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PHẦN 4 - HƯỚNG DẪN ĐÓNG LỆ PHÍ 
 
 

Thí sinh có thể đóng lệ phí dự thi Đánh giá năng lực thông qua một trong hai phương thức sau: 
- Phương thức 1: thanh toán qua ngân hàng. 
- Phương thức 2: thanh toán qua dịch vụ Payoo. 

 
I. PHƯƠNG THỨC 2: THANH TOÁN QUA DỊCH VỤ PAYOO 

 

Bước 1. Sau khi đăng ký nơi dự thi, thí sinh chọn phương thức đóng lệ phí “Thanh toán Payoo”. 
Thí sinh nhấn “Xác nhận”. Sau đó, nhấn “Xác nhận hoàn tất” (xem hình 4.5). 

   25/02/2022  



 
 

Hình 4.5. Chọn phương thức thanh toán qua dịch vụ Payoo 
 

 

- Thí sinh nhấn vào đường dẫn tại đây đầu tiên (như hình 4.6) 
 

 
Hình 4.6. Truy cập thanh toán trực tuyến 

- Thí sinh nhập CMND/CCCD/Hộ chiếu của thí sinh đã đăng ký để thực hiện thanh toán 
(hình 4.7) 

 

Hình 4.7. Truy cập để thanh toán trên Payoo 

- Thí sinh thực hiện thanh toán lệ phí (hình 4.8) 

Bước 2. Thí sinh chọn một trong các cách thức thanh toán của Payoo 

Bước 2.1. Thí sinh thanh toán trực tuyến tại website hoặc app của Payoo 

255.000 

04/2/2022 



 
 

Hình 4.8. Thanh toán lệ phí 
 

- Thí sinh chọn nút “In phiếu thông tin nộp tiền” và nhấn nút “In thông tin”. Sau đó cầm 
phiếu này đến bất kỳ đại lý nào của Payoo để nộp lệ phí (xem hình 4.9). 

(*) Lưu ý: khi đến các đại lý của Payoo, thí sinh yêu cầu người thu phí cần ghi rõ trong 
biên lai nộp lệ phí có thông tin nội dung chuyển tiền: Họ tên-CMND/CCCD/Hộ chiếu 
của thí sinh. 

 

Bước 2.2. Thí sinh thanh toán tại các đại lý của Payoo 



Hình 4.11. Tình trạng hồ sơ đã thanh toán 

 
Hình 4.9. Phiếu thông tin nộp tiền 

 

- Thí sinh bắt buộc phải cập nhật giấy nộp tiền bằng cách nhấn vào “Cập nhật” và tải hình 
ảnh biên lai thu tiền (sau khi đóng tiền ở đại lý Payoo hoặc thanh toán qua website hoặc 
qua app Payoo) lên tài khoản đăng ký trực tuyến. 

 
Hình 4.10. Thông tin hồ sơ 

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày thí sinh nộp tiền tại đại lý của Payoo, hồ sơ của thí sinh sẽ được 
xác nhận là “Đã thanh toán” (như hình 4.11) trên trang thông tin điện tử đăng ký dự thi đánh 
giá năng lực. Nếu quá 03 ngày, thông tin của thí sinh trên trang thông tin điện tử không được cập 
nhật, thí sinh vui lòng liên hệ với Trung tâm qua một trong những cách sau: 

- Gửi thông tin thí sinh và hình biên lai thu tiền vào email: thinangluc@vnuhcm.edu.vn; 
-    Gọi điện thoại đến số: (028) 37242.162 - (028) 39118.311 hoặc hotline: 0789.862.274 – 

0343.889.759 – 0931.344.436 – 0965.200.083 – 0904.927.336 

*Lưu ý: Để hồ sơ được xem là hợp lệ, thí sinh cần làm đầy đủ các bước theo hướng dẫn và việc 
xác nhận “Đã thanh toán” trên trang thông tin điện tử cần được hoàn tất trước ngày 05/3/2022 
(đợt 1) và 30/4/2022 (đợt 2)

205.000đ (Đã bao gồm phí dịch vụ) 

Bước 3. Thí sinh kiểm tra thông tin hồ sơ và tình trạng của hồ sơ trên trang thông tin điện tử 
(xem hình 4.10) sau 03 ngày kể từ ngày đóng tiền và tải lên trang thông tin điện tử. 

04/2/2022 – 09:34 



 


