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BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT, THUẬT NGỮ
Thuật ngữ,
từ viết tắt

TT

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

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 Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (phân hệ thuộc Tài nguyên
và Môi trường) 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) Dữ liệu danh mục dùng chung: Bao gồm các danh mục dùng chung ngành
Tài nguyên và Môi trưởng bảo đảm sử dụng thống nhất trong trong các hệ thống
thông tin đất đai của địa phương.
b) Dữ liệu kiểm kê, hiện trạng sử dụng đất: số liệu hiện trạng sử dụng đất,
thống kê hiện trạng sử dụng đất cấp quốc gia, thống kê hiện trạng sử dụng đất cấp
vùng kinh tế, thống kê hiện trạng sử dụng đất cấp quốc gia theo đối tượng sử dụng
đất.
c) Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất: Danh mục giai đoạn quy hoạch, số liệu
quy hoạch sử dụng đất, công trình dự án, thông tin chi tiết công trình dự án.
d) Dữ liệu giá đất: Danh mục giai đoạn ban hành giá đất, nhóm loại đất,
danh mục loại xã, đô thị, metadata khung giá đất, metadata bảng giá đất, metadata
bảng giá đất theo tỉnh.
đ) Dữ liệu khác: dữ liệu không gia, thông tin metadata của dữ liệu định dạng
file số, thông tin chi tiết metadata của một dữ liệu định dạng file số, hồ sơ quét.
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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 token. Hệ thống thông tin (HTTT) hoặc LGSP cấp
Bộ/Tỉnh sử dụng 02 khóa là Consumer key và Secret key gửi yêu cầu lấy token
kết nối khai thác thông tin do NGSP cung cấp.
- Bước 2: tạo token. Dịch vụ tạo token của NGSP sẽ khởi tạo token cho
phép thực hiện phiên làm việc giữa NGSP và HTTT/LGSP thông qua token này.
- Bước 3: trả về token. Sau khi khởi tạo token NGSP sẽ trả lại token cho
HTTT/LGSP. Token này có giá trị sử dụng trong suốt phiên làm việc và không
còn giá trị khi phiên làm việc timeout.
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- Bước 4: đóng gói yêu cầu và token. Đầu vào khi khai thác Adapter gồm
có hai thành phần: (1) Thông tin đầu vào như số chứng minh thư, số hộ chiếu, mã
số định danh, mã số doanh nghiệp….; (2) Thông tin token. Hai thông tin này được
đóng góp lại làm đầu vào khi khai thác Adapter.
- Bước 5: gửi yêu cầu khai thác Adapter. 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 NGSP 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
NGSP.
- Bước 6: xác thực token khi khai thác Adapter. Các HTTT/LGSP khi
muốn khai thác Adapter phải đăng ký sử dụng, token chỉ hợp lý đối với những
Adapter đã đăng ký.
- Bước 7: tổng hợp dữ liệu. NGSP sẽ tổng hợp dữ liệu phù hợp đối với
từng Adapter theo từng giai đoạn phát triển và có tài liệu đặc tả thông tin trả về.
- Bước 8: trả về dữ liệu. Khi các HTTT cấp Bộ/Tỉnh kết nối trực tiếp với
NGSP sẽ nhận được dữ liệu ngay sau khi NGSP tổng hợp thông tin, đối với những
HTTT cấp Bộ/Tỉnh kết nối qua trung gian LGSP dữ liệu sẽ được NGSP trả về
ngay khi NGSP 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
-

TT

URL: https://api.ngsp.gov.vn/token
Method: POST
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Header:
Authorization: Basic Base64(consumer-key:consumer-secret)(cặp
khóa consumer-key và consumer-secret do LGSP cung cấp cho mỗi
HTTT / LGSP)
Đặc tả đầu vào:
<Body> grant_type: client_credentials
Đặc tả đầu ra API:

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú
Chuỗi token được cấp tương ứng với một
phiên làm việc của một HTTT/LGSP

1

access_token

string

2

scope

string

3

token_type

string

Kiểu token

4

expires_in

number

Thời gian token có hiệu lực (giây)
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4.2. Nhóm dữ liệu danh mục dùng chung
4.2.1. Dịch vụ lấy tất cả danh mục lĩnh vực
-

TT

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/api/lgsp_cong_public/Public/laydslinhvu
c
Method: GET
Content-Type: application/ecmascript
Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
Đặc tả đầu ra API:

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

Định danh đối tượng

2

ten

string

Tên

3

ma

string

Mã

4

mota

string

mô tả

5

index

integer

Thứ tự

6

created_date

string

Ngày tạo

7

updated_date

string

Ngày cập nhật

4.2.2. Dịch vụ lấy danh mục nhóm dữ liệu theo id lĩnh vực
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/api/lgsp_cong_public/Public/laynhomdul
ieutheolinhvuc?idlinhvuc={idlinhvuc}
Method: GET
Content-Type: application/ecmascript
Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>

