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BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT, THUẬT NGỮ
TT

Thuật ngữ,
từ viết tắt

Giải thích

1

API

Giao diện lập trình ứng dụng

2

CNTT

Công nghệ thông tin

3

CSDL

Cơ sở dữ liệu

4

GET

Phương thức gửi dữ liệu đến máy chủ để xử lý trong
giao thức HTTP, GET thường được dùng trong
trường hợp lấy dữ liệu về từ máy chủ

5

HTTT

Hệ thống thông tin

6

JSON

Định dạng trao đổi dữ liệu mô tả đối tượng dạng
kịch bản JavaScript

7

LGSP

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/cấp tỉnh

8

NGSP

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

9

POST

Phương thức gửi dữ liệu đến máy chủ để xử lý trong
giao thức HTTP, POST thường được dùng trong
trường hợp tạo dữ liệu trên máy chủ

10

XML

Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng
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1. Giới thiệu
Tài liệu được ban hành nhằm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị kết nối, sử
dụng các dịch vụ của Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (Bộ Kế
hoạch và đầu tư) được cung cấp trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.
Tài liệu cung cấp bao gồm:
- Mô hình kỹ thuật kết nối khai thác dịch vụ trên.
- Hướng dẫn khai thác dịch vụ.
- Danh sách API và phương thức giao tiếp.
- Quy chuẩn định dạng gói tin đầu vào, đầu ra tương ứng mỗi API.
2. Phạm vi trao đổi dữ liệu
a) Lấy danh sách doanh nghiệp FDI: Tên dự án, số giấy chứng nhận đầu tư,
ngày cấp, cơ quan cấp, địa điểm dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký, tên doanh nghiệp,
mã số doanh nghiệp, ngày cấp lần đầu, cơ quan cấp, thông tin liên hệ.
b) Lấy báo cáo theo thời gian (năm/quý/tháng): Tên dự án, số giấy chứng
nhận đầu tư, ngày cấp, cơ quan cấp, địa điểm dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký, tên
doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, cơ quan cấp, tình hình dự án, danh sách nhà
đầu tư và vốn góp (tên nhà đầu tư, loại đầu tư, vốn góp tất cả, vốn góp năm, vốn
góp tiền mặt, vốn góp máy móc, vốn góp tài sản khác), vốn vay (Tổng vốn thực
hiện, vốn trong nước, vốn nước ngoài, tiền mặt, máy móc, vốn vay ngoại tệ, vốn
vay khác ngoại tệ, vốn vay nước ngoài khác, vốn vay từ công ty mẹ, ước tổng vốn
thực hiện, dự kiến tổng vốn thực hiện năm tới), tình hình hoạt động (Doanh thu
thuần, doanh thu ngoại tệ, tổng số lao động, tổng số lao động Việt Nam, giá trị
hàng xuất nhập khẩu, giá trị hàng xuất nhập khẩu ngoại tệ, thuế nộp ngân sách,
thuê tiêu thụ đặc biệt, thuê xuất khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuê khác, lợi
nhuận sau thuế, lợi nhuận sau thuế ngoại tệ, doanh thu thuần theo quý, ước doanh
thu thuần, lợi nhuận cổ tức, lợi nhuận chưa phân phối, thu nhập bình quân chung,
thu nhập bình quân người Việt Nam, thu nhập bình quân người nước ngoài, chi
phí đầu tư nghiên cứu phát triển, nguồn gốc công nghệ sử dụng, giá trị xử lý môi
trường, diện tích mặt bằng sử dụng).
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3. Mô hình kết nối với NGSP

Hình 1: Mô hình kết nối kỹ thuật
Thông tin NGSP cung cấp
a) Các nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp Bộ/Tỉnh (LGSP) thực hiện kết nối
liên thông với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia qua cổng API Getway
do nền tảng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia cung cấp.
b) Các dịch vụ cung cấp thông tin (Adapter) do Nền tảng tích hợp, chia sẻ
dữ liệu quốc gia cung cấp được đặc tả thành tài liệu trên cổng thông tin của NGSP.
c) Các LGSP của Bộ/Tỉnh muốn khai thác thông tin từ Adapter thông qua
các endpoint của Adapter.
d) Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia cung cấp 02 khóa gồm:
Consumer key và Secret key để xác thực quyền khai thác Adapter mà LGSP của
Bộ/Tỉnh đăng ký sử dụng.
Trình tự kết nối:
- Bước 1: yêu cầu access token. Hệ thống thông tin (HTTT) hoặc LGSP
cấp Bộ / Tỉnh / Thành phố sử dụng cặp khóa (consumer_key và secret_key) do
LGSP cung cấp, gửi yêu cầu lấy token để truy cập các dịch vụ do LGSP cung cấp.
- Bước 2: xác thực và tạo token. LGSP tiến hành xác thực các cặp khóa
và khởi tạo token cho phép HTTT / LGSP truy cập các dịch vụ được cấp phép.
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- Bước 3: trả về token. Sau khi khởi tạo token, LGSP tiến hành đóng gói
và trả token cho HTTT / LGSP. Token này chỉ có giá trị sử dụng trong một phiên
làm việc với một khoảng thời gian timeout nhất định do LGSP quy định.
- Bước 4: đóng gói yêu cầu khai thác dịch vụ với token. Yêu cầu khai
thác dịch vụ được gửi tới LGSP cần có 2 thành phần: (1) Thông tin đầu vào như:
đơn hàng, mã đơn hàng, số lượng, v.v…; (2) Thông tin token.
- Bước 5: gửi yêu cầu khai thác dịch vụ. Có hai phương án gửi yêu cầu
khai thác Adapter trong đó: (1) Các HTTT của Bộ/Tỉnh gửi yêu cầu trực tiếp khai
thác Adapter thông qua SDK Java hoặc SDK .Net do LGSP cung cấp trong trường
hợp Bộ/Tỉnh chưa có nền tảng LGSP; (2) Các HTTT của Bộ/Tỉnh gửi yêu cầu
gián tiếp khai thác Adapter thông qua trung gian kết nối LGSP của Bộ/Tỉnh tới
LGSP.
- Bước 6: xác thực token và kiểm tra quyền truy cập. LGSP tiến hành
kiểm tra tính hợp lệ của token với dịch vụ được yêu cầu. Nếu HTTT/LGSP chưa
đăng ký sử dụng dịch vụ đang được yêu cầu, LGSP sẽ chặn quyền truy cập dịch
vụ. Ngược lại, nếu HTTT/LGSP đã đăng ký sử dụng dịch vụ, LGSP tiếp tục thực
hiện các bước tiếp theo.
- Bước 7: tổng hợp dữ liệu. LGSP tiến hành thực hiện các công việc cần
thiết để tổng hợp dữ liệu tương ứng với từng dịch vụ được yêu cầu.
- Bước 8: trả về dữ liệu. Khi các HTTT cấp Bộ/Tỉnh kết nối trực tiếp
với LGSP sẽ nhận được dữ liệu ngay sau khi LGSP tổng hợp thông tin, đối với
những HTTT cấp Bộ/Tỉnh kết nối qua trung gian LGSP dữ liệu sẽ được LGSP
trả về ngay khi LGSP tổng hợp cho LGSP việc chuyển tiếp dữ liệu tới các
HTTT sẽ do các Bộ/Tỉnh chủ động phương án.
4. Các API giao tiếp từ NGSP
4.1. Dịch vụ lấy token
-

