
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA DỊCH VỤ VÍ PAYOO (ĐẠI LÝ PAYOO) 

Hình 4. Phiếu thanh toán bằng ứng dụng Payoo 
Ngoài các phương thức thanh toán quen thuộc phụ huynh và thí sinh có thể thanh 

toán lệ phí kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM tại hơn 20.000 cửa hàng, qua ứng 
dụng, qua website Payoo bằng nhiều hình thức khác nhau như thẻ nội địa, ví điện tử, 
ứng dụng ngân hàng. 

Tính đến thời điểm này, Payoo đã liên kết với hơn 20.000 cửa hàng, phục vụ cho 
phụ huynh và thí sinh đến trực tiếp để thanh toán vào cả ngoài giờ hành chính, thứ Bảy 
và Chủ Nhật. Bên cạnh đó, phụ huynh và thí sinh vẫn có thể thanh toán trực tuyến vào 
bất cứ thời gian nào qua 2 kênh ứng dụng Payoo hoặc website https://bill.payoo.vn/. Đặc 
biệt, khi phụ huynh và thí sinh chọn thanh toán qua website có thêm lựa chọn thanh toán 
bằng cách dùng ứng dụng ngân hàng hoặc các ví điện tử khác để quét mã QR. 

a) Hướng dẫn thanh toán tại cửa hàng: 

Bước 1. Đến cửa hàng và báo cho thu ngân biết bạn muốn đóng lệ phí của kỳ thi 
ĐGNL của ĐHQG-HCM 

Bước 2. Cung cấp cho thu ngân số CMND/CCCD 
Bước 3. Kiểm tra và xác nhận thông tin 
Bước 4. Tiến hành thanh toán và nhận lại biên nhận giao dịch. 
Ø  Lưu ý: 

- Thí sinh cần kiểm tra các nội dung trên biên nhận thanh toán phải đúng với thông tin 
nộp tiền, nếu sai thông tin tình trạng thanh toán của thí sinh sẽ không được tự động cập 
nhật trên trang thông tin điện tử của kỳ thi. 
- Phí chuyển khoản sẽ do thí sinh chi trả. 
⇨ Nếu sai nội dung chuyển tiền, thí sinh sẽ không được hệ thống tự động xác nhận 
thanh toán. 

b) Thanh toán trên website Payoo: 
Bước 1. Truy cập website http://bill.payoo.vn à Chọn “Học phí” và chọn “KỲ THI 

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐHQG-HCM” 
Bước 2.  Nhập CMND/CCCD và Mã xác nhận 



 

 
Bước 3. Kiểm tra thông tin và chọn hình thức thanh toán bằng cách quét mã QR trên 

ứng dụng Ngân hàng/ví điện tử hoặc Ví điện tử Payoo hoặc Thẻ nội địa 

 
Bước 4. Xác nhận thông tin và tiến hành hoàn tất thanh toán. 

c) Thanh toán trên ứng dụng Payoo: 



Thí sinh tải ứng dụng Payoo trên CH Play hoặc App Store sau đó truy cập vào ứng 
dụng và thực hiện các bước sau: 

Bước 1. Đăng nhập tài khoản Ví điện tử Payoo. 
Bước 2. Chọn “Thanh toán hóa đơn” và “Học phí” sau đó chọn nhà cung cấp “Kỳ 

thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM” hoặc nhập vào ô tìm kiếm “Kỳ thi đánh giá 
năng lực ĐHQG – HCM” 

Bước 3. Nhập số CMND/CCCD 
Bước 4. Kiểm tra thông tin, chọn phương thức thanh toán và tiến hành thanh toán. 

 
 


