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HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ

1. Nộp học phí bằng tiền mặt tại Quầy giao dịch của PVcomBank

2. Nộp học phí bằng chuyển khoản nội bộ tại Quầy giao dịch của PVcomBank

3. Nộp học phí bằng chuyển khoản liên ngân hàng

4. Hoàn tiền học phí tại Quầy giao dịch của PVcomBank



1. Các bước Nộp học phí bằng tiền mặt tại Quầy giao dịch của PVcomBank

Hoàn tất giao dịch

2 3 4

HSSV ra quầy của
PVcomBank nộp học phí bằng

tiền mặt

Mang theo Thẻ sinh viên
và GTTT còn hiệu lực

PVcomBank tiếp nhận yêu
cầu và thực hiện giao dịch

Note: Phụ huynh có thể ra quầy của PVcomBank nộp hộ học phí bằng tiền mặt cho con/em SV của mình.

Mạng lưới CN/PGD của PVcomBank tham khảo Website: https://www.pvcombank.com.vn/mang-luoi.html

1

HƯỚNG DẪN CÁC PHƯƠNG THỨC NỘP HỌC PHÍ

Lưu ý: Cung cấp chính xác mã
sinh viên (10 số đầu tiên)

Cú pháp nộp tiền học phí: [mã HSSV – 10 ký tự] + nộp tiền + [mã học kỳ]



2. Các bước Nộp học phí bằng chuyển khoản nội bộ tại Quầy giao dịch của PVcomBank

Hoàn tất giao dịch

2 3 4

HSSV ra quầy của
PVcomBank nộp học phí bằng

chuyển khoản nội bộ

(Yêu cầu KH có TKTT mở tại 
PVcomBank)

Mang theo Thẻ sinh viên
và GTTT còn hiệu lực

PVcomBank tiếp nhận yêu
cầu và thực hiện giao dịch

Note: Phụ huynh có thể ra quầy của PVcomBank nộp hộ học phí bằng chuyển khoản nội bộ cho con/em SV của mình.

Mạng lưới CN/PGD của PVcomBank tham khảo Website: https://www.pvcombank.com.vn/mang-luoi.html

1

HƯỚNG DẪN CÁC PHƯƠNG THỨC NỘP HỌC PHÍ

Lưu ý: Cung cấp chính xác mã
sinh viên (10 số đầu tiên)

Cú pháp nộp tiền học phí: [mã HSSV – 10 ký tự] + nộp tiền + [mã học kỳ]

Tài khoản nộp học phí của Đại học Đồng Tháp: 107000802759



3. Các bước Nộp học phí bằng chuyển khoản liên ngân hàng

Hoàn tất giao dịch

2 3 4

HSSV ra quầy của Ngân hàng
khác nộp học phí bằng

chuyển khoản liên ngân hàng

Mang theo Thẻ sinh viên
và GTTT còn hiệu lực

Ngân hàng tiếp nhận yêu cầu
và thực hiện giao dịch

Note: Phụ huynh có thể, nộp hộ học phí bằng chuyển khoản liên ngân hàng cho con/em của mình

1

HƯỚNG DẪN CÁC PHƯƠNG THỨC NỘP HỌC PHÍ

Lưu ý: Cung cấp chính xác mã
sinh viên (10 số đầu tiên)

Cú pháp nộp tiền học phí: [mã HSSV – 10 ký tự] + nộp tiền + [mã học kỳ]

Tài khoản nộp học phí của Đại học Đồng Tháp: 107000802759



4. Các bước thực hiện tra soát giao dịch và hoàn học phí tại Quầy giao dịch của PVcomBank

Hoàn tất giao dịch

2 3 4

SV ra quầy của PVcomBank gửi 
yêu cầu đề nghị tra soát giao dịch.
Trường Đại học Đồng Tháp viết Ủy 
nhiệm chi để thực hiện hoàn tiền 

lại cho SV

Mang theo Thẻ sinh viên
và GTTT còn hiệu lực

PVcomBank tiếp nhận yêu cầu, tra cứu và thực
hiện giao dịch hoàn tiền bằng 2 hình thức:
• Hoàn bằng tiền mặt
• Hoàn bằng chuyển khoản nội bộ (Yêu cầu

phải có tài khoản mở tại PVcomBank)

