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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 BTC Bộ Tài chính 

3 CNTT Công nghệ thông tin 

4 CSDL Cơ sở dữ liệu 

5 DVCTT Dịch vụ công trực tuyến 

6 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  

7 HTTT Hệ thống thông tin 

8 HTTP Giao thức truyền siêu văn bản 

9 JSON Định dạng trao đổi dữ liệu mô tả đối tượng dạng 

kịch bản JavaScript 

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

11 NDXP Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

12 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 

13 SDK Bộ công cụ phát triển phần mềm 

14 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 Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá (Bộ Tài chính) 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 chia sẻ dữ liệu 

a) Thu thập giá kê khai từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến BTC. 

b) Thu thập dữ liệu đăng ký giá từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến BTC. 

c) Gửi giá kê khai sang hệ thống DVCTT của BTC qua Hệ thống kết nối, 

chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính. 

d) Thu thập dữ liệu hệ thống Cơ sở dữ liệu giá địa phương. 

đ) Nhận dữ liệu từ Hệ thống của Tổng cục Hải quan. 

e) Gửi dữ liệu Số doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ thẩm định giá sang Hệ thống thông tin thống kê tài chính. 

g) Nhận dữ liệu Kết quả thi cấp thẻ thẩm định viên về giá từ Hệ thống 

DVCTT của BTC. 
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3. Mô hình kết nối với NDXP 

 

Thông tin NDXP 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 

NDXP. 

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. 
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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 

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. 
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4. Các dịch vụ giao tiếp từ NDXP 

4.1. Lấy thông tin Token 

- Đường dẫn: https://api.ngsp.gov.vn/token 

- Method: POST 

- Cấu trúc gói tin 

Tên trường Mô tả Kiểu 

<HEADER>  

Content-Type 
application/x-www-form-

urlencoded 
String 

Authorization 

Basic Base64(consumer-

key:consumer-secret)(cặp khóa 

consumer-key và consumer-secret 

do LGSP cung cấp cho mỗi HTTT 

/ LGSP) 

String 

</HEADER>  

<BODY>  

    grant_type=client_credentials 

</BODY>  

Output 

TT Tên trường Kiểu Mô tả Ghi chú 

1  access_token 
String  Chuỗi token được cấp tương ứng với 

một phiên làm việc của một 

HTTT/LGSP 

2  scope 
String   

3  token_type 
String  Kiểu token 

4  expires_in 
Int  Thời gian token có hiệu lực (giây) 

Dữ liệu mẫu:  

{ 

    "access_token": "d32ed548-e44c-350c-b047-c10f829064fb", 

https://api.ngsp.gov.vn/token
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    "scope": "am_application_scope default", 

    "token_type": "Bearer", 

    "expires_in": 3600 

} 

4.2. Thu thập giá kê khai từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính 

qua Trục kết nối, chia sẽ dữ liệu quốc gia 

4.2.1. Nhận dữ liệu hồ sơ kê khai từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài 

chính qua Trục NDXP 

Đường dẫn: 

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hosokekhai/HoSoKeKhaiGiaBoTaiChi

nh  

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String  50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

 

Body 
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a.1. Nhận dữ liệu thông tin chung của hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  MAU_BIEU NUMBER(1) x 

Loại nghiệp vụ. Nhận 1 

trong 2 giá trị: 

2: Đăng ký giá 

3: Kê khai giá 

2.  LOAI_HO_SO NUMBER(1)  

Loại hồ sơ kê khai giá 

(MAU_BIEU= 3). Nhận 

1 trong 2 giá trị: 

0: Thông báo giá 

1: Kê khai giá 

Nếu MAU_BIEU= 2 thì 

để trống thông tin Loại 

hồ sơ. 

3.  LOAI_XNK NUMBER(1) x 

Loại giá là Giá xuất 

nhập khẩu hay Giá áp 

dụng trong nước. Nhận 

1 trong 3 giá trị: 

0: Giá bán trong nước 

1:  Giá xuất khẩu 

2: Giá nhập khẩu 

4.  
DOANH_NGHIEP

_DKKK 
STRING(50) x 

Mã số thuế của doanh 

nghiệp đăng ký giá, kê 

khai giá 

1.  SO_VAN_BAN STRING(500) x 

Số công văn đăng ký 

giá, kê khai giá của 

doanh nghiệp 

2.  
NGAY_THUC_HI

EN 

STRING(DA

TE) 
x 

Ngày đăng ký giá, kê 

khai giá theo công văn 

đăng ký giá, kê khai giá 
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ST

T 
Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

3.  
NGAY_BD_HIEU

_LUC 

STRING(DA

TE) 
x 

Ngày giá đăng ký, kê 

khai giá có hiệu lực theo 

công văn đăng ký, kê 

khai giá 

4.  QUOC_GIA_XNK STRING(100)  

Mã quốc gia xuất/ nhập 

khẩu. Mã Quốc gia tương 

ứng trong danh mục 

Quốc gia. Nhận nhiều giá 

trị, mỗi giá trị cách nhau 

dấu phẩy 

5.  TY_GIA STRING(10)  
Tỷ giá đối với loại giá 

xuất nhập khẩu 

6.  NGUOI_KY STRING(500)  

Người ký công văn đăng 

ký giá, kê khai giá của 

doanh nghiệp 

7.  NGAY_KY 
STRING(DA

TE) 
 

Ngày ký công văn đăng 

ký, kê khai giá của doanh 

nghiệp 

8.  TRICH_YEU 
STRING(400

0) 
 

Trích yếu trên công văn 

đăng ký giá, kê khai giá 

của doanh nghiệp 

9.  
PHAN_TICH_NG

UYEN_NHAN 

STRING(400

0) 
 

Nội dung tóm tắt phân 

tích nguyên nhân điều 

chỉnh giá 

10.  
CAN_BO_THU_L

Y 

STRING(50)  Tên tài khoan AD của 

cán bộ thụ lý hồ sơ 

11.  
NGAY_PHE_DU

YET 

STRING(DA

TE) 

x Ngày phê duyệt 

12.  
FILE_BANG_GIA STRING(BAS

ES64) 
x 

File bảng giá thu thập 

dạng excel trên DVCTT 
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ST

T 
Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

13.  
DS_FILE_DINH_

KEM 
OBJECT  x 

Danh sách file đính kèm 

hồ sơ 

14.  DS_HHDV_DKG OBJECT  x 

Danh sách sách giá hàng 

hóa dịch vụ chi tiết trong 

hồ sơ đăng ký giá 

15.  
DS_FILE_DINH_

KEM 
OBJECT  x 

Danh sách file đính kèm 

hồ sơ 

a.2. Nhận dữ liệu giá hàng hóa dịch vụ chi tiết trong hồ sơ đăng ký giá 

(DS_HHDV_DKG) 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  LOAI_GIA NUMBER(2) x 

Mã Loại giá 

tương ứng 

trong danh 

mục Loại giá 

2.  MA_HHDV STRING(200) x 

Mã hàng hóa 

dịch vụ đăng 

ký giá, kê khai 

giá của doanh 

nghiệp 

3.  MUC_GIA_CU NUMBER(19,2)  

Mức giá đăng 

ký, kê khai giá 

cũ 

4.  MUC_GIA_MOI NUMBER(19,2) x 

Mức giá đăng 

ký, kê khai giá 

mới hoặc đăng 

ký lần đầu 

5.  MUC_TANG_GIAM NUMBER(19,2)  
Mức giá tăng/ 

giảm 
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STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

6.  TY_LE NUMBER(19,2)  
Tỷ lệ tăng 

giảm 

7.  CHI_NHANH STRING(50)  

Mã chi nhánh 

của doanh 

nghiệp đăng ký 

giá, kê khai 

giá. Nhận 

nhiều giá trị, 

mỗi giá trị cách 

nhau dấu phẩy 

8.  KHO_HANG STRING(50)  

Mã kho hàng 

của doanh 

nghiệp đăng ký 

giá, kê khai 

giá. Nhận 

nhiều giá trị, 

mỗi giá trị cách 

nhau dấu phẩy 

9.  TINH_THANH STRING(50)  

Mã tỉnh thành 

áp dụng giá 

của doanh 

nghiệp. Mã 

tỉnh thành 

tương ứng 

trong danh 

mục địa bàn. 

Nhận nhiều giá 

trị, mỗi giá trị 

cách nhau dấu 

phẩy 

10.  DOI_TUONG_AP_DUNG STRING(50)  

Mã đối tượng 

áp dụng giá 

của doanh 

nghiệp đăng ký 

giá, kê khai 
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STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

giá. Nhận 

nhiều giá trị, 

mỗi giá trị cách 

nhau dấu phẩy. 

11.  

CHIET_KHAU_GIAM_GIA 

STRING(4000)  

Thông tin 

chiếu khấu 

giảm giá của 

mỗi HHDV 

12.  

DIEU_KIEN_GIAO_HANG 

STRING(4000)  

Thông tin điều 

kiện giao hàng, 

bao bì đóng gói 

của mỗi 

HHDV 

13.  GHI_CHU STRING(4000)  Ghi chú 

a.3. Nhận dữ liệu file đính kèm 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  MA_LOAI_FILE NUMBER(1) x 

Mã loại file tương 

ứng với danh mục 

loại file của CSDL 

quốc gia về giá: 

1: Thuyết minh cơ 

cấu tính giá 

2: Hồ sơ phương án 

tính giá 

5: Bảng tổng hợp các 

lần điều chỉnh giá 

7: Công văn KKG 

8: Bảng xây dựng 

hình thành mức giá 
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STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

bán hàng hóa, dịch 

vụ (.doc, xlsx) 

9: Bảng kê khai mức 

giá (.doc, xlsx) 

2.  TEN_FILE STRING(2000)  Tên file 

3.  

FILE_DINH_KEM 

STRING(BASES64) x 

File bảng giá thu 

thập dạng excel trên 

DVCTT 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "MAU_BIEU": 3, 

            "LOAI_HO_SO": 1, 

            "LOAI_XNK": 0, 

            "DOANH_NGHIEP_DKKK": "010971020911", 

            "SO_VAN_BAN": "ABC/Vb20222", 

            "NGAY_THUC_HIEN": "20210717", 

            "NGAY_BD_HIEU_LUC": "20210717", 

            "QUOC_GIA_XNK": null, 

            "TY_GIA": null, 

            "NGUOI_KY": null, 

            "NGAY_KY": "20210717", 

            "TRICH_YEU": "TRICH_YEUTRICH_YEU", 

            "PHAN_TICH_NGUYEN_NHAN": null, 

            "HINH_THUC_THANH_TOAN": null, 

            "CAN_BO_THU_LY": "huytq", 

            "NGAY_PHE_DUYET": "20210717", 

            "DS_HHDV_DKG": [ 

                { 

                    "LOAI_GIA": "LG10", 

                    "MA_HHDV": "010971020911-01", 

                    "MUC_GIA_CU": null, 

                    "MUC_GIA_MOI": 10000, 

                    "MUC_TANG_GIAM": null, 
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                    "TY_LE": null, 

                    "CHI_NHANH": null, 

                    "KHO_HANG": null, 

                    "TINH_THANH": null, 

                    "DOI_TUONG_AP_DUNG": null, 

                    "CHIET_KHAU_GIAM_GIA": null, 

                    "DIEU_KIEN_GIAO_HANG": null, 

                    "GHI_CHU": null 

                }, 

                { 

                    "LOAI_GIA": "LG10", 

                    "MA_HHDV": "010971020911-02", 

                    "MUC_GIA_CU": null, 

                    "MUC_GIA_MOI": 15000, 

                    "MUC_TANG_GIAM": null, 

                    "TY_LE": null, 

                    "CHI_NHANH": null, 

                    "KHO_HANG": null, 

                    "TINH_THANH": null, 

                    "DOI_TUONG_AP_DUNG": null, 

                    "CHIET_KHAU_GIAM_GIA": null, 

                    "DIEU_KIEN_GIAO_HANG": null, 

                    "GHI_CHU": null 

                } 

            ] 

        } 

     ] 

   } 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1 error_code String  Mã kết quả trả ra 

2 message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3 result 
String 

 
Kết quả dạng danh 

sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  
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- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.2.2. Nhận dữ liệu danh mục doanh nghiệp kê khai giá tại Bộ tài chính qua 

Trục NDXP 

Đường dẫn: 

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/doanhnghiep/DoanhNghiepKeKhaiBo

TaiChinh 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộ

c 

Ghi chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String  50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  
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Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộ

c 

Ghi chú 

<BODY>  

</BODY>  

Nhận dữ liệu danh mục doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá tại đơn vị: 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  TEN_DOANH_NGHIEP STRING(200) x 

Tên doanh nghiệp 

đăng ký giá, kê 

khai giá 

2.  MA_SO_THUE STRING(50) x 
Mã số thuế của 

doanh nghiệp 

3.  DIA_CHI STRING(500) x 
Địa chỉ của doanh 

nghiệp 

4.  LOAI_DN_KINH_DOANH NUMBER(1) x 

Loại hình kinh 

doanh của doanh 

nghiệp, bao gồm 1 

trong 2 giá trị: 

1: Doanh nghiệp 

sản xuất 

2: Doanh nghiệp 

dịch vụ 

5.  DON_VI_DKKK_GIA STRING (50) x 

Mã cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ đăng 

ký giá, kê khai giá 

của doanh nghiệp. 

Dữ liệu lấy trong 

danh mục đơn vị 

6.  GHI_CHU STRING(500)  Ghi chú 

Cấu trúc dữ liệu mẫu: 

{ 
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    "data": [ 

        { 

            "TEN_DOANH_NGHIEP": "CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT", 

            "MA_SO_THUE": " 010972083111", 

            "DIA_CHI": "Tầng 3, Số nhà 42 đường Kim Mã,, Phường Kim Mã, Quậ

n Ba Đình, Hà Nội", 

            "LOAI_DN_KINH_DOANH": 1, 

            "DON_VI_DKKK_GIA": "01", 

            "GHI_CHU": "API" 

        }, 

    { 

            "TEN_DOANH_NGHIEP": "CÔNG TY CỔ PHẦN ABC THĂNG LON

G", 

            "MA_SO_THUE": "010971020911", 

            "DIA_CHI": "Số 6, ngõ 810 La Thành,, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đìn

h, Hà Nội", 

            "LOAI_DN_KINH_DOANH": 1, 

            "DON_VI_DKKK_GIA": "01", 

            "GHI_CHU": "API" 

        } 

    ] 

} 

 

Output: 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result 
String 

 
Kết quả dạng danh 

sách 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 
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} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

4.2.3. Nhận dữ liệu danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá từ hệ thống 

DVCTT qua Trục NDXP 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hanghoadichvu/HangHoaDichVuKeKh

aiBoTaiChinh 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String  50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

4.2.3.1. Nhập dữ liệu/ cập nhật dữ liệu hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai 

giá tại đơn vị: 
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ST

T 
Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  MA_SO_THUE 
STRING(50

) 
x 

Mã số thuế của doanh 

nghiệp đăng ký giá, kê 

khai giá 

2.  MA_HHDV 
STRING(20

0) 
x 

Mã hàng hóa đăng ký 

giá, kê khai giá của 

doanh nghiệp 

3.  
TEN_THI_TRUONG_

HHDV 

STRING(10

00) 
x 

Tên hàng hóa đăng ký 

giá, kê khai giá của 

doanh nghiệp 

4.  LOAI_DKKK 
NUMBER(

1) 
x 

Loại hàng hóa dịch vụ, 

nhận 1 trong 2 giá trị: 

2: Đăng ký giá 

3: Kê khai giá 

5.  
MA_HANG_HOA_DIC

H_VU 

STRING(10

0) 
x 

Mã HHDV theo quy 

định của Bộ Tài chính. 

Lấy trong danh mục 

hàng hóa dịch vụ dùng 

chung 

(DM_HANG_HOA_DI

CH_VU) 

6.  DON_VI_TINH 
STRING 

(50) 
x 

Mã đơn vị tính tương 

ứng theo danh mục đơn 

vị tính dùng chung. 

