BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
----------

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC XÁC NHẬN
NHẬP HỌC VÀ NHẬP HỌC QUA HỆ THỐNG XÉT TUYỂN TRỰC
TUYẾN CỦA HỌC VIỆN

(Hướng dẫn dành cho Thí Sinh)

Hà Nội, tháng 8/2021

Thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học và nhập học thông qua hệ thống xét tuyển
trực tuyến của học viện theo trình tự như sau:
1. XÁC NHẬN NHẬP HỌC:
a. Bước 1: Xác nhận nhập học online tại địa chỉ https://dkxt.apd.edu.vn
Thí sinh thực hiện đăng nhập vào trang web xét tuyển của Học viện: https://dkxt.apd.edu.vn với

tài khoản là email hoặc CMND/CCCD mà thí sinh đã đăng ký xét tuyển và mật khẩu là
mật khẩu đăng ký.

Sau khi đăng nhập thành công, màn hình hiển thị giao diện thông báo và nút Nộp
minh chứng kết quả thi THPT.

Thí sinh thực hiện upload hình ảnh kết quả thi THPT của mình tại đây và nhập các
thông tin Mã vạch trên giấy báo kết quả thi, ảnh kết quả thi và nhấn

b. Bước 2: Gửi phiếu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Bản gốc) về Học viện) theo
địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo, Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam
An Khánh, Hoài Đức, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243 7473186/ 0243 7957368

2. NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN (ONLINE)

a. Bước 1: Kê khai hồ sơ online, upload các tài liệu bắt buộc
- Thí sinh điền đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu trong phần DANH MỤC HỒ
SƠ SINH VIÊN NHẬP HỌC NĂM 2021

- Thực hiện upload ảnh chụp hoặc ảnh scan của từng loại giấy tờ yêu cầu gửi ảnh vào
phần tải tệp ở cuối hàng tương ứng

- Rà soát và khóa hồ sơ:

Thí sinh thực hiện kiểm tra lại các thông tin một lần nữa, nếu có thông tin nào sai
thì sửa lại. Thí sinh có thể Lưu lại

và quay lại bổ sung thông tin sau trước khi khóa.

Nếu tất cả các thông tin đã đầy đủ và chính xác, thí sinh thực hiện khóa hồ sơ

và

thực hiện thanh toán kinh phí nhập học theo hướng dẫn
b. Bước 2: Thanh toán học phí và khoản phải nộp

- Ở bảng Các khoản lệ phí cần nộp, ngoài những loại lệ phí bắt buộc đã được hệ
thống tự động tích chọn thì những lệ phí chưa được tích chọn là không bắt buộc, thí
sinh có thể tích chọn hoặc không tùy vào nhu cầu sử dụng.
Sau khi lựa chọn xong các khoản lệ phí, hàng cuối cùng của bảng sẽ thể hiện tổng
số tiền mà thí sinh cần nộp khi nhập học.

- Hình thức nộp: chuyển khoản bằng 1 trong 2 cách sau:
+ Cách 1: Chuyển khoản theo tài khoản ngân hàng
Chủ tài khoản: Học viện Chính sách và Phát triển
Số tài khoản: 22010007286868, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
Nam (BIDV), chi nhánh Thăng Long
Cú pháp: họ và tên_ CCCD/CMT_Mã hồ sơ (Ví dụ: Nguyen Van
A_0123456_D01120005)
+ Cách 2: Chuyển khoản bằng mã định danh theo hướng dẫn tại mục 3

+ Nếu phụ huynh/thí sinh có tài khoản BIDV thì thí sinh/phụ huynh có thể
thanh toán qua BIDV ứng với mã thanh toán của thí sinh.
+ Nếu phụ huynh/thí sinh có tài khoản ngân hàng khác, thì số tài khoản là số
tài khoản định danh của thí sinh.
3. HƯƠNG DẪN THANH TOÁN BẰNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH (MÃ THANH
TOÁN ĐỊNH DANH)
Mỗi thí sinh khi hoàn thành đăng ký nhập học trực tuyến (online) sẽ được Học viện tạo
một (01) Tài khoản định danh (Mã thanh toán định danh) phục vụ cho việc nộp kinh
phí nhập học.
Tài khoản định danh (Mã thanh toán định danh) của thí sinh là chuỗi gồm có 08 ký
tự số và được hệ thống xét tuyển trực tuyến tự động cấp riêng cho từng thí sinh.
Thí sinh có thể nhận và xem Tài khoản định danh (Mã thanh toán định danh)
trên website đăng ký xét tuyển vào Học viện của mình.

