
Từ ngày 08/08/2022 nhà trường thực hiện đóng tài khoản học phí số 128000045351 tại Ngân hàng cổ 
phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hải Phòng.  

Sinh viên / Học viên thực hiện thanh toán học phí online thông qua Cổng thông tin sinh viên tại trang 
web : https://sinhvien.hpmu.edu.vn theo hướng dẫn sau đây: 

Hướng dẫn thao tác Sinh viên/Học viên thanh toán học phí online 

Sinh viên đăng nhập thông tin (Mã sinh viên và Mật khẩu) thông qua cổng thông tin sinh viên và thực hiện 
đầy đủ các các thao tác theo hướng dẫn bên dưới để thanh toán học phí online 

Video hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=R5P4I0XcKys 
1. Đăng nhập vào cổng sinh viên 

 

 

Bước 1: Nhập thông tin Mã sinh viên/Học viên, mật khẩu và mã bảo mật 

Bước 2: Chọn  

2. Chọn chức năng “Thanh toán trực tuyến” 
 

 
 

Bước 1: Chọn nhóm chức năng 
 

Bước 2: Chọn chức năng 

 



 

3. Thanh toán học phí trực tuyến 

 
 

Các ngân hàng có thể thanh toán qua Bảo Kim: 
 

Bước 1: Check chọn các khoản thu học phí hay khoản thu ngoài học phí cần thanh toán trực tuyến 

Bước 2: Chọn ngân hàng cần thanh toán trực tuyến 

- Chọn Vietcombank nếu là thẻ Vietcombank 

- Chọn Bảo Kim hoặc Vn pay nếu là thẻ của các ngân hàng khác 
 

Bước 3: Chọn chức năng 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. Nhập thông tin thẻ ngân hàng thanh toán: 
 

 

Bước 1: Nhập thông tin mã số thẻ và ngày phát hành thẻ 

Bước 2: Nhập thông tin chủ thẻ, lưu ý không dấu 

Bước 3: Chọn chức năng  

 

Bước 4: Nhập mã OTP 
 

Bước 5: Chọn chức năng để thanh toán 

 Lưu ý: Một số thẻ ngân hàng sẽ hiện nhập mã OTP trực tiếp, một số ngân hàng liên kết sẽ 
qua trang internet banking để thực hiện giao dịch. 

Bước 6: Màn hình trả về trạng thái Thanh toán thành công. 
 



 
 

5. Sinh viên kiểm tra kết quả thanh toán 
Vào ngày làm việc tiếp theo sau khi thanh toán trực tuyến thành công, Sinh viên vào Cổng thông tin 

sinh viên để kiểm tra lại các khoản thu đã thanh toán 
a. Màn hình “Tra cứu công nợ” 

 
 



Xem các công nợ đã nộp và chưa nộp 
 

b. Màn hình “Phiếu thu tổng hợp” 

 
Hiển thị các phiếu thu đã thu 

 
Chọn chức năng “Chi tiết” để xem chi tiết từng phiếu thu 

  



c. Xem chi tiết giao dịch tại màn hình “Thanh toán trực tuyến” 

 
Chọn “Vào đây” để xem chi tiết các giao dịch 

 

Hình 13: Màn hình hiển thị chi tiết các giao dịch 

Lưu ý: 

- Sinh viên sẽ được trừ công nợ và tra cứu được phiếu thu ngay sau khi giao dịch thành công. 

- Sau khi thanh toán Sinh viên có thể nhận hoá đơn điện tử qua email (hoặc tra cứu ngay trên cổng 
thông tin sinh viên) 2 ngày sau khi giao dịch thành công 

- Các học viên/ sinh viên có nhu cầu đổi thông tin người mua trên hoá đơn thành thông tin đơn vị 
công tác cần cung cấp mã số thuế của đơn vị cho phòng TCKT ngay sau khi thực hiện giao dịch 
thanh toán học phí trực tuyến 