- Đặc tả đầu vào API:
+ idlinhvuc: ID lĩnh vực
- Đặc tả đầu ra API:
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TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

Định danh đối tượng

2

linhvuc_id

integer

Định danh lĩnh vực

3

ten

string

Tên

4

ma

string

Mã

5

mota

string

Mô tả

6

index

integer

Thứ thự

7

created_date

string

Ngày tạo

8

updated_date

string

Ngày cập nhật

4.2.3. Lấy danh sách dịch vụ theo nhóm dữ liệu
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/api/lgsp_cong_public/Public/laydanhsach
dichvu?nhomdulieu_id={nhomdulieu_id}
Method: GET
Content-Type: application/ecmascript
Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>

-

- Đặc tả đầu vào API:
+ nhomdulieu_id: ID nhóm dữ liệu
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

Định danh đối tượng

2

name

string

Tên dịch vụ

3

seq_code

string

Định danh của bản ghi gốc

4

orgin_id

integer

Định danh của bản ghi gốc

5

prev_id

integer

Định danh của bản ghi liền trước

6

is_lastupdate

boolean

Là bản chỉnh sửa mới nhất trong
cây Lịch sử chỉnh sửa của service
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TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

7

nhomdulieu_id

integer

Định danh nhóm dữ liệu

8

linhvuc_id

integer

Lĩnh vực id

9

template_id

integer

Định danh của templace được chọn

10

application_id

integer

Định danh ứng dụng

11

loaidulieu

integer

Loại dữ liệu trả về của dịch vụ

12

loaidvbando

integer

Loại dịch vụ bản đồ

13

template

string

Template

14

publish_scope

integer

Phạm vi công khai

15

origin_endpoint

string

Url của dịch vụ

16

target_endpoint

string

Url của dịch vụ khi tích hợp vào
trục

17

method

string

Post, get, put, delete

18

author_json

string

Thông tin xác thực

19

params_json

string

Tham số của request

20

header_json

string

Tham số của header

21

body_json

string

Tham số của body

22

response_json

string

Cấu trúc kết quả của request

23

has_lgspproxy

boolean

Có được bọc qua trục ko

24

cap_trien_khai

string

Cấp triển khai

25

ma_tinh

string

Mã tỉnh

26

ma_huyen

string

Mã huyện

27

ten_dvhc

string

Tên dịch vụ hành chính

28

create_origin

string

Nguồn tạo

29

approval_state

string

Trạng thái

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

TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

30

create_username

string

Người tạo

31

throttling_policy

string

Chỉ định mức request API cho mỗi
mã truy cập (access token)

32

lgsp_id

string

id trên trục nếu bọc qua trục

33

created_date

string

Ngày tạo

34

updated_date

string

Ngày cập nhật

4.2.4. Dịch vụ lấy danh sách đơn vị hành chính cấp tỉnh
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/api/lgsp_cong_public/Public/dm_dvhc/ti
nh
Method: GET
Content-Type: application/ecmascript
Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>

-

- Đặc tả đầu vào API:
+ nhomdulieu_id: ID nhóm dữ liệu
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

string

id

2

tendvhc

string

Tên đơn vị hành chính

3

matinh

string

Mã tỉnh

4

mahuyen

string

Mã huyện

5

maxa

string

Mã xã

6

hoatdong

integer

Còn hoạt động hay không

7

cap

integer

Cấp đơn vị hành chính

8

ten

string

Tên viết thường

9

geometry

string

geometry

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

4.2.5. Dịch vụ lấy danh sách đơn vị hành chính cấp huyện theo mã tỉnh
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/api/lgsp_cong_public/Public/dm_dvhc/h
uyenbytinh?matinh={matinh}
Method: GET
Content-Type: application/ecmascript
Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>

-

- Đặc tả đầu vào API:
+ matinh: Mã tỉnh
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

string

id

2

tendvhc

string

Tên đơn vị hành chính

3

matinh

string

Mã tỉnh

4

mahuyen

string

Mã huyện

5

maxa

string

Mã xã

6

hoatdong

integer

Còn hoạt động hay không

7

cap

integer

Cấp đơn vị hành chính

8

ten

string

Tên viết thường

9

geometry

string

geometry

4.2.6. Dịch vụ lấy danh sách đơn vị hành chính cấp xã theo huyện
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/api/lgsp_cong_public/Public/dm_dvhc/xa
byhuyen?mahuyen={mahuyen}
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ mahuyen: Mã huyện

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

- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

string

id

2

tendvhc

string

Tên đơn vị hành chính

3

matinh

string

Mã tỉnh

4

mahuyen

string

Mã huyện

5

maxa

string

Mã xã

6

hoatdong

integer

Còn hoạt động hay không

7

cap

integer

Cấp đơn vị hành chính

8

ten

string

Tên viết thường

9

geometry

string

geometry

4.2.7. Dịch vụ lấy danh mục vùng kinh tế
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_vungkinhte/ge
tall
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

