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1. Hướng dẫn thao tác nhập học trực tuyến cho Sinh viên 

Mô tả: 

Sinh viên trúng tuyển truy cập vào Cổng thông tin của nhà trường và thực hiện đầy đủ các 

các thao tác theo hướng dẫn bên dưới để xác nhận nhập học. 

1.1. Tra cứu thí sinh 

 

Minh họa nhập thông tin thí sinh để tra cứu 

Bước 1: Nhập thông tin Sinh viên trên giấy báo trúng tuyển 

Lưu ý: Nhập số CMND/Số điện thoại  

(Nếu thí sinh không ghi số CMND trong hồ sơ xét tuyển thì nhập 9 số 1 - VD: 111111111) 

Bước 2: Nhập mã xác thực  

Bước 3: Click  
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1.2. Thông tin xét tuyển 

 

Minh họa kiểm tra thông tin hồ sơ 

Bước 1: Kiểm tra thông tin trúng tuyển của Sinh viên 

Bước 2: Bấm 
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1.3. Thông tin liên lạc 

 

Minh họa nhập thông tin liên lạc Sinh viên 

Bước 1: Nhập thông tin liên lạc của Sinh viên 

Bước 2: Click 

Lưu ý: 

− Những phần đánh dấu (*) là bắt buộc phải điền thông tin 

− “Số điện thoại”: Là thông tin bắt buộc nhập. 

− “Email liên hệ”: Nhà trường sẽ gửi thông tin nhập học vào địa chỉ email của 

Anh/Chị để xác nhận và thông báo kết quả quá trình nhập học. 
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1.4. Thanh toán 

 

     Minh họa màn hình thanh toán online 

Bước 1: Xem nội dung thông tin thanh toán, các khoản thu của nhà trường. 

Bước 2: Chọn hình thức thanh toán 

Số tài khoản: 128000045351 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - 

Chi nhánh Tô Hiệu, Hải Phòng - Chủ TK : Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

- Nội dung chuyển khoản ngân hàng đề nghị thí sinh ghi rõ : 

 1 - Mã hồ sơ 

 2 - Tên thí sinh 

 3 - Ngành nhập học 

Bước 3: Import hình ảnh biên lai/hóa đơn đóng tiền 

Bước 4: Nhập thông tin thanh toán  

Bước 5: Bấm  
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1.5. Nội dung thanh toán 

 

Hình 1 

Lưu ý: 

Tại mục “Nhập nội dung ghi chú, số biên lai,vv…”, Sinh viên nhập theo cú pháp sau: 

− Tên ngân hàng ( Ví dụ: Sacomback, Vietcombank, Agribank ) 

− Mã hồ sơ 

− Số tiền nộp:… 

− Nội dung nộp: Đóng tiền nhập học 
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1.6 Thông báo kết quả đăng ký 

 

Minh họa thực hiện đăng ký nhập học thành công 

Sau khi Sinh viên gửi thông tin thanh toán, Nhà trường sẽ gửi phản hồi đến địa chỉ email 

mà Sinh viên đăng ký. 

 

Minh họa email Nhà trường gửi xác nhận đăng ký thành công  


