
EAI HQC THAI NGUYEN cQNc soa xA uQl cnu NcHiA vrET NAM
DQc l$p - Tr; do - H4nh phric

s6: FIF /DHSP-KHrc
Viv th6ng bdo tri6n kfiai dich r.u thu, n6p
c6c khodn no cta sinh viOn tr6n IU qua

k6nh VietinBank Ipay vi k6nh quAy

Kinh gfti:
- Cdc ctor vi trong Trucmg;
- Sinh vi6n hoc tai Trudng.

Cdn cdr kd lrcach tri€n khai dtch vu thu, nQp giira Trrdng Dqi hpc Sr pham - Dai
hpc Thdi NguyAn vd Ngdn hdng VietinBank Thdi NguyAn cdc khodn qua kAnh

VietinBank Ipay vd k€nh quiy;
cdn ct? vdn bdn sii zglllctt-ttacrrN ngdy 2g thdng 4 ndm 2022 cia Ngdn

hdttg TMCP C6ng thaong Vi€t Natn - Chi nhdnh Thai Ng4tAn vi vi€c triin khai chinh
thr?c dich vu n6p cdc khodn qua kanh vietinBank Ipay it kanh quiy d6i v6i sinh vian
Trudng Dai lrcc Su pham,.

Nhd truhng th6ng brio tri0n khai nhu sau:

1. Muc rlich: Giup sinh viOn chri dQng thanh to6n c6c kho6n no tr6n IU th6ng qua

c6c thi6t bi diQn nr c6 n6i m4ng intemer ho6c nguoi th6n c6 th6 chri dQng nQp tidn mat d6

thanh to6n truc ti€p cho sinh vi€n qua cdc quAy giao dich cr.ia vietinBank kdn toan qu6c.

2. Tri6n khai: Thuc hi€n dich vu n6p c6c khoan qua k0nh VietinBank Ipay vd
k6nh quAy fi ngdy 23 thdng 5 ndm2022 (c6 huirng dhn cU th6 dinh kdm).

Trubng dirng tri€n khai qu6t th6 ATM crja sinh vi6n tu sau 14 gio ngAy 20 th6n-e

5 ndm 2A22 d6n khi c6 rh6ng brlo m6i Ae trien khai dich vu tr€n.

Trong qu6 trinh tri6n khai, n6u co w6ng mic dd nghi li€n h€ 6ng Ddng eu5c Huy
- Phdng b6n l€ VietinBank Thdi Nguy0n, di6n thoai: 0964.193.333 dri duoc h6 trq.

D6 nghi Trudng c6c Khoa, c6c Phdng th6ng b6o d6n sinh vi6n cta don vi duoc

bii5t va YCu ciu sinh vi6n chri tl6ng thuc hi€n theo huong din./.

Noi nh@n:&tll
- BGH (de b/c);
- Nhu tren (d6 Yh);
- VietinBank TN (ph6i ho. p t/h);
- Website Trudng;
- Luu: VT, KH-TC (3).
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BƯỚC 1:  
Sinh viên truy cập ứng dụng 

VietinBank Ipay trên điện 

thoại di động. 

BƯỚC 2:  
Nhập tên đăng nhập và mật 

khẩu để đăng nhập ứng dụng. 

(Đính kèm Công văn số:           /ĐHSP-KHTC ngày      tháng     năm 2022 của Trường 

Đại học Sư phạm, về việc thông báo triển khai dịch vụ thu, nộp các khoản nợ của sinh 

viên trên IU qua kênh VietinBank Ipay và kênh quầy). 

 

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI NỘP 

QUA ỨNG DỤNG VIETINBANK IPAY MOBILE 
 

 

                                                             
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BƯỚC 3:  
Chọn chức năng thanh toán 

hóa đơn. 

BƯỚC 4:  
Chọn tiếp chức năng học phí. 



 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BƯỚC 4: Sinh viên chọn: 
(1). Tài khoản trích. 
(2). Cấp đào tạo: Đại học.  
(3). Cơ sở đào tạo (Trường Đại 

học Sư phạm Thái Nguyên) 
(4). Nhập Mã sinh viên. 

(5). Ấn tiếp tục để truy xuất thông 

tin các khoản phải nộp. 

Ứng dụng sẽ tự động lấy thông 
tin các khoản phải nộp. 
Hiện tại hệ thống đang yêu cầu 

nộp tất cả các khoản nợ theo thỏa 

thuận giữa VietinBank và Nhà 

trường. 
(6). Nhấn Tiếp tục.  

(7). Nhập mã OTP được gửi về số 

điện thoại hoặc mật khẩu soft 

OTP, nhấn Tiếp tục để hoàn thành 

thanh toán. 



 

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI NỘP 

TẠI CÁC QUẦY GIAO DỊCH CỦA VIETINBANK 
 

Bước 1: Phụ huynh/Sinh viên đến các Quầy giao dịch của VietinBank trên toàn quốc nộp tiền 

mặt để thanh toán các khoản phải nộp bằng cách cung cấp các thông tin gồm: 

- Cấp đào tạo: Đại học.  

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. 

- Cung cấp Mã sinh viên để Ngân hàng thực hiện vấn tin khoản phải nộp. 

Bước 2: Tại các Quầy giao dịch của VietinBank, giao dịch viên sẽ thực hiện tra cứu các khoản 

phải nộp dựa trên thông tin Phụ huynh/Sinh viên cung cấp, thực hiện thu và trả chứng từ giao 

dịch thành công. 

 


