Email liên hệ: tuition@tdtu.edu.vn
Hotline: 0911 891 098 – 0915 149 232
(Vui lòng liên hệ từ 07h30 đến 21h30)

XÁC NHẬN DỮ LIỆU ĐÓNG TIỀN
XÁC NHẬN
TRÚNG TUYỂN

Kết quả xác nhận sinh viên sẽ tra cứu tại hệ
thống https://xettuyen.tdtu.edu.vn/. Nếu sinh
viên đạt điều kiện sẽ tiến hành đóng các khoản
chi phí nhập học/học phí tạm thu.

TRA CỨU
DỮ LIỆU
CHI PHÍ/
HỌC PHÍ

Hệ thống sẽ hiển thị các khoản tiền mà sinh viên
phải đóng. Sinh viên thực hiện kiểm tra và xác
nhận hoặc phản hồi lại các khoản học phí, chi
phí nhập học chưa chính xác.
Liên hệ phản hồi chi tiết hướng dẫn tại hệ thống.

LẤY MÃ
GIAO DỊCH
NGÂN HÀNG

Mỗi sinh viên sẽ có một mã giao dịch ngân hàng.
Một mã giao dịch sẽ tương ứng với số tiền mà
sinh viên phải đóng.
Hệ thống sẽ thông báo mã giao dịch, thời hạn
đóng. Sinh viên sử dụng mã giao dịch này giao
dịch trực tiếp tại ngân hàng hoặc chuyển khoản
online vào tài khoản của Trường.
Hướng dẫn chi tiết như sau:

GIAO DỊCH MIỄN PHÍ
QUA HỆ THỐNG VCB DIGIBANK
(đối với trường hợp đã đăng ký tài khoản VCB Digibank)
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Sinh viên đăng nhập vào hệ thống Digibank (Mobile/Internet).
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Chọn mục Thanh toán học phí
Tại mục Thông tin giao dịch chọn: ĐH Tôn Đức Thắng
Tại mục Mã khách hàng: Nhập Mã giao dịch

Chọn mục Thanh toán hóa đơn  Tất cả dịch vụ 
Thanh toán học phí
Tại mục Nhà cung cấp chọn: ĐH Tôn Đức Thắng TPHCM
Tại mục Mã khách hàng: Nhập Mã giao dịch
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Sinh viên kiểm tra số tiền, và thực hiện các bước
xác nhận để hoàn thành thao tác đóng học phí.
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Sau khi hệ thống báo thành công, chụp màn hình
giao dịch lưu lại để làm minh chứng.
*Trường hợp Sinh viên chưa có tài khoản VCB Digibank, có
thể truy cập website Vietcombank để được hướng dẫn thủ
tục đăng ký miễn phí*

SAU KHI SINH VIÊN ĐÓNG TIỀN THÀNH CÔNG,
HỆ THỐNG SẼ CẬP NHẬT TRẠNG THÁI CHO
SINH VIÊN SAU 02 NGÀY
Nếu hệ thống hiển thị:

ĐÃ HOÀN THÀNH
Sinh viên đã hoàn thành thủ tục
nộp học phí/chi phí nhập học.

Nếu hệ thống hiển thị:

CHƯA HOÀN THÀNH

•

•

•

Sinh viên cung cấp minh chứng giao dịch thành
công về Trường (phiếu chuyển tiền hoặc màn hình
chụp chuyển khoản thành công) bằng cách gửi
email về địa chỉ tuition@tdtu.edu.vn.
Nội dung email bao gồm: Họ và tên; Mã giao dịch;
Số điện thoại liên hệ và đính kèm minh chứng.
Nhà trường sẽ cập nhật là phản hồi sau 02 ngày
làm việc.

