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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

DMDC

Danh mục dùng chung của các cơ quan nhà nước
phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam

5

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

6

HTTT

Hệ thống thông tin

7

JSON

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

8

LGSP

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

9

NGSP

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

10

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

11

QLVBĐH

Quản lý văn bản và điều hành

12

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 danh mục điện tử dùng chung (Bộ Thông tin và
Truyền thông) 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) Danh sách danh mục: Danh sách các dnah mục trong hệ thống danh mục
điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử
Việt Nam.
b) Cấu trúc danh mục: Cấu trúc của danh mục trong hệ thống danh mục điện
tử dùng chung.
c) Dữ liệu danh mục: Dữ liệu của từng danh mục cụ thể theo nhu cầu thực tế
của các cơ quan, tổ chức khai thác.
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3. Mô hình kết nối

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.
- Bước 3: trả về token. Sau khi khởi tạo token, LGSP tiến hành đóng gói
5

AITA Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông
Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

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. API giao tiếp từ NGSP
4.1. API lấy thông tin 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
Tên trường

Kiểu

Bắt
buộc

access_token

string

Có

Mô tả
Chuỗi token được cấp tương ứng
với một phiên làm việc của một
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HTTT/LGSP
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. API lấy danh sách danh mục
- URL: https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/AllCategory
- Method: GET
- Header bảo mật:
+ Authorization: Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin
token phía trên)
+ Accept: application/json hoặc application/xml
- Thông tin đầu ra: Danh sách danh mục với thông tin phiên bản, số bản
ghi, các endpoint của danh mục (Đối tượng trả ra List<CategoryInfo>)
XM <root>
L
<CategoryInfo>
<CategoryCode>DanhMucVaMaDinhDanhKetNoiCacHeThongQLVBD
HCap1</CategoryCode>
<CategoryName>
Danh mục và mã định danh kết nối các hệ thống QLVBĐH cấp 1
</CategoryName>
<Version>1</Version>
<VersionDate>2019-01-25T14:21:17.177+07:00</VersionDate>
<TotalItem>270</TotalItem>
<PageSize>0</PageSize>
<TotalPage>1</TotalPage>
<UrlMetadata>
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/qlvanbandieuhanhcap1
</UrlMetadata>
<UrlGetList>
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/qlvanbandieuhanhcap1
</UrlGetList>
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<UrlPostList>
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/qlvanbandieuhanhcap1
</UrlPostList>
</CategoryInfo>
</root>
JSO [{
N
"CategoryCode":
"DanhMucVaMaDinhDanhKetNoiCacHeThongQLVBDHCap1",
"CategoryName": "Danh mục và mã định danh kết nối các hệ thống
QLVBĐH cấp 1",
"Version": 1,
"VersionDate": "2019-01-25T14:21:17.177",
"TotalItem": 270,
"PageSize": 0,
"TotalPage": 1,
"UrlMetadata":
"https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/qlvanbandieuhanhcap1",
"UrlGetList": "
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/qlvanbandieuhanhcap1",
"UrlPostList": "
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/qlvanbandieuhanhcap1"
}]

4.3. API danh mục - mã định danh kết nối các hệ thống QLVBĐH cấp 1
4.3.1. Lấy cấu trúc danh mục
- URL:
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/qlvanbandieuhanhcap1
- Method: GET
- Header bảo mật:
+ Authorization: Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin
token phía trên)
+ Accept: application/json hoặc application/xml
- Thông tin đầu ra: Danh sách các trường dữ liệu của danh mục Văn bản
điều hành cấp 1
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XML

