
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC TRÊN HỌC VIỆN NHÂN SƯ 

Bước 1: Truy cập trang web: hocviennhansu.edubit.vn. Ấn nút đăng ký để đăng ký tài 

khoản. 

 

 

Sau khi nhấn nút đăng ký sẽ hiện ra mục để điền thông tin. Sau khi điền thông tin tích vào ô Tôi đã 

đọc và đồng ý với Chính sách và điều khoản dịch vụ của website và ấn nút Đăng ký. 

 



Sau khi ấn nút đăng ký màn hình sẽ hiện ra như ảnh bên dưới. 

 

 

Bước 2: Mở email vừa đăng ký ở trên. Bạn sẽ nhận được mail Xác nhận đăng ký tài khoản 

thành công. Bạn bấn vào link như ảnh dưới để hoàn tất việc đăng ký. 

 



Kích vào link màn hình sẽ hiện ra tích Bạn đã xác minh email thành công như ảnh dưới. 

 

 

Bước 3: Bạn kích vào ô BSCvsKPI – Kỹ thuật xây dựng và triển khai BSCKPI  

 



Sau khi kích màn hình sẽ hiện ra như ảnh bên dưới.  

Bạn muốn mua khóa học nào thì ấn nút Đăng ký vào muc khóa đó. 

 

Ví dụ: Bạn muốn mua khóa BSCvsKPI cho 1 tình huống thì ấn nút Đăng ký tương ứng với chi phí 

499.000 VNĐ. 

Nếu bạn muốn mua Combo Tất cả các tình huống của lớp BSCvsKPI với chi phí 990.000 ấn nút đăng 

ký bên cạnh. 

Màn hình sẽ hiện ra như ảnh bên dưới để bạn thanh toán học phí qua ngân hàng. 



 

Hình thức thanh toán qua internetbaning. Bạn kích vào ô Thanh toán online bằng thẻ ngân hàng nội 

địa và kích vào ngân hàng mà bạn sử dụng internet banking. 

 



Ví dụ nếu bạn sử dụng Techcombank internetbanking để thanh toán thì kích vào ngân hàng đó màn 

hình hiện ra như sau: 

 

Nhập địa chỉ, mã bảo mật và ấn nút Thanh toán. Màn hình sẽ hiện ra bước tiếp theo sau: 

 



Nhấn nút Đăng nhập vào ngân hàng và kiểm tra thông tin, ấn nút đồng ý rồi hiện ra thông tin thanh 

toán 1 lần nữa. Bạn nhấn nút xác thực và sau đó Hoàn thành.  

 

 

Bước 4: Sau khi hoàn thành thanh toán Bạn sẽ nhận được email: Mã kích hoạt khóa học… 

 



 

Bạn đăng nhập vào Trang hocviennhansu.edubit.vn và kích vào ô: Kích hoạt khóa học. 

 

 

Sau khi ấn kích hoạt khóa học màn hình sẽ hiện ra ô để bạn Nhập mã kích hoạt vừa được gửi qua 

mail. Sau đó bạn nhấn nút Kích hoạt là hoàn tất. 

 

Bạn ấn nút vào học trên trang web và ấn vào video bạn muốn xem ! 



Sau khi đăng nhập Bạn kích vào ô Vào học: 

 

Sau khi kích vào ô Vào học 

 

Ô ở trên là Khu vực học qua Video. Bạn ấn nút vào học sẽ hiện ra video bài học. 

Ô Combo tài liệu dành cho thành viên mua thêm tài liệu.  

 

 

 

 

 

 



Hướng dẫn thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng. 

Hình thức thanh toán: Chuyển khoàn qua ngân hàng. Bạn nhấn vào chuyển khoản qua ngân hàng 

 

Bạn nhấn vào chuyển khoản qua ngân hàng, sẽ nhận được thông tin số tài khoản, Nội dung thanh 

toán toán cho đơn hàng: Có mã số đơn hàng. Sau đó bạn nhấn nút hoàn thành 

 

Sau đó bạn nhấn nút hoàn thành màn hình sẽ hiện ra ảnh dưới: 



 

Đồng thời bạn sẽ nhận được mail như ảnh bên dưới: 

 

Sau đó bạn dùng điện thoại hoặc máy tính lên ủy nhiệm chi thanh toán như bình thường. Lưu ý nội 

dung chuyển: Họ tên+email+ĐT+ung ho Hoc vien nhan su + thanh toan don hang …. 

Hoàn tất thủ tục thanh toán bạn sẽ Nhận được mail Mã kích hoạt khóa học và thực hiện tiếp như 

Bước 4 ở trên. 