7.  QUY_CACH 
STRING(50

0) 
 

Quy cách, đặc điểm của 

sản phẩm 

8.  GHI_CHU 
STRING 

(500) 
 

Ghi chú thông tin sản 

phẩm 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

  "data":  [{ 

"MA_SO_THUE":"010971020911", 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

"LOAI_DKKK" : "3", 

"MA_HANG_HOA" :"010971020911-01", 

"TEN_THI_TRUONG_HHDV" :"Sách giao khoa toán lớp 12", 

"MA_HANG_HOA_DICH_VU" :"30.0001", 

"DON_VI_TINH" :"DVT777", 

"QUY_CACH" :"Đóng bìa cứng", 

"GHI_CHU" :"Giá đã bao gồm VAT" 

}, 

{ 

"MA_SO_THUE":"010971020911", 

"LOAI_DKKK" : "3", 

"MA_HANG_HOA" :"010971020911-02", 

"TEN_THI_TRUONG_HHDV" :"Sách giao khoa văn lớp 12", 

"MA_HANG_HOA_DICH_VU" :"30.0001", 

"DON_VI_TINH" :"DVT777", 

"QUY_CACH" :"Đóng bìa cứng", 

"GHI_CHU" :"Giá đã bao gồm VAT" 

} 

]} 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result 
String 

 
Kết quả dạng danh 

sách 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.2.3.2. Nhận dữ liệu danh mục chi nhánh của doanh nghiệp kê khai giá tại BTC 

qua Trục kết nối, chia sẽ dữ liệu quốc gia 

Đường dẫn: 

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/chinhanh/ChiNhanhKeKhaiBoTaiChin

h 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String  50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhập dữ liệu/ cập nhật dữ liệu danh mục chi nhánh của doanh nghiệp đăng ký 

giá, kê khai giá tại đơnvị 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  MA_SO_THUE STRING(50) x 

Mã số thuế của doanh 

nghiệp Đăng ký giá, kê 

khai giá 

2.  MA_CHI_NHANH STRING(50) x 

Mã chi nhánh của doanh 

nghiệp Đăng ký giá, kê 

khai giá 

3.  TEN_CHI_NHANH STRING(2000) x 

Tên chi nhánh của doanh 

nghiệp Đăng ký giá, kê 

khai giá 

4.  DIA_CHI STRING(2000)  

Địa chỉ của chi nhánh 

của doanh nghiệp Đăng 

ký giá, kê khai giá 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

  "data":  [{ 

"MA_SO_THUE":"010971020911", 

"MA_CHI_NHANH" :"010971020911-01", 

"TEN_CHI_NHANH" :"Chi nhánh Hà Nội", 

"DIA_CHI" :"34/12 Thanh Xuân Hà nội" 

}, 

{ 

"MA_SO_THUE":"010971020911", 

"MA_CHI_NHANH" :"010971020911-03", 

"TEN_CHI_NHANH" :"Chi nhánh Đà Nẵng", 

"DIA_CHI" :"Hải Châu Đà Nẵng" 

} 

 

]} 

 

Output  



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result 
String 

 
Kết quả dạng danh 

sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.2.4. Nhận dữ liệu danh mục kho hàng của doanh nghiệp kê khai giá tại 

BTC qua Trục NDXP (Nhập dữ liệu/cập nhật dữ liệu) 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/khohang/KhoHangKeKhaiBoTaiChinh 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String  50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhập dữ liệu/ cập nhật dữ liệu danh mục kho hàng của doanh nghiệp đăng ký 

giá, kê khai giá tại đơn vị 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  MA_SO_THUE STRING(50) x 

Mã số thuế của doanh 

nghiệp Đăng ký giá, kê 

khai giá 

2.  MA_KHO_HANG STRING(50) x 

Mã kho hàng của doanh 

nghiệp Đăng ký giá, kê 

khai giá 

3.  TEN_KHO_HANG STRING(2000) x 

Tên kho hàng của doanh 

nghiệp Đăng ký giá, kê 

khai giá 

4.  DIA_CHI STRING(2000)  

Địa chỉ của kho hàng của 

doanh nghiệp Đăng ký 

giá, kê khai giá 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

 

{ 

  "data":  [ 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

{ 

"MA_SO_THUE":"010971020911", 

"MA_KHO_HANG" :"010971020911-004-01", 

"TEN_KHO_HANG" :"Kho hàng Vạn Xuân", 

"DIA_CHI" :"123 Thanh Xuân HN", 

}, 

{ 

"MA_SO_THUE":"010971020911", 

"MA_KHO_HANG" :"010971020911-004-02", 

"TEN_KHO_HANG" :"Kho Hàng tại Quận 1 - VTH", 

"DIA_CHI" :"134 Nguyễn Trãi Quận 1 - TP HCM", 

} 

 

]} 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result 
String 

 
Kết quả dạng danh 

sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – 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. Nhận dữ liệu danh mục đối tượng áp dụng của doanh nghiệp đăng ký 

giá, kê khai giá tại BTC qua Trục NDXP  

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/doituongapdung/DoiTuongApDungKe

KhaiBoTaiChinh 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String  50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhập dữ liệu/ cập nhật dữ liệu Danh mục đối tượng áp dụng của doanh nghiệp 

đăng ký giá, kê khai giá 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  MA_SO_THUE STRING(50) x 

Mã số thuế 

của doanh 

nghiệp đăng 

ký giá, kê 

khai giá 

2.  MA_DOI_TUONG_AP_DUNG STRING(50) x Mã đối 

tượng áp 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

dụng doanh 

nghiệp đăng 

ký giá, kê 

khai giá 

3.  TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG STRING(2000) x 

Tên đối 

tượng áp 

dụng của 

doanh 

nghiệp đăng 

ký giá, kê 

khai giá 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

 

{ 

  "data":  [{ 

"MA_SO_THUE":"010971020911", 

"MA_DOI_TUONG_AP_DUNG" :"1101", 

"TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG" :"Học sinh tiểu học" 

}, 

{ 

"MA_SO_THUE":"010971020911", 

"MA_DOI_TUONG_AP_DUNG" :"1102", 

"TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG" :"Gia đình có sổ hộ nghèo" 

} 

 

]} 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

3.  result 
String 

 
Kết quả dạng danh 

sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

 

 

4.3. Thu thập dữ liệu đăng ký giá từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ 

Tài chính qua Trục NDXP 

4.3.1. Nhận dữ liệu Hồ sơ giá đăng ký từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến 

Bộ Tài chính từ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hosodangky/HoSoDangKyBoTaiChinh 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String  50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhập dữ liệu/ cập nhật dữ liệu 

4.3.1.1. Nhận dữ liệu thông tin chung của hồ sơ đăng ký giá 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  MAU_BIEU NUMBER(1) x 

Loại nghiệp vụ. Nhận 

1 trong 2 giá trị: 

2: Đăng ký giá 

3: Kê khai giá 

2.  LOAI_XNK NUMBER(1) x 

Loại giá đăng ký, kê 

khai giá: 

 3: Đăng ký/ Kê khai 

giá thuốc trong nước. 

4: Đăng ký/Kê khai 

lại giá thuốc trong 

nước 

5: Đăng ký/ Kê khai 

giá thuốc nhập khẩu 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

6: Đăng ký/ Kê khai 

lại giá thuốc nhập 

khẩu 

3.  
DOANH_NGHIEP_

DKKK 
STRING(50) x 

Mã số thuế của doanh 

nghiệp đăng ký giá, 

kê khai giá 

4.  SO_VAN_BAN STRING(500) x 

Số công văn đăng ký 

giá, kê khai giá của 

doanh nghiệp 

5.  
NGAY_THUC_HIE

N 

STRING(DAT

E) 
x 

Ngày đăng ký giá, kê 

khai giá theo công văn 

đăng ký giá, kê khai 

giá 

6.  
NGAY_BD_HIEU_L

UC 

STRING(DAT

E) 
x 

Ngày giá đăng ký, kê 

khai giá có hiệu lực 

theo công văn đăng 

ký, kê khai giá 

7.  

DONVI_TTSL 

STRING(500) x 

Đơn vị gửi dữ liệu.Mã 

đơn vị tương ứng 

trong danh mục Đơn 

vị 

8.  CHI_NHANH STRING(50)  

Mã chi nhánh của 

doanh nghiệp đăng ký 

giá, kê khai giá. Nhận 

nhiều giá trị, mỗi giá 

trị cách nhau dấu phẩy 

9.  KHO_HANG STRING(50)  

Mã kho hàng của 

doanh nghiệp đăng ký 

giá, kê khai giá. Nhận 

nhiều giá trị, mỗi giá 

trị cách nhau dấu phẩy 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

10.  
DOI_TUONG_AP_D

UNG 
STRING(50)  

Mã đối tượng áp dụng 

giá của doanh nghiệp 

đăng ký giá, kê khai 

giá. Nhận nhiều giá 

trị, mỗi giá trị cách 

nhau dấu phẩy. 

11.  TY_GIA STRING(10)  
Tỷ giá đối với loại giá 

xuất nhập khẩu 

12.  NGAY_TY_GIA 
STRING(DAT

E) 
 Ngày tỷ giá 

13.  NGUOI_KY STRING(500)  

Người ký công văn 

đăng ký giá, kê khai 

giá của doanh nghiệp 

14.  NGAY_KY 
STRING(DAT

E) 
 

Ngày ký công văn 

đăng ký, kê khai giá 

của doanh nghiệp 

15.  TRICH_YEU STRING(4000)  

Trích yếu trên công 

văn đăng ký giá, kê 

khai giá của doanh 

nghiệp 

16.  
PHAN_TICH_NGU

YEN_NHAN 
STRING(4000)  

Nội dung tóm tắt phân 

tích nguyên nhân điều 

chỉnh giá 

17.  

NGUOI_TAO 

STRING(50) x 

Tài khoản chuyên 

viên của đơn vị trên 

CSDL quốc gia về giá 

18.  
NGAY_TAO STRING(DAT

E) 
 Ngày đồng bộ 

19.  

NGUOI_DUYET 

STRING(50) x 

Tài khoản lãnh đạo 

của đơn vị trên CSDL 

quốc gia về giá 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

20.  
NGAY_DUYET STRING(DAT

E) 
 Ngày đồng bộ 

21.  DS_HHDV_DKG OBJECT  x 

Danh sách sách giá 

hàng hóa dịch vụ chi 

tiết trong hồ sơ đăng 

ký giá 

22.  
DS_FILE_DINH_KE

M 
OBJECT  x 

Danh sách file đính 

kèm hồ sơ 

 

4.3.1.2. Nhận dữ liệu giá hàng hóa dịch vụ chi tiết trong hồ sơ đăng ký giá 

(DS_HHDV_DKG) 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  LOAI_GIA NUMBER(2) x 

Mã Loại giá tương ứng 

trong danh mục Loại 

giá 

2.  MA_HHDV STRING(200) x 

Mã hàng hóa dịch vụ 

đăng ký giá, kê khai 

giá của doanh nghiệp 

3.  MUC_GIA_CU NUMBER(19,2)  
Mức giá đăng ký, kê 

khai giá cũ 

4.  MUC_GIA_MOI NUMBER(19,2) x 

Mức giá đăng ký, kê 

khai giá mới hoặc đăng 

ký lần đầu 

5.  MUC_TANG_GIAM NUMBER(19,2)  Mức giá tăng/ giảm 

6.  TY_LE NUMBER(19,2)  Tỷ lệ tăng giảm 

7.  GHI_CHU STRING(4000)  Ghi chú 

4.3.1.3. Nhận dữ liệu file đính kèm (DS_FILE_DINH_KEM) 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

4.  MA_LOAI_FILE NUMBER(1) x 

Mã loại file tương 

ứng với danh mục 

loại file của CSDL 

quốc gia về giá: 

3: Thuyết minh cơ 

cấu tính giá 

4: Hồ sơ phương án 

tính giá 

6: Bảng tổng hợp các 

lần điều chỉnh giá 

11: Bảng đăng ký 

mức giá (.doc, xlsx) 

12: Công văn đăng 

ký giá 

5.  TEN_FILE STRING(2000)  Tên file 

6.  
FILE_DINH_KEM STRING(BASES64) x File đính kèm 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "MAU_BIEU": 2, 

            "LOAI_HO_SO": null, 

            "LOAI_XNK": 0, 

            "DOANH_NGHIEP_DKKK": "789601", 

            "SO_VAN_BAN": "vbdk/11-08-2021", 

            "NGAY_THUC_HIEN": "20210811", 

            "NGAY_BD_HIEU_LUC": "20210811", 

            "DONVI_TTSL": "01", 

            "QUOC_GIA_XNK": null, 

            "CHI_NHANH":null, 

            "KHO_HANG": null, 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

            "TINH_THANH": null, 

            "DOI_TUONG_AP_DUNG": null, 

            "TY_GIA": null, 

            "NGUOI_KY": null, 

            "NGAY_KY": "20210811", 

            "TRICH_YEU": null, 

            "PHAN_TICH_NGUYEN_NHAN": null, 

            "HINH_THUC_THANH_TOAN": null, 

            "NGUOI_TAO": "xen-tt", 

            "NGAY_TAO": "20210811", 

            "NGUOI_DUYET": "xen-tt", 

            "NGAY_DUYET": "20210811", 

            "DS_HHDV_DKG": [ 

                { 

                    "LOAI_GIA": "LG10", 

                    "MA_HHDV": "789601-01", 

                    "MUC_GIA_CU": null, 

                    "MUC_GIA_MOI": 9000, 

                    "MUC_TANG_GIAM": null, 

                    "TY_LE": null, 

                    "GHI_CHU": "Giá đã bao gồm VAT" 

                }, 

                 { 

                    "LOAI_GIA": "LG10", 

                    "MA_HHDV": "789601-02", 

                    "MUC_GIA_CU": null, 

                    "MUC_GIA_MOI": 15000, 

                    "MUC_TANG_GIAM": null, 

                    "TY_LE": null, 

                    "GHI_CHU": "Giá đã bao gồm VAT" 

                } 

            ] 

        } 

    ] 

} 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.3.2. Nhận dữ liệu danh mục doanh nghiệp đăng ký giá tại Bộ tài chính qua 

Trục NDXP 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/doanhnghiep/DoanhNghiepDangKyBo

TaiChinh 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE Mã loại dữ liệu String 10   



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

trao đổi 

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String  50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhận dữ liệu danh mục doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá tại đơn vị 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

7.  TEN_DOANH_NGHIEP STRING(200) x 

Tên doanh nghiệp 

đăng ký giá, kê 

khai giá 

8.  MA_SO_THUE STRING(50) x 
Mã số thuế của 

doanh nghiệp 

9.  DIA_CHI STRING(500) x 
Địa chỉ của doanh 

nghiệp 

10.  LOAI_DN_KINH_DOANH NUMBER(1) x 

Loại hình kinh 

doanh của doanh 

nghiệp, bao gồm 1 

trong 2 giá trị: 

1: Doanh nghiệp 

sản xuất 

2: Doanh nghiệp 

dịch vụ 

11.  DON_VI_DKKK_GIA STRING (50) x 
Mã cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ đăng 

ký giá, kê khai giá 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

của doanh nghiệp. 

Dữ liệu lấy trong 

danh mục đơn vị 

12.  GHI_CHU STRING(500)  Ghi chú 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "TEN_DOANH_NGHIEP": "Công ty Muối Hà Tĩnh", 

            "MA_SO_THUE": "789601", 

            "DIA_CHI": "105 Hồng Hà, P Trần Phú TP Hà Tĩnh", 

            "LOAI_DN_KINH_DOANH": 1, 

            "DON_VI_DKKK_GIA": "01", 

            "GHI_CHU": "GHI CHU" 

        } 

    ] 

} 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result 
String 

 
Kết quả dạng danh 

sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.3.3. Nhận dữ liệu Danh mục hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá tại BTC từ Hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hanghoadichvu/HangHoaDichVuDang

KyBoTaiChinh 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String  50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhận danh sách hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai giá tại đơn vị 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộ

c 

(x) 

Mô tả 

1.  MA_SO_THUE 
STRING(50

) 
x 

Mã số thuế của doanh 

nghiệp đăng ký giá, kê 

khai giá 

2.  MA_HHDV 
STRING(20

0) 
x 

Mã hàng hóa đăng ký giá, 

kê khai giá của doanh 

nghiệp 

3.  
TEN_THI_TRUONG_

HHDV 

STRING(10

00) 
x 

Tên hàng hóa đăng ký giá, 

kê khai giá của doanh 

nghiệp 

4.  LOAI_DKKK 
NUMBER(

1) 
x 

Loại hàng hóa dịch vụ, 

nhận 1 trong 2 giá trị: 

2: Đăng ký giá 

3: Kê khai giá 

5.  
MA_HANG_HOA_DIC

H_VU 

STRING(10

0) 
x 

Mã HHDV theo quy định 

của Bộ Tài chính. Lấy 

trong danh mục hàng hóa 

dịch vụ dùng chung 

(DM_HANG_HOA_DIC

H_VU) 

6.  DON_VI_TINH 
STRING 

(50) 
x 

Mã đơn vị tính tương ứng 

theo danh mục đơn vị 

tính dùng chung. 

