HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ ONLINE
Điều kiện sử dụng:
- Phụ huynh, sinh viên, người nộp hộ có tài khoản thẻ E-partner và đã đăng ký sử dụng
dịch vụ thanh toán trực tuyến thẻ E-partner của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt
Nam(Vietinbank).
.
- Tài khoản thẻ đang hoạt động và có đủ số dư thanh toán.
- Máy tính, điện thoại có kết nối internet.
Ưu điểm khi nộp học phí online:
- Không phải lên Trường.
- Không phải xếp hàng chờ nộp học phí.
- Có thể nộp học phí tại bất kỳ nơi đâu.
- Thao tác dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi.
- Sinh viên các hệ Đại học, cao đẳng, trung cấp đều nộp được và thực hiện dễ dàng.
- Phụ huynh, anh chị em, bạn bè có thể nộp hộ học phí cho con em mình.
Hình thức nộp học phí
Truy cập trang website http://thanhtoanhocphi.iuh.edu.vn/
Bước 1: gõ mã số sinh viên.
Bước 2: chọn vào ô mã bảo vệ

Chương trình vào màn hình thanh toán học phí trực tuyến

Bước 4: Chọn vào dòng học phí cần nộp tiền như hình bên dưới

Bước 5: Gõ số thẻ trên thẻ ATM, tên chủ thẻ, ngày phát hành thẻ.
Bước 6: Nhấn tiếp tục

Bước 7: Nhập chuỗi bảo vệ theo hướng dẫn như hình bên dưới
Bước 8: Chấp nhận thanh toán

Vietinbank sẽ gửi mật khẩu OTP vào số máy điện thoại đã đăng ký khi làm thẻ.

Bước 9: Gõ mật khẩu OTP -> chấp nhận thanh toán

Hoàn thành giao dịch.
Kiểm tra các khoản đã nộp học phí
Chọn danh sách phiếu thu, chương trình sẽ thống kê các khoản đã nộp
Xem dòng trạng thái như hình bên dưới
(1) trạng thái đã thanh toán (thanh toán thành công),
(2) trạng thái hủy (thanh toán không thành công)

Liên hệ hỗ trợ:
Phụ huynh, sinh viên nộp học phí online cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ theo số điện thoại.
- Ngân hàng Vietinbank: 083.5511241 số nội bộ 166, hoặc số di động 0914656969 anh
Vinh.
- Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM (phòng Tài chính Kế toán): 083.8940390,
số nội bộ 124, 125.

