TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐÓNG HỌC PHÍ ONLINE
NĂM HỌC 2019-2020
>> BƯỚC 1 <<
Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản Sinh viên đã được cấp vào Phần mềm Hệ thống
quản lý tại địa chỉ https://htql.ctump.edu.vn

>> BƯỚC 2 <<
Sinh viên chọn tab “Học phí”:
1.

Kiểm tra học phí đúng với học phần/tín chỉ đã đăng ký

2.

Sau khi kiểm tra Đúng và Đủ, quyết định đóng học phí

à Tick chọn học kỳ cần đóng học phí
à Bấm chọn nút lệnh
à Kiểm tra lại Số tiền và Nội dung nộp rồi tiếp tục bấm chọn nút lệnh
à Hệ thống sẽ chuyển đến trang Tiến trình thanh toán của Ngân hàng.

>> BƯỚC 3 <<
Sinh viên tiến hành thanh toán bằng một trong những hình thức được liệt kê bên dưới:

*Thẻ ATM và Tài khoản Ngân hàng (Khuyến cáo sử dụng phương thức này):

Sử dụng thông tin in trên thẻ ATM hoặc Sử dụng Tài khoản ngân hàng (Đã đăng ký
Internet Banking) để tiến hành thanh toán học phí.
Danh sách các ngân hàng được hỗ trợ tại thời điểm viết bài hướng dẫn này

*Thẻ thanh toán quốc tế (Credit Card hoặc Debit Card):

Là những thẻ có logo

hoặc

được in trên thẻ (Đây là 02 loại thẻ thanh

toán quốc tế được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam, vì vậy trong bài hướng dẫn này không
nhắc đến những loại thẻ thanh toán quốc tế khác).
Lưu ý: Cần lưu ý khi sử dụng loại thẻ này vì mức phí thanh toán có thể cao.

*Ví điện tử:

Thanh toán bằng Ví điện tử VnMart (Đối với những sinh viên đã có sẵn tài khoản Ví
VnMart, nếu không có thể bỏ qua phương thức này).

>> BƯỚC 4 <<
Nhập thông tin thanh toán và tiến hành thanh toán. Thông tin thanh toán có thể là:
- Tài khoản đăng nhập Internet Banking tại ngân hàng nếu chọn thanh toán bằng Tài
khoản tại ngân hàng.

Hoặc
- Thông tin được in trên thẻ (Tên chủ thẻ, Số thẻ, Ngày thẻ hết hạn/có hiệu lực) nếu
chọn thanh toán bằng Thẻ ngân hàng.

Sau khi bấm XÁC THỰC, tùy thuộc vào mỗi ngân hàng sẽ có cách xác thực giao dịch mã
OTP khác nhau (Mã OPT có thể được gửi về tin nhắn SMS trên điện thoại hoặc trên Ứng dụng
phát sinh mã OTP của ngân hàng phát hành). Sau khi nhập mã OTP và chọn “Thanh toán”, chờ

giao dịch báo thành công là hoàn tất.
*Lưu ý: KHÔNG TẮT cửa sổ hoặc trình duyệt web cho đến khi hệ thống báo xử lý “Giao
Dịch Đã Thành Công”
Mọi thắc mắc hoặc sự cố xảy ra trong suốt quá trình thanh toán học phí online.
Sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Tài Chính Kế Toán để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời.

