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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN 

http://nhaphoc.duytan.edu.vn 
 

 

 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN NHƯ SAU: 

Bước 1: Tìm kiếm Hồ sơ 

Nhập Số CMND hoặc Mã Hồ Sơ (nằm trên Giấy báo Trúng tuyển) để tìm kiếm thông tin đã đăng ký xét 

tuyển tại Trường Đại học Duy Tân. 

http://nhaphoc.duytan.edu.vn/
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Nhấp nút Tiếp tục để tìm kiếm Hồ sơ trong Hệ thống. 

Bước 2: Kiểm tra Thông tin 

Sau khi tìm kiếm có tồn tại thông tin trong Hệ thống, màn hình sẽ xuất hiện như sau: 

 

Thí sinh kiểm tra thông tin đã chính xác chưa, sau đó nhấp nút Tiếp tục để sang bước tiếp theo. 

Trường hợp nếu thí sinh lần trước đã vào hệ thống để nhập học nhưng chưa thanh toán học phí (chọn 

XÁC NHẬN SAU) thì đến bước này có thể nhấp nút Đến bước Thanh toán để hoàn tất các thủ tục thanh 

toán. 
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Trường hợp không tìm thấy thông tin tìm kiếm ở bước 1, sẽ xuất hiện màn hình như sau: 

 

Trường hợp của bạn do chưa đăng ký nên không có trong Hệ thống. Bạn vui lòng nhấp vào 1 trong 2 hình 

thức Xét tuyển để đăng ký. Khi đó sẽ xuất hiện màn hình sau: 

 

Điền thông tin đầy đủ để đăng ký xét tuyển, sau khi đăng ký thành công hệ thống sẽ gửi email có chứa 

Mã Hồ sơ để chuyển sang Nhập học Online. 
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Bước 3: Cập nhật Thông tin liên hệ 

Cập nhật thông tin liên hệ để Trường có thể liên hệ đến thí sinh hoặc gia đình thí sinh khi cần thiết. 

 

Nhấp nút Tiếp tục để sang bước tiếp theo. 

Bước 4: Thanh toán Học phí và Lệ phí 

Kiểm tra thông tin về Học phí và các Lệ phí. Có 2 hình thức thanh toán: Thanh toán Trực tuyến và Thanh 

toán tại Ngân hàng địa phương. 

 Thanh toán Trực tuyến: 

- Dùng tài khoản thẻ tại ngân hàng nội địa hoặc thẻ Visa để thanh toán trực tuyến. 

 Thanh toán tại Ngân hàng địa phương: 

- Bạn cần đi nộp tiền và nhập lại Mã số Giao dịch (Mã Chứng từ) cũng như upload (tải lên) hình 

ảnh Chứng từ nộp tiền. 

- Nếu tại thời điểm nhập hồ sơ nhập học, bạn chưa nộp tiền tại Ngân hàng thì bạn có thể chọn 

XÁC NHẬN SAU. Sau đó bạn cần đi nộp tiền và quay lại hệ thống để nhập lại Mã số Giao 

dịch (Mã Chứng từ) cũng như (tải lên) hình ảnh Chứng từ nộp tiền. 
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Nhấp nút Tiếp tục để tiến hành Thanh toán và sang bước tiếp theo. 

Bước 5: Hoàn tất 

Xuất hiện màn hình thông báo hoàn tất thủ tục nhập học trực tuyến. Bạn sẽ nhận được thông tin vừa nhập 

học qua địa chỉ email mà bạn đã cung cấp ở bước 3. 

 

Mọi thủ tục thanh toán thành công sẽ được nhà Trường kiểm tra lại trên hệ thống sau khi bạn nhập học. 