Mã dịch vụ hành chính

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã vùng kinh tế

4

ten

string

Tên vùng kinh tế

5

matinhs

string

Danh sách tỉnh thuộc vùng kinh tế
vd: 01,02,03

6

mota

string

Mô tả

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

4.2.8. Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại đất hiện trạng
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_loaidathientra
ng/getall
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

Mã dịch vụ hành chính

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã vùng kinh tế

4

ten

string

Tên vùng kinh tế

5

mamau

string

Mã màu loại đất hiện trạng

4.2.9. Dịch vụ lấy danh mục loại đất hiện trạng theo id
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_loaidathientra
ng/getbyid?id={id}
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ id: ID loại hiện trạng
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

Mã dịch vụ hành chính

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã vùng kinh tế

4

ten

string

Tên vùng kinh tế

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

TT
5

Tên thuộc tính
mamau

Kiểu dữ liệu
string

Ghi chú
Mã màu loại đất hiện trạng

4.2.10. Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại đối tượng sử dụng
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_loaidoituongsu
dung/getall
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã loại đối tượng sử dụng

4

ten

string

Tên loại đối tượng sử dụng

4.2.11. Dịch vụ lấy danh mục loại đối tượng sử dụng theo id
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_loaidoituongsu
dung/getbyid?id={id}
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ id: ID loại đối tượng sử dụng
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã loại đối tượng sử dụng

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

TT
4

Tên thuộc tính
ten

Kiểu dữ liệu
string

Ghi chú
Tên loại đối tượng sử dụng

4.2.12. Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại khu vực tổng hợp
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_loaikvtonghop
/getall
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
- Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã khu vực

4

ten

string

Tên khu vực

4.2.13. Dịch vụ lấy danh mục loại khu vực tổng hợp theo id
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_loaikvtonghop
/getbyid?id={id}
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ id: ID loại khu vực tổng hợp
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã khu vực

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

TT
4

Tên thuộc tính
ten

Kiểu dữ liệu
string

Ghi chú
Tên khu vực

4.2.14. Dịch vụ lấy tất cả danh mục mục đích sử dụng
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_mucdichsudun
g/getall
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã mục đích sử dụng

4

ten

string

Tên mục đích sử dụng

5

mamau

string

Mã màu

4.2.15. Dịch vụ lấy danh mục mục đích sử dụng theo id
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_mucdichsudun
g/getbyid?id={id}
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ id: ID mục đích sử dụng
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

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

TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

3

ma

string

Mã mục đích sử dụng

4

ten

string

Tên mục đích sử dụng

5

mamau

string

Mã màu

4.2.16. Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại cấp hạng
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_loaicaphang/g
etall
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã loại cấp hạng

4

ten

string

Tên loại cấp hạng

4.2.17. Dịch vụ lấy danh mục loại cấp hạng theo id
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_loaicaphang/g
etbyid?id={id}
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ id: ID loại cấp hạng
- Đặc tả đầu ra API:
TT
1

Tên thuộc tính
id

Kiểu dữ liệu
integer

Ghi chú
id

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

TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã loại cấp hạng

4

ten

string

Tên loại cấp hạng

4.2.18. Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại địa danh
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_loaidiadanh/ge
tall
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã loại địa danh

4

ten

string

Tên loại địa danh

4.2.19. Dịch vụ lấy danh mục loại địa danh theo id
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_loaidiadanh/ge
tbyid?id={id}
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ id: ID loại địa danh
- Đặc tả đầu ra API:
TT
1

Tên thuộc tính
id

Kiểu dữ liệu
integer

Ghi chú
id

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

TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã loại địa danh

4

ten

string

Tên loại địa danh

4.2.20. Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại điểm tọa độ
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_loaidiemtoado
/getall
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ nhomdulieu_id: ID nhóm dữ liệu
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã loại điệm tọa độ

4

ten

string

Tên loại điệm tọa độ

4.2.21. Dịch vụ lấy danh mục loại điểm tọa độ theo id
URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_loaidiemtoado/get
byid?id={id}
Method: GET
Content-Type: application/ecmascript
Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ id: ID loại điệm tọa độ
- Đặc tả đầu ra API:

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

TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã loại điệm tọa độ

4

ten

string

Tên loại điệm tọa độ

4.2.22. Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại mốc
-

URL:https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_loaimoc/
getall
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã loại mốc

4

ten

string

Tên loại mốc

4.2.23. Dịch vụ lấy danh mục loại mốc theo id
URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_loaimoc/getbyid?i
d={id}
Method: GET
Content-Type: application/ecmascript
Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ id: ID loại mốc
- Đặc tả đầu ra API:

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

TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã loại mốc

4

ten

string

Tên loại mốc

4.2.24. Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại mốc địa giới
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_loaimocdiagio
i/getall
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã loại mốc địa giới