7.  QUY_CACH 
STRING(50

0) 
 

Quy cách, đặc điểm của 

sản phẩm 

8.  GHI_CHU 
STRING 

(500) 
 

Ghi chú thông tin sản 

phẩm 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

Output  



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result 
String 

 
Kết quả dạng danh 

sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.3.4. Nhận dữ liệu Danh mục chi nhánh của doanh nghiệp đăng ký giá tại 

BTC từ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính 

Đường dẫn: 

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/chinhanh/ChiNhanhDangKyBoTaiChi

nh 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String  50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhận dữ liệu danh mục chi nhánh của doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá tại 

đơnvị 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

5.  MA_SO_THUE STRING(50) x 

Mã số thuế của doanh 

nghiệp Đăng ký giá, kê 

khai giá 

6.  MA_CHI_NHANH STRING(50) x 

Mã chi nhánh của doanh 

nghiệp Đăng ký giá, kê 

khai giá 

7.  TEN_CHI_NHANH STRING(2000) x 

Tên chi nhánh của doanh 

nghiệp Đăng ký giá, kê 

khai giá 

8.  DIA_CHI STRING(2000)  

Địa chỉ của chi nhánh 

của doanh nghiệp Đăng 

ký giá, kê khai giá 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

 

{ 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

  "data":  [{ 

"MA_SO_THUE":"789601", 

"MA_CHI_NHANH" :"789601-01", 

"TEN_CHI_NHANH" :"Chi nhánh Hà Nội", 

"DIA_CHI" :"34/12 Thanh Xuân Hà nội" 

}, 

{ 

"MA_SO_THUE":"789601", 

"MA_CHI_NHANH" :"789601-02", 

"TEN_CHI_NHANH" :"Chi nhánh TP HCM", 

"DIA_CHI" :"12 Trần Hưng Đạo Quận 1 - TP HCM" 

}, 

{ 

"MA_SO_THUE":"789601", 

"MA_CHI_NHANH" :"789601-03", 

"TEN_CHI_NHANH" :"Chi nhánh Đà Nẵng", 

"DIA_CHI" :"Hải Châu Đà Nẵng" 

} 

 

]} 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.3.5. Nhận dữ liệu Danh mục kho hàng của doanh nghiệp đăng ký giá tại 

BTC từ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/khohang/KhoHangDangKyBoTaiChin

h 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String  50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhận dữ liệu danh mục kho hàng của doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá tại 

đơn vị 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

5.  MA_SO_THUE STRING(50) x 

Mã số thuế của doanh 

nghiệp Đăng ký giá, kê 

khai giá 

6.  MA_KHO_HANG STRING(50) x 

Mã kho hàng của doanh 

nghiệp Đăng ký giá, kê 

khai giá 

7.  TEN_KHO_HANG STRING(2000) x 

Tên kho hàng của doanh 

nghiệp Đăng ký giá, kê 

khai giá 

8.  DIA_CHI STRING(2000)  

Địa chỉ của kho hàng của 

doanh nghiệp Đăng ký 

giá, kê khai giá 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

 

{ 

  "data":  [ 

{ 

"MA_SO_THUE":"789601", 

"MA_KHO_HANG" :"789601-004-01", 

"TEN_KHO_HANG" :"Kho hàng tại Hà Nội", 

"DIA_CHI" :"123 Thanh Xuân HN", 

}, 

{ 

"MA_SO_THUE":"789601", 

"MA_KHO_HANG" :"789601-004-02", 

"TEN_KHO_HANG" :"Kho Hàng tại TP HCM", 

"DIA_CHI" :"134 Nguyễn Trãi Quận 1 - TP HCM", 

} 

 

]} 

Output  



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result 
String 

 
Kết quả dạng danh 

sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.3.6. Nhận dữ liệu Danh mục đối tượng áp dụng của doanh nghiệp đăng ký 

giá tại BTC từ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/doituongapdung/DoiTuongApDungDa

ngKyBoTaiChinh 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhận dữ liệu Danh mục đối tượng áp dụng của doanh nghiệp đăng ký giá, kê 

khai giá 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

4.  MA_SO_THUE STRING(50) x 

Mã số thuế 

của doanh 

nghiệp đăng 

ký giá, kê 

khai giá 

5.  MA_DOI_TUONG_AP_DUNG STRING(50) x 

Mã đối 

tượng áp 

dụng doanh 

nghiệp đăng 

ký giá, kê 

khai giá 

6.  TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG STRING(2000) x 

Tên đối 

tượng áp 

dụng của 

doanh 

nghiệp đăng 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

ký giá, kê 

khai giá 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

 

{ 

  "data":  [{ 

"MA_SO_THUE":"789601", 

"MA_DOI_TUONG_AP_DUNG" :"1101", 

"TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG" :"Học sinh, sinh viên" 

}, 

{ 

"MA_SO_THUE":"789601", 

"MA_DOI_TUONG_AP_DUNG" :"1102", 

"TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG" :"Gia đình có sổ hộ nghèo" 

} 

 

]} 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result 
String 

 
Kết quả dạng danh 

sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.4. Gửi giá kê khai sang hệ thống DVCTT của BTC qua Hệ thống kết nối, 

chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính 

4.4.1. Gửi dữ liệu Danh mục doanh nghiệp kê khai giá tại BTC sang hệ thống 

DVCTT của BTC qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài 

chính 

4.4.1.1. Lấy tất cả danh mục 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/dulieukekhaigia/doanh_nghiep_kk_gia

_dm 

Method: GET 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Output  

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not null 

(x) 
Mô tả 

1.  MA_SO_THUE STRING (50) x 
Mã số thuế của doanh 

nghiệp 

2.  
TEN_DOANH_NG

HIEP 

STRING 

(200) 
x Tên doanh kê khai giá 

3.  DIA_CHI STRING(500)  
Địa chỉ của doanh 

nghiệp kê khai giá 

4.  
LOAI_DN_KINH_

DOANH 
NUMBER x 

1: Doanh nghiệp sản 

xuất 

2: Doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ 

5.  TRANG_THAI NUMBER x 

1: Hiện đang sử dụng 

0: Hiện đang không 

sử dụng 

 

Dữ liệu mẫu 

{ 

    "error_code": "0", 

    "message": "Thành công", 

    "result": [ 

        { 

            "MA_SO_THUE": "8", 

            "TEN_DOANH_NGHIEP": "Công ty cổ phần Vĩnh Hải Pro", 

            "DIA_CHI": "3", 

            "LOAI_DN_KINH_DOANH": 2.0, 

            "TRANG_THAI": 1.0 

        } 

    ] 

} 

 

4.4.1.2. Lấy theo tham số. 

Đường dẫn:  



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/dulieukekhaigia/doanh_nghiep_kk_gia 

Method: GET 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

MA_SO_THUE Mã số thuế String 50 x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

 

Output  

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not null 

(x) 
Mô tả 

6.  MA_SO_THUE STRING (50) x 
Mã số thuế của doanh 

nghiệp 

7.  
TEN_DOANH_NG

HIEP 

STRING 

(200) 
x Tên doanh kê khai giá 

8.  DIA_CHI STRING(500)  
Địa chỉ của doanh 

nghiệp kê khai giá 

9.  
LOAI_DN_KINH_

DOANH 
NUMBER x 

1: Doanh nghiệp sản 

xuất 

2: Doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ 

10.  TRANG_THAI NUMBER x 1: Hiện đang sử dụng 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not null 

(x) 
Mô tả 

0: Hiện đang không 

sử dụng 

 

Dữ liệu mẫu 

{ 

    "error_code": "0", 

    "message": "Thành công", 

    "result": [ 

        { 

            "MA_SO_THUE": "8", 

            "TEN_DOANH_NGHIEP": "Công ty cổ phần Vĩnh Hải Pro", 

            "DIA_CHI": "3", 

            "LOAI_DN_KINH_DOANH": 2.0, 

            "TRANG_THAI": 1.0 

        } 

    ] 

} 

 

4.4.2. Gửi dữ liệu danh mục hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp kê khai giá 

sang hệ thống DVCTT của BTC qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu 

số ngành tài chính 

Lấy theo tham số  

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/dulieukekhaigia/hhdv_doanh_nghiep 

Method: GET 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String  50   

MA_SO_THUE Mã số thuế String 50 x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

 

Output  

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not null 

(x) 
Mô tả 

1.  MA_SO_THUE STRING(50) x 
Mã số thuế của doanh 

nghiệp 

2.  
TEN_DOANH_NG

HIEP 
STRING(200) x Tên doanh kê khai giá 

3.  
MA_HANG_HOA_

DICH_VU 
STRING(100) x 

Mã hàng hóa, dịch vụ 

thuộc diện kê khai giá 

theo quy định của Nhà 

nước  

4.  
TEN_HANG_HOA

_DICH_VU 

STRING(4000

) 
x 

Tên hàng hóa, dịch vụ 

thuộc diện kê khai giá 

theo quy định của Nhà 

nước 

5.  MA_HANG_HOA STRING(200)  

Mã hàng hóa doanh 

nghiệp tự quy định 

cho hàng hóa của 

doanh nghiệp mình 

6.  
TEN_THI_TRUON

G_HHDV 

NSTRING(10

00) 
x 

Tên hàng hóa, dịch vụ 

của doanh nghiệp 

cung cấp trên thị 

trường 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not null 

(x) 
Mô tả 

7.  DON_VI_TINH_ID STRING(500)  

Mã của đơn vị tính 

tương ứng với hàng 

hóa, dịch vụ, 

Lưu ý, một hàng hóa, 

dịch vụ có thể có 

nhiều đơn vị tính, 

ngăn cách bởi dấu 

phẩy 

8.  
TEN_DON_VI_TI

NH 

STRING(4000

) 
 

Tên đơn vị tính của 

hàng hóa. Lưu ý, một 

hàng hóa, dịch vụ có 

thể có nhiều đơn vị 

tính, ngăn cách bởi 

dấu phẩy 

9.  QUY_CACH 
NSTRING(10

00) 
 

Quy cách của sản 

phẩm 

10.  DANG_BAO_CHE STRING(200)  

Dạng bào chế (Áp 

dụng với các mặt hàng 

thuốc) 

11.  HOAT_CHAT STRING(200)  

Hoạt chất (Áp dụng 

với các mặt hàng 

thuốc) 

12.  
NONG_DO_HAM_

LUONG 
STRING(200)  

Nồng độ, hàm lượng 

(Áp dụng với các mặt 

hàng thuốc) 

13.  
GIAY_DANG_KY

_LUU_HANH 
STRING(200)  

Giấy đăng ký lưu 

hành  (Áp dụng với 

các mặt hàng thuốc) 

14.  MA_QUOC_GIA STRING(100)  

Mã quốc gia (đối với 

hàng hóa nhập khẩu ở 

nước khác) 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not null 

(x) 
Mô tả 

15.  TEN_QUOC_GIA STRING(500)  

Tên quốc gia (đối với 

hàng hóa nhập khẩu ở 

nước khác) 

 

Dữ liệu mẫu 

{ 

    "error_code": "0", 

    "message": "Thành công", 

    "result": [ 

        { 

            "MA_SO_THUE": "8", 

            "TEN_DOANH_NGHIEP": "Công ty cổ phần Vĩnh Hải Pro", 

            "MA_HANG_HOA_DICH_VU": "16.0001", 

            "TEN_HANG_HOA_DICH_VU": "Thóc, gạo tẻ thường", 

            "MA_HANG_HOA": "2.1", 

            "TEN_THI_TRUONG_HHDV": "Gạo thơm Hưong lải 5% tấm", 

            "DON_VI_TINH_ID": "347", 

            "TEN_DON_VI_TINH": "đ/kg", 

            "QUY_CACH": "Bao 10 kg" 

        }, 

        { 

            "MA_SO_THUE": "8", 

            "TEN_DOANH_NGHIEP": "Công ty cổ phần Vĩnh Hải Pro", 

            "MA_HANG_HOA_DICH_VU": "16.0001", 

            "TEN_HANG_HOA_DICH_VU": "Thóc, gạo tẻ thường", 

            "MA_HANG_HOA": "2.2", 

            "TEN_THI_TRUONG_HHDV": "Gạo khang dân 5% tấm", 

            "DON_VI_TINH_ID": "347", 

            "TEN_DON_VI_TINH": "đ/kg", 

            "QUY_CACH": "Gạo khang dân 5% tấm" 

        } 

    ] 

} 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

4.4.3. Gửi dữ liệu danh mục chi nhánh của doanh nghiệp kê khai giá sang hệ 

thống DVCTT của BTC qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành 

tài chính 

4.4.3.1. Lấy tất cả danh mục 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/dulieukekhaigia/chi_nhanh_dm 

Method: GET 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộ

c 

Ghi chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

 

Output  

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not null 

(x) 
Mô tả 

1.  MA_SO_THUE STRING (50) x 
Mã số thuế của doanh 

nghiệp kê khai giá 

2.  
TEN_DOANH_NG

HIEP 

STRING 

(200) 
x 

Tên doanh nghiệp kê 

khai giá 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not null 

(x) 
Mô tả 

3.  MA_CHI_NHANH STRING (50) x Mã chi nhánh 

4.  
TEN_CHI_NHAN

H 

STRING 

(2000) 
x Tên chi nhánh 

5.  TRANG_THAI 
NUMBER(38,

0) 
x 

1: Hiện đang sử dụng 

0: Hiện đang không 

sử dụng 

 

 

Dữ liệu mẫu 

{ 

    "error_code": "0", 

    "message": "Thành công", 

    "result": [ 

        { 

            "MA_SO_THUE": "8", 

            "TEN_DOANH_NGHIEP": "Công ty cổ phần Vĩnh Hải Pro", 

            "MA_CHI_NHANH": "1.1", 

            "TEN_CHI_NHANH": "Chi nhánh Hà Nội", 

            "TRANG_THAI": 1.0 

        } 

    ] 

} 

 

4.4.3.2. Lấy theo tham số  

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/dulieukekhaigia/chi_nhanh 

Method: GET 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String  50   

MA_SO_THUE Mã số thuế String 50 x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

 

Output  

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not null 

(x) 
Mô tả 

6.  MA_SO_THUE STRING (50) x 
Mã số thuế của doanh 

nghiệp kê khai giá 

7.  
TEN_DOANH_NG

HIEP 

STRING 

(200) 
x 

Tên doanh nghiệp kê 

khai giá 

8.  MA_CHI_NHANH STRING (50) x Mã chi nhánh 

9.  
TEN_CHI_NHAN

H 

STRING 

(2000) 
x Tên chi nhánh 

10.  TRANG_THAI 
NUMBER(38,

0) 
x 

1: Hiện đang sử dụng 

0: Hiện đang không 

sử dụng 

 

 

Dữ liệu mẫu 

{ 

    "error_code": "0", 

    "message": "Thành công", 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

    "result": [ 

        { 

            "MA_SO_THUE": "8", 

            "TEN_DOANH_NGHIEP": "Công ty cổ phần Vĩnh Hải Pro", 

            "MA_CHI_NHANH": "1.1", 

            "TEN_CHI_NHANH": "Chi nhánh Hà Nội", 

            "TRANG_THAI": 1.0 

        } 

    ] 