URL: https://api.ngsp.gov.vn/token
Method: POST
Định dạng gói tin: application/x-www-form-urlencoded
Header bảo mật:
+ Authorization: Basic Base64(consumer-key:consumer-secret)
(cặp khóa consumer-key và consumer-secret do NGSP cung cấp cho
mỗi HTTT / LGSP)
- Thông tin đầu vào: grant_type=client_credentials
- Thông tin đầu ra: thông tin access token
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Tên trường

Kiểu

Bắt
buộc

Mô tả

access_token

string

Có

Chuỗi token được cấp tương ứng
với một phiên làm việc của một
HTTT/NGSP

token_type

string

Có

Kiểu token

expires_in

int

Có

Thời gian token có hiệu lực (giây)

- Lưu ý: Sử dụng cặp khóa Sandbox hoặc Production để kết nối hệ
thống thử nghiệm hoặc hệ thống chạy thật
4.2. Dịch vụ layDanhSachDoanhNghiepFDI
- URL:
https://api.ngsp.gov.vn/apiKHDT/1.0/layDanhSachDoanhNghiepFDI
- Method: GET
- Header bảo mật:
+ Authorization: Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin
token phía trên)
- Thông tin đầu ra:
Ví dụ:
[
{
"GCNDTID": "08d77e1d-ce0a-41ed-8153-150ee6d4debc",
"TenDuAn": "EB VĨNH PHÚC",
"SoGCNDT": "112233445566",
"NgayCap": "/Date(1431277200000)/",
"CoQuanCapGCNDT": "Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc",
"DiaDiemDuAn": "Khu trung tâm thương mại Vĩnh Phúc, Khai Quang, Vĩn
h Yên, Vĩnh Phúc",
"TongVonDauTuDangKy": "14000000",
"TenDoanhNghiep": "CÔNG TY TNHH ABC",
"MaSoDoanhNghiep": null,
"NgayCapLanDau": null,
"MaSoThue": "",
"CoQuanCap": "",
"DiaChi": "Phố Đồng Lễ, Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh
Thanh Hoá, Việt Nam",
"DienThoai": "02373. 112233",
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"Email": "",
"TinhHinhDuAn": ""
},
{
"GCNDTID": "8323d13f-c8e1-475e-86ff-1a35dbb14ab7",
"TenDuAn": "CTY TNHH YYYYY",
"SoGCNDT": "123456789123.",
"NgayCap": "/Date(1196787600000)/",
"CoQuanCapGCNDT": "Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc",
"DiaDiemDuAn": "",
"TongVonDauTuDangKy": "4485000",
"TenDoanhNghiep": "CTY TNHH YYYYY ",
"MaSoDoanhNghiep": null,
"NgayCapLanDau": null,
"MaSoThue": "",
"CoQuanCap": "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc",
"DiaChi": "",
"DienThoai": "",
"Email": "",
"TinhHinhDuAn": ""
}
]
4.2. Dịch vụ layBaoCaoNam
- URL:
https://api.ngsp.gov.vn/apiKHDT/1.0/layBaoCaoNam?nam={nam}&i
dGCNDT={dGCNDT}
- Method: GET
- Header bảo mật:
+ Authorization: Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin
token phía trên)
- Thông tin đầu vào:
+ nam: Năm
+ idGCNDT: ID lấy được từ danh sách doanh nghiệp FDI
VD:
https://api.ngsp.gov.vn/apiKHDT/1.0/layBaoCaoNam?nam=2018&idGC
NDT=c9b5d507-dd42-4756-b3b7-021a4663e66b
- Thông tin đầu ra: Data
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Ví dụ:
{
"ThongTinChung": {
"GCNDTID": null,
"TenDuAn": "CÔNG TY XXXXXXXXX",
"SoGCNDT": "548111111",
"NgayCap": "/Date(1486659600000)/",
"CoQuanCapGCNDT": "Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
",
"DiaDiemDuAn": "Khu công nghiệp Khai Quang, phường Khai Quang, thà
nh phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.",
"TongVonDauTuDangKy": "669143",
"TenDoanhNghiep": "CÔNG TY XXXXXXX",
"MaSoDoanhNghiep": null,
"NgayCapLanDau": null,
"MaSoThue": null,
"CoQuanCap": "KCN Khai Quang",
"DiaChi": "",
"DienThoai": "",
"Email": "",
"TinhHinhDuAn": ""
},
"VonGop": [
{
"TenNDT": "Lương Văn A",
"LoaiNhaDauTu": "1",
"VonGop": null,
"VonGopNam": null,
"VonGopTatCa": null,
"VonGopTienMat": null,
"VonGopTienMatNam": null,
"VonGopTienMatTatCa": null,
"VonGopMayMoc": null,
"VonGopMayMocNam": null,
"VonGopMayMocTatCa": null,
"VonGopTaiSanKhac": null,
"VonGopTaiSanKhacNam": null,
"VonGopTaiSanKhacTatCa": null
},
{
"TenNDT": "Nguyễn Quang B",
"LoaiNhaDauTu": "1",