Hình 1: Thông tin tài khoản định danh (Mã thanh toán định danh)

3.1. HƯỚNG DẪN NỘP KINH PHÍ NHẬP HỌC QUA NGÂN HÀNG
3.1.1. Sử dụng dịch vụ thanh toán của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
(BIDV)
a) Đối với phương thức nộp kinh phí nhập học tại các quầy giao dịch của BIDV
- Bước 1: Phụ huynh/Thí sinh đến quầy giao dịch của BID/V trên toàn quốc;

Cung cấp Mã đơn vị thụ hưởng là 9648989 và cung cấp thông tin Mã thanh toán định
danh của cá nhân (như hình 1);
- Bước 2: Giao dịch viên sẽ thông báo thông tin chi tiết hóa đơn lệ phí, số tiền phải nộp.
Phụ huynh/Thí sinh lựa chọn 1 trong các hình thức thanh toán: Nộp tiền mặt hoặc Chuyển
khoản hoặc Lập chứng từ thanh toán;
- Bước 3: Giao dịch viên sẽ xử lý giao dịch thanh toán và in chứng từ;
- Bước 4: Phụ huynh/Thí sinh nhận lại 01 liên chứng từ đã thanh toán, có đầy đủ
dấu và chữ ký của giao dịch viên BIDV.
b) Đối với phương thức nộp kinh phí nhập học qua Ứng dụng Smartbanking BIDV
- Điều kiện sử dụng dịch vụ:
Để có thể nộp kinh phí nhập học qua ứng dụng BIDV Smartbankking, Phụ huynh/Thí
sinh cần có tài khoản Smartbanking của BIDV (Có thể đăng ký tài khoản Smartbanking
BIDV trên ứn gdujng BIDV Smartbanking đã tải về trên các thiết bị thông minh cá nhân
hoặc đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:
https://ebank.bidv.com.vn/DKNHDT/dkbsb1.htm)
- Các bước thực hiện giao dịch thanh toán học phí:
Bước 1: Phụ huynh/Thí sinh đăng

Bước 2: Sau khi đăng nhập hệ

Bước 3: Phụ huynh/Thí sinh

nhập ứng dụng BIDV Smart
banking trên thiết bị di động

thống, Phụ huynh/Thí sinh chọn
mục Thanh toán.

chọn mục Học phí _lệ phí
thi_trường học

Bước 4: Chọn nhà cung cấp dịch Bước 5: Nhập Mã tài khoản định Bước 6: Nhập mã OTP của
vụ bằng cách tìm kiếm: “Học viện danh (Mã thanh toán định danh) ngân hàng để thực hiện thanh
Chính sách và Phát triển”
toán kinh phí nhập học

Phụ huynh/Thí sinh lưu ý chọn tài khoản Hoc vien chinh sach va phat trien –
không dấu
Bước 7: Giao dịch thành công thì hệ thống BIDV Smartbanking trả báo
cáo giao dịch của ngân hàng BIDV trên tài khoản xét tuyển cá nhân.

c) Đối với phương thức nộp kinh phí nhập học qua ATM của BIDV
Phụ huynh/Thí sinh cũng có thể thực hiện nộp kinh phí nhập học qua hệ thống ATM của
BIDV trên toàn quốc với các thao tác tương tự như trên.
3.1.2. Sử dụng dịch vụ của các ngân hàng khác BIDV
Phụ huynh/Thí sinh thực hiện giao dịch tại quầy hoặc trên tài khoản Internet banking
tới bất kỳ ngân hàng nào như sau:
- Số tài khoản định danh (Mã thanh toán định danh) mà hệ thống xét tuyển đã cấp
cho thí sinh (là mã định danh đơn vị thụ hưởng + mã thanh toán định danh riêng của thí
sinh); thí sinh có thể xem Số tài khoản định danh (Mã thanh toán định danh) trên tài
khoản xét tuyển của mình (như hình)

Bước 1: Phụ huynh/Thí sinh đăng

Bước 2: Chọn chuyển khoản

Bước 3: Chọn chuyển

nhập tài khoản Internet banking

nhanh 247

khoản qua số tài khoản

Bước 4: Chọn Ngân hàng cần

Bước 5: Nhập số tài khoản là Số tài

Bước 6: Nhập số tiền và thực

chuyển đến (BIDV)

khoản định danh (Mã thanh toán
định danh)

hiện giao dịch thanh toán

- Chi nhánh (nếu cần khai báo): Chi nhánh BIDV Thái Hà;
- Số tiền cần thanh toán: tương ứng với số tiền phải nộp.
3.2. Các kết quả giao dịch nộp kinh phí nhập học (bằng bất kỳ phương thức
thanh toán nào), Phụ huynh/Thí sinh hoàn toàn có thể quản lý vào theo dõi được trên
tài khoản xét tuyển của cá nhân ngay sau khi thực hiện giao dịch thanh toán

Mọi thông tin chi tiết vui lòng gửi vào hòm thư quanlydaotao@apd.edu.vn

4. MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ

Hotline: 024 37957368 / 02437473186/ 0988856656/ 0983878608
Email: quanlydaotao@apd.edu.vn
Facebook: http//www.facebook.com/hocvienchinhsachphattrien/
hoặc http//www.facebook.com/tvtsapd/

Mọi thông tin chi tiết vui lòng gửi vào hòm thư quanlydaotao@apd.edu.vn