} 

 

4.4.4. Gửi dữ liệu danh mục kho hàng của doanh nghiệp kê khai giá sang hệ 

thống DVCTT của BTC qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành 

tài chính 

4.4.4.1. Lấy tất cả danh mục 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/dulieukekhaigia/kho_hang_dm 

Method: GET 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String  50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

 

Output  

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not null 

(x) 
Mô tả 

1.  MA_SO_THUE STRING (50) x 
Mã số thuế của doanh 

nghiệp kê khai giá 

2.  
TEN_DOANH_NG

HIEP 

STRING 

(200) 
x 

Tên doanh nghiệp kê 

khai giá 

3.  MA_KHO_HANG STRING (50) x Mã Kho hàng 

4.  
TEN_ 

KHO_HANG 

STRING 

(2000) 
x Tên Kho hàng 

5.  TRANG_THAI NUMBER x 

1: Hiện đang sử dụng 

0: Hiện đang không 

sử dụng 

 

Dữ liệu mẫu 

{ 

    "error_code": "0", 

    "message": "Thành công", 

    "result": [ 

        { 

            "MA_SO_THUE": "8", 

            "TEN_DOANH_NGHIEP": "Công ty cổ phần Vĩnh Hải Pro", 

            "MA_KHO_HANG": "1.1", 

            "TEN_KHO_HANG": "Kho hàng: 256 - 1", 

            "TRANG_THAI": 1.0 

        } 

    ] 

} 

 

4.4.4.2. Lấy theo tham số 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/dulieukekhaigia/kho_hang 

Method: GET 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String  50   

MA_SO_THUE Năm dữ liệu String 50 x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

 

Output  

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not null 

(x) 
Mô tả 

6.  MA_SO_THUE STRING (50) x 
Mã số thuế của doanh 

nghiệp kê khai giá 

7.  
TEN_DOANH_NG

HIEP 

STRING 

(200) 
x 

Tên doanh nghiệp kê 

khai giá 

8.  MA_KHO_HANG STRING (50) x Mã Kho hàng 

9.  
TEN_ 

KHO_HANG 

STRING 

(2000) 
x Tên Kho hàng 

10.  TRANG_THAI NUMBER x 

1: Hiện đang sử dụng 

0: Hiện đang không 

sử dụng 

 

Dữ liệu mẫu 

{ 

    "error_code": "0", 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

    "message": "Thành công", 

    "result": [ 

        { 

            "MA_SO_THUE": "8", 

            "TEN_DOANH_NGHIEP": "Công ty cổ phần Vĩnh Hải Pro", 

            "MA_KHO_HANG": "1.1", 

            "TEN_KHO_HANG": "Kho hàng: 256 - 1", 

            "TRANG_THAI": 1.0 

        } 

    ] 

} 

 

4.4.5. Gửi dữ liệu danh mục đối tượng áp dụng của doanh nghiệp kê khai giá 

sang hệ thống DVCTT của BTC qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu 

số ngành tài chính 

4.4.5.1. Lấy tất cả danh mục 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/dulieukekhaigia/doi_tuong_ap_dung_

dm 

Method: GET 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String  50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

</BODY>  

 

Output  

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not null 

(x) 
Mô tả 

1.  MA_SO_THUE 
STRING 

(250) 
x 

Mã số thuế của doanh 

nghiệp kê khai giá 

2.  
TEN_DOANH_NG

HIEP 

STRING 

(200) 
x 

Tên doanh nghiệp kê 

khai giá 

3.  
MA_DOI_TUONG

_AP_DUNG 
STRING (50) x 

Mã đối tượng áp 

dụng 

4.  
TEN_DOI_TUON

G_AP_DUNG 

STRING 

(2000)  
x 

Tên đối tượng áp 

dụng 

5.  TRANG_THAI NUMBER x 

1: Hiện đang sử dụng 

0: Hiện đang không 

sử dụng 

 

Dữ liệu mẫu 

{ 

    "error_code": "0", 

    "message": "Thành công", 

    "result": [ 

        { 

            "MA_SO_THUE": "8", 

            "TEN_DOANH_NGHIEP": "Công ty cổ phần Vĩnh Hải Pro", 

            "MA_DOI_TUONG_AP_DUNG": "1.1", 

            "TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG": "Đối tượng 256-1", 

            "TRANG_THAI": 1.0 

        } 

    ] 

} 

 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

4.4.5.2. Lấy theo tham số 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/dulieukekhaigia/doi_tuong_ap_dung 

Method: GET 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

MA_SO_THUE Mã số thuế String 50 x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

 

Output  

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not null 

(x) 
Mô tả 

6.  MA_SO_THUE 
STRING 

(250) 
x 

Mã số thuế của doanh 

nghiệp kê khai giá 

7.  
TEN_DOANH_NG

HIEP 

STRING 

(200) 
x 

Tên doanh nghiệp kê 

khai giá 

8.  
MA_DOI_TUONG

_AP_DUNG 
STRING (50) x Mã đối tượng áp dụng 

9.  
TEN_DOI_TUON

G_AP_DUNG 

STRING 

(2000)  
x 

Tên đối tượng áp 

dụng 

10.  TRANG_THAI NUMBER x 1: Hiện đang sử dụng 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not null 

(x) 
Mô tả 

0: Hiện đang không 

sử dụng 

 

Dữ liệu mẫu 

{ 

    "error_code": "0", 

    "message": "Thành công", 

    "result": [ 

        { 

            "MA_SO_THUE": "8", 

            "TEN_DOANH_NGHIEP": "Công ty cổ phần Vĩnh Hải Pro", 

            "MA_DOI_TUONG_AP_DUNG": "1.1", 

            "TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG": "Đối tượng 256-1", 

            "TRANG_THAI": 1.0 

        } 

    ] 

} 

 

4.4.6. Gửi dữ liệu hồ sơ kê khai giá tại Bộ Tài chính sang hệ thống DVCTT 

của BTC (Trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp) qua Hệ thống 

kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính 

4.4.6.1. Lấy tất cả danh mục 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/dulieukekhaigia/ho_so_ke_khai_gia_d

m 

Method: GET 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE Mã loại dữ liệu String 10   



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

trao đổi 

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

MA_SO_THUE Mã số thuế String 50 x  

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

 

Output  

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not 

null 
Mô tả 

1.  MA_HO_SO STRING x 
Mã hồ sơ kê khai giá, là duy 

nhất trong hệ thống. 

2.  MA_SO_THUE STRING x 

Mã số thuế của doanh nghiệp 

kê khai giá. 

Lấy thông tin trong gói tin 

Danh mục doanh nghiệp kê 

khai giá 

3.  
TEN_DOANH_

NGHIEP 
STRING x Tên doanh nghiệp kê khai giá 

4.  LOAI_XNK STRING x 

Trường thông tin này quy định 

Giá kê khai là giá xuất, nhập 

khẩu hay Giá áp dụng trong 

nước. Nhận một trong ba giá 

trị: 

0: Giá bán trong nước 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not 

null 
Mô tả 

1:  Giá xuất khẩu 

2: Giá nhập khẩu 

5.  SO_VAN_BAN STRING x 
Số công văn Kê khai giá của 

doanh nghiệp 

6.  
NGAY_THUC_

HIEN 

STRING(DA

TE) 
x 

Ngày Kê khai giá theo công 

văn Kê khai giá.  

Dữ liệu kiểu DD/MM/YYYY 

7.  
NGAY_BD_HIE

U_LUC 

STRING(DA

TE) 
x 

Ngày giá đăng ký có hiệu lực 

theo công văn Kê khai giá 

Dữ liệu kiểu DD/MM/YYYY 

8.  TY_GIA STRING  
Tỷ giá đối với loại giá xuất 

nhập khẩu 

9.  NGUOI_KY STRING  
Người ký công văn Kê khai giá 

của doanh nghiệp 

10.  NGAY_KY 
STRING(DA

TE) 
 

Ngày ký công văn Kê khai giá 

của doanh nghiệp 

Dữ liệu kiểu DD/MM/YYYY 

11.  TRICH_YEU STRING  
Trích yếu trên công văn Kê 

khai giá của doanh nghiệp 

12.  
QUOC_GIA_X

NK 
STRING  

Mã quốc gia xuất/ nhập khẩu. 

Mã Quốc gia tương ứng trong 

danh mục Quốc gia. Nhận 

nhiều giá trị, mỗi giá trị cách 

nhau dấu phẩy 

13.  CHI_NHANH STRING  

Mã chi nhánh của doanh 

nghiệp Kê khai giá. Nhận nhiều 

giá trị, mỗi giá trị cách nhau 

dấu phẩy. 

Danh mục chi nhánh được 

cung cấp ở gói tin Danh mục 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not 

null 
Mô tả 

chi nhánh doanh nghiệp kê 

khai giá 

14.  KHO_HANG STRING  

Mã kho hàng của doanh nghiệp 

Kê khai giá. Nhận nhiều giá trị, 

mỗi giá trị cách nhau dấu phẩy 

Danh mục kho hàng được cung 

cấp ở gói tin danh mục kho 

hàng của doanh nghiệp kê khai 

giá 

15.  TINH_THANH STRING  

Mã tỉnh thành áp dụng giá của 

doanh nghiệp. Mã tỉnh thành 

tương ứng trong danh mục địa 

bàn. Nhận nhiều giá trị, mỗi giá 

trị cách nhau dấu phẩy 

16.  
DOI_TUONG_

AP_DUNG 
STRING  

Mã đối tượng áp dụng giá của 

doanh nghiệp Kê khai giá. 

Nhận nhiều giá trị, mỗi giá trị 

cách nhau dấu phẩy. 

Danh mục đối tượng áp dụng 

được cung cấp ở gói tin Danh 

mục đối tượng áp dụng của 

doanh nghiệp kê khai giá 

17.  
HINH_THUC_T

HANH_TOAN 
STRING  

Mã hình thức thanh toán tương 

ứng trong danh mục hình thức 

thanh toán. Nhận nhiều giá trị, 

mỗi giá trị cách nhau dấu phẩy. 

18.  
DS_HHDV_KK

G 
OBJECT  x 

Danh sách sách giá hàng hóa 

dịch vụ chi tiết trong hồ sơ kê 

khai giá 

 Danh sách hàng  hóa, dịch vụ kê khai chi tiết trong hồ sơ kê  

khai giá: 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Not 

null 

(x) 

Mô tả 

1.  MA_HO_SO STRING x Mã hồ sơ kê khai giá 

2.  LOAI_GIA STRING x 
Mã Loại giá, được lấy trong 

danh mục Loại giá. 

3.  MA_HHDV STRING x 

Mã hàng hóa dịch vụ Kê khai 

giá của doanh nghiệp. 

Được lấy thông tin từ gói tin 

Danh mục hàng hóa kê khai của 

doanh nghiệp 

4.  MUC_GIA_CU NUMBER  

Mức giá bán hiện hành. Trường 

này Null trong trường hợp hàng 

hóa được kê khai lần đầu. 

5.  MUC_GIA_MOI NUMBER x 
Mức giá kê khai mới hoặc kê 

khai lần đầu. 

6.  GHI_CHU STRING  Ghi chú 

 

4.4.6.2. Lấy theo tham số 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/dulieukekhaigia/ho_so_ke_khai_gia 

Method: GET 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

MA_SO_THUE Mã số thuế String 50 x  

NGAY_DU_LIEU Ngày dữ liệu date 8 x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

 

Output  

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not 

null 
Mô tả 

19.  MA_HO_SO STRING x 
Mã hồ sơ kê khai giá, là duy 

nhất trong hệ thống. 

20.  MA_SO_THUE STRING x 

Mã số thuế của doanh nghiệp 

kê khai giá. 

Lấy thông tin trong gói tin 

Danh mục doanh nghiệp kê 

khai giá 

21.  
TEN_DOANH_

NGHIEP 
STRING x Tên doanh nghiệp kê khai giá 

22.  LOAI_XNK STRING x 

Trường thông tin này quy định 

Giá kê khai là giá xuất, nhập 

khẩu hay Giá áp dụng trong 

nước. Nhận một trong ba giá 

trị: 

0: Giá bán trong nước 

1:  Giá xuất khẩu 

2: Giá nhập khẩu 

23.  SO_VAN_BAN STRING x 
Số công văn Kê khai giá của 

doanh nghiệp 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not 

null 
Mô tả 

24.  
NGAY_THUC_

HIEN 

STRING(DA

TE) 
x 

Ngày Kê khai giá theo công 

văn Kê khai giá.  

Dữ liệu kiểu DD/MM/YYYY 

25.  
NGAY_BD_HIE

U_LUC 

STRING(DA

TE) 
x 

Ngày giá đăng ký có hiệu lực 

theo công văn Kê khai giá 

Dữ liệu kiểu DD/MM/YYYY 

26.  TY_GIA STRING  
Tỷ giá đối với loại giá xuất 

nhập khẩu 

27.  NGUOI_KY STRING  
Người ký công văn Kê khai giá 

của doanh nghiệp 

28.  NGAY_KY 
STRING(DA

TE) 
 

Ngày ký công văn Kê khai giá 

của doanh nghiệp 

Dữ liệu kiểu DD/MM/YYYY 

29.  TRICH_YEU STRING  
Trích yếu trên công văn Kê 

khai giá của doanh nghiệp 

30.  
QUOC_GIA_X

NK 
STRING  

Mã quốc gia xuất/ nhập khẩu. 

Mã Quốc gia tương ứng trong 

danh mục Quốc gia. Nhận 

nhiều giá trị, mỗi giá trị cách 

nhau dấu phẩy 

31.  CHI_NHANH STRING  

Mã chi nhánh của doanh 

nghiệp Kê khai giá. Nhận nhiều 

giá trị, mỗi giá trị cách nhau 

dấu phẩy. 

Danh mục chi nhánh được 

cung cấp ở gói tin Danh mục 

chi nhánh doanh nghiệp kê 

khai giá 

32.  KHO_HANG STRING  

Mã kho hàng của doanh nghiệp 

Kê khai giá. Nhận nhiều giá trị, 

mỗi giá trị cách nhau dấu phẩy 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not 

null 
Mô tả 

Danh mục kho hàng được cung 

cấp ở gói tin danh mục kho 

hàng của doanh nghiệp kê khai 

giá 

33.  TINH_THANH STRING  

Mã tỉnh thành áp dụng giá của 

doanh nghiệp. Mã tỉnh thành 

tương ứng trong danh mục địa 

bàn. Nhận nhiều giá trị, mỗi giá 

trị cách nhau dấu phẩy 

34.  
DOI_TUONG_

AP_DUNG 
STRING  

Mã đối tượng áp dụng giá của 

doanh nghiệp Kê khai giá. 

Nhận nhiều giá trị, mỗi giá trị 

cách nhau dấu phẩy. 

Danh mục đối tượng áp dụng 

được cung cấp ở gói tin Danh 

mục đối tượng áp dụng của 

doanh nghiệp kê khai giá 

35.  
HINH_THUC_T

HANH_TOAN 
STRING  

Mã hình thức thanh toán tương 

ứng trong danh mục hình thức 

thanh toán. Nhận nhiều giá trị, 

mỗi giá trị cách nhau dấu phẩy. 

36.  
DS_HHDV_KK

G 
OBJECT  x 

Danh sách sách giá hàng hóa 

dịch vụ chi tiết trong hồ sơ kê 

khai giá 

 Danh sách hàng  hóa, dịch vụ kê khai chi tiết trong hồ sơ kê  

khai giá: 

STT Tên trường Kiểu 

Not 

null 

(x) 

Mô tả 

7.  MA_HO_SO STRING x Mã hồ sơ kê khai giá 

8.  LOAI_GIA STRING x 
Mã Loại giá, được lấy trong 

danh mục Loại giá. 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Not 

null 

(x) 

Mô tả 

9.  MA_HHDV STRING x 

Mã hàng hóa dịch vụ Kê khai 

giá của doanh nghiệp. 

Được lấy thông tin từ gói tin 

Danh mục hàng hóa kê khai của 

doanh nghiệp 

10.  MUC_GIA_CU NUMBER  

Mức giá bán hiện hành. Trường 

này Null trong trường hợp hàng 

hóa được kê khai lần đầu. 