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"VonGop": null,
"VonGopNam": "0",
"VonGopTatCa": "27412.28",
"VonGopTienMat": null,
"VonGopTienMatNam": null,
"VonGopTienMatTatCa": "27412.28",
"VonGopMayMoc": null,
"VonGopMayMocNam": null,
"VonGopMayMocTatCa": null,
"VonGopTaiSanKhac": null,
"VonGopTaiSanKhacNam": null,
"VonGopTaiSanKhacTatCa": null
}
],
"VonVay": [
{
"GCNDTVonDTThucHienID": "65c781d0-2d0a-479f-8798579f134ac28d",
"NgonNgu": "vi-VN",
"HeThongQLDTID": "d8c004a8-ad39-4843-885c-16e5eae876a9",
"BaoCaoID": "93762d86-c707-4483-b152-218d977fea04",
"GCNDTID": "c9b5d507-dd42-4756-b3b7-021a4663e66b",
"LanCap": null,
"TongVonThucHien_GiaTri": null,
"TongVonThucHienNgoaiTeID": null,
"TongVonThucHien_GiaTriNam": "0",
"TongVonThucHien_GiaTriTatCa": "1096491.22",
"VonTrongNuoc_GiaTri": null,
"VonTrongNuocNgoaiTeID": null,
"VonTrongNuocNam": null,
"VonTrongNuocTatCa": null,
"VonTrongNuocTienMat": null,
"VonTrongNuocTienMatNgoaiTeID": null,
"VonTrongNuocTienMatNam": null,
"VonTrongNuocTienMatTatCa": null,
"VonTrongNuocQSDD": null,
"VonTrongNuocQSDDNgoaiTeID": null,
"VonTrongNuocQSDDNam": null,
"VonTrongNuocQSDDTatCa": null,
"VonTrongNuocNguonTN": null,
"VonTrongNuocNguonTNNgoaiTeID": null,
"VonTrongNuocNguonTNNam": null,
"VonTrongNuocNguonTNTatCa": null,
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"VonTrongNuocKhac": null,
"VonTrongNuocKhacNgoaiTeID": null,
"VonTrongNuocKhacNam": null,
"VonTrongNuocKhacTatCa": null,
"VonNgoaiNuoc_GiaTri": null,
"VonNgoaiNuocNgoaiTeID": null,
"VonNgoaiNuoc_GiaTriNam": null,
"VonNgoaiNuoc_GiaTriTatCa": null,
"VonNgoaiNuocTienMat": null,
"VonNgoaiNuocTienMatNgoaiTeID": null,
"VonNgoaiNuocTienMatNam": null,
"VonNgoaiNuocTienMatTatCa": null,
"VonNgoaiNuocMayMocTB": null,
"VonNgoaiNuocMayMocTBNgoaiTeID": null,
"VonNgoaiNuocMayMocTBNam": null,
"VonNgoaiNuocMayMocTBTatCa": null,
"VonNgoaiNuocCongNgheKT": null,
"VonNgoaiNuocCongNgheKTNgoaiTeID": null,
"VonNgoaiNuocCongNgheKTNam": null,
"VonNgoaiNuocCongNgheKTTatCa": null,
"VonNgoaiNuocKhac": null,
"VonNgoaiNuocKhacNgoaiTeID": null,
"VonNgoaiNuocKhacNam": null,
"VonNgoaiNuocKhacTatCa": null,
"VonVay": null,
"VonVayNgoaiTeID": null,
"VonVayNam": "0",
"VonVayTatCa": "0",
"VonVayTrongNuocKhac": null,
"VonVayTrongNuocKhacNgoaiTeID": null,
"VonVayTrongNuocKhacNam": null,
"VonVayTrongNuocKhacTatCa": null,
"VonVayNHTrongNuoc": null,
"VonVayNHTrongNuocNgoaiTeID": null,
"VonVayNHTrongNuocNam": null,
"VonVayNHTrongNuocTatCa": null,
"VonVayNHNgoaiNuoc": null,
"VonVayNHNgoaiNuocNgoaiTeID": null,
"VonVayNHNgoaiNuocNam": null,
"VonVayNHNgoaiNuocTatCa": null,
"VonVayNgoaiNuocKhac": null,
"VonVayNgoaiNuocKhacNgoaiTeID": null,
"VonVayNgoaiNuocKhacNam": null,
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"VonVayNgoaiNuocKhacTatCa": null,
"VonVayTuCongTyMe": null,
"VonVayTuCongTyMeNgoaiTeID": null,
"VonVayTuCongTyMeNam": null,
"VonVayTuCongTyMeTatCa": null,
"GhiChu": null,
"NgayTao": "3/9/2019 10:10:34 AM",
"NguoiTaoID": "2499",
"NgaySua": null,
"NguoiSuaID": null,
"UocTongVonThucHien_GiaTriNam": null,
"UocVonNgoaiNuoc_GiaTriNam": null,
"TongVonThucHien_GiaTriQuy": null,
"VonNgoaiNuoc_GiaTriQuy": null,
"DuKienTongVonThucHien_GiaTriNamToi": null,
"DuKienVonNgoaiNuoc_GiaTriNamToi": null,
"UocVonTrongNuoc_GiaTriNam": null,
"VonTrongNuoc_GiaTriQuy": null,
"VonGop": null,
"VonGopNam": "0",
"VonGopTatCa": "1111111.22"
}
],
"TinhHinhHoatDong": [
{
"GCNDTTinhHinhHoatDongDTID": "99b00950-6538-403d-949f2f68be8ff8ba",
"NgonNgu": "vi-VN",
"HeThongQLDTID": "d8c004a8-ad39-4843-885c-16e5eae876a9",
"BaoCaoID": "93762d86-c707-4483-b152-218d977fea04",
"GCNDTID": "c9b5d507-dd42-4756-b3b7-021a4663e66b",
"LanCap": null,
"DoanhThuThuan": null,
"DoanhThuThuanNgoaiTeID": null,
"DoanhThuThuanNam": "2784522.3454386",
