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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai chức năng thanh toán học phí bằng hình thức chuyển khoản 

online tại Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) 
 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về việc triển khai chức năng thanh toán 

học phí bằng hình thức chuyển khoản online tại Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) như 

sau: 

1. Thời gian triển khai chính thức: Từ ngày 23/11/2015. 

2. Đối tượng áp dụng: Cá nhân có đăng ký mở tài khoản tại VietABank và đã đăng ký 

chức năng Internet Banking. 

3. Lợi ích khi sử dụng:  

- Sinh viên thực hiện thanh toán học phí bằng hình thức chuyển khoản online tại 

VietABank sẽ được tự động cập nhật trạng thái học phí trên trang 

https://daa.uit.edu.vn/tracuu/hocphi ngay sau khi giao dịch chuyển khoản được thực hiện thành 

công. 

- Thủ tục thanh toán nhanh chóng, an toàn tuyệt đối, tránh được các rủi ro trong khi trực 

tiếp giao dịch bằng tiền mặt. 

- Sinh viên được đổi biên lai học phí ngay trong ngày. 

4. Các bước thực hiện giao dịch thanh toán: 

Bước 1: Đăng nhập vào Internet Banking 

Bước 2: Chọn thẻ “Giao dịch” và chọn “Thanh toán học phí” 

Bước 3: Nhập mã số sinh viên và tên Trường cần thanh toán học phí, bấm “Thực hiện” 

Bước 4: Nhập mã xác thực giao dịch 

Bước 5: Chương trình thông báo trạng thái giao dịch 

Bước 6: In biên nhận bằng cách bấm vào “In biên nhận” để hoàn tất quá trình giao dịch 

Để biết thêm thông tin chi tiết, sinh viên liên hệ 1900 555 590 hoặc truy cập địa chỉ: 

https://vietabank.com.vn/vi/tin-tuc-va-su-kien/vietabank-trien-khai-dich-vu-thanh-toan-hoc-

phi-qua-internet-banking_t284c148n2883. 
 

Nơi nhận: 

- SVCQ; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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