11.  MUC_GIA_MOI NUMBER x 
Mức giá kê khai mới hoặc kê 

khai lần đầu. 

12.  GHI_CHU STRING  Ghi chú 

 

4.5. Thu thập dữ liệu hệ thống Cơ sở dữ liệu giá địa phương qua Trục kết 

nối, chia sẽ dữ liệu quốc gia 

4.5.1. Nhận dữ liệu Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ từ Hệ thống CSDL về 

giá tại địa phương 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hosokekhai/HoSoKeKhaiGiaThiTruon

g 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhập dữ liệu/ cập nhật dữ liệu 

a. Nhận dữ liệu thông tin chung  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  DIA_BAN STRING(50) x 
Mã địa bàn tương ứng 

trong danh mục địa bàn 

2.  NGUON_SO_LIEU STRING(50) x 

Mã đơn vị là nguồn cung 

cấp số liệu trong danh mục 

nguồn số liệu 

3.  DINH_KY NUMBER(2) x 

Kỳ báo cáo, các giá trị bao 

gồm: 

 19: Ngày 

 26: 15 ngày 

 22: Tuần 

 24: Tháng 

 21: Quý 

 27: Năm 

4.  THOI_GIAN_BC_1 
NUMBER(100

) 
x 

Kỳ báo cáo chi tiết ứng với 

định kỳ báo cáo chi tiết cấp 

2, ứng với các giá trị: Quý, 

15 ngày, tuần, ngày. 

5.  THOI_GIAN_BC_2 
NUMBER(100

) 
 Kỳ báo cáo chi tiết cấp 1, 

ứng với các định kỳ: 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

Tháng. Thời gian bao cáo 

1 nhận các giá trị từ Tháng 

1 đến tháng 12. 

6.  
THOI_GIAN_BC_N

AM 
NUMBER (4) x Năm của kỳ báo cáo 

7.  
FILE_DINH_KEM_

WORD 

STRING(BAS

ES64) 
x File đính kèm dạng word 

8.  
FILE_DINH_KEM_

PDF 

STRING(BAS

ES64) 
x File đính kèm dạng PDF 

9.  NGUOI_TAO STRING (50) x 

Tên tài khoản nhập dữ liệu 

tương ứng của đơn vị trên 

Cơ sở dữ liệu giá quốc gia 

10.  NGUOI_DUYET STRING (50) x 

Tên tài khoản duyệt dữ liệu 

tương ứng của đơn vị trên 

Cơ sở dữ liệu giá quốc gia 

11.  DS_HHDV_TT OBJECT  x 

Danh sách sách giá hàng 

hóa dịch vụ chi tiết trong 

kỳ báo cáo.  

 

b. Nhận dữ liệu giá hàng hóa dịch vụ chi tiết trong kỳ báo cáo (DS_HHDV_TT) 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  LOAI_GIA NUMBER (1) x 

Loại giá của hàng 

hóa dịch vụ, các giá 

trị bao gồm: 

 5: Giá bán lẻ 

 10: Gián bán 

buôn 

2.  MA_HHDV STRING (50) x Mã hàng hóa dịch 

vụ tương ứng theo 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

danh mục hàng hóa 

dịch vụ báo giá thị 

trường theo quy 

định của Thông tư 

số 116/2018/TT-

BTC 

3.  DON_VI_TINH STRING (50) x 

Mã đơn vị tính 

tương ứng theo 

danh mục đơn vị 

tính 

4.  GIA_KY_NAY NUMBER(18,0) x Giá kỳ này 

5.  NGUON_THONG_TIN NUMBER (1) x 

Mã nguồn thông tin: 

1: Do trực tiếp điều 

tra thu thập 

2: Do cơ quan/đơn 

vị quản lý nhà nước 

có liên quan cung 

cấp/báo cáo theo 

quy định 

3: Từ thống kê đăng 

ký giá, kê khai giá, 

thông báo giá của 

doanh nghiệp 

4: Hợp đồng mua tin 

5: Các nguồn thông 

tin khác 

6.  GHI_CHU STRING (500)  

Thông tin ghi chú 

của hàng hóa dịch 

vụ 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

 "data": [ 

  { 

   "DIA_BAN": "80", 

   "NGUON_SO_LIEU": "0201", 

   "DINH_KY": 24, 

   "THOI_GIAN_BC_1": 1, 

   "THOI_GIAN_BC_2": 1, 

   "THOI_GIAN_BC_NAM": 2020, 

   "FILE_DINH_KEM_WORD": 

"UEsDBBQABgAIAAAAIQDfpNJsWgEAACAFAAATAAgCW0NvbnRlbnRf

VHlwZXNdLnhtbCCiBAIooAACAAAAAA…AAAAAAAAG8pAABkb2NQc

m9wcy9hcHAueG1sUEsFBgAAAAALAAsAwQIAABYsAAAAAA==", 

   "FILE_DINH_KEM_PDF": 

"JVBERi0xLjcNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvU

GFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhlbi…..….k0OS9YUmVmU3RtIDQxNjM2Pj4N

CnN0YXJ0eHJlZg0KNDI3MDYNCiUlRU9G", 

   "NGUOI_TAO": "chinhvd", 

   "NGUOI_DUYET": "chinhvd", 

   "DS_HHDV_TT": [ 

    { 

     "LOAI_GIA": "4", 

     "MA_HHDV": "10.0001", 

     "DON_VI_TINH": "DVT4501", 

     "NGUON_THONG_TIN": 2, 

     "GHI_CHU": "10.0001" 

    }, 

    { 

     "LOAI_GIA": "5", 

     "MA_HHDV": "01.0002", 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

     "DON_VI_TINH": "DVT4501", 

     "NGUON_THONG_TIN": 2, 

     "GHI_CHU": "10.0001" 

    } 

   ] 

  } 

 ] 

} 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

4.5.2. Nhận dữ liệu Danh mục hàng hóa, dịch vụ thu thập giá thị trường của 

Tỉnh từ Hệ thống CSDL về giá tại địa phương 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hanghoadichvu/HangHoaDichVuThuT

hapGiaThiTruongTinh 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhập dữ liệu/ cập nhật dữ liệu danh sách hàng hóa, dịch vụ  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  DIA_BAN STRING(50) x 

Mã địa bàn 

tương ứng 

trong danh 

mục địa bàn 

2.  NHOM_HHDV STRING(50) x 
Mã nhóm hàng 

hóa dịch vụ 

tương ứng 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

trong danh 

mục nhóm 

hàng hóa dịch 

vụ 

3.  MA_HHDV STRING(50) x 

Mã hàng hóa 

dịch vụ tương 

ứng trong danh 

mục hàng hóa 

dịch vụ báo 

cáo giá thị 

trường của Bộ 

Tài chính 

4.  MA_HHDV_TINH_THANH STRING(100) x 

Mã hàng hóa 

dịch vụ theo 

quy định của 

tỉnh 

5.  TEN_HHDV_TINH_THANH STRING(1000) x 

Tên Hàng hóa 

dịch vụ tương 

ứng với mã 

hàng hóa dịch 

vụ của tỉnh 

6.  DAC_DIEM_KY_THUAT STRING(1000)  

Đặc điểm, mô 

tả Hàng hóa 

dịch vụ tương 

ứng với mã 

hàng hóa dịch 

vụ của tỉnh 

7.  DON_VI_TINH STRING(50) x 

Mã đơn vị tính 

tương ứng 

trong danh 

mục đơn vị 

tính 

8.  NGUOI_TAO STRING x Tên tài khoản 

nhập dữ liệu 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

tương ứng của 

đơn vị trên Cơ 

sở dữ liệu giá 

quốc gia 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "DIA_BAN": "80", 

            "NHOM_HANG_HOA_DICH_VU": "3", 

            "MA_HANG_HOA_DICH_VU": "10.0001", 

            "DON_VI_TINH": "DVT4501", 

            "NGUOI_TAO": "nguyetdt" 

        }, 

        { 

            "DIA_BAN": "80", 

            "NHOM_HANG_HOA_DICH_VU": "3", 

            "MA_HANG_HOA_DICH_VU": "10.0001", 

            "DON_VI_TINH": "DVT4501", 

            "NGUOI_TAO": "nguyetdt" 

        } 

    ] 

} 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  
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Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.5.3. Nhận dữ liệu Giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh ban hành từ Hệ 

thống CSDL về giá tại địa phương 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hosokekhai/GiaTinhThueTaiNguyen 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  
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Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

</BODY>  

Nhập dữ liệu/ cập nhật dữ liệu 

a. Nhận dữ liệu thông tin chung  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  DIA_BAN STRING(50) x 
Mã địa bàn tương ứng 

trong danh mục địa bàn 

2.  NGUON_SO_LIEU STRING(50) x 

Mã đơn vị là nguồn cung 

cấp số liệu trong danh 

mục nguồn số liệu 

3.  SO_VAN_BAN NUMBER(50) x 

Số quyết định ban hành 

bảng giá tính thuế tài 

nguyên 

4.  NGAY_THUC_HIEN 
STRING(DAT

E) 
x Ngày ban hành quyết 

5.  
NGAY_BD_HIEU_L

UC 

STRING(DAT

E) 
x 

Ngày hiệu lực của quyết 

định 

6.  
NGAY_KT_HIEU_L

UC 

STRING(DAT

E) 
 Ngày kết thúc hiệu lực 

7.  NGUOI_TAO STRING (50) x 

Tên tài khoản nhập dữ 

liệu tương ứng của đơn 

vị trên Cơ sở dữ liệu giá 

quốc gia 

8.  NGUOI_DUYET STRING (50) x 

Tên tài khoản duyệt dữ 

liệu tương ứng của đơn 

vị trên Cơ sở dữ liệu giá 

quốc gia 

9.  
DS_TAI_NGUYEN_

CT 
OBJECT  x 

Danh sách sách giá tài 

nguyên chi tiết trong kỳ 

báo cáo.  



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

 

b. Nhận dữ liệu giá hàng hóa dịch vụ chi tiết trong kỳ báo cáo 

(DS_TAI_NGUYEN_CT) 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  
MA_TAI_NGUYEN STRING (50) x Mã tài nguyên của tỉnh 

2.  
GIA_TINH_THUE NUMBER 

(18,0) 
x 

Giá tài nguyên theo 

quyết định 

3.  
THUE_SUAT NUMBER 

(18,2) 
 

Thuế suất của tài 

nguyên (nếu có) 

4.  GHI_CHU 
STRING 

(500) 
 Thông tin ghi chú  

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "DIA_BAN": "82", 

            "NGUON_SO_LIEU": "0145", 

            "SO_VAN_BAN": "10/2018/QĐ-UBND", 

            "NGAY_THUC_HIEN": "20210816", 

            "NGAY_BD_HIEU_LUC": "20180401", 

            "NGAY_KT_HIEU_LUC": "20221231", 

            "NGUOI_TAO": "letn", 

            "NGUOI_DUYET": "letn", 

            "DS_TAI_NGUYEN_CT": [ 

                { 

                    "MA_TAI_NGUYEN": "I101", 

                    "GIA_TINH_THUE": 8000000, 

                    "THUE_SUAT": null, 

                    "GHI_CHU": "Giá tính thuế tài nguyên" 

                }, 

                { 

                    "MA_TAI_NGUYEN": "I10201", 

                    "GIA_TINH_THUE": 250000, 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

                    "THUE_SUAT": null, 

                    "GHI_CHU": "Giá tính thuế tài nguyên" 

                }, 

                { 

                    "MA_TAI_NGUYEN": "I10202", 

                    "GIA_TINH_THUE": 450000, 

                    "THUE_SUAT": null, 

                    "GHI_CHU": "Giá tính thuế tài nguyên" 

                }, 

                { 

                    "MA_TAI_NGUYEN": "I10301", 

                    "GIA_TINH_THUE": 210000, 

                    "THUE_SUAT": null, 

                    "GHI_CHU": "Giá tính thuế tài nguyên" 

                }, 

                { 

                    "MA_TAI_NGUYEN": "I201", 

                    "GIA_TINH_THUE": 490000, 

                    "THUE_SUAT": null, 

                    "GHI_CHU": "Giá tính thuế tài nguyên" 

                } 

                 

             

            ] 

        } 

    ] 

} 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.5.4. Nhận dữ liệu Danh mục tài nguyên của tỉnh từ Hệ thống CSDL về giá 

tại địa phương 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/dulieu/DanhMucTaiNguyenTinh 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhận danh sách tài nguyên  



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  

DIA_BAN STRING(50) x Mã địa bàn 

tương ứng 

trong danh 

mục địa bàn 

2.  
MA_TAI_NGUYEN STRING(50) x Mã Tài 

nguyên tỉnh 

3.  
TEN_TAI_NGUYEN STRING(500) x Tên tài 

nguyên tỉnh 

4.  
CAP_TAI_NGUYEN NUMBER(1) x Cấp tài 

nguyên 

5.  

DON_VI_TINH STRING(50) x Mã đơn vị 

tính tương 

ứng trong 

danh mục 

đơn vị tính 

6.  

MA_TAI_NGUYEN_TINH_CHA STRING(50) x Mã tài 

nguyên cấp 

cha 

7.  

TAI_NGUYEN_BTC STRING(50) x Mã tài 

nguyên 

Tương ứng 

với Khung 

giá tính 

thuế tài 

nguyên do 

Bộ Tài 

chính quy 

định.  

8.  

NGUOI_TAO STRING(100) x Tên tài 

khoản nhập 

dữ liệu 

tương ứng 

của đơn vị 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

trên Cơ sở 

dữ liệu giá 

quốc gia 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "DIA_BAN": "50", 

            "MA_TAI_NGUYEN": "II1", 

            "TEN_TAI_NGUYEN": "Quặng sắt", 

            "DON_VI_TINH": "DVT4397", 

            "MA_TAI_NGUYEN_TINH_CHA": null, 

            "NGUOI_TAO": "letn", 

            "TAI_NGUYEN_BTC": "II" 

        }, 

        { 

            "DIA_BAN": "50", 

            "MA_TAI_NGUYEN": "II101", 

            "TEN_TAI_NGUYEN": "Đồng", 

            "DON_VI_TINH": "DVT4397", 

            "MA_TAI_NGUYEN_TINH_CHA": "II1", 

            "NGUOI_TAO": "letn", 

            "TAI_NGUYEN_BTC": "II1" 

        }, 

        { 

            "DIA_BAN": "50", 

            "MA_TAI_NGUYEN": "II102", 

            "TEN_TAI_NGUYEN": "Đồng đen", 

            "DON_VI_TINH": "DVT4397", 

            "MA_TAI_NGUYEN_TINH_CHA": "II1", 

            "NGUOI_TAO": "letn", 

            "TAI_NGUYEN_BTC": "II1" 

        } 

    ] 

} 

 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.5.5. Nhận dữ liệu Danh mục dịch vụ thu gom rác thải của Tỉnh từ Hệ thống 

CSDL về giá tại địa phương 

Đường dẫn: 

 

ttps://csdlgiaquocgia.mof.gov.vn/hanghoadichvu/HangHoaDichVuThuGomRac

Thai 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhận danh sách hàng hóa, dịch vụ  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  

DIA_BAN 

STRING(50) x 

Mã địa bàn tương 

ứng trong danh mục 

địa bàn 

2.  
MA_DV_VCTG 

STRING(50) x 
Mã dịch vụ thu gom 

vận chuyển rác thải 

3.  

TEN_DV_VCTG 

STRING(500) x 

Tên dịch vụ thu gom 

vận chuyển rác thải 

tương ứng với mã 

dịch vụ thu gom vận 

chuyển rác thải 

4.  

MO_TA 

STRING(1000) x 

Đặc điểm, mô tả 

dịch vụ thu gom vận 

chuyển rác thải 

tương ứng với mã 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

dịch vụ thu gom vận 

chuyển rác thải 

 

5.  

DON_VI_TINH 

STRING(50) x 

Mã đơn vị tính 

tương ứng trong 

danh mục đơn vị 

tính 

6.  