<root>
<MetadataResult>
<PropertyCode>MaDinhDanhCap1</PropertyCode>
<PropertyName>Mã định danh cấp 1</PropertyName>
<PropertyType>String</PropertyType>
</MetadataResult>
<MetadataResult>
<PropertyCode>TenDonVi</PropertyCode>
<PropertyName>Tên đơn vị</PropertyName>
<PropertyType>String</PropertyType>
</MetadataResult>
<MetadataResult>
<PropertyCode>DiaChi</PropertyCode>
<PropertyName>Địa chỉ</PropertyName>
<PropertyType>String</PropertyType>
</MetadataResult>
<MetadataResult>
<PropertyCode>Email</PropertyCode>
<PropertyName>Email</PropertyName>
<PropertyType>String</PropertyType>
</MetadataResult>
<MetadataResult>
<PropertyCode>SoDienThoai</PropertyCode>
<PropertyName>Số điện thoại</PropertyName>
<PropertyType>String</PropertyType>
</MetadataResult>
<MetadataResult>
<PropertyCode>Fax</PropertyCode>
<PropertyName>Fax</PropertyName>
<PropertyType>String</PropertyType>
</MetadataResult>
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<MetadataResult>
<PropertyCode>Website</PropertyCode>
<PropertyName>Website</PropertyName>
<PropertyType>String</PropertyType>
</MetadataResult>
<MetadataResult>
<PropertyCode>QdBanHanhQdSuaDoi</PropertyCode>
<PropertyName>QĐ ban hành/ QĐ sửa đổi</PropertyName>
<PropertyType>String</PropertyType>
</MetadataResult>
<MetadataResult>
<PropertyCode>NgayBanHanhQd</PropertyCode>
<PropertyName>Ngày ban hành QĐ</PropertyName>
<PropertyType>DateTime</PropertyType>
</MetadataResult>
<MetadataResult>
<PropertyCode>CoQuanBanHanhQd</PropertyCode>
<PropertyName>Cơ Quan ban hành QĐ</PropertyName>
<PropertyType>String</PropertyType>
</MetadataResult>
</root>
JSON

[
{
"PropertyCode": "MaDinhDanhCap1",
"PropertyName": "Mã định danh cấp 1",
"PropertyType": "String"
},
{
"PropertyCode": "TenDonVi",
"PropertyName": "Tên đơn vị",
"PropertyType": "String"
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},
{
"PropertyCode": "DiaChi",
"PropertyName": "Địa chỉ",
"PropertyType": "String"
},
{
"PropertyCode": "Email",
"PropertyName": "Email",
"PropertyType": "String"
},
{
"PropertyCode": "SoDienThoai",
"PropertyName": "Số điện thoại",
"PropertyType": "String"
},
{
"PropertyCode": "Fax",
"PropertyName": "Fax",
"PropertyType": "String"
},
{
"PropertyCode": "Website",
"PropertyName": "Website",
"PropertyType": "String"
},
{
"PropertyCode": "QdBanHanhQdSuaDoi",
"PropertyName": "QĐ ban hành/ QĐ sửa đổi",
"PropertyType": "String"
},
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{
"PropertyCode": "NgayBanHanhQd",
"PropertyName": "Ngày ban hành QĐ",
"PropertyType": "DateTime"
},
{
"PropertyCode": "CoQuanBanHanhQd",
"PropertyName": "Cơ Quan ban hành QĐ",
"PropertyType": "String"
}
]
4.3.2. Lấy dữ liệu danh mục
- URL:
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/qlvanbandieuhanhcap1
- Method: GET
- Header bảo mật:
+ Authorization: Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin
token phía trên)
+ Accept: application/json hoặc application/xml
- Thông tin đầu ra: Danh sách dữ liệu
XML

<root>
<DanhMucVaMaDinhDanhKetNoiCacHeThongQLVBDHCap1>
<MaDinhDanhCap1>000.00.00.H30</MaDinhDanhCap1>
<TenDonVi>UBND tỉnh Hậu Giang</TenDonVi>
<QdBanHanhQdSuaDoi>1220/QĐUBND</QdBanHanhQdSuaDoi>
<NgayBanHanhQd>2018-0816T00:00:00+07:00</NgayBanHanhQd>
<CoQuanBanHanhQd>UBND tỉnh Hậu
Giang</CoQuanBanHanhQd>
</DanhMucVaMaDinhDanhKetNoiCacHeThongQLVBDHCap1>
</root>
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JSON