"DoanhThuThuanTatCa": null,
"SoLaoDong": null,
"SoLaoDongNam": "33",
"SoLaoDongTatCa": null,
"LaoDongVN": null,
"LaoDongVNNam": "33",
"LaoDongVNTatCa": null,
"LaoDongNN": null,
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"LaoDongNNNam": null,
"LaoDongNNTatCa": null,
"GiaTriHangXK": null,
"GiaTriHangXKNgoaiTeID": null,
"GiaTriHangXKNam": null,
"GiaTriHangXKTatCa": null,
"GiaTriHangNK": null,
"GiaTriHangNKNgoaiTeID": null,
"GiaTriHangNKNam": "0",
"GiaTriHangNKTatCa": null,
"GiaTriHangNKSXKD": null,
"GiaTriHangNKSXKDNgoaiTeID": null,
"GiaTriHangNKSXKDNam": null,
"GiaTriHangNKSXKDTatCa": null,
"GiaTriHangNKDTDN": null,
"GiaTriHangNKDTDNNgoaiTeID": null,
"GiaTriHangNKDTDNNam": null,
"GiaTriHangNKDTDNTatCa": null,
"ThueNopNS": null,
"ThueNopNSNgoaiTeID": null,
"ThueNopNSNam": "37010.8865789474",
"ThueNopNSTatCa": null,
"ThueGTGTND": null,
"ThueGTGTNDNgoaiTeID": null,
"ThueGTGTNDNam": "9698.34",
"ThueGTGTNDTatCa": null,
"ThueGTGTNK": null,
"ThueGTGTNKNgoaiTeID": null,
"ThueGTGTNKNam": null,
"ThueGTGTNKTatCa": null,
"ThueTTDacBiet": null,
"ThueTTDacBietNgoaiTeID": null,
"ThueTTDacBietNam": null,
"ThueTTDacBietTatCa": null,
"ThueXK": null,
"ThueXKNgoaiTeID": null,
"ThueXKNam": null,
"ThueXKTatCa": null,
"ThueNK": null,
"ThueNKNgoaiTeID": null,
"ThueNKNam": null,
"ThueNKTatCa": null,
"ThueTNDN": null,
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"ThueTNDNNgoaiTeID": null,
"ThueTNDNNam": null,
"ThueTNDNTatCa": null,
"ThueKhac": null,
"ThueKhacNgoaiTeID": null,
"ThueKhacNam": "27312.5465789474",
"ThueKhacTatCa": null,
"LoiNhuanSThue": null,
"LoiNhuanSThueNgoaiTeID": null,
"LoiNhuanSThueNam": "-117835.895155788",
"LoiNhuanSThueTatCa": "-117835.895155788",
"GhiChu": null,
"NgayTao": "3/9/2019 10:10:34 AM",
"NguoiTaoID": "2499",
"NgaySua": null,
"NguoiSuaID": null,
"DoanhThuThuanQuy": null,
"UocDoanhThuThuanNam": null,
"GiaTriHangXKQuy": null,
"UocGiaTriHangXKNam": null,
"GiaTriHangNKQuy": null,
"UocGiaTriHangNKNam": null,
"ThueNopNSQuy": null,
"UocThueNopNSNam": null,
"LaoDongVNQuy": null,
"UocLaoDongVNNam": null,
"LaoDongNNQuy": null,
"UocLaoDongNNNam": null,
"BaoCaoDauKhi": null,
"TinhHinhHoatDong": null,
"LoiNhuanCoTuc": null,
"LoiNhuanCoTucNam": null,
"LoiNhuanCoTucTatCa": null,
"LoiNhuanChuaPhanPhoi": null,
"LoiNhuanChuaPhanPhoiNam": "-117835.895155788",
"LoiNhuanChuaPhanPhoiTatCa": "-117835.895155788",
"LoiNhuanPhanBoVaoQuy": null,
"LoiNhuanPhanBoVaoQuyNam": null,
"LoiNhuanPhanBoVaoQuyTatCa": null,
"LaoDongTrongTinhTP": null,
"LaoDongTrongTinhTPNam": "27",
"LaoDongTrongTinhTPTatCa": null,
"LaoDongNgoaiTinhTP": null,
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"LaoDongNgoaiTinhTPNam": "6",
"LaoDongNgoaiTinhTPTatCa": null,
"ThuNhapBinhQuan": null,
"ThuNhapBinhQuanNam": null,
"ThuNhapBinhQuanTatCa": null,
"ThuNhapBinhQuanLDVN": null,
"ThuNhapBinhQuanLDVNNam": "368.5",
"ThuNhapBinhQuanLDVNTatCa": null,
"ThuNhapBinhQuanLDNN": null,
"ThuNhapBinhQuanLDNNNam": null,
"ThuNhapBinhQuanLDNNTatCa": null,
"ChiPhiDauTuNghienCuuPhatTrien": null,
"ChiPhiDauTuNghienCuuPhatTrienNam": "0",
"ChiPhiDauTuNghienCuuPhatTrienTatCa": null,
"ChiPhiNghienCuuTrienKhai": null,
"ChiPhiNghienCuuTrienKhaiNam": null,
"ChiPhiNghienCuuTrienKhaiTatCa": null,
"ChiPhiDoiMoiCongNghe": null,
"ChiPhiDoiMoiCongNgheNam": null,
"ChiPhiDoiMoiCongNgheTatCa": null,
"ChiPhiKhac": null,
"ChiPhiKhacNam": null,
"ChiPhiKhacTatCa": null,
"NguonGocCongNgheSuDung": null,
"GiaTriTBCTXuLyMoiTruong": null,
"GiaTriTBCTXuLyMoiTruongNam": null,
"GiaTriTBCTXuLyMoiTruongTatCa": null,
"TongChiPhiBaoVeMoiTruong": null,
"TongChiPhiBaoVeMoiTruongNam": null,
"TongChiPhiBaoVeMoiTruongTatCa": null,
"DienTichMatDatSuDung": null,
"DienTichMatDatSuDungNam": null,
"DienTichMatDatSuDungTatCa": null,