NGUOI_TAO 

STRING(50) x 

Tên tài khoản nhập 

dữ liệu tương ứng 

của đơn vị trên Cơ 

sở dữ liệu giá quốc 

gia 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "DIA_BAN": "50", 

            "MA_DV_VCTG": "DVVCTG00001", 

            "TEN_DV_VCTG": "Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải", 

            "MO_TA": "Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải", 

            "DON_VI_TINH": "DVT4397", 

            "MA_MA_DV_VCTG_CHA": "0", 

            "NGUOI_TAO": "letn" 

        }, 

        { 

            "DIA_BAN": "50", 

            "MA_DV_VCTG": "DVVCTG000011", 

            "TEN_DV_VCTG": "Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải - cá nhân", 

            "MO_TA": "Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải - cá nhân", 

            "DON_VI_TINH": "DVT4397", 

            "MA_MA_DV_VCTG_CHA": "DVVCTG00001", 

            "NGUOI_TAO": "letn" 

        }, 

        { 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

            "DIA_BAN": "50", 

            "MA_DV_VCTG": "DVVCTG000012", 

            "TEN_DV_VCTG": "Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải - doanh nghi

ệp", 

            "MO_TA": "Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải - doanh nghiệp", 

            "DON_VI_TINH": "DVT4397", 

            "MA_MA_DV_VCTG_CHA": "DVVCTG00001", 

            "NGUOI_TAO": "letn" 

        } 

    ] 

} 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

4.5.6. Nhận dữ liệu Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại sử 

dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại địa phương từ Hệ thống CSDL 

về giá tại địa phương 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hosokekhai/DichVuVanChuyenThuGo

mRacThai 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhập dữ liệu/ cập nhật dữ liệu 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộ

c 

(x) 

Mô tả 

1.  DIA_BAN STRING(50) x 
Mã địa bàn tương ứng 

trong danh mục địa bàn 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộ

c 

(x) 

Mô tả 

2.  
DONVI_TTSL 

STRING(50) x 

Mã đơn vị thu thập dữ 

liệu tương ứng trong 

danh mục đơn vị 

3.  NGUON_SO_LIEU STRING(50) x 

Mã đơn vị là nguồn cung 

cấp số liệu trong danh 

mục nguồn số liệu 

4.  SO_VAN_BAN NUMBER(50) x 

Số quyết định ban hành 

bảng giá dịch vụ thu 

gom vận chuyển rác thải 

5.  NGAY_THUC_HIEN 
STRING(DATE

) 
x Ngày ban hành quyết 

6.  
NGAY_BD_HIEU_L

UC 

STRING(DATE

) 
x 

Ngày hiệu lực của quyết 

định 

7.  
NGAY_KT_HIEU_L

UC 

STRING(DATE

) 
 Ngày kết thúc hiệu lực 

8.  NGUOI_TAO STRING (50) x 

Tên tài khoản nhập dữ 

liệu tương ứng của đơn 

vị trên Cơ sở dữ liệu giá 

quốc gia 

9.  NGUOI_DUYET STRING (50) x 

Tên tài khoản duyệt dữ 

liệu tương ứng của đơn 

vị trên Cơ sở dữ liệu giá 

quốc gia 

10.  TEN_FILE STRING (500) x Tên file excel 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "DIA_BAN": "87", 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

            "DONVI_TTSL": "0145", 

            "NGUON_SO_LIEU": "0145", 

            "SO_VAN_BAN": "217/2018/QĐ-UBND", 

            "NGAY_THUC_HIEN": "20181220", 

            "NGAY_BD_HIEU_LUC": "20181220", 

            "NGAY_KT_HIEU_LUC": null, 

            "NGUOI_TAO": "letn", 

            "NGUOI_DUYET": "letn", 

            "MA_BM": "82001", 

            "TEN_FILE": "Bieu TG rac.xls" 

        } 

    ] 

} 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

4.5.7. Nhận dữ liệu Danh mục đối tượng tính lệ phí trước bạ do UBND Tỉnh 

quy định từ Hệ thống CSDL về giá tại địa phương 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hanghoadichvu/DoiTuongTinhLePhiTr

uocBa 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhận danh sách hàng hóa, dịch vụ  

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  

DIA_BAN 

STRING(50) x 

Mã địa bàn tương 

ứng trong danh mục 

địa bàn 

2.  
MA_DOI_TUONG 

STRING(50) x 
Mã đối tượng tính lệ 

phí trước bạ 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

3.  
TEN_DOI_TUONG 

STRING(500) x 
Tên đối tượng tính lệ 

phí trước bạ 

4.  

MO_TA 

STRING(1000) x 

Đặc điểm, mô tả đối 

tượng tính lệ phí 

trước bạ 

 

5.  

DON_VI_TINH 

STRING(50) x 

Mã đơn vị tính 

tương ứng trong 

danh mục đơn vị 

tính 

6.  

NGUOI_TAO 

STRING(50) x 

Tên tài khoản nhập 

dữ liệu tương ứng 

của đơn vị trên Cơ 

sở dữ liệu giá quốc 

gia 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "DIA_BAN": "50", 

            "MA_DOI_TUONG": "LPTB_0003", 

            "TEN_DOI_TUONG": "Đối tượng chịu lệ phí trước bạ xe", 

            "MO_TA": "Do UBND tỉnh ban hành", 

            "DON_VI_TINH": "DVT2088", 

            "MA_DOI_TUONG_CHA": "LPTB_000", 

            "NGUOI_TAO": "NGUYETDT" 

        }, 

        { 

            "DIA_BAN": "50", 

            "MA_DOI_TUONG": "LPTB_0004", 

            "TEN_DOI_TUONG": "Đối tượng chịu lệ phí trước bạ nhà, đất", 

            "MO_TA": "Do UBND tỉnh ban hành", 

            "DON_VI_TINH": "DVT2088", 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

            "MA_DOI_TUONG_CHA": "LPTB_000", 

            "NGUOI_TAO": "NGUYETDT" 

        } 

    ] 

} 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.5.8. Nhận dữ liệu Giá tính lệ phí trước bạ do UBND Tỉnh quy định từ Hệ 

thống CSDL về giá tại địa phương 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hosokekhai/GiaTinhLePhiTruocBa 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhập dữ liệu/ cập nhật dữ liệu 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  DIA_BAN STRING(50) x 
Mã địa bàn tương ứng 

trong danh mục địa bàn 

2.  
DONVI_TTSL 

STRING(50) x 

Mã đơn vị thu thập dữ 

liệu tương ứng trong 

danh mục đơn vị 

3.  NGUON_SO_LIEU STRING(50) x 

Mã đơn vị là nguồn cung 

cấp số liệu trong danh 

mục nguồn số liệu 

4.  SO_VAN_BAN NUMBER(50) x 

Số quyết định ban hành 

bảng giá tính lệ phí 

trước bạ 

5.  NGAY_THUC_HIEN 
STRING(DAT

E) 
x Ngày ban hành quyết 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

6.  
NGAY_BD_HIEU_L

UC 

STRING(DAT

E) 
x 

Ngày hiệu lực của quyết 

định 

7.  
NGAY_KT_HIEU_L

UC 

STRING(DAT

E) 
 Ngày kết thúc hiệu lực 

8.  NGUOI_TAO STRING (50) x 

Tên tài khoản nhập dữ 

liệu tương ứng của đơn 

vị trên Cơ sở dữ liệu giá 

quốc gia 

9.  NGUOI_DUYET STRING (50) x 

Tên tài khoản duyệt dữ 

liệu tương ứng của đơn 

vị trên Cơ sở dữ liệu giá 

quốc gia 

10.  TEN_FILE STRING (500) x Tên file excel 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "DIA_BAN": "87", 

            "DONVI_TTSL": "0145", 

            "NGUON_SO_LIEU": "0145", 

            "SO_VAN_BAN": "27/2018/QĐ-UBND", 

            "NGAY_THUC_HIEN": "20181220", 

            "NGAY_BD_HIEU_LUC": "20181220", 

            "NGAY_KT_HIEU_LUC": null, 

            "NGUOI_TAO": "letn", 

            "NGUOI_DUYET": "letn", 

            "TEN_FILE": "Bieu LPTB.xls" 

        } 

    ] 

} 

 

Output  



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.5.9. Nhận dữ liệu Dữ liệu giá trị tài sản thẩm định giá Nhà nước do Hội 

đồng thẩm định giá Nhà nước định giá từ Hệ thống CSDL về giá tại 

địa phương 

4.5.9.1. Nhận thông tin hội đồng thẩm định giá 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/thamdinhgia/ThongTinHoiDongTham

DinhGia 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộ

c 

Ghi chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Thông tin hội đồng 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  DIA_BAN STRING(50) x 
Mã địa bàn tương ứng 

trong danh mục địa bàn 

2.  

TO_TUNG NUMBER(1) 

x 

Lựa chọn 1 trong 2 giá trị: 

0: Không phải là hội đồng 

định giá trong hoạt động 

tố tụng hình sự. 

1: là hội đồng định giá 

trong hoạt động tố tụng 

hình sự. 

3.  
CAN_CU_PHAP_LY STRING(2000)  Căn cứ pháp lý 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

4.  

THEO_DE_NGHI_C

UA 

STRING(200) 

 

Theo đề nghị thành lập 

hội đồng của cơ quan, 

đơn vị nào 

5.  

CAP_HOI_DONG NUMBER(1) 

x 

Nhận 1 trong các giá trị 

sau: 

1: Nhà nước 

2: Bộ, cơ quan trung ương 

3: Cấp Tỉnh/Thành phố 

4: Cấp Quận/Huyện 

5: Cơ quan, tổ chức, đơn 

vị khác 

6.  

LOAI_HINH_HOI_D

ONG 

NUMBER(1) 

x 

Nhận 1 trong 2 giá trị: 

hình thức loại hình hội 

đồng là: 

1: Hội đồng theo vụ việc 

2: Hội đồng thường 

xuyên 

7.  
SO_QUYET_DINH_T

HANH_LAP 

STRING(200) 
x 

Số QĐ thành lập  

8.  
NGAY_BAN_HANH STRING(DAT

E) 
x 

Ngày ban hành 

9.  

CO_QUAN_BAN_HA

NH 

STRING(200) 

x 

Nhận giá trị mã đơn vị 

trong danh mục dùng 

chung. 

10.  
TEN_HOI_DONG STRING(200) x Tên hội đồng 

11.  
CHU_TICH_HOI_DO

NG 

STRING(200) 
x Tên chủ tịch hội đồng 

12.  
CHUC_VU STRING(200) 

 
Chức vụ chủ tịch hội 

đồng 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

13.  
NHIEM_VU_HOI_D

ONG 

STRING(2000) 
 Nhiệm vụ hội đồng 

14.  
NOI_DUNG_QUYET

_DINH 

STRING(2000) 
 Nội dung quyết định 

15.  

MA_TINH_THANH STRING(50) 

 

Mã tỉnh thành. Mã tỉnh 

thành tương ứng trong 

danh mục Địa bàn. 

16.  

MA_QUAN_HUYEN STRING(50) 

 

Mã quận huyện. Mã quận 

huyện tương ứng trong 

danh mục Địa bàn. 

17.  
DS_TV_HOI_DONG 

OBJECT  x 
Danh sách thành viê 

trong hội đồng  

 

Thông tin thành viên trong hội đồng (DS_TV_HOI_DONG) 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  
HO_TEN STRING(200) x Tên thành viên 

2.  
CHUC_VU STRING(200) x Chức vụ 

3.  

VAI_TRO NUMBER 

 

Vai trò của thành viên, 

nhận 1 trong các giá trị: 

1: Phó chủ tịch Hội đồng  

2: Ủy viên thường trực 

Hội đồng 

3: Ủy viên 

 

Thông tin file đính kèm 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  
TEN_FILE STRING(5000)  Tên file 

2.  

FILE_DINH_KEM 
STRING(BAS

ES64) 
 

File đính kèm thông tin 

hội đồng: 

 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

     "DIA_BAN": "14",             

     "MA_HOI_DONG": "16081", 

            "TO_TUNG": 0, 

            "CAN_CU_PHAP_LY": "Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 thán

g 9 năm 1992; Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá IX ngày 20 tháng

 11 năm 1995", 

            "THEO_DE_NGHI_CUA": "Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Hà 

Nội", 

            "CAP_HOI_DONG": 1, 

            "LOAI_HINH_HOI_DONG": 1, 

            "SO_QUYET_DINH_THANH_LAP": "1607/QĐ-UBND", 

            "NGAY_BAN_HANH": "20210816", 

            "CO_QUAN_BAN_HANH": "1502", 

            "TEN_HOI_DONG": "Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn TP.Hà N

ội năm 2021", 

            "CHU_TICH_HOI_DONG": "Nguyễn Xuân Lưu", 

            "CHUC_VU": "Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội", 

            "NHIEM_VU_HOI_DONG": "- Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư để t

rình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. - Khi cần thiết, được yêu cầu các

 chủ dự án bổ sung, sửa đổi, cung cấp tài liệu và các hồ sơ có liên quan đến dự á

n, nhằm phục vụ việc thẩm định dự án.", 

            "NOI_DUNG_QUYET_DINH": "Điều 5. Các cơ quan có thành viên thu

ộc Hội đồng thẩm định Nhà nước có văn bản cử người gửi về cơ quan thường tr

ực Hội đồng (Bộ Tài chính) trước ngày 10 tháng 8 năm 2021. Điều 6. Bộ Tài chí

nh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Điều 7. Hội đồng tự giải thể sau khi kết thúc nhiệ



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

m vụ.Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các t

hành viên Hội đồng thẩm định Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có l

iên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.", 

            "MA_TINH_THANH": "01", 

            "MA_QUAN_HUYEN": "021", 

            "DS_TV_HOI_DONG": [ 

                { 

                    "HO_TEN": "Đỗ Tuấn Anh", 

                    "CHUC_VU": "Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư", 

                    "VAI_TRO": 1 

                }, 

                { 

                    "HO_TEN": "Nguyễn Việt Hà", 

                    "CHUC_VU": "Phó giám đốc Sở Tài chính", 

                    "VAI_TRO": 2 

                }, 

                { 

                    "HO_TEN": "Vũ Chí Hiếu", 

                    "CHUC_VU": "Phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường", 

                    "VAI_TRO": 3 

                } 

            ], 

            "DS_DINH_KEM": [ 

                { 

                    "TEN_FILE": "QĐThanhlapHĐTĐG.docx", 

                    "FILE_DINH_KEM": "0M8R4KGxGuEAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAIQADAP7/CQAGAAAAAAAAAAAAAAABAAAAYAAAAAAA

AAAAEAAAXwAAAAEAAAD……8=" 

                } 

            ] 

        } 

    ] 

} 

 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.5.9.2. Nhận thông tin tài sản do hội đồng thẩm định giá thẩm định 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/thamdinhgia/TaiSanDoHoiDongTham

DinhGia 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String  50   

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Thông tin chung hồ sơ thẩm định 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  DIA_BAN STRING(50) x 
Mã địa bàn tương ứng 

trong danh mục địa bàn 

2.  
MA_HOI_DONG_DI

NH_GIA_TAI_SAN 
STRING(50)  

Mã hội đồng thẩm định 

giá tài sản 

3.  

SO_KET_LUAN 

STRING(500) x 

Số kết luật về giá trị tài 

sản của Hội đồng thẩm 

định giá 

4.  

NGAY_BAN_HANH 
STRING(DAT

E) 
x 

Ngày ban hành của Số kết 

luận về giá trị tài sản của 

Hội đồng thẩm định giá  

5.  
MUC_DICH STRING(4000) x Mục địch thẩm định giá 

6.  
THOI_DIEM_TDG STRING(DAT

E) 
x 

Thời điểm thực hiện thẩm 

định giá 

7.  