[
{
"MaDinhDanhCap1": "000.00.00.H30",
"TenDonVi": "UBND tỉnh Hậu Giang",
"DiaChi": null,
"Email": null,
"SoDienThoai": null,
"Fax": null,
"Website": null,
"QdBanHanhQdSuaDoi": "1220/QĐ-UBND",
"NgayBanHanhQd": "16/08/2018",
"CoQuanBanHanhQd": "UBND tỉnh Hậu Giang"
}
]

4.4. API danh mục - mã định danh kết nối các hệ thống QLVBĐH cấp 2
4.4.1. Lấy cấu trúc danh mục
- URL:
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/qlvanbandieuhanhcap2
- Method: GET
- Header bảo mật:
+ Authorization: Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin
token phía trên)
+ Accept: application/json hoặc application/xml
- Thông tin đầu ra: Danh sách các trường dữ liệu của danh mục Văn bản
điều hành cấp 2
XML

<root>
<MetadataResult>
<PropertyCode>MaDinhDanhCap2</PropertyCode>
<PropertyName>Mã định danh cấp 2</PropertyName>
<PropertyType>String</PropertyType>
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</MetadataResult>
<MetadataResult>
<PropertyCode>TenDonVi</PropertyCode>
<PropertyName>Tên đơn vị</PropertyName>
<PropertyType>String</PropertyType>
</MetadataResult>
<MetadataResult>
<PropertyCode>DiaChi</PropertyCode>
<PropertyName>Địa chỉ</PropertyName>
<PropertyType>String</PropertyType>
</MetadataResult>
<MetadataResult>
<PropertyCode>Email</PropertyCode>
<PropertyName>Email</PropertyName>
<PropertyType>String</PropertyType>
</MetadataResult>
<MetadataResult>
<PropertyCode>SoDienThoai</PropertyCode>
<PropertyName>Số điện thoại</PropertyName>
<PropertyType>String</PropertyType>
</MetadataResult>
<MetadataResult>
<PropertyCode>Fax</PropertyCode>
<PropertyName>Fax</PropertyName>
<PropertyType>String</PropertyType>
</MetadataResult>
<MetadataResult>
<PropertyCode>Website</PropertyCode>
<PropertyName>Website</PropertyName>
<PropertyType>String</PropertyType>
</MetadataResult>
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<MetadataResult>
<PropertyCode>QdBanHanhQdSuaDoi</PropertyCode>
<PropertyName>QĐ ban hành/ QĐ sửa đổi</PropertyName>
<PropertyType>String</PropertyType>
</MetadataResult>
<MetadataResult>
<PropertyCode>NgayBanHanhQd</PropertyCode>
<PropertyName>Ngày ban hành QĐ</PropertyName>
<PropertyType>DateTime</PropertyType>
</MetadataResult>
<MetadataResult>
<PropertyCode>CoQuanBanHanhQd</PropertyCode>
<PropertyName>Cơ Quan ban hành QĐ</PropertyName>
<PropertyType>String</PropertyType>
</MetadataResult>
</root>
JSON

[
{
"PropertyCode": "MaDinhDanhCap2",
"PropertyName": "Mã định danh cấp 2",
"PropertyType": "String"
},
{
"PropertyCode": "TenDonVi",
"PropertyName": "Tên đơn vị",
"PropertyType": "String"
},
{
"PropertyCode": "DiaChi",
"PropertyName": "Địa chỉ",
"PropertyType": "String"
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},
{
"PropertyCode": "Email",
"PropertyName": "Email",
"PropertyType": "String"
},
{
"PropertyCode": "SoDienThoai",
"PropertyName": "Số điện thoại",
"PropertyType": "String"
},
{
"PropertyCode": "Fax",
"PropertyName": "Fax",
"PropertyType": "String"
},
{
"PropertyCode": "Website",
"PropertyName": "Website",
"PropertyType": "String"
},
{
"PropertyCode": "QdBanHanhQdSuaDoi",
"PropertyName": "QĐ ban hành/ QĐ sửa đổi",
"PropertyType": "String"
},
{
"PropertyCode": "NgayBanHanhQd",
"PropertyName": "Ngày ban hành QĐ",
"PropertyType": "DateTime"
},
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{
"PropertyCode": "CoQuanBanHanhQd",
"PropertyName": "Cơ Quan ban hành QĐ",
"PropertyType": "String"
}
]
4.4.2. Lấy dữ liệu danh mục
- URL:
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/qlvanbandieuhanhcap2
- Method: GET
- Header bảo mật:
+ Authorization: Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin
token phía trên)
+ Accept: application/json hoặc application/xml
- Thông tin đầu ra: Danh sách dữ liệu
XML