Note: Mạng lưới CN/PGD của PVcomBank tham khảo Website: https://www.pvcombank.com.vn/mang-luoi.html

1

HƯỚNG DẪN CÁC PHƯƠNG THỨC NỘP HỌC PHÍ

Lưu ý: Cung cấp chính xác mã
sinh viên (10 số đầu tiên)

Cú pháp tra soát giao dịch: [mã HSSV – 10 ký tự] + nộp tiền + [mã học kỳ]



ĐẦU MỐI HỖ TRỢ CỦA PVCOMBANK TẠI ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP



ĐẦU MỐI HỖ TRỢ CỦA PVCOMBANK TẠI ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

PVCOMBANK CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

• Ông Phan Minh Luận - Phó Giám đốc - SĐT: 0908 244 448

• Bà Nguyễn Thị Diễm Phúc - Kiểm soát viên - SĐT: 0947 019 565

ĐẦU MỐI HỖ TRỢ CỦA PVCOMBANK TẠI ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP



GIỚI THIỆU VỀ PVCOMBANK



PVcomBank
Ngân hàng không khoảng cách

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt
Nam (PVcomBank) luôn đồng lòng mang tới sự chuẩn mực trong dịch vụ, đề
cao lợi ích của khách hàng – đối tác, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đóng góp
vào sự phát triển chung của cộng đồng và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam
(PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank), ngày 1/10/2013,
PVcomBank chính thức hoạt động với vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng và tổng tài sản
đạt hơn 100.000 tỷ đồng.

GIỚI THIỆU VỀ PVCOMBANK



Tiềm lực tài chính vững vàng là nền móng và Công nghệ Ngân hàng hiện đại là cơ sở để đưa PVcomBank ngày càng phát

triển lớn mạnh và vươn xa hơn.

GIỚI THIỆU VỀ PVCOMBANK

200.000

TỔNG TÀI SẢN GẦN



Đồng thời, PVcomBank đa dạng hóa và áp dụng hiệu quả các tiện ích công nghệ

phục vụ khách hàng, mang đến trải nghiệm mới mẻ như: Internet Banking;

Mobile Banking; SMS Banking, liên tục nâng cấp các công cụ bảo mật đăng

nhập theo xu thế 4.0 như: Face ID, Touch ID, Push Notification, Smart OTP…

PVcomBank đã triển khai các sản phẩm dịch vụ số hóa hiện đại như: hệ thống

thẻ SmartVista, hệ thống Phần mềm Ngân hàng lõi Core Banking T24 mới; mở

rộng mạng lưới ATM trên nhiều tỉnh thành trong cả nước; chính thức phát hành

Thẻ thanh toán Quốc tế PVcomBank Mastercard… Các sản phẩm đều được

khác hàng đón nhận, ủng hộ và tin tưởng.

GIỚI THIỆU VỀ PVCOMBANK

Với công tác cộng đồng, PVcomBank tự hào là tổ chức sáng lập Quỹ học bổng

Thắp sáng niềm tin, đồng hành với chương trình từ thiện “Cặp lá yêu thương”

cùng VTV24 và Bộ LĐTBXH; Hưởng ứng và tham gia tích cực các quỹ: Quỹ

tương trợ dầu khí, Quỹ vì thế hệ trẻ; Quỹ nghĩa tình đồng đội; Quỹ phòng chống

thiên tai… góp phần mang tới những giá trị thiết thực cho cộng đồng, lan tỏa tinh

thần nhân văn cao đẹp.



GIỚI THIỆU VỀ PVCOMBANK

Những giải thưởng mà PVcomBank đã nhận được

• Thẻ tín dụng sáng tạo đột phá năm 2020 - ABF,

• Ngân hàng có sản phẩm tiền gửi chuyên biệt tốt nhất Việt Nam 2020 – IMF

• Top 150 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam – VNR500,

• Thẻ tín dụng tốt nhất 2020 – FDM,

• Ngân hàng số sáng tạo nhất 2020 (GBOMAG)…

• Đồng thời, PVcomBank còn là quan sát viên tại Hội thảo các lãnh đạo cấp

cao Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc - Asean (CAIBA) lần thứ 3.

Tiếp nối hàng chục giải thưởng trong nước và quốc tế trong suốt nhiều năm qua, 
năm 2020 PVcomBank vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng lớn:



GIỚI THIỆU VỀ PVCOMBANK



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