LOAI_TAI_SAN 

NUMBER(1) x 

Nhận các giá trị sau: 

1: Đất (Đất ở, Đất nông, 

lâm nghiệp) 

2: Nhà, công trình xây 

dựng 

3: Máy móc thiết bị, dây 

chuyền công nghệ, 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

phương tiện vận tải, vật 

tư, hàng hóa 

4: Tài sản khác 

8.  
TEN_TAI_SAN STRING(4000) x Tên tài sản thẩm định giá 

9.  
GIA_TOAN_BO_TAI

_SAN 

NUMBER(18,0

) 
x 

Giá trị toàn bộ của tài sản 

thẩm định giá 

10.  
GIA_LAM_TRON NUMBER(18,0

) 
x 

Giá trị làm tròn của tài 

sản thẩm định giá 

11.  
CAN_CU STRING(4000) 

 
Căn cứ, hóa đơn, chứng 

từ, hồ sơ, giấy tờ pháp lý 

12.  
CAN_CU_KHAC STRING(4000)  Căn cứ pháp lý khác 

13.  
NGUYEN_TAC STRING(4000)  Nguyên tắc 

14.  
PHUONG_PHAP STRING(4000) 

 
Phương pháp thẩm định 

giá 

15.  
HAN_CHE STRING(4000) 

 
Những hạn chế của kết 

quả thẩm định giá 

16.  

NGUOI_NHAP 

STRING(50) x 

Tài khoản chuyên viên 

của đơn vị trên CSDL 

quốc gia về giá 

17.  
NGAY_NHAP STRING(DAT

E) 
 Ngày đồng bộ 

18.  

NGUOI_DUYET_ID 

STRING(50) x 

Tài khoản lãnh đạo của 

đơn vị trên CSDL quốc 

gia về giá 

19.  
NGAY_DUYET STRING(DAT

E) 
 Ngày đồng bộ 

20.  
DS_CHI_TIET_TS_B

P 
OBJECT  x 

Danh sách bộ phận chi 

tiết tài sản  



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

21.  
FILE_DINH_KEM OBJECT   Danh sách file đính kèm 

LOAI_TAI_SAN =1,2 đối với tài sản là đất, nhà 

1.  
DIA_CHI STRING(4000)  Địa chỉ của tài sản 

2.  

MA_TINH_THANH STRING(50) 

 

Mã tỉnh thành. Mã tỉnh 

thành tương ứng trong 

danh mục Địa bàn. 

3.  

MA_QUAN_HUYEN STRING(50) 

 

Mã quận huyện. Mã quận 

huyện tương ứng trong 

danh mục Địa bàn. 

4.  

MA_PHUONG_XA STRING(50) 

 

Mã xã phường. Mã xã 

phường tương ứng trong 

danh mục Địa bàn. 

5.  
SO_LO STRING(50)  Số lô 

6.  
SO_DIA_CHINH STRING(50)  Số sổ địa chính 

7.  
DIEN_TICH NUMBER(18,2

) 
 

Diện tích đất 

8.  
PHAN_LOAI STRING(50)  Phân loại đất 

9.  
DAC_DIEM STRING(4000)  Đặc điểm 

10.  
MUC_DICH_SU_DU

NG 

STRING(4000) 
 

Mục đích sử dụng 

11.  

GCN_QUYEN_SD_D

AT 

STRING(4000) 

 

Số GCN quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền 

với đất 

12.  
DAC_DIEM_PHAP_L

Y 

STRING(4000) 
 

Đặc điểm pháp lý khác 
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ST

T 
Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

13.  
LOAI_NHA STRING(50)  Loại nhà 

14.  
CAP_NHA STRING(50)  Cấp nhà 

15.  
DIEN_TICH_SU_DU

NG 

STRING(50) 
 

Diện tích sử dụng 

16.  
CHAT_LUONG STRING(4000)  Chất lượng nhầ 

LOAI_TAI_SAN  =3,4: Đối với tài sản là máy móc thiết bị, và tài sản khác 

 
CONG_SUAT STRING(4000) 

 
Công suất máy móc thiết 

bị 

1.  

DAC_DIEM STRING(4000) 

 

Đặc điểm dây chuyền 

công nghệ, Đặc điểm 

kinh tế, kỹ thuật 

2.  
DAC_DIEM_PHAP_L

Y 

STRING(4000) 
 

Đặc điểm pháp lý  

3.  
CHI_TIEU_KY_THU

AT 

STRING(4000) 
 

Chỉ tiêu kỹ thuật 

4.  
NAM_SX STRING(50)  Năm sản xuất 

5.  
TEN_NHA_MAY STRING(4000)  Tên nhà máy 

6.  
XUAT_XU STRING(500)  Tên quốc gia sản xuất 

7.  
KY_HIEU STRING(500)  Các ký hiệu kỹ thuật 

8.  
NAM_SD STRING(50)  Năm đưa vào sử dụng 

9.  
TY_LE_HAO_MON STRING(50) 

 
Tỷ lệ hao mòn tại thời 

điểm thẩm định giá: 

10.  
HOA_DON STRING(500) 

 
Hóa đơn mua, bán, cho 

thuê tài sản 
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Thông tin giá chi tiết bộ phận tài sản (DS_CHI_TIET_TS_BP) 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  
TEN_TAI_SAN STRING(4000) x Tên tài sản 

2.  
DAC_DIEM STRING(4000)  Đặc điểm kinh tế kỹ thuật 

3.  
DON_VI_TINH STRING(50) x Đơn vị tính 

4.  
SO_LUONG NUMBER(18,0

) 
x 

Số lượng 

5.  
DON_GIA NUMBER(18,0

) 
x 

Đơn giá 

6.  
THANH_TIEN NUMBER(18,0

) 
x 

Thành tiền 

File đính kèm hồ sơ (FILE_DINH_KEM) 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  
TEN_FILE STRING(5000)  Tên file 

2.  
FILE_DINH_KEM STRING(BAS

ES64) 
 

File đính kèm hồ sơ thẩm 

định giá 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "DIA_BAN": "14", 

            "MA_HOI_DONG_DINH_GIA_TAI_SAN": "16081", 

            "SO_KET_LUAN": "160811/KL_TĐG", 

            "NGAY_BAN_HANH": "20210816", 

            "MUC_DICH": "Thẩm định giá đất trên địa bản thành phố Hà Nội năm 2

021", 

            "THOI_DIEM_TDG": "20210816", 
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            "LOAI_TAI_SAN": 1,//1,2,3,4 

            "TEN_TAI_SAN": "Khu đất công nghiệp Nam Thăng Long", 

            "GIA_TOAN_BO_TAI_SAN": 690000000, 

            "GIA_LAM_TRON": 690000000, 

            "CAN_CU": "Luật giá; Chuẩn mực giá", 

            "CAN_CU_KHAC": "Các quy tắc về thẩm định giá", 

            "NGUYEN_TAC": "thẩm định giá theo giá thị trường", 

            "PHUONG_PHAP": "phương pháp so sánh giá", 

            "HAN_CHE": "HAN_CHE", 

            "NGUOI_NHAP": "letn", 

            "NGUOI_DUYET": "letn", 

            "DIA_CHI": "152 Thụy Khuê", 

            "MA_TINH_THANH": "01", 

            "MA_QUAN_HUYEN": "021", 

            "MA_PHUONG_XA": "00616", 

            "SO_LO": 1, 

            "SO_DIA_CHINH": "01/2010", 

            "DIEN_TICH": 200, 

            "PHAN_LOAI": "Văn phòng", 

            "MUC_DICH_SU_DUNG": "Tòa nhà văn phòng", 

            "GCN_QUYEN_SD_DAT": "91/GCN_UBND", 

            "LOAI_NHA": "GCN_QUYEN_SD_DAT", 

            "CAP_NHA": "CAP_NHA", 

            "DIEN_TICH_SU_DUNG": "500", 

            "CHAT_LUONG": null, 

            "CONG_SUAT": null, 

            "CHI_TIEU_KY_THUAT": null, 

            "NAM_SX":null, 

            "TEN_NHA_MAY": null, 

            "XUAT_XU":null, 

            "KY_HIEU":null, 

            "NAM_SD": null, 

            "TY_LE_HAO_MON":null, 

            "HOA_DON": null, 

            "DAC_DIEM": "Tài sản", 

            "DAC_DIEM_PHAP_LY": "tài sản đất và nhà gắn liền trên đất đã được 

cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu", 

            "DS_CHI_TIET_TS_BP": [ 

                { 

                    "TEN_TAI_SAN": "Đất", 

                    "DAC_DIEM":  "Đất và tài sản gắn liền với đất", 

                    "DON_VI_TINH": "m2", 
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                    "SO_LUONG": "1", 

                    "DON_GIA":  1360000, 

                    "THANH_TIEN": 680000000 

                } 

            ], 

            "FILE_DINH_KEM": [ 

                { 

                    "TEN_FILE": "file2.docx", 

                    "FILE_DINH_KEM": "UEsDBBQABgAIAAAAIQDfpNJsWgEA

ACAFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbCCiBAIooAACAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………………………

….." 

                }, 

{ 

                    "TEN_FILE": "file1.docx", 

                    "FILE_DINH_KEM": "UEsDBBQABgAIAAAAIQDfpNJsWgEA

ACAFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbCCiBAIooAACAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………………………

….." 

                } 

 

            ] 

        } 

    ] 

} 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 
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    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.5.10. Nhận dữ liệu Dữ liệu hồ sơ đăng ký giá tại địa phương từ CSDL 

về giá tại địa phương từ Hệ thống CSDL về giá tại địa phương 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hosodangky/HoSoDangKyGiaDiaPhu

ong 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộ

c 

Ghi chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  
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Nhập dữ liệu/ cập nhật dữ liệu 

a. Nhận dữ liệu thông tin chung của hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá CSDL giá địa 

phương 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  DIA_BAN STRING(50) x 

Mã địa bàn tương ứng 

trong danh mục địa 

bàn 

2.  MAU_BIEU NUMBER(1) x 

Loại nghiệp vụ. Nhận 

1 trong 2 giá trị: 

2: Đăng ký giá 

3: Kê khai giá 

3.  LOAI_HO_SO NUMBER(1)  

Loại hồ sơ kê khai giá 

(MAU_BIEU= 3). 

Nhận 1 trong 2 giá trị: 

0: Thông báo giá 

1: Kê khai giá 

Nếu MAU_BIEU= 2 

thì để trống thông tin 

Loại hồ sơ. 

4.  LOAI_XNK NUMBER(1) x 

Loại giá là Giá xuất 

nhập khẩu hay Giá áp 

dụng trong nước. 

Nhận 1 trong 3 giá trị: 

0: Giá bán trong nước 

1:  Giá xuất khẩu 

2: Giá nhập khẩu 

5.  
DOANH_NGHIEP_

DKKK 
STRING(50) x 

Mã số thuế của doanh 

nghiệp đăng ký giá, 

kê khai giá 
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STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

6.  SO_VAN_BAN STRING(500) x 

Số công văn đăng ký 

giá, kê khai giá của 

doanh nghiệp 

7.  
NGAY_THUC_HIE

N 

STRING(DAT

E) 
x 

Ngày đăng ký giá, kê 

khai giá theo công văn 

đăng ký giá, kê khai 

giá 

8.  
NGAY_BD_HIEU_L

UC 

STRING(DAT

E) 
x 

Ngày giá đăng ký, kê 

khai giá có hiệu lực 

theo công văn đăng 

ký, kê khai giá 

9.  QUOC_GIA_XNK STRING(100)  

Mã quốc gia xuất/ 

nhập khẩu. Mã Quốc 

gia tương ứng trong 

danh mục Quốc gia. 

Nhận nhiều giá trị, 

mỗi giá trị cách nhau 

dấu phẩy 

10.  CHI_NHANH STRING(50)  

Mã chi nhánh của 

doanh nghiệp đăng ký 

giá, kê khai giá. Nhận 

nhiều giá trị, mỗi giá 

trị cách nhau dấu phẩy 

11.  KHO_HANG STRING(50)  

Mã kho hàng của 

doanh nghiệp đăng ký 

giá, kê khai giá. Nhận 

nhiều giá trị, mỗi giá 

trị cách nhau dấu phẩy 

12.  TINH_THANH STRING(50)  

Mã tỉnh thành áp dụng 

giá của doanh nghiệp. 

Mã tỉnh thành tương 

ứng trong danh mục 

địa bàn. Nhận nhiều 
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STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

giá trị, mỗi giá trị cách 

nhau dấu phẩy 

13.  
DOI_TUONG_AP_D

UNG 
STRING(50)  

Mã đối tượng áp dụng 

giá của doanh nghiệp 

đăng ký giá, kê khai 

giá. Nhận nhiều giá 

trị, mỗi giá trị cách 

nhau dấu phẩy. 

14.  TY_GIA STRING(10)  
Tỷ giá đối với loại giá 

xuất nhập khẩu 

15.  NGUOI_KY STRING(500)  

Người ký công văn 

đăng ký giá, kê khai 

giá của doanh nghiệp 

16.  NGAY_KY 
STRING(DAT

E) 
 

Ngày ký công văn 

đăng ký, kê khai giá 

của doanh nghiệp 

17.  TRICH_YEU STRING(4000)  

Trích yếu trên công 

văn đăng ký giá, kê 

khai giá của doanh 

nghiệp 

18.  
PHAN_TICH_NGU

YEN_NHAN 
STRING(4000)  

Nội dung tóm tắt phân 

tích nguyên nhân điều 

chỉnh giá 

19.  
HINH_THUC_THA

NH_TOAN 
STRING(50)  

Mã hình thức thanh 

toán tương ứng trong 

danh mục hình thức 

thanh toán. Nhận 

nhiều giá trị, mỗi giá 

trị cách nhau dấu 

phẩy. 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

20.  

NGUOI_TAO 

STRING(50) x 

Tài khoản chuyên 

viên của đơn vị trên 

CSDL quốc gia về giá 

21.  
NGAY_TAO STRING(DAT

E) 
 Ngày đồng bộ 

22.  

NGUOI_DUYET 

STRING(50) x 

Tài khoản lãnh đạo 

của đơn vị trên CSDL 

quốc gia về giá 

23.  
NGAY_DUYET STRING(DAT

E) 
 Ngày đồng bộ 

24.  DS_HHDV_DKG OBJECT  x 

Danh sách sách giá 

hàng hóa dịch vụ chi 

tiết trong hồ sơ đăng 

ký giá 

25.  
DS_FILE_DINH_KE

M 
OBJECT  x 

Danh sách file đính 

kèm hồ sơ 

b. Nhận dữ liệu giá hàng hóa dịch vụ chi tiết trong hồ sơ đăng ký giá 

(DS_HHDV_DKG) 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  LOAI_GIA NUMBER(2) x 

Mã Loại giá tương ứng 

trong danh mục Loại 

giá 

2.  MA_HHDV STRING(200) x 

Mã hàng hóa dịch vụ 

đăng ký giá, kê khai 

giá của doanh nghiệp 

3.  MUC_GIA_CU NUMBER(19,2)  
Mức giá đăng ký, kê 

khai giá cũ 
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STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

4.  MUC_GIA_MOI NUMBER(19,2) x 

Mức giá đăng ký, kê 

khai giá mới hoặc đăng 

ký lần đầu 

5.  MUC_TANG_GIAM NUMBER(19,2)  Mức giá tăng/ giảm 

6.  TY_LE NUMBER(19,2)  Tỷ lệ tăng giảm 

7.  GHI_CHU STRING(4000)  Ghi chú 

c. Nhận dữ liệu file đính kèm (DS_FILE_DINH_KEM) 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  MA_LOAI_FILE NUMBER(1) x 

Mã loại file tương 

ứng với danh mục 

loại file của CSDL 

quốc gia về giá: 

3: Thuyết minh cơ 

cấu tính giá 

4: Hồ sơ phương án 

tính giá 

6: Bảng tổng hợp các 

lần điều chỉnh giá 

11: Bảng đăng ký 

mức giá (.doc, xlsx) 

12: Công văn đăng 

ký giá 

2.  TEN_FILE STRING(2000)  Tên file 

3.  
FILE_DINH_KEM STRING(BASES64) x File đính kèm 
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Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "LOAI_HO_SO": 2, 