4

ten

string

Tên loại mốc địa giới

4.2.25. Dịch vụ lấy danh mục loại mốc địa giới theo id
URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_loaimocdiagioi/ge
tbyid?id={id}
Method: GET
Content-Type: application/ecmascript
Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ id: ID loại mốc địa giới
Đặc
tả
đầu
ra
API:

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

TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã loại mốc địa giới

4

ten

string

Tên loại mốc địa giới

4.2.26. Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại quy hoạch
-

URL:https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_loaiquyh
oach/getall
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã loại quy hoạch

4

ten

string

Tên loại quy hoạch

4.2.27. Dịch vụ lấy danh mục loại quy hoạch theo id
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_loaiquyhoach/
getbyid?id={id}
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ id: ID loại quy hoạch
- Đặc tả đầu ra API:

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

TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã loại quy hoạch

4

ten

string

Tên loại quy hoạch

4.2.28. Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại vùng thủy hệ
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_loaivungthuyh
e/getall
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã loại vùng thủy hệ

4

ten

string

Tên loại vùng thủy hệ

4.2.29. Dịch vụ lấy danh mục loại vùng thủy hệ theo id
-

URL:https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/danhmuc/dm_loaivung
thuyhe/getbyid?id={id}
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ id: ID loại vùng thủy hệ
- Đặc tả đầu ra API:

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

TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

thutu

string

Thứ tự hiển thị

3

ma

string

Mã loại vùng thủy hệ

4

ten

string

Tên loại vùng thủy hệ

4.3. Nhóm dữ liệu khác (File)
4.3.1. Dịch vụ lấy danh sách thông tin metadata của dữ liệu định dạng file số,
hồ sơ quét theo id nhóm dữ liệu
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/dulieukhac/getbyloai?idnho
mdulieu={idnhomdulieu}
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+
idnhomdulieu:
ID
nhóm
dữ
liệu

TT

Đặc tả đầu ra API:
Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

dulieu

string

Dữ liệu nhị phân

3

link

string

Đường dẫn dữ liệu

4

mota

string

Mô tả

5

madvhc

string

Là mã đơn vị hành chính các cấp

6

manhomdulieu

string

Mã nhóm dữ liệu

7

idnhomdulieu

integer

id nhóm dữ liệu

4.3.2. Dịch vụ lấy thông tin chi tiết metadata của một dữ liệu định dạng file
số, hồ sơ quét theo id

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

-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/dulieukhac/getbyid?id={id}
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ id: ID dữ liệu
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

dulieu

string

Dữ liệu nhị phân

3

link

string

Đường dẫn dữ liệu

4

mota

string

Mô tả

5

madvhc

string

Là mã đơn vị hành chính các cấp

6

manhomdulieu

string

Mã nhóm dữ liệu

7

idnhomdulieu

integer

id nhóm dữ liệu

4.3.3. Dịch vụ download file số, hồ sơ quét theo id lấy được bằng dịch vụ ở
trên
URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/dulieukhac/getbyid?id={id}
Method: GET
Content-Type: application/ecmascript
Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ id: ID dữ liệu
- Đặc tả đầu ra API: file

4.4. Nhóm dữ liệu kiểm kê - hiện trạng sử dụng đất
4.4.1. Dịch vụ lấy dữ liệu về số liệu hiện trạng sử dụng đất
-

URL:https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/hientrangsudungdat/sol
ieuhientrang?mavung={mavung}&namkiemke={namkiemke}
Method: GET

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

- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ mavung: Mã vùng
+ namkiemke: Năm kiểm kê
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

string

Mã đối tượng

2

loaithongke_kiemk
e

string

Loại dữ liệu kiểm kê hoặc thống kê

3

madoituongsudung

string

Mã đối tượng sử dụng

4

madoituongquanly

string

Mã đối tượng quản lý

5

maloaidathientrang

string

Mã loại đất hiện trạng

6

namthongke_kiemk
string
e

Năm thực hiện thống kê, kiểm kê

7

dientich

number

Diện tích

8

madvhc

string

Mã đơn vị hành chính các cấp, vùng,
tỉnh, huyện, xã

9

dulieukhacid

string

Mã dữ liệu khác

10

idvung

interger

id vùng

11

mavung

string

Mã vùng

4.4.2. Dịch vụ thống kê hiện trạng sử dụng đất cấp quốc gia
URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/hientrangsudungdat/thongke_qu
ocgia?namkiemke={namkiemke}
Method: GET
Content-Type: application/ecmascript
Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:

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

+

namkiemke:

Năm

kiểm

kê

- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

nam

integer

Năm thống kê

2

cap

integer

Cấp số liệu

3

thutu

string

Thứ tự sắp xếp trên biểu

4

nhomloaidat_ma

string

Mã nhóm loại đất

5

nhomloaidat_ten

string

Tên nhóm loại đất

6

loaidat_ma

string

Mã loại đất

7

loaidat_ten

string

Tên loại đất

8

doituongsd_ma

string

Mã đối tượng sử dụng

9

doituongsd_ten

string

Tên đối tượng sử dụng

10

doituongql_ma

string

Mã đối tượng quản lý

11

doituongql_ten

string

Tên đối tượng quản lý

12

dientich

integer

Diện tích

13

dientich_kytruoc

integer

Diện tích kỳ trước

4.4.3. Dịch vụ thống kê hiện trạng sử dụng đất cấp vùng kinh tế
URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/hientrangsudungdat/thongke_vu
ngkinhte?namkiemke={namkiemke}
Method: GET
Content-Type: application/ecmascript
Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ namkiemke: Năm kiểm kê

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

- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

nam

integer

Năm thống kê

2

vung_id

integer

id vùng kinh tế

3

vung_ten

string

Tên vùng kinh tế

4

cap

integer

Cấp số liệu

5

thutu

string

Thứ tự sắp xếp trên biểu

6

nhomloaidat_ma

string

Mã nhóm loại đất

7

nhomloaidat_ten

string

Tên nhóm loại đất

8

loaidat_ma

string

Mã loại đất

9

loaidat_ten

string

Tên loại đất

10

dientich

integer

Diện tích

11

dientich_kytruoc

integer

Diện tích kỳ trước

4.4.4. Dịch vụ thống kê hiện trạng sử dụng đất cấp quốc gia theo đối tượng
sử dụng đất/đối tượng quản lý đất
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/hientrangsudungdat/thongke
_quocgia/theodoituong?namkiemke={namekiemke}&doituong={doituong}
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ namkiemke: Năm kiểm kê
+ doituong: Đối tượng
TT
1

Đặc tả đầu ra API:
Tên thuộc tính

nam

Kiểu dữ liệu
integer

Ghi chú
Năm thống kê

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

TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

2

vung_id

integer

id vùng kinh tế

3

vung_ten

string

tên vùng kinh tế

4

cap

integer

Cấp số liệu

5

thutu

string

Thứ tự sắp xếp trên biểu

6

nhomloaidat_ma

string

Mã nhóm loại đất

7

nhomloaidat_ten

string

Tên nhóm loại đất

8

loaidat_ma

string

Mã loại đất

9

loaidat_ten

string

Tên loại đất

10

dientich

integer

Diện tích

11

dientich_kytruoc

integer

Diện tích kỳ trước

1

nam

integer

Năm thống kê

2

vung_id

integer

id vùng kinh tế

4.5. Nhóm dữ liệu quy hoạch sử dụng đất
4.5.1. Dịch vụ lấy danh mục giai đoạn quy hoạch
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/quyhoachsudungdat/qh_giai
doan
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ nhomdulieu_id: ID nhóm dữ liệu
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

ma

integer

Mã quy hoạch vd: 20102020

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

TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

3

ten

string

Tên vd: Giai đoạn quy
hoạch 2010-2020

4

tunam

integer

Từ năm

5

dennam

integer

Đến năm

6

mota

string

Mô tả

4.5.2. Dịch vụ lấy dữ liệu về số liệu quy hoạch sử dụng đất
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/quyhoachsudungdat/qh_solie
uquyhoach?mavung={mavung}&idgiaidoan={idgiaidoan}
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
Header:
- Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ mavung: Mã vùng
+ idgiaidoan: Id giai đoạn
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

string

Mã đối tượng

2

giaidoanquyhoac
h

string

Giai đoạn quy hoạch

3

donvilap

string

Đơn vị lập

4

coquanduyet

string

Cơ quan duyệt

5

soquyetdinh

string

Số quyết định

6

tylebando

string

Tỷ lệ bản đồ

7

mucdichsudungq
h

string

Mục đích sử dụng quy hoạch

8

dientich

number

Diện tích

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

TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

9

mavungquyhoac
h

integer

Mã vùng quy hoạch

10

idvung

number

id vùng

11

tenvungquyhoac
h

string

Tên vùng quy hoạch

12

loaiquyhoach

string

Loại quy hoạch

13

dulieukhacid

string

id dữ liệu khác

14

khonggianid

string

Không gian

4.5.3. Dịch vụ lấy dữ liệu về công trình, dự án
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/quyhoachsudungdat/qh_con
gtrinh_duan?mavung={mavung}&idgiaidoan={idgiaidoan}
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ mavung: Mã vùng
+ idgiaidoan: Id giai đoạn
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

string

id

2

tenkhuchucnang

string

Tên khu chức năng

3

tencongtrinhduan string

Tên công trình dự án

4

namquyhoach

string

Năm quy hoạch

5

namthuchien

integer

Năm thực hiện

6

mucdichsudungq
h

string

Mục đích sử dụng quy hoạch

7

madvhc

string

Mã đơn vị cấp tỉnh cấp vùng, cấp

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

TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú
quốc gia

8

idvung

integer

id vùng

9

mavungquyhoac
h

string

Mã đơn vị cấp quốc gia

10

tenvungquyhoac

string

Tên vùng quy hoạch

11

loaiquyhoach

string

Loại quy hoạch

12

loaikhuchucnang

string

Loại khu chức năng

13

ghichu

string

Ghi chú

14

dientich

number

Diện tích

15

dulieukhacid

string

id dữ liệu khác

16

khonggianid

string

Mã đối tượng liên kết với dữ liệu
không gian

4.5.4. Dịch vụ lấy thông tin chi tiết công trình, dự án theo id
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/quyhoachsudungdat/qh_con
gtrinh_duan_byid?ID={ID}
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ ID: ID công trình, dự án
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