"DienTichMatNuocSuDung": null,
"DienTichMatNuocSuDungNam": null,
"DienTichMatNuocSuDungTatCa": null,
"TiLeMatDatSuDung": null,
"TiLeMatDatSuDungNam": null,
"TiLeMatDatSuDungTatCa": null,
"TiLeMatNuocSuDung": null,
"TiLeMatNuocSuDungNam": null,
"TiLeMatNuocSuDungTatCa": null
}
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]
}
4.3. Dịch vụ layBaoCaoQuy
- URL:
https://api.ngsp.gov.vn/apiKHDT/1.0/layBaoCaoQuy?thang={thang}
&nam={năm}&idGCNDT={idGCNDT}
- Method: GET
- Header bảo mật:
+ Authorization: Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin
token phía trên)
- Thông tin đầu vào:
+ thang: tháng cuối cùng của quý (3, 6, 9, 12)
+ nam: năm
+ idGCND: ID lấy được từ danh sách doanh nghiệp FDI
VD:
https://api.ngsp.gov.vn/apiKHDT/1.0/layBaoCaoQuy?thang=3&nam=201
8&idGCNDT=c9b5d507-dd42-4756-b3b7-021a4663e66b
- Thông tin đầu ra: Data
Ví dụ:
{
"ThongTinChung": {
"GCNDTID": null,
"TenDuAn": "CÔNG TY XXXXXXX",
"SoGCNDT": "54852111111",
"NgayCap": "/Date(1486659600000)/",
"CoQuanCapGCNDT": "Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
",
"DiaDiemDuAn": "Khu công nghiệp Khai Quang, phường Khai Quang, thà
nh phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.",
"TongVonDauTuDangKy": "669143",
"TenDoanhNghiep": "CÔNG TY XXXXXXXX",
"MaSoDoanhNghiep": null,
"NgayCapLanDau": null,
"MaSoThue": null,
"CoQuanCap": "KCN Khai Quang",
"DiaChi": "",
"DienThoai": "",
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"Email": "",
"TinhHinhDuAn": ""
},
"VonGop": [
{
"TenNDT": "Lương Văn A",
"LoaiNhaDauTu": "1",
"VonGop": "0",
"VonGopNam": "0",
"VonGopTatCa": "27412.28",
"VonGopTienMat": null,
"VonGopTienMatNam": null,
"VonGopTienMatTatCa": "27412.28",
"VonGopMayMoc": null,
"VonGopMayMocNam": null,
"VonGopMayMocTatCa": null,
"VonGopTaiSanKhac": null,
"VonGopTaiSanKhacNam": null,
"VonGopTaiSanKhacTatCa": null
},
{
"TenNDT": "Nguyễn Quang B",
"LoaiNhaDauTu": "1",
"VonGop": "0",
"VonGopNam": "0",
"VonGopTatCa": "27412.28",
"VonGopTienMat": null,
"VonGopTienMatNam": null,
"VonGopTienMatTatCa": "27412.28",
"VonGopMayMoc": null,
"VonGopMayMocNam": null,
"VonGopMayMocTatCa": null,
"VonGopTaiSanKhac": null,
"VonGopTaiSanKhacNam": null,
"VonGopTaiSanKhacTatCa": null
}
],
"VonVay": [
{
"GCNDTVonDTThucHienID": "0cac59ff-1ed3-4f44-93ce7d4fbc1db6dc",
"NgonNgu": "vi-VN",
"HeThongQLDTID": "d8c004a8-ad39-4843-885c-16e5eae876a9",
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"BaoCaoID": "47f2cd8c-d59e-4d6c-ae67-df51bc570483",
"GCNDTID": "c9b5d507-dd42-4756-b3b7-021a4663e66b",
"LanCap": null,
"TongVonThucHien_GiaTri": "0",
"TongVonThucHienNgoaiTeID": null,
"TongVonThucHien_GiaTriNam": "0",
"TongVonThucHien_GiaTriTatCa": "1096491.22",
"VonTrongNuoc_GiaTri": null,
"VonTrongNuocNgoaiTeID": null,
"VonTrongNuocNam": null,
"VonTrongNuocTatCa": null,
"VonTrongNuocTienMat": null,
"VonTrongNuocTienMatNgoaiTeID": null,
"VonTrongNuocTienMatNam": null,
"VonTrongNuocTienMatTatCa": null,
"VonTrongNuocQSDD": null,
"VonTrongNuocQSDDNgoaiTeID": null,
"VonTrongNuocQSDDNam": null,
"VonTrongNuocQSDDTatCa": null,
"VonTrongNuocNguonTN": null,
"VonTrongNuocNguonTNNgoaiTeID": null,
"VonTrongNuocNguonTNNam": null,
"VonTrongNuocNguonTNTatCa": null,
"VonTrongNuocKhac": null,
"VonTrongNuocKhacNgoaiTeID": null,
"VonTrongNuocKhacNam": null,
"VonTrongNuocKhacTatCa": null,
"VonNgoaiNuoc_GiaTri": null,
"VonNgoaiNuocNgoaiTeID": null,
"VonNgoaiNuoc_GiaTriNam": null,
"VonNgoaiNuoc_GiaTriTatCa": null,
"VonNgoaiNuocTienMat": null,
"VonNgoaiNuocTienMatNgoaiTeID": null,
"VonNgoaiNuocTienMatNam": null,
"VonNgoaiNuocTienMatTatCa": null,
"VonNgoaiNuocMayMocTB": null,
"VonNgoaiNuocMayMocTBNgoaiTeID": null,
"VonNgoaiNuocMayMocTBNam": null,
"VonNgoaiNuocMayMocTBTatCa": null,
