
Đăng nhập https://xettuyen.ntu.edu.vn/  

Bước 1: Hoàn tất đăng ký → Nhập user đã đăng ký 

 

 

Bước 2: Chọn   để thanh toán 

 

 

  

https://xettuyen.ntu.edu.vn/


Bước 3: Tích chọn ViettelPay → nhập số thuê bao (đã đăng ký ViettelPay)  

→Nhập mật khẩu ViettelPay → Đăng nhập 

 

Bước 4: Nhập OTP để xác nhận  

 



Bước 5: Thanh toán 

 

  



HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN VIETTELPAY 

Hướng dẫn chi tiết: 

Bước 1: Nhập thông tin để định danh tài khoản Viettelpay 

Đăng ký thông tin  tại đây:   

Bước 2: Tải App và cài đặt trên App Store hoặc Google Play Store. 
1.  Nhập Số điện thoại và họ tên để đăng kí ➔ chọn "Tiếp tục"  ➔ Thiết lập mật khẩu 2 lần 

để bảo mật ( Đặt mật khẩu (6 chữ số)  chọn "Tiếp tục” nhập mã otp từ tin nhắn gửi đến 

sđt đã đăng ký ➔ hoàn tất  

Video hướng dẫn tại đường link sau: ( 
https://www.youtube.com/watch?v=MyZwVVur5kI ) 

Bước 3: Liên kết thẻ ngân hàng nội địa (không liên kết được với thẻ 
quốc tế, VISA, MasterCard) 

1. Tại màn hình chính chọn “Liên kết thẻ”  

2. Chọn “Ngân hàng nội địa” → Chọn ngân hàng cần liên kết 

3. Nhập thông tin thẻ 

4. Nhập mã xác thực OTP 

Thực hiện theo các bước hướng dẫn như trong hình dưới đây hoặc xem video theo link 

sau (https://www.youtube.com/watch?v=MZBPl0GmGfQ). 

 

➢ LIÊN KẾT NGÂN HÀNG 

 
 

B1: Từ nguồn tiền liên kết 

 
 

B2: Chọn NH liên kết 

 
 

B3: Nhập thông tin thể 

 
 

B4: Nhập mã xác thực OTP 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MyZwVVur5kI
https://www.youtube.com/watch?v=MZBPl0GmGfQ


Bước 4: Nạp tiền vào tài khoản ViettelPay (Có 03 cách để nạp tiền) 

Thực hiện theo các bước hướng dẫn như trong hình dưới đây hoặc xem video theo link sau 

(https://www.youtube.com/watch?v=MZBPl0GmGfQ). 

➢ NẠP TIỀN TỪ NGUỒN TIỀN LIÊN KẾT 

 

➢ NẠP TIỀN BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN VÀO VIETTELPAY 

 

➢ NẠP TIỀN TẠI CỬA HÀNG GD CỦA VIETTEL, VIETTEL STORE, VIETTEP 

POST : Sinh viên chuẩn bị tiền đến các cửa hàng giao dịch của Viettel gần nhất để 

được hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản ViettelPay của minh. 

-  MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ NHẮN TIN QUA ZALO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MZBPl0GmGfQ