string

id

2

tenkhuchucnang

string

Tên khu chức năng

3

tencongtrinhduan string

Tên công trình dự án

4

namquyhoach

Năm quy hoạch

string

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

TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

5

namthuchien

integer

Năm thực hiện

6

mucdichsudungq
h

string

Mục đích sử dụng quy hoạch

7

madvhc

string

Mã đơn vị cấp tỉnh cấp vùng, cấp
quốc gia

8

idvung

integer

id vùng

9

mavungquyhoac
h

string

Mã đơn vị cấp quốc gia

10

tenvungquyhoac

string

Tên vùng quy hoạch

11

loaiquyhoach

string

Loại quy hoạch

12

loaikhuchucnang

string

Loại khu chức năng

13

ghichu

string

Ghi chú

14

dientich

number

Diện tích

15

dulieukhacid

string

id dữ liệu khác

16

vungkhonggianid string

Mã đối tượng liên kết với dữ liệu
không gian

4.6. Nhóm dữ liệu giá đất
4.6.1. Dịch vụ lấy tất cả danh mục giai đoạn ban hành giá đất
- URL: https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/giadat/gia_giaidoan
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

ma

integer

Mã

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

TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

3

ten

string

Tên

4

tunam

integer

Từ năm

5

dennam

integer

Đến năm

6

mota

string

Mô tả

4.6.2. Dịch vụ lấy tất cả danh mục nhóm loại đất
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/giadat/nhomloaidat_getall
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
- Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ nhomdulieu_id: ID nhóm dữ liệu
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

ma

integer

Mã

3

ten

string

Tên

4.6.3. Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại xã, đô thị
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/giadat/loaixadothi_getall
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
- Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

id

2

ma

integer

Mã

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

TT
3

Tên thuộc tính
ten

Kiểu dữ liệu
string

Ghi chú
Tên

4.6.4. Dịch vụ lấy tất cả dữ liệu metadata khung giá đất
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/giadat/khunggiadat?idgiaido
an={idgiaidoan}
- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
Đặc tả đầu vào API:
+ idgiaidoan: ID giai đoạn
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

Mã nhận dạng duy nhất

2

thoiky

string

Là thời kỳ xác định khung
giá

3

quyetdinhbanhan
h

string

Quyết định ban hành
khung giá

4

ngayhieuluc

string

Ngày bắt đầu hiệu lực

5

tenvungkinhte

string

Tên vùng kinh tế

6

ma_dm_loaidat

string

Nhóm loại đất

7

loaihinhxa_dothi

string

Loại hình xã đô thị

8

giadattoithieu

string

Giá đất tối tiểu

9

giadattoida

string

Giá đất tối đa

10

dulieukhacid

string

id dữ liệu khác

4.6.5. Dịch vụ lấy tất cả dữ liệu metadata bảng giá đất
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/giadat/banggiadat?idgiaidoa
n={idgiaidoan}
Method: GET

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

- Content-Type: application/ecmascript
Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ idgiaidoan: ID giai đoạn
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

Mã nhận dạng duy nhất

2

quyetdinhbanhan
h

string

Quyết định ban hành

3

ngaybanhanh

string

Ngày ban hành

4

ngayhieuluc

string

Ngày bắt đầu hiệu lực

5

madvhc

string

Mã đơn vị hành chính

6

dulieukhacid

string

id dữ liệu khác

7

mota

string

Là mô tả chi tiết thêm về bảng giá

8

tendoangia

string

Là đoạn đường được tính giá

9

loaiduong

string

Loại đường

10

giadattheobanggi
a

string

Là giá đất theo bảng giá đất do Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh ban hành
định kỳ 05 năm 01 lần

11

vitridat

string

Là vị trí của thửa đất xác định theo
bảng giá đất

12

ma_dm_loaidat

string

Là loại đất được xác định giá

13

khuvuvdat

string

Là khu vực của thửa đất xác định
theo bảng giá đất

14

thoiky

string

Thời kỳ ban hành giá

4.6.6. Dịch vụ lấy dữ liệu metadata bảng giá đất theo mã tỉnh
-

URL:
https://api.ngsp.gov.vn/TNMT/1.1/ddqgapi/api/giadat/banggiadat_bydvhc?
matinh={matinh}

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

- Method: GET
- Content-Type: application/ecmascript
Header:
Authorization: Cấu trúc
Bearer + <dấu cách> + <dãy token lấy từ dịch vụ token trên>
- Đặc tả đầu vào API:
+ matinh: Mã tỉnh
- Đặc tả đầu ra API:
TT