"VonNgoaiNuocCongNgheKT": null,
"VonNgoaiNuocCongNgheKTNgoaiTeID": null,
"VonNgoaiNuocCongNgheKTNam": null,
"VonNgoaiNuocCongNgheKTTatCa": null,
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"VonNgoaiNuocKhac": null,
"VonNgoaiNuocKhacNgoaiTeID": null,
"VonNgoaiNuocKhacNam": null,
"VonNgoaiNuocKhacTatCa": null,
"VonVay": "0",
"VonVayNgoaiTeID": null,
"VonVayNam": "0",
"VonVayTatCa": "0",
"VonVayTrongNuocKhac": null,
"VonVayTrongNuocKhacNgoaiTeID": null,
"VonVayTrongNuocKhacNam": null,
"VonVayTrongNuocKhacTatCa": null,
"VonVayNHTrongNuoc": null,
"VonVayNHTrongNuocNgoaiTeID": null,
"VonVayNHTrongNuocNam": null,
"VonVayNHTrongNuocTatCa": null,
"VonVayNHNgoaiNuoc": null,
"VonVayNHNgoaiNuocNgoaiTeID": null,
"VonVayNHNgoaiNuocNam": null,
"VonVayNHNgoaiNuocTatCa": null,
"VonVayNgoaiNuocKhac": null,
"VonVayNgoaiNuocKhacNgoaiTeID": null,
"VonVayNgoaiNuocKhacNam": null,
"VonVayNgoaiNuocKhacTatCa": null,
"VonVayTuCongTyMe": null,
"VonVayTuCongTyMeNgoaiTeID": null,
"VonVayTuCongTyMeNam": null,
"VonVayTuCongTyMeTatCa": null,
"GhiChu": null,
"NgayTao": "4/3/2018 3:53:32 PM",
"NguoiTaoID": "2499",
"NgaySua": null,
"NguoiSuaID": null,
"UocTongVonThucHien_GiaTriNam": null,
"UocVonNgoaiNuoc_GiaTriNam": null,
"TongVonThucHien_GiaTriQuy": null,
"VonNgoaiNuoc_GiaTriQuy": null,
"DuKienTongVonThucHien_GiaTriNamToi": null,
"DuKienVonNgoaiNuoc_GiaTriNamToi": null,
"UocVonTrongNuoc_GiaTriNam": null,
"VonTrongNuoc_GiaTriQuy": null,
"VonGop": "0",
"VonGopNam": "0",
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"VonGopTatCa": "11111111.22"
}
],
"TinhHinhHoatDong": [
{
"GCNDTTinhHinhHoatDongDTID": "29d116f7-9056-473d-acc41526e8d13bbd",
"NgonNgu": "vi-VN",
"HeThongQLDTID": "d8c004a8-ad39-4843-885c-16e5eae876a9",
"BaoCaoID": "47f2cd8c-d59e-4d6c-ae67-df51bc570483",
"GCNDTID": "c9b5d507-dd42-4756-b3b7-021a4663e66b",
"LanCap": null,
"DoanhThuThuan": "602019.284122807",
"DoanhThuThuanNgoaiTeID": null,
"DoanhThuThuanNam": "602019.284122807",
"DoanhThuThuanTatCa": null,
"SoLaoDong": "40",
"SoLaoDongNam": "40",
"SoLaoDongTatCa": null,
"LaoDongVN": "40",
"LaoDongVNNam": "40",
"LaoDongVNTatCa": null,
"LaoDongNN": null,
"LaoDongNNNam": null,
"LaoDongNNTatCa": null,
"GiaTriHangXK": null,
"GiaTriHangXKNgoaiTeID": null,
"GiaTriHangXKNam": null,
"GiaTriHangXKTatCa": null,
"GiaTriHangNK": "0",
"GiaTriHangNKNgoaiTeID": null,
"GiaTriHangNKNam": "0",
"GiaTriHangNKTatCa": null,
"GiaTriHangNKSXKD": null,
"GiaTriHangNKSXKDNgoaiTeID": null,
"GiaTriHangNKSXKDNam": null,
"GiaTriHangNKSXKDTatCa": null,
"GiaTriHangNKDTDN": null,
"GiaTriHangNKDTDNNgoaiTeID": null,
"GiaTriHangNKDTDNNam": null,
"GiaTriHangNKDTDNTatCa": null,
"ThueNopNS": "3938.923",
"ThueNopNSNgoaiTeID": null,
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"ThueNopNSNam": null,
"ThueNopNSTatCa": null,
"ThueGTGTND": null,
"ThueGTGTNDNgoaiTeID": null,
"ThueGTGTNDNam": null,
"ThueGTGTNDTatCa": null,
"ThueGTGTNK": null,
"ThueGTGTNKNgoaiTeID": null,
"ThueGTGTNKNam": null,
"ThueGTGTNKTatCa": null,
"ThueTTDacBiet": null,
"ThueTTDacBietNgoaiTeID": null,
"ThueTTDacBietNam": null,
"ThueTTDacBietTatCa": null,
"ThueXK": null,
"ThueXKNgoaiTeID": null,
"ThueXKNam": null,
"ThueXKTatCa": null,
"ThueNK": null,
"ThueNKNgoaiTeID": null,
"ThueNKNam": null,
"ThueNKTatCa": null,
"ThueTNDN": null,
"ThueTNDNNgoaiTeID": null,
"ThueTNDNNam": null,
"ThueTNDNTatCa": null,
"ThueKhac": "3938.923",
"ThueKhacNgoaiTeID": null,
"ThueKhacNam": "3938.923",
"ThueKhacTatCa": null,
"LoiNhuanSThue": "0",
"LoiNhuanSThueNgoaiTeID": null,
"LoiNhuanSThueNam": "0",
"LoiNhuanSThueTatCa": null,
"GhiChu": null,
"NgayTao": "4/3/2018 3:53:32 PM",
"NguoiTaoID": "2499",
"NgaySua": null,
"NguoiSuaID": null,
"DoanhThuThuanQuy": null,
"UocDoanhThuThuanNam": null,
