP từ Hardware Token/điện thoại để xác thực người 

dùng. 

 

- Bước 5: Sau khi khách hàng được xác thực, chương trình sẽ hiển thị trạng thái giao 

dịch (thành công/thất bại). Đồng thời, một bức thư thông báo trạng thái giao dịch 

cũng sẽ được gửi vào Hộp thư của khách hàng trong mục Hộp thư của tôi. 

 

- Bước 6: Sau khi giao dịch được thực hiện thành công, ngay lập tức hóa đơn lệ phí thi 

được gạch nợ tại Trung tâm khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội và tài khoản thanh toán 

của Quý khách bị trừ số tiền tương ứng. 

 


