
BQ GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRU'5NG DH HANG HA! VIT NAM Dc 1p - Tr do - Hanh  phñc  

S: ,'fZ/TB-DHHHVN Hái Phdng, ngày Ltháng 12 nám 2022 

THÔNG BAO 
Huo'ng dn np h9c phi di vi SV 1i di hQc chInh quy chtro'ng trInh di trà 

KInh gri: 
- Các Khoa1VinITrung tam. 
- PhOng Dào tao,  PhOng Cong tác sinh viên. 

- Sinh viên h DH chinh quy trong toàn TruOng. 

Nlià tnr6ng hrn5ng dn hlnh thirc np hçc phi di vài SV h dai  h9c chInh quy chucmg 
trInh dai trà nhu sau: 

1. Cách 1: Thanh toãn bitng chuyn khoãn. 

SV chuyn khoãn vào tài khoãn cUa TruOng tai  HDBank theo thông tin c11 th sau: 

Ten tài khoãn: Tru*ng Dii hQc Hang hãi Vit Nam 

S6 täi khoãn: 099704070799999 

Ngân hang: HDBank (Ngãii hang TMCP Phát trin TP. Ho ChI Minh — CN 
Hãi Phong) 

Ni dung: HQ và ten - Ma SV - HP k 2 

(Vi di: Nguyen Van A - 88888 - HP ky 2) 

Liruy: 

Trong 11,?ii gian dóng hpc p/n', d Iran!, tin/i tring sai sot sili!, viên can: 

- Tni cá'u s6 ti,i phãi n3p trên trang https://dktt. vilnaru. cdii. vu   

- N/zIp chin!, xdc, thy dii 1/lông tin : S tài khoãn 099704070799999), sá thn 

p/nil iz3p,  iz3i dung 1/ian/i loin (Hc và ten - Ma SV - HP ki 2). 

- Np thing thöi gian quy djn/s. 

2. Cách 2: Thanh toán tai  quy giao djch HDBank. 

SV hoc ngi.r?i than np h9e phi trirc tip tai  các dim giao djch cña HDBank trên 
toàn quc, mang theo CCCD/CMND cña NguO'i np tin, thông báo v1i Giao djch viên 
v ni dung np h9c phi Trtr?mg Dai  hçc Hang hãi Vit Nam và M SV d dl.r?c hi.thng 
iiu dai v phi djch v11: 

- Dirn giao djch cña HDBank tai  Hái Phông: 

+ HDBank Hãi Phông: S 116 Nguyn Dirc Cãnh, Q.  Lê Chân, Hãi Phông. 

+ HDBank Ngo Quyn: S 376 To Hiu, Q.  Lê Chân, Hãi PhOng. 

± HDBank Lé Chân: Sé 1 16C Luong Khánh Thin, Q.  Ngô Quyn, Hãi PhOng. 

+ HDBank Hãi Däng: S 2 Lô 22A, Lé Hng Phong, Q.  Ngô Quyên, Hãi PhOng. 

- Dim giao djch cüa HDBank tai  các tinh, thành ph khác (tharn khão trên website 
https ://hdbank.corn.vn). 



3. Cách 3: Thanh toán qua Ebanking HDBank. 

- Tài khoãn cUa SV hoc ngithi than dã däng k sü diing djch vi,i ebanking tai 
HDB ank 

- Thirc hiên theo các buâc: 

Buâc 1: Truy cp https://ebanking.hdbank.vn, nhp chInh xác Ten dãng nhp và 
Mt khau 

Buc 2: Chn "Djch vii thanh toán" - "Thanh toán hOa don" - "Thanh toán h9c 
phi" 

Buâc 3: Tti imic "Nhà cung cp djch vi1" ch9n "Virnaru — thanh toán hçc phi" 

Bithc 4: Nhip ma sinh viên 

BixOc 5: Nhp ni dung: HQ và ten - Ma SV - HP ki 2 (VI d: Nguyen Van A - 
88888 - HP ky 2) 

Brncc 6: Nhn "Tip tiic", h thng hin thj h9c phi cña các k' và da tir dng tick 
"Ch9n thanh toán", bö chçn các k cü, chi 11ra ch9n kS'  can dong và nhân "Tiêp tiic" 

Buàc 7: Nhâp ma xác thrc OTP (duçc tao  trên Mobile Banking cüa Khách hang 
hoc ma OTP nhn tin nh.n SMS gi:ri dn s din thoai dang k) vào ô "Xác nhn" va 
nhn "Dng p", h tMng së thc hic giao djch theo thông tin h9c phi da hra ch9n. 

Các giao djch thanh toán tai  HDBank lien h vào gi hành chInh: Nguyn T! 
Thanh Xuân — DT 0901580855 — Chuyên viên tir vn djch vt,i Ngân hang, HDB 
Hãi Pliông, 116 Nguyn Dñ,c Cãnh, Hãi Phông. / NG 

4OC 
Yêu câu các don vj, cá nhân Co lien quan nghiem tue triên khai./I  aq?' 

HIUTR1JO'NG  MAM 

IE TRUe 
No'i n/ian: 
- Nhu trén; 
- HT (dê báo cáo); 
- Luu: VT, KHTC 

PGS. T . Nguyen Minh Due 
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