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HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN CHO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM 

 Bước 1: Đăng nhập vào Cổng thông tin đào tạo sau đại học của trường Đại học Mở TP. 

HCM tại địa chỉ http://sdh.ou.edu.vn/eduweb , chọn mục “Xem học phí” 

 

 
 

 

 Bước 2: Chọn khoản nộp  

 
- Nhấp vào logo VNPAY để bắt đầu thanh toán 
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- Chọn số phiếu cần đóng 

- Chọn thanh toán qua Ngân hàng ACB  Chọn nút “Đóng học phí”.  

 

 

 Bước 3: Thực hiện thanh toán qua ACB Online  

 

- Chọn “Tiếp tục” thanh toán qua Ngân hàng ACB 

- Hệ thống điều hướng truy cập vào trang thanh toán của ACB để xác nhận thanh toán 
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- Nhập “Tên truy cập” và “Mật khẩu truy cập” của dịch vụ ACB Online 

 

- Kiểm tra nội dung thanh toán (số tiền, nội dung diễn giải), sau đó chọn “Tài khoản trích 

tiền, phương thức xác thực” và “Đồng ý” để chuyển sang trang xác nhận cuối cùng. 
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Lưu ý:  

- Tài khoản trích tiền phải được đăng ký trước khi mở dịch vụ ACB Online 

- Phương thức xác thực chỉ áp dụng từ OTP SMS trở lên, không áp dụng phương thức 

“Mật khẩu tĩnh” 

 

 Bước 4: Kiểm tra thông tin kết quả giao dịch 

Khách hàng có thể kiểm tra kết quả giao dịch trên ACB Online tại mục <Quản lý tài khoản> 

<Liệt kê giao dịch trực tuyến> 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 
<Hướng dẫn được trích nguồn từ http://sdh.ou.edu.vn/eduweb > 