<root>
<DanhMucVaMaDinhDanhKetNoiCacHeThongQLVBDHCap2>
<MaDinhDanhCap2>000.00.44.H48</MaDinhDanhCap2>
<TenDonVi>Thanh Tra tỉnh</TenDonVi>
<QdBanHanhQdSuaDoi>1037/QĐ_UBND</QdBanHanhQdSuaDoi>
<NgayBanHanhQd>2018-0627T00:00:00+07:00</NgayBanHanhQd>
<CoQuanBanHanhQd>UBND tỉnh Quảng
Ngãi</CoQuanBanHanhQd>
</DanhMucVaMaDinhDanhKetNoiCacHeThongQLVBDHCap2>
</root>

JSON

[
{
"MaDinhDanhCap2": "000.00.44.H48",
"TenDonVi": "Thanh Tra tỉnh",
"DiaChi": null,
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"Email": null,
"SoDienThoai": null,
"Fax": null,
"Website": null,
"QdBanHanhQdSuaDoi": "1220/QĐ-UBND",
"NgayBanHanhQd": "16/08/2018",
"CoQuanBanHanhQd": "UBND tỉnh Hậu Giang"
}
]
5. Các dịch vụ danh mục khác
Khai thác các dịch vụ danh mục khác cũng tương tự như dịch vụ danh
mục - mã định danh kết nối các hệ thống QLVBĐH cấp 1 (4.3), cấp 2 (4.4) với
đường dẫn được mô tả trong dịch vụ lấy danh sách danh mục (4.2) hoặc theo
danh sách sau:
Tên
Endpoint
Lấy danh
sách danh
mục

https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/ALLCATEGORY

Danh mục
và mã
định danh
kết nối các
hệ thống
QLVBĐH
cấp 1

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/qlvanbandieuhanhcap1
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/qlvanbandieuhanhcap1
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/qlvanbandieuhanhcap1

Danh mục
và mã
định danh
kết nối các
hệ thống
QLVBĐH
cấp 2

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/qlvanbandieuhanhcap2
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/qlvanbandieuhanhcap2
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/qlvanbandieuhanhcap2

Danh mục
và mã
định danh
kết nối các

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/qlvanbandieuhanhcap3
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/qlvanbandieuhanhcap3
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hệ thống
QLVBĐH
cấp 3

Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/qlvanbandieuhanhcap3

Danh mục
và mã
định danh
kết nối các
hệ thống
QLVBĐH
cấp 4

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/qlvanbandieuhanhcap4
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/qlvanbandieuhanhcap4
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/qlvanbandieuhanhcap4

Danh mục
và mã số
các đơn vị
hành
chính Việt
Nam cấp 1
(Tỉnh)

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/donvihanhchinhcap1
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/donvihanhchinhcap1
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/donvihanhchinhcap1

Danh mục
và mã số
các đơn vị
hành
chính Việt
Nam cấp 2
(Quận,
Huyện)

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/donvihanhchinhcap2
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/donvihanhchinhcap2
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/donvihanhchinhcap2

Danh mục
và mã số
các đơn vị
hành
chính Việt
Nam cấp 3
(Phường,
Xã)

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/donvihanhchinhcap3
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/donvihanhchinhcap3
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/donvihanhchinhcap3

Danh mục
Mã bưu
chính
vùng, khu
vực

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/mabuuchinhvungkhuvu
c
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/mabuuchinhvungkhuvu
c
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/mabuuchinhvungkhuvu
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c
Danh mục
Mã bưu
chính cấp
1 (Tỉnh)

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/mabuuchinhcap1
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/mabuuchinhcap1
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/mabuuchinhcap1

Danh mục
Mã bưu
chính cấp
2 (Quận,
Huyện)

