
HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

-    Đối tượng: Dành cho sinh viên Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội;
-    Điều kiện: Có tài khoản thanh toán mở tại Agribank Chi nhánh Từ Liêm;
                       Đã đăng ký nhờ thu tự động học phí với Agribank Chi nhánh Từ Liêm;
                      Đảm bảo đủ số dư trong tài khoản thanh toán của sinh viên để thực hiện giao dịch 
                       (số dư tối thiểu trong tài khoản (50.000 VNĐ) +  số tiền học phí sinh viên phải nộp)
-    Tại thời điểm thu học phí của Nhà trường, Sinh viên / người thân đến các điểm giao dịch của  
các Ngân hàng trên toàn quốc
=> Nộp học phí thông qua hình thức nộp tiền mặt (hoặc chuyển khoản) trực tiếp vào tài khoản  
thanh toán của sinh viên đã mở tại Agribank Chi nhánh Từ Liêm 
=> Ngân hàng sẽ gạch nợ tự động, trích tiền từ tài khoản của sinh viên chuyển sang tài khoản  
Nhà trường theo đúng số tiền hiển thị trên hệ thống.

-    Sinh viên / người thân cần có tài khoản tại Agribank, đã đăng ký dịch vụ và cài đặt ứng dụng 
Agribank E-Mobile Banking. 

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Mang phồn thịnh đến khách hàng

THU TỰ ĐỘNG ( miễn phí)1

KÊNH E-MOBILE BANKING ( miễn phí)2

 THÔNG TIN TÀI KHOẢN THU HỌC PHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 Tên tài khoản :  Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội;
  Số tài khoản   :  3100201025091;
  Ngân hàng      :  Agribank Chi nhánh Từ Liêm.     

 CÁC HÌNH THỨC NỘP HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG



Đăng nhập vào ứng dụng Agribank E-Mobile Banking01
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Chọn thanh toán hoá đơn02
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Chọn nộp tiền học phí03
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Chọn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội04
Bước Nhập mã học sinh, 

sinh viên ấn tiếp tục05
Bước Hệ thống hiển thị tổng số 

học phí phải đóng của SV 
(có mã số đã nhập)06
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=> Gửi 1 tin nhắn SMS 
chứa mật khẩu OTP   
=> Nhập OTP ấn tiếp tục     
=> Hệ thống sẽ tự động 
thu học phí và tự động 
gạch nợ học phí trực tiếp 
trên cơ sở dữ liệu của 
trường 

3215205261182



-   Điều kiện: Đối với học sinh, sinh viên chưa mở tài khoản thanh toán tại Agribank Chi nhánh 
Từ Liêm;
-   Sinh viên / người thân đến các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc 
=> cung cấp mã số SV => Giao dịch viên truy vấn thông tin học phí của sinh viên trên chương 
trình thanh toán hóa đơn của Ngân hàng ( BILL PAYMENT ) 
=> thu theo hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt => Giao dịch viên cung cấp cho người nộp tiền 
hóa đơn có đóng dấu Ngân hàng.

NỘP / CHUYỂN TIỀN VÀO TK TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 
(Miễn phí trong hệ thống Agribank)
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-  Điều kiện : Sinh viên / người thân cần có tài khoản tại Agribank, đăng ký dịch vụ Internet Bank-
ing và đã kích hoạt dịch vụ SMS banking.

=> Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin các món 
học phí   cần nộp cho sinh viên và tổng tiền cần 
thanh toán 
=> Chọn nút Thanh toán 
=> Hệ thống sẽ gửi 1 mã xác nhận tới điện thoại 
=> Nhập mã xác nhận để thanh toán học phí của 
mình 
=> Hệ thống xử lý đồng thời trả kết quả thanh toán 
cho sinh viên.

KÊNH INTERNET BANKING ( miễn phí)4

Truy cập trang: ibank.agribank.com.vn
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Bước Chọn thu học phi ĐHSP và nhập mã SV04

Bước

 
 



-   Sinh viên / người thân chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản thu học phí của trường theo thông tin như 
sau::  
•   Tên người thụ hưởng : Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi
•    Số tài khoản                :  3100201025091
•    Tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Từ Liêm
•    Số tiền  ……..
•    Nội dung chuyển tiền: Mã số SV  Họ và tên  nộp tiền HK…SĐT:…..
•    Ví dụ:                      675105095   Nguyễn Văn A nộp tiền HK 1 ĐT: 091xxxx;
=> Chú ý : Với các món chuyển tiền từ Ngân hàng khác Agribank, để hạn chế những sai sót cũng như 
cập nhật kip thời dữ liệu cho sinh viên, Khách hàng chú ý các điểm sau:
•    Số tiền chuyển phải đúng với số tiền học phí của sinh viên do Nhà trường thông báo
•    Thông tin về sinh viên phải khớp đúng : Mã sinh viên, Họ tên,…
-    Các hình thức chuyển tiền tại các Ngân hàng TMCP khác bao gồm : nộp tiền mặt, chuyển khoản 
tại tất cả các điểm giao dịch trên toàn quốc hoặc thông qua các ứng dụng Mobile banking, các ứng 
dụng chuyển tiền online và ví điện tử liên kết trực tiếp với tài khoản khách hàng tại Ngân hàng TMCP.
Phí giao dịch: Sinh viên / người thân chịu mức phí chuyển tiền theo biểu phí hiện hành của hệ thống 
các Ngân hàng TMCP đang áp dụng.
-     Ví dụ chuyển khoản thanh toán học phí qua App BIDV online như sau:

CÁC NGÂN HÀNG TMCP KHÁC5

Ghi chú: 
-  Tra cứu thông tin nộp tiền: Sau khi nộp tiền, Sinh viên có thể vào trang web: daotao.hnue.edu.vn vào mục 
XEM HỌC PHÍ để kiểm tra thông tin thanh toán tiền học phí;
-     Các trường hợp giao dịch không thành công tại Agribank mà tài khoản đã bị trừ tiền, chủ tài khoản cần 
liên hệ ngay chi nhánh cũng như PGD Agribank để được xử lý kịp thời;
-    Để đảm bảo thanh toán nhanh chóng, hiệu quả và kịp thời trong quá trình giao dịch, Ngân hàng khuyến 
khích sinh viên mở tài khoản thanh toán tại Agribank chi nhánh Từ Liêm;
-     Mọi chi tiết xin liên hệ Agribank Chi nhánh Từ Liêm
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Cơ Thạch, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội
-     Số HOTLINE liên hệ: 0243.7643.118, FAX: 0243.7646.272.
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 VỮNG BƯỚC ĐỒNG HÀNH CÙNG SINH VIÊN

Vào mục chuyển tiền 
chọn mục chuyển tiền 
nhanh 24/7 hoặc 
chuyển tiền trong nước                                               
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Bước Chọn NH nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
Agribank và đánh số TK HP 
Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội
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Bước Nhập số tiền và nội dung 

giao dịch theo cú pháp                             
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Bước Nhập mã pin để hoàn tất 

giao dịch chuyển tiền