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

1

id

integer

Mã nhận dạng duy nhất

2

quyetdinhbanha
nh

string

Quyết định ban hành

3

ngaybanhanh

string

Ngày ban hành

4

ngayhieuluc

string

Ngày bắt đầu hiệu lực

5

madvhc

string

Mã đơn vị hành chính

6

dulieukhacid

string

id dữ liệu khác

7

mota

string

Là mô tả chi tiết thêm về bảng giá

8

tendoangia

string

Là đoạn đường được tính giá

9

loaiduong

string

Loại đường

10

giadattheobangg
string
ia

Là giá đất theo bảng giá đất do Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh ban hành
định kỳ 05 năm 01 lần

11

vitridat

string

Là vị trí của thửa đất xác định theo
bảng giá đất

12

ma_dm_loaidat

string

Là loại đất được xác định giá

13

khuvuvdat

string

Là khu vực của thửa đất xác định
theo bảng giá đất

14

thoiky

string

Thời kỳ ban hành giá

4.7. Dịch vụ không gian
Lưu ý: tất cả các dịch vụ bản đồ đều cần header Authorization giống như
các dịch vụ dữ liệu ở bên trên

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

STT

Đường dẫn dịch vụ qua LGSP Mô tả dịch vụ

Nhóm dữ liệu Điều tra, đánh giá đất đai
1

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_ChatLuong
Dat_DBSCL/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
Chất lượng đất của vùng kinh tế Đồng
bằng sông Cửu Long, Dữ liệu được xây
dựng năm 2020

2

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/DT
DG/KG_DTDG_TiemNang_DBS
CL/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
tiềm năng của vùng kinh tế Đồng bằng
sông Cửu Long, Dữ liệu được xây dựng
năm 2020

3

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_KhoanhDT
_DiemDT_DBSCL/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
khoanh điều tra của vùng kinh tế Đồng
bằng sông Cửu Long, Dữ liệu được xây
dựng năm 2020

4

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_ThoaiHoa_
TongHop_DBSCL/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
thoái hóa tổng hợp của vùng kinh tế Đồng
bằng sông Cửu Long, Dữ liệu được xây
dựng năm 2020

5

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_TiemNang
_DBSH/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
tiềm năng của vùng kinh tế Đồng bằng
sông Hồng, Dữ liệu được xây dựng năm
2020

6

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/DT
DG/KG_DTDG_ChatLuongDat_
DBSH/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
Chất lượng đất của vùng kinh tế Đồng
bằng sông Hồng, Dữ liệu được xây dựng
năm 2020

7

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_KhoanhDT
_DiemDT_DBSH/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
khoanh điều tra của vùng kinh tế Đồng

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

bằng sông Hồng, Dữ liệu được xây dựng
năm 2020
8

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_ThoaiHoa_
TongHop_DBSH/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
thoái hóa tổng hợp của vùng kinh tế Đồng
bằng sông Hồng, Dữ liệu được xây dựng
năm 2020

9

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_TiemNang
_DHMT/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
tiềm năng của vùng kinh tế Duyên hải
Miền Trung, Dữ liệu được xây dựng năm
2020

10

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_ChatLuong
Dat_DHMT/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
Chất lượng đất của vùng kinh tế Duyên hải
Miền Trung, Dữ liệu được xây dựng năm
2020

11

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_KhoanhDT
_DiemDT_DHMT/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
khoanh điều tra của vùng kinh tế Duyên
hải Miền Trung, Dữ liệu được xây dựng
năm 2020

12

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_ThoaiHoa_
TongHop_DHMT/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
thoái hóa tổng hợp của vùng kinh tế Duyên
hải Miền Trung, Dữ liệu được xây dựng
năm 2020

13

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_TiemNang
_DNB/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
tiềm năng của vùng kinh tế Đông Nam Bộ,
Dữ liệu được xây dựng năm 2020

14

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_ChatLuong
Dat_DNB/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
Chất lượng đất của vùng kinh tế Đông
Nam Bộ, Dữ liệu được xây dựng năm 2020

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

15

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_KhoanhDT
_DiemDT_DNB/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
khoanh điều tra của vùng kinh tế Đông
Nam Bộ, Dữ liệu được xây dựng năm 2020

16

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_ThoaiHoa_
TongHop_DNB/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
thoái hóa tổng hợp của vùng kinh tế Đông
Nam Bộ, Dữ liệu được xây dựng năm 2020

17

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_TiemNang
_TDMN/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
tiềm năng của vùng kinh tế Trung du Miền
núi phía Bắc, Dữ liệu được xây dựng năm
2020

18

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_ChatLuong
Dat_TDMN/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
Chất lượng đất của vùng kinh tế Trung du
Miền núi phía Bắc, Dữ liệu được xây dựng
năm 2020