"GiaTriHangXKQuy": null,
"UocGiaTriHangXKNam": null,
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"GiaTriHangNKQuy": null,
"UocGiaTriHangNKNam": null,
"ThueNopNSQuy": null,
"UocThueNopNSNam": null,
"LaoDongVNQuy": null,
"UocLaoDongVNNam": null,
"LaoDongNNQuy": null,
"UocLaoDongNNNam": null,
"BaoCaoDauKhi": null,
"TinhHinhHoatDong": null,
"LoiNhuanCoTuc": "0",
"LoiNhuanCoTucNam": "0",
"LoiNhuanCoTucTatCa": null,
"LoiNhuanChuaPhanPhoi": "0",
"LoiNhuanChuaPhanPhoiNam": "0",
"LoiNhuanChuaPhanPhoiTatCa": null,
"LoiNhuanPhanBoVaoQuy": "0",
"LoiNhuanPhanBoVaoQuyNam": "0",
"LoiNhuanPhanBoVaoQuyTatCa": null,
"LaoDongTrongTinhTP": "29",
"LaoDongTrongTinhTPNam": "29",
"LaoDongTrongTinhTPTatCa": null,
"LaoDongNgoaiTinhTP": "11",
"LaoDongNgoaiTinhTPNam": "11",
"LaoDongNgoaiTinhTPTatCa": null,
"ThuNhapBinhQuan": null,
"ThuNhapBinhQuanNam": null,
"ThuNhapBinhQuanTatCa": null,
"ThuNhapBinhQuanLDVN": null,
"ThuNhapBinhQuanLDVNNam": null,
"ThuNhapBinhQuanLDVNTatCa": null,
"ThuNhapBinhQuanLDNN": null,
"ThuNhapBinhQuanLDNNNam": null,
"ThuNhapBinhQuanLDNNTatCa": null,
"ChiPhiDauTuNghienCuuPhatTrien": null,
"ChiPhiDauTuNghienCuuPhatTrienNam": null,
"ChiPhiDauTuNghienCuuPhatTrienTatCa": null,
"ChiPhiNghienCuuTrienKhai": null,
"ChiPhiNghienCuuTrienKhaiNam": null,
"ChiPhiNghienCuuTrienKhaiTatCa": null,
"ChiPhiDoiMoiCongNghe": null,
"ChiPhiDoiMoiCongNgheNam": null,
"ChiPhiDoiMoiCongNgheTatCa": null,
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"ChiPhiKhac": null,
"ChiPhiKhacNam": null,
"ChiPhiKhacTatCa": null,
"NguonGocCongNgheSuDung": null,
"GiaTriTBCTXuLyMoiTruong": null,
"GiaTriTBCTXuLyMoiTruongNam": null,
"GiaTriTBCTXuLyMoiTruongTatCa": null,
"TongChiPhiBaoVeMoiTruong": null,
"TongChiPhiBaoVeMoiTruongNam": null,
"TongChiPhiBaoVeMoiTruongTatCa": null,
"DienTichMatDatSuDung": null,
"DienTichMatDatSuDungNam": null,
"DienTichMatDatSuDungTatCa": null,
"DienTichMatNuocSuDung": null,
"DienTichMatNuocSuDungNam": null,
"DienTichMatNuocSuDungTatCa": null,
"TiLeMatDatSuDung": null,
"TiLeMatDatSuDungNam": null,
"TiLeMatDatSuDungTatCa": null,
"TiLeMatNuocSuDung": null,
"TiLeMatNuocSuDungNam": null,
"TiLeMatNuocSuDungTatCa": null
}
]
}
4.4. Dịch vụ layBaoCaoThang
- URL:
https://api.ngsp.gov.vn/apiKHDT/1.0/layBaoCaoQuy?thang={thang}
&nam={năm}&idGCNDT={idGCNDT}
- Method: GET
- Header bảo mật:
+ Authorization: Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin
token phía trên)
- Thông tin đầu vào:
+ thang: tháng, nhận các giá trị 1,2,4,5,7,8,10,11
+ nam: năm
+ idGCND: ID lấy được từ danh sách doanh nghiệp FDI
VD:
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https://api.ngsp.gov.vn/apiKHDT/1.0/layBaoCaoThang?thang=1&nam=2018&i
dGCNDT=c9b5d507-dd42-4756-b3b7-021a4663e66b
- Thông tin đầu ra: Data
Ví dụ:
{
"ThongTinChung": {
"GCNDTID": null,
"TenDuAn": "CÔNG TY XXXXXXXXXXXXXX",
"SoGCNDT": "5485245511",
"NgayCap": "/Date(1486659600000)/",
"CoQuanCapGCNDT": "Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
",
"DiaDiemDuAn": "Khu công nghiệp Khai Quang, phường Khai Quang, thà
nh phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.",
"TongVonDauTuDangKy": "669143",
"TenDoanhNghiep": "CÔNG TY CỔ PHẦN XXXXXXXXX",
"MaSoDoanhNghiep": null,
"NgayCapLanDau": null,
"MaSoThue": null,
"CoQuanCap": "KCN Khai Quang",
"DiaChi": "",
"DienThoai": "",
"Email": "",
"TinhHinhDuAn": ""
},
"VonGop": [
{
"TenNDT": "Lương Văn A",
"LoaiNhaDauTu": "1",
"VonGop": "0",
"VonGopNam": "0",
"VonGopTatCa": "27412.28",
"VonGopTienMat": null,
"VonGopTienMatNam": null,
"VonGopTienMatTatCa": "27412.28",
"VonGopMayMoc": null,
"VonGopMayMocNam": null,
"VonGopMayMocTatCa": null,
"VonGopTaiSanKhac": null,
"VonGopTaiSanKhacNam": null,
"VonGopTaiSanKhacTatCa": null
