
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN Ở KÝ TÚC XÁ TRỰC TUYẾN 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

 

1. Thanh toán tiền ở ký túc xá (KTX) qua tài khoản Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam (BIDV) (miễn phí) 

Cách 1. Thanh toán qua ứng dụng SmartBanking của BIDV 

Bước 1: Người ở truy cập vào ứng dụng BIDV SmartBanking trên điện thoại. 

Bước 2: Chọn mục “Thanh toán” → “Học phí_Lệ phí thi” → Nhà cung cấp chọn 

“Thu hộ học phí Đại học Hà Nội” → Chọn dịch vụ “Đại học Hà Nội - Phí KTX” → 

nhập mã lưu trú (mã sinh viên hoặc mã khách hàng do KTX cung cấp), hệ thống sẽ 

tự động cập nhật số tiền thanh toán và tên người ở. 

Bước 3: Xác nhận thanh toán và nhập mã PIN. 

Bước 4: Hệ thống tự động trả kết quả thanh toán cho người ở. 

Lưu ý: Người ở KHÔNG thanh toán tiền ở KTX bằng hình thức chuyển khoản trực 

tiếp vào tài khoản của Trường Đại học Hà Nội. 

Cách 2. Thanh toán qua hệ thống ATM (miễn phí) 

Bước 1: Người ở đến máy ATM của BIDV, dùng thẻ đăng nhập. 

Bước 2: Chọn “DV Giá trị gia tăng”, chọn dịch vụ thanh toán phí KTX, nhập mã 

lưu trú, hệ thống tự động cập nhật số tiền thanh toán và tên người ở. 

Bước 3: BIDV trả kết quả gạch nợ phí KTX cho người ở. 

2. Thanh toán tiền ở KTX tại quầy giao dịch của NH BIDV (phải trả phí theo quy 

định của ngân hàng BIDV) 

Người ở nộp tiền Ký túc xá đến các quầy giao dịch của BIDV và cung cấp thông tin 

sau để ngân hàng vào chương trình thu tiền Ký túc xá trực tiếp cho trường ĐH Hà 

Nội. 

- Họ tên. 

- Ngày tháng năm sinh. 



- Mã lưu trú (mã sinh viên hoặc mã khách hàng do KTX cung cấp). 

- Nộp tiền Ký túc xá cho trường Đại học Hà Nội. 

VD: Nguyễn Văn A, ngày sinh 21/02/1999, mã lưu trú: 1907040015 nộp tiền Ký túc 

xá cho Trường Đại học Hà Nội. 

3. Thanh toán tiền ở KTX qua hệ thống ngân hàng khác ngân hàng BIDV (phải trả 

phí theo quy định của từng ngân hàng) 

Người ở vào mục chuyển tiền trong nước trên ứng dụng E-Banking của các ngân 

hàng và thanh toán tiền ở KTX theo thông tin sau: 

Tên tài khoản: TRUONG DAI HOC HA NOI 

Số tài khoản: 21510002979688 

Ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Cầu Giấy. 

Nội dung: Mã lưu trú_Họ và tên_KTX.  

Lưu ý: Người ở KHÔNG sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 trên ứng dụng E-

Banking của các ngân hàng để nộp tiền ở KTX. 

4. Trường hợp đặc biệt không thực hiện thanh toán được bằng 3 hình thức trên thì 

người ở có thể nộp tiền ký túc xá trực tiếp vào tài khoản của Trường theo thông tin 

sau: (phải trả phí theo quy định của ngân hàng) 

Tên tài khoản: TRUONG DAI HOC HA NOI 

Số tài khoản: 21510001668877 

Ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Cầu Giấy. 

Nội dung: Họ và tên_ Mã lưu trú _PhòngTòa nhà_KTX. (VD: Nguyễn Văn 

B_1907040015_Phòng 302D7_KTX) 