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/mabuuchinhcap2
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/mabuuchinhcap2
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/mabuuchinhcap2

Danh mục
Mã bưu
chính cấp
3
(Phường,
Xã)

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/mabuuchinhcap3
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/mabuuchinhcap3
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/mabuuchinhcap3

Danh mục
và mã các
dân tộc

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/madantoc
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/madantoc
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/madantoc

Danh mục
và mã các
dân tộc và
tên gọi
khác

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/madantockhac
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/madantockhac
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/madantockhac

Danh mục
và mã các
tôn giáo

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/matongiao
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/matongiao
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/matongiao

Danh mục
và mã giới

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/magioitinh
Get List
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tính

https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/magioitinh
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/magioitinh

Danh mục Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/manhommau
và mã
nhóm máu Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/manhommau
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/manhommau
Danh mục
và mã ý
nghĩa
nhóm máu

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/maynghianhommau
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/maynghianhommau
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/maynghianhommau

Danh mục
và mã
Quốc gia,
quốc tịch

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/maquocgia
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/maquocgia
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/maquocgia

Danh mục
và mã
Tình trạng
hôn nhân

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/matinhtranghonnhan
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/matinhtranghonnhan
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/matinhtranghonnhan

Danh mục
giáo dục,
đào tạo
Việt Nam
Cấp 1

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/giaoducdaotaovncap1
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/giaoducdaotaovncap1
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/giaoducdaotaovncap1

Danh mục
giáo dục,
đào tạo
Việt Nam
Cấp 2

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/giaoducdaotaovncap2
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/giaoducdaotaovncap2
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/giaoducdaotaovncap2
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Danh mục
giáo dục,
đào tạo
Việt Nam
Cấp 3

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/giaoducdaotaovncap3
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/giaoducdaotaovncap3
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/giaoducdaotaovncap3

Danh mục
giáo dục,
đào tạo
cấp IV
trình độ
cao đẳng,
đại học

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/giaoducdaotaovncap4
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/giaoducdaotaovncap4
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/giaoducdaotaovncap4

Danh mục
giáo dục,
đào tạo
cấp IV
trình độ
thạc sĩ,
tiến sĩ

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/giaoducdaotaovncap5
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/giaoducdaotaovncap5
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/giaoducdaotaovncap5

Danh mục
và mã
chức danh
trong các
cơ quan
Đảng cộng
sản Việt
Nam

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/machucdanhcqdcsvn
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/machucdanhcqdcsvn
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/machucdanhcqdcsvn

Danh mục
bậc lương

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/mabacluong
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/mabacluong
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/mabacluong

Danh mục
bảng
lương

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/mabangluong
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/mabangluong
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/mabangluong
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Danh mục
loại công
chức, viên
chức,
nhân viên,
lãnh đạo

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/machucdanh
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/machucdanh
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/machucdanh

Danh mục
nhóm
lương

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/manhomluong
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/manhomluong
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/manhomluong

Danh mục
và mã các
hệ số
lương

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/mahesoluong
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/mahesoluong
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/mahesoluong

Danh mục
và mã
mức lương
tối thiểu
vùng

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/mahesoluongvung
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/mahesoluongvung
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/mahesoluongvung

Danh mục
mã thi đua
khen
thưởng

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/mathiduakhenthuong
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/mathiduakhenthuong
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/mathiduakhenthuong

Danh mục
Mã loại
văn bản
theo quy
định pháp
luật

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/maloaivanbantheoqdpl
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/maloaivanbantheoqdpl
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/maloaivanbantheoqdpl

Danh mục
Mã tên các
loại văn
bản quy

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/matenvanbantheoqdpl
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/matenvanbantheoqdpl
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phạm
pháp luật

Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/matenvanbantheoqdpl

Danh mục
Mã tên các
loại văn
bản hành
chính

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/matenvanbanhanhchinh
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/matenvanbanhanhchinh
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/matenvanbanhanhchinh

Danh mục
Mã quy
định độ
khẩn văn
bản

Metadata
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Metadata/dokhanvanban
Get List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/dokhanvanban
Post List
https://api.ngsp.gov.vn/dmdc/1.0/Category/dokhanvanban
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