
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HỌC PHÍ, LỆ PHÍ  

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN (ULIS) 

 
Bước 1: Truy cập website: https://www.vban.vn/ 

Bước 2: Chọn Menu “Thanh toán Hóa đơn” 

Bước 3: Chọn Menu “Thanh toán Học phí” 

Bước 4: Nhập các thông tin: 

- Lựa chọn “Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN” 

- Mã nộp tiền (được Ulis gửi vào mail xác nhận khi đăng ký dự thi) 

- Mã xác thực 

Bước 5: Chọn “Tiếp tục”, màn hình sẽ hiện ra thông tin thanh toán và các 

phương thức thanh toán  

 Học viên kiểm tra thông tin sau đó chọn một trong các phương thức thanh 

toán sau: 

 (i) Ứng dụng Mobile Banking Quét mã VNPAY: trang Web sẽ hiển thị ra danh 

sách các Ngân hàng chấp nhận thanh toán học phí, lệ phí bằng ứng dụng Mobile 

Banking quét mã VNPAY. Học viên đăng nhập ứng dụng Mobile Banking của Ngân 

hàng, thực hiện Quét mã QR để thanh toán học phí, lệ phí. 

 (ii) Thẻ ATM và Tài khoản Ngân hàng: giao diện sẽ hiển thị danh sách các 

Ngân hàng hỗ trợ phương thức thanh toán bằng Thẻ hoặc Tài khoản. Học viên lựa 

chọn một trong hai hình thức thanh toán qua Thẻ hoặc Tài khoản. 

 (iii) Ví điện tử VNPAY (học viên nào có ví VNPAY có thể thực hiện thanh 

toán được học phí, lệ phí qua ứng dụng này) 

 Phí dịch vụ: 5.500vnđ/giao dịch thành công (đã bao gồm VAT) 

Bước 6: Học viên hoàn tất phương thức thanh toán học phí, lệ phí. Hệ thống sẽ 

tự động cập nhật kết quả thanh toán học phí, lệ phí thành công tới ULIS. 
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CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HỌC PHÍ, LỆ PHÍ CỦA ULIS 

 

Bước 1: Truy cập website: https://www.vban.vn/ 

 

 
 

Bước 2: Chọn Menu “Thanh toán Hóa đơn” 
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Bước 3: Chọn Menu “Thanh toán Học phí” 

 

 
 

 

Bước 4: Học viên nhập các thông tin: 

- Lựa chọn “Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN” 

- Mã nộp tiền (được gửi vào mail xác nhận của ULIS) 

- Mã xác thực 

 

 

 



 

Bước 5: Học viên lựa chọn “Tiếp tục”, màn hình sẽ hiện ra thông tin thanh toán và các 

phương thức thanh toán 

Học viên kiểm tra thông tin sau đó chọn một trong các phương thức thanh toán sau: 

(i) Ứng dụng Mobile Banking Quét mã VNPAY 

(ii) Thẻ ATM và Tài khoản Ngân hàng 

(iii) Ví điện tử VNPAY (Học viên nào có ví VNPAY có thể thực hiện thanh toán được học phí, 

lệ phí qua ứng dụng này) 

Phí dịch vụ: 5.500vnđ/giao dịch thành công (đã bao gồm VAT) 

 

 
 

5.1. Học viên lựa chọn phương thức thanh toán “Ứng dụng Mobile Banking quét mã VNPAY”  

Trang Web sẽ hiển thị ra danh sách các Ngân hàng chấp nhận thanh toán học phí, lệ phí bằng ứng 

dụng Mobile Banking quét mã VNPAY. Học viên đăng nhập ứng dụng Mobile Banking của Ngân 

hàng, thực hiện Quét mã QR để thanh toán học phí, lệ phí. 

 



 

 

5.2. Học viên lựa chọn phương thức thanh toán “Thẻ và Tài khoản Ngân hàng”:  

Giao diện sẽ hiển thị danh sách các Ngân hàng hỗ trợ phương thức thanh toán bằng Thẻ hoặc Tài 

khoản. Học viên lựa chọn một trong hai hình thức thanh toán qua Thẻ hoặc Tài khoản. 

 

 
 



 
 

 

 
 

Học viên hoàn tất phương thức thanh toán học phí, lệ phí. Hệ thống sẽ tự động cập nhật kết quả 

thanh toán học phí, lệ phí thành công tới ULIS. 