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},
{
"TenNDT": "Nguyễn Quang B",
"LoaiNhaDauTu": "1",
"VonGop": "0",
"VonGopNam": "0",
"VonGopTatCa": "27412.28",
"VonGopTienMat": null,
"VonGopTienMatNam": null,
"VonGopTienMatTatCa": "27412.28",
"VonGopMayMoc": null,
"VonGopMayMocNam": null,
"VonGopMayMocTatCa": null,
"VonGopTaiSanKhac": null,
"VonGopTaiSanKhacNam": null,
"VonGopTaiSanKhacTatCa": null
}
],
"VonVay": [
{
"GCNDTVonDTThucHienID": "5e04d1ce-d5b9-4ab2-b88cbbb1e5d6eaa1",
"NgonNgu": "vi-VN",
"HeThongQLDTID": "d8c004a8-ad39-4843-885c-16e5eae876a9",
"BaoCaoID": "0613cacb-eadc-47c0-bd12-bbb282040bd9",
"GCNDTID": "c9b5d507-dd42-4756-b3b7-021a4663e66b",
"LanCap": null,
"TongVonThucHien_GiaTri": "0",
"TongVonThucHienNgoaiTeID": null,
"TongVonThucHien_GiaTriNam": "0",
"TongVonThucHien_GiaTriTatCa": "1096491.22",
"VonTrongNuoc_GiaTri": null,
"VonTrongNuocNgoaiTeID": null,
"VonTrongNuocNam": null,
"VonTrongNuocTatCa": null,
"VonTrongNuocTienMat": null,
"VonTrongNuocTienMatNgoaiTeID": null,
"VonTrongNuocTienMatNam": null,
"VonTrongNuocTienMatTatCa": null,
"VonTrongNuocQSDD": null,
"VonTrongNuocQSDDNgoaiTeID": null,
"VonTrongNuocQSDDNam": null,
"VonTrongNuocQSDDTatCa": null,
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"VonTrongNuocNguonTN": null,
"VonTrongNuocNguonTNNgoaiTeID": null,
"VonTrongNuocNguonTNNam": null,
"VonTrongNuocNguonTNTatCa": null,
"VonTrongNuocKhac": null,
"VonTrongNuocKhacNgoaiTeID": null,
"VonTrongNuocKhacNam": null,
"VonTrongNuocKhacTatCa": null,
"VonNgoaiNuoc_GiaTri": null,
"VonNgoaiNuocNgoaiTeID": null,
"VonNgoaiNuoc_GiaTriNam": null,
"VonNgoaiNuoc_GiaTriTatCa": null,
"VonNgoaiNuocTienMat": null,
"VonNgoaiNuocTienMatNgoaiTeID": null,
"VonNgoaiNuocTienMatNam": null,
"VonNgoaiNuocTienMatTatCa": null,
"VonNgoaiNuocMayMocTB": null,
"VonNgoaiNuocMayMocTBNgoaiTeID": null,
"VonNgoaiNuocMayMocTBNam": null,
"VonNgoaiNuocMayMocTBTatCa": null,
"VonNgoaiNuocCongNgheKT": null,
"VonNgoaiNuocCongNgheKTNgoaiTeID": null,
"VonNgoaiNuocCongNgheKTNam": null,
"VonNgoaiNuocCongNgheKTTatCa": null,
"VonNgoaiNuocKhac": null,
"VonNgoaiNuocKhacNgoaiTeID": null,
"VonNgoaiNuocKhacNam": null,
"VonNgoaiNuocKhacTatCa": null,
"VonVay": "0",
"VonVayNgoaiTeID": null,
"VonVayNam": "0",
"VonVayTatCa": "0",
"VonVayTrongNuocKhac": null,
"VonVayTrongNuocKhacNgoaiTeID": null,
"VonVayTrongNuocKhacNam": null,
"VonVayTrongNuocKhacTatCa": null,
"VonVayNHTrongNuoc": null,
"VonVayNHTrongNuocNgoaiTeID": null,
"VonVayNHTrongNuocNam": null,
"VonVayNHTrongNuocTatCa": null,
"VonVayNHNgoaiNuoc": null,
"VonVayNHNgoaiNuocNgoaiTeID": null,
"VonVayNHNgoaiNuocNam": null,
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"VonVayNHNgoaiNuocTatCa": null,
"VonVayNgoaiNuocKhac": null,
"VonVayNgoaiNuocKhacNgoaiTeID": null,
"VonVayNgoaiNuocKhacNam": null,
"VonVayNgoaiNuocKhacTatCa": null,
"VonVayTuCongTyMe": null,
"VonVayTuCongTyMeNgoaiTeID": null,
"VonVayTuCongTyMeNam": null,
"VonVayTuCongTyMeTatCa": null,
"GhiChu": null,
"NgayTao": "4/3/2018 3:35:18 PM",
"NguoiTaoID": "2499",
"NgaySua": null,
"NguoiSuaID": null,
"UocTongVonThucHien_GiaTriNam": null,
"UocVonNgoaiNuoc_GiaTriNam": null,
"TongVonThucHien_GiaTriQuy": null,
"VonNgoaiNuoc_GiaTriQuy": null,
"DuKienTongVonThucHien_GiaTriNamToi": null,
"DuKienVonNgoaiNuoc_GiaTriNamToi": null,
"UocVonTrongNuoc_GiaTriNam": null,
"VonTrongNuoc_GiaTriQuy": null,
"VonGop": "0",
"VonGopNam": "0",
"VonGopTatCa": "1111111.22"
}
],
"TinhHinhHoatDong": null
}
4.5. Mã đáp ứng HTTP
HTTP
code
200
401
404
405
500
503

Ghi chú
Yêu cầu http thành công
Đăng nhập hệ thống không thành công
Địa chỉ http yêu cầu không tồn tại
Sai phương thức đầu vào
Sai tham số đầu vào
Không tìm thấy dịch vụ
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