HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN
(Dành cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Huế)
LƯU Ý
Sinh viên lưu ý một số điểm sau đây:
 Địa chỉ trang tín chỉ: https://ums-husc.hueuni.edu.vn.
 Bạn chỉ có thể thực hiện nộp học phí trực tuyến trong khoảng thời gian qui định
của Nhà trường.
 Hệ thống chỉ chấp nhận thanh toán qua ngân hàng VietinBank, vì vậy bạn phải có
thẻ ATM nội địa của ngân hàng VietinBank.
 Thẻ của bạn phải được đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến (Nếu thẻ
chưa được đăng ký, bạn vui lòng đến tại quầy giao dịch của ngân hàng VietinBank
để đăng ký dịch vụ).
CÁC BƯỚC THANH TOÁN HỌC PHÍ
Bước 1: Đăng nhập vào trang thông tin tín chỉ bằng tài khoản sinh viên, chọn đúng học
kỳ và ngành học mà bạn cần thanh toán học phí.
Chọn menu Học phí – Lệ phí  Nộp học phí trực tuyến

Bước 2: Kiểm tra thông tin các lớp học phần và tổng số tiền học phí cần phải nộp. Nhập
mã xác nhận và nhấn nút Thanh toán học phí.

Nhập mã xác nhận
vào ô này

Bước 3: Trong giao diện xuất hiện, nhấp chọn biểu tượng của ngân hàng VietinBank

Click vào đây!

Bước 4: Nhập chính xác thông tin thẻ bao gồm:
 Số thẻ: Bao gồm toàn bộ dãy số nổi in trên mặt thẻ (không nhập khoảng trống)
 Ngày phát hành: tháng/năm phát hành thẻ được in nổi trên mặt thẻ
 Tên in trên thẻ: Tên in nổi trên mặt thẻ
Nhấn nút Tiếp tục để thực hiện thanh toán.

Nếu các thông tin bạn nhập là chính xác, thẻ của bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ thanh
toán trực tuyến và số dư tiền mặt trong thẻ đủ thanh toán, hệ thống sẽ chuyển bạn sang
bước tiếp theo.
Trong trường hợp ngược lại, hệ thống sẽ từ chối thực hiện giao dịch và thông báo lý do
cho bạn.

Bước 5: Xác nhận thanh toán tại VietinBank bằng cách:
 Nhập chuỗi ký tự bảo mật được yêu cầu.
 Nhấn nút Chấp nhận để tiếp tục

Nhập chuỗi ký tự
bảo mật vào đây

Bước 6: Xác nhận chủ thẻ bằng OTP (OneTime Password)
Vietinbank sẽ gửi cho bạn mã xác thực OTP qua SMS về số điện thoại di động mà bạn đã
đăng ký.
Mã OTP là mật khẩu sử dụng 01 lần tương ứng với mỗi giao dịch thanh toán
Nhập mật khẩu OTP nhận được và nhấn Thanh toán để xác thực giao dịch

Nhập mật khẩu
OTP vào đây

Sau bước trên, hệ thống sẽ tiến hành thực hiện giao dịch. Trong quá trình này, bạn lưu ý
tuyệt đối không đóng cửa sổ trình duyệt để tránh sai sót có thể xảy ra trong quá trình
xử lý.
Sau khi xử lý xong giao dịch, bạn sẽ nhận được kết quả thông báo giao dịch (giao dịch
thành công hoặc không thành công) trên trang thông tin đào tạo tín chỉ. Bạn xem nội
dung thông báo nhận được để biết được kết quả thực hiện giao dịch.
Bạn có thể tra cứu lại lịch sử nộp học phí qua menu Học phí – Lệ phí  Tra cứu lịch sử
nộp học phí.