19

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_KhoanhDT
_DiemDT_TDMN/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
khoanh điều tra của vùng kinh tế Trung du
Miền núi phía Bắc, Dữ liệu được xây dựng
năm 2020

20

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_ThoaiHoa_
TongHop_TDMN/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
thoái hóa tổng hợp của vùng kinh tế Trung
du Miền núi phía Bắc, Dữ liệu được xây
dựng năm 2020

21

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_TiemNang
_TN/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
tiềm năng của vùng kinh tế Tây Nguyên,
Dữ liệu được xây dựng năm 2020

22

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_ChatLuong
Dat_TN/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
Chất lượng đất của vùng kinh tế Tây
Nguyên, Dữ liệu được xây dựng năm 2020

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

23

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_KhoanhDT
_DiemDT_TN/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
khoanh điều tra của vùng kinh tế Tây
Nguyên, Dữ liệu được xây dựng năm 2020

24

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_ThoaiHoa_
TongHop_TN/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
thoái hóa tổng hợp của vùng kinh tế Tây
Nguyên, Dữ liệu được xây dựng năm 2020

25

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_TiemNang
_QG/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
tiềm năng Quốc Gia, Dữ liệu được xây
dựng năm 2020

26

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
DTDG/KG_DTDG_ThoaiHoa_
TongHop_QG/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu điều tra đánh giá
thoái hóa tổng hợp của Quốc Gia, Dữ liệu
được xây dựng năm 2020

Nhóm dữ liệu hiện trạng sử dụng đất
27

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/ Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
HTSDD/KG_KK_QG/MapServ Mapservice) của dữ liệu hiện trạng sử dụng
er
đất Quốc Gia, Dữ liệu được xây dựng năm
2014

28

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
HTSDD/KG_KK_VungBacTru
ngBoDHMT/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu hiện trạng sử dụng
đất của vùng kinh tế Bắc trung bộ Duyên
Hải Miền Trung, Dữ liệu được xây dựng
năm 2014

29

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
HTSDD/KG_KK_VungDBSon
gCuuLong/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu hiện trạng sử dụng
đất của vùng kinh tế Đồng bằng sông Cửu
Long, Dữ liệu được xây dựng năm 2014

30

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
HTSDD/KG_KK_VungDBSon
gHong/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu hiện trạng sử dụng
đất của vùng kinh tế Đồng bằng sông
Hồng, Dữ liệu được xây dựng năm 2014

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

31

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
HTSDD/KG_KK_VungDongN
amBo/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu hiện trạng sử dụng
đất của vùng kinh tế Đông Nam Bộ, Dữ
liệu được xây dựng năm 2014

32

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/ Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
HTSDD/KG_KK_VungTayNgu Mapservice) của dữ liệu hiện trạng sử dụng
yen/MapServer
đất của vùng kinh tế Tây Nguyên, Dữ liệu
được xây dựng năm 2014

33

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
HTSDD/KG_KK_VungTDMN
PB/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu hiện trạng sử dụng
đất của vùng kinh tế Trung du Miền núi
Phía Bắc, Dữ liệu được xây dựng năm
2014

Nhóm dữ liệu quy hoạch sử dụng đất
34

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/QH
SDD/KG_QH_CaNuoc/MapServe
r

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu quy hoạch sử
dụng đất đai Quốc Gia, Dữ liệu được xây
dựng giai đoạn 2010-2020

35

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
QHSDD/KG_QH_VungTDMN
PB/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu quy hoạch sử
dụng đất đai của vùng kinh tế Trung du
Miền núi Phía Bắc, Dữ liệu được xây dựng
giai đoạn 2010-2020

36

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
QHSDD/KG_QH_VungTayNg
uyen/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu quy hoạch sử
dụng đất đai của vùng kinh tế Tây Nguyên,
Dữ liệu được xây dựng giai đoạn 20102020

37

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
QHSDD/KG_QH_VungDongN
amBo/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu quy hoạch sử
dụng đất đai của vùng kinh tế Đông Nam
Bộ, Dữ liệu được xây dựng giai đoạn 20102020

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

38

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/
QHSDD/KG_QH_VungDBSon
gHong/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu quy hoạch sử
dụng đất đai của vùng kinh tế Đồng bằng
sông Hồng, Dữ liệu được xây dựng giai
đoạn 2010-2020

39

https://api.ngsp.gov.vn/gis/1.0/ Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
QHSDD/KG_QH_VungDBSCu Mapservice) của dữ liệu quy hoạch sử
uLong/MapServer
dụng đất đai của vùng kinh tế Đồng bằng
sông Cửu Long, Dữ liệu được xây dựng
giai đoạn 2010-2020

40

https://api.monre.gov.vn/datdai/
tw/1.0/server/rest/services/QHS
DD/KG_QH_VungBTBDHMT
g/MapServer

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST
Mapservice) của dữ liệu quy hoạch sử
dụng đất đai của vùng kinh tế Duyên Hải
Miền Trung, Dữ liệu được xây dựng giai
đoạn 2010-2020