            "LOAI_XNK": 0, 

            "DOANH_NGHIEP_DKKK": "9981001002", 

            "SO_VAN_BAN": "QĐ01/09/2021", 

            "NGAY_THUC_HIEN": "20210901", 

            "NGAY_BD_HIEU_LUC": "20210901", 

            "DONVI_TTSL": "01", 

            "NGUON_SO_LIEU": "01", 

            "TY_GIA": 50, 

            "NGUOI_KY": null, 

            "NGAY_KY": "20210901", 

            "TRICH_YEU": null, 

            "QUOC_GIA_XNK": null, 

            "CHI_NHANH": "0100100-01", 

            "KHO_HANG": "0100100-04-01", 

            "TINH_THANH": "56", 

            "DOI_TUONG_AP_DUNG": null, 

            "HINH_THUC_THANH_TOAN": null, 

            "NGUOI_TAO": "xen-tt", 

            "NGUOI_DUYET": "xen-tt", 

            "DS_HHDV_DKG": [ 

                { 

                    "LOAI_GIA": "LG10", 

                    "MA_HHDV": "9981001002-01", 

                    "MUC_GIA_MOI": 50000, 

                    "MUC_TANG_GIAM": null, 

                    "TY_LE": null, 

                    "GHI_CHU": "Giá đã bao gồm VAT" 

                }, 

                { 

                    "LOAI_GIA": "LG10", 

                    "MA_HHDV": "9981001002-02", 

                    "MUC_GIA_MOI": 70000, 

                    "MUC_TANG_GIAM": null, 

                    "TY_LE": null, 

                    "GHI_CHU": "Giá đã bao gồm VAT" 

                }, 

                { 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

                    "LOAI_GIA": "LG10", 

                    "MA_HHDV": "9981001002-03", 

                    "MUC_GIA_MOI": 19000, 

                    "MUC_TANG_GIAM": null, 

                    "TY_LE": null, 

                    "GHI_CHU": "Giá đã bao gồm VAT" 

                } 

            ] 

        } 

    ] 

} 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

4.5.11. Nhận dữ liệu Danh mục doanh nghiệp đăng ký giá tại địa phương 

từ Hệ thống CSDL về giá tại địa phương 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/doanhnghiep/DoanhNghiepDangKyDi

aPhuong 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộ

c 

Ghi chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhận dữ liệu danh mục doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá tại đơn vị 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  DIA_BAN STRING(50) x 

Mã địa bàn tương 

ứng trong danh 

mục địa bàn 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

2.  TEN_DOANH_NGHIEP STRING(200) x 

Tên doanh nghiệp 

đăng ký giá, kê 

khai giá 

3.  MA_SO_THUE STRING(50) x 
Mã số thuế của 

doanh nghiệp 

4.  DIA_CHI STRING(500) x 
Địa chỉ của doanh 

nghiệp 

5.  LOAI_DN_KINH_DOANH NUMBER(1) x 

Loại hình kinh 

doanh của doanh 

nghiệp, bao gồm 1 

trong 2 giá trị: 

1: Doanh nghiệp 

sản xuất 

2: Doanh nghiệp 

dịch vụ 

6.  DON_VI_DKKK_GIA STRING (50) x 

Mã cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ đăng 

ký giá, kê khai giá 

của doanh nghiệp. 

Dữ liệu lấy trong 

danh mục đơn vị 

7.  GHI_CHU STRING(500)  Ghi chú 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "TEN_DOANH_NGHIEP": "Công ty Muối Hà Tĩnh", 

            "MA_SO_THUE": "111268880", 

            "DIA_CHI": "Vĩnh Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh", 

            "LOAI_DN_KINH_DOANH": 1, 

            "DON_VI_DKKK_GIA": "0204", 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

            "GHI_CHU": "Công ty Phân phối Muối", 

            "NGUOI_TAO": "huytq" 

        }, 

        { 

            "TEN_DOANH_NGHIEP": "Công ty Thăng Long", 

            "MA_SO_THUE": "111268881", 

            "DIA_CHI": "Cổ Nhuế 1, B.Từ Liêm, HN", 

            "LOAI_DN_KINH_DOANH": 2, 

            "DON_VI_DKKK_GIA": "0204", 

            "GHI_CHU": "Thuê dịch vụ", 

            "NGUOI_TAO": "huytq" 

        } 

    ] 

} 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

 

4.5.12. Nhận dữ liệu Danh mục hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá từ CSDL 

về giá tại địa phương từ Hệ thống CSDL về giá tại địa phương 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hanghoadichvu/HangHoaDichVuDang

KyGiaDiaPhuong 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộ

c 

Ghi chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhận danh sách hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai giá tại đơn vị 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  DIA_BAN STRING(50) x 
Mã địa bàn tương ứng 

trong danh mục địa bàn 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

2.  MA_SO_THUE STRING(50) x 

Mã số thuế của doanh 

nghiệp đăng ký giá, kê 

khai giá 

3.  MA_HHDV 
STRING(200

) 
x 

Mã hàng hóa đăng ký 

giá, kê khai giá của 

doanh nghiệp 

4.  
TEN_THI_TRUONG_

HHDV 

STRING(100

0) 
x 

Tên hàng hóa đăng ký 

giá, kê khai giá của 

doanh nghiệp 

5.  LOAI_DKKK NUMBER(1) x 

Loại hàng hóa dịch vụ, 

nhận 1 trong 2 giá trị: 

2: Đăng ký giá 

3: Kê khai giá 

6.  
MA_HANG_HOA_DI

CH_VU 

STRING(100

) 
x 

Mã HHDV theo quy 

định của Bộ Tài chính. 

Lấy trong danh mục 

hàng hóa dịch vụ dùng 

chung 

(DM_HANG_HOA_DI

CH_VU) 

7.  DON_VI_TINH STRING (50) x 

Mã đơn vị tính tương 

ứng theo danh mục đơn 

vị tính dùng chung. 

8.  QUY_CACH 
STRING(500

) 
 

Quy cách, đặc điểm của 

sản phẩm 

9.  GHI_CHU 
STRING 

(500) 
 

Ghi chú thông tin sản 

phẩm 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

        { 

            "MA_SO_THUE": "9981001002_1", 

            "MA_HANG_HOA": "9981001002-01", 

            "TEN_THI_TRUONG_HHDV": "Muối trắng", 

            "DON_VI_TINH": "DVT564", 

            "QUY_CACH": "Túi zip 1kg", 

            "GHI_CHU": "Muối", 

            "NGUOI_TAO": "anhah" 

        }, 

        { 

            "MA_SO_THUE": "9981001002_2", 

            "MA_HANG_HOA": "9981001002-02", 

            "TEN_THI_TRUONG_HHDV": "Dịch vụ sửa chữa xe", 

            "DON_VI_TINH": "DVT564", 

            "QUY_CACH": null, 

            "GHI_CHU": "Dịch vụ", 

            "NGUOI_TAO": "anhah" 

        } 

    ] 

} 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.5.13. Nhận dữ liệu Danh mục kho hàng của doanh nghiệp đăng ký giá 

tại địa phương từ Hệ thống CSDL về giá tại địa phương 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/khohang/KhoHangDangKyGiaDiaPhu

ong 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhận dữ liệu danh mục kho hàng của doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá tại 

đơn vị 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  MA_SO_THUE STRING(50) x 

Mã số thuế của doanh 

nghiệp Đăng ký giá, kê 

khai giá 

2.  DIA_BAN STRING(50) x 
Mã địa bàn tương ứng 

trong danh mục địa bàn 

3.  MA_KHO_HANG STRING(50) x 

Mã kho hàng của doanh 

nghiệp Đăng ký giá, kê 

khai giá 

4.  TEN_KHO_HANG STRING(2000) x 

Tên kho hàng của doanh 

nghiệp Đăng ký giá, kê 

khai giá 

5.  DIA_CHI STRING(2000)  

Địa chỉ của kho hàng của 

doanh nghiệp Đăng ký 

giá, kê khai giá 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "MA_SO_THUE": "5988975800", 

            "MA_KHO_HANG": "KHO-01", 

            "TEN_KHO_HANG": "Kho hàng Hà Nội", 

            "DIA_CHI": "Thanh Xuân, Hà Nội", 

            "NGUOI_TAO": "anhah" 

        }, 

        { 

            "MA_SO_THUE": "5988975802", 

            "MA_KHO_HANG": "KHO-02", 

            "TEN_KHO_HANG": "Kho Hàng TP.HCM", 

            "DIA_CHI": "Quận 1, TP.HCM", 

            "NGUOI_TAO": "anhah" 

        } 

    ] 

} 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.5.14. Nhận dữ liệu Danh mục đối tượng áp dụng của doanh nghiệp 

đăng ký giá tại địa phương từ Hệ thống CSDL về giá tại địa phương 

Đường dẫn 

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/doituongapdung/DoiTuongApDungDa

ngKyGiaDiaPhuong 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhận dữ liệu Danh mục đối tượng áp dụng của doanh nghiệp đăng ký giá, kê 

khai giá 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  MA_SO_THUE STRING(50) x 

Mã số thuế 

của doanh 

nghiệp đăng 

ký giá, kê 

khai giá 

2.  DIA_BAN STRING(50) x 

Mã địa bàn 

tương ứng 

trong danh 

mục địa bàn 

3.  MA_DOI_TUONG_AP_DUNG STRING(50) x 

Mã đối 

tượng áp 

dụng doanh 

nghiệp đăng 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

ký giá, kê 

khai giá 

4.  TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG STRING(2000) x 

Tên đối 

tượng áp 

dụng của 

doanh 

nghiệp đăng 

ký giá, kê 

khai giá 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "MA_SO_THUE": "111268880", 

            "MA_DOI_TUONG_AP_DUNG": "DT-01", 

            "TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG": "Áp dụng đối Cá nhân", 

            "NGUOI_TAO": "anhah" 

        }, 

        { 

            "MA_SO_THUE": "111268880", 

            "MA_DOI_TUONG_AP_DUNG": "DT-02", 

            "TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG": "Áp dụng đối với Doanh nghiệp", 

            "NGUOI_TAO": "anhah" 

        } 

    ] 

} 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.5.15. Nhận dữ liệu Hồ sơ kê khai giá tại địa phương từ CSDL về giá 

tại địa phương từ Hệ thống CSDL về giá tại địa phương 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hosokekhai/HoSoKeKhaiGiaDiaPhuo

ng 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE Mã loại dữ liệu String 10   



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

trao đổi 

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhập dữ liệu/ cập nhật dữ liệu 

a. Nhận dữ liệu thông tin chung của hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  MAU_BIEU NUMBER(1) x 

Loại nghiệp vụ. Nhận 

1 trong 2 giá trị: 

2: Đăng ký giá 

3: Kê khai giá 

2.  DIA_BAN STRING(50) x 

Mã địa bàn tương ứng 

trong danh mục địa 

bàn 

3.  LOAI_HO_SO NUMBER(1)  

Loại hồ sơ kê khai giá 

(MAU_BIEU= 3). 

Nhận 1 trong 2 giá trị: 

0: Thông báo giá 

1: Kê khai giá 

Nếu MAU_BIEU= 2 

thì để trống thông tin 

Loại hồ sơ. 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

4.  LOAI_XNK NUMBER(1) x 

Loại giá là Giá xuất 

nhập khẩu hay Giá áp 

dụng trong nước. 

Nhận 1 trong 3 giá trị: 

0: Giá bán trong nước 

1:  Giá xuất khẩu 

2: Giá nhập khẩu 

5.  
DOANH_NGHIEP_

DKKK 
STRING(50) x 

Mã số thuế của doanh 

nghiệp đăng ký giá, 

kê khai giá 

26.  SO_VAN_BAN STRING(500) x 

Số công văn đăng ký 

giá, kê khai giá của 

doanh nghiệp 

27.  
NGAY_THUC_HIE

N 

STRING(DAT

E) 
x 

Ngày đăng ký giá, kê 

khai giá theo công văn 

đăng ký giá, kê khai 

giá 

28.  
NGAY_BD_HIEU_L

UC 

STRING(DAT

E) 
x 

Ngày giá đăng ký, kê 

khai giá có hiệu lực 

theo công văn đăng 

ký, kê khai giá 

29.  QUOC_GIA_XNK STRING(100)  

Mã quốc gia xuất/ 

nhập khẩu. Mã Quốc 

gia tương ứng trong 

danh mục Quốc gia. 

Nhận nhiều giá trị, 

mỗi giá trị cách nhau 

dấu phẩy 

30.  CHI_NHANH STRING(50)  
Mã chi nhánh của 

doanh nghiệp đăng ký 

giá, kê khai giá. Nhận 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

nhiều giá trị, mỗi giá 

trị cách nhau dấu phẩy 

31.  KHO_HANG STRING(50)  

Mã kho hàng của 

doanh nghiệp đăng ký 

giá, kê khai giá. Nhận 

nhiều giá trị, mỗi giá 

trị cách nhau dấu phẩy 

32.  TINH_THANH STRING(50)  

Mã tỉnh thành áp dụng 

giá của doanh nghiệp. 

Mã tỉnh thành tương 

ứng trong danh mục 

địa bàn. Nhận nhiều 

giá trị, mỗi giá trị cách 

nhau dấu phẩy 

33.  
DOI_TUONG_AP_D

UNG 
STRING(50)  

Mã đối tượng áp dụng 

giá của doanh nghiệp 

đăng ký giá, kê khai 

giá. Nhận nhiều giá 

trị, mỗi giá trị cách 

nhau dấu phẩy. 

34.  TY_GIA STRING(10)  
Tỷ giá đối với loại giá 

xuất nhập khẩu 

35.  NGUOI_KY STRING(500)  

Người ký công văn 

đăng ký giá, kê khai 

giá của doanh nghiệp 

36.  NGAY_KY 
STRING(DAT

E) 
 

Ngày ký công văn 

đăng ký, kê khai giá 

của doanh nghiệp 

37.  TRICH_YEU STRING(4000)  

Trích yếu trên công 

văn đăng ký giá, kê 

khai giá của doanh 

nghiệp 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

38.  
PHAN_TICH_NGU

YEN_NHAN 
STRING(4000)  

Nội dung tóm tắt phân 

tích nguyên nhân điều 

chỉnh giá 

39.  
HINH_THUC_THA

NH_TOAN 
STRING(50)  

Mã hình thức thanh 

toán tương ứng trong 

danh mục hình thức 

thanh toán. Nhận 

nhiều giá trị, mỗi giá 

trị cách nhau dấu 

phẩy. 

40.  

NGUOI_TAO 

STRING(50) x 

Tài khoản chuyên 

viên của đơn vị trên 

CSDL quốc gia về giá 

41.  
NGAY_TAO STRING(DAT

E) 
 Ngày đồng bộ 

42.  

NGUOI_DUYET 

STRING(50) x 

Tài khoản lãnh đạo 

của đơn vị trên CSDL 

quốc gia về giá 

43.  
NGAY_DUYET STRING(DAT

E) 
 Ngày đồng bộ 

44.  DS_HHDV_DKG OBJECT  x 

Danh sách sách giá 

hàng hóa dịch vụ chi 

tiết trong hồ sơ đăng 

ký giá 

45.  
DS_FILE_DINH_KE

M 
OBJECT  x 

Danh sách file đính 

kèm hồ sơ 

b. Nhận dữ liệu giá hàng hóa dịch vụ chi tiết trong hồ sơ đăng ký giá 

(DS_HHDV_DKG) 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  LOAI_GIA NUMBER(2) x 

Mã Loại giá tương ứng 

trong danh mục Loại 

giá 

2.  MA_HHDV STRING(200) x 

Mã hàng hóa dịch vụ 

đăng ký giá, kê khai 

giá của doanh nghiệp 

3.  MUC_GIA_CU NUMBER(19,2)  
Mức giá đăng ký, kê 

khai giá cũ 

4.  MUC_GIA_MOI NUMBER(19,2) x 

Mức giá đăng ký, kê 

khai giá mới hoặc đăng 

ký lần đầu 

5.  MUC_TANG_GIAM NUMBER(19,2)  Mức giá tăng/ giảm 

6.  TY_LE NUMBER(19,2)  Tỷ lệ tăng giảm 

7.  GHI_CHU STRING(4000)  Ghi chú 

 

c. Nhận dữ liệu file đính kèm 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

4.  MA_LOAI_FILE NUMBER(1) x 

Mã loại file tương 

ứng với danh mục 

loại file của CSDL 

quốc gia về giá: 

1: Thuyết minh cơ 

cấu tính giá 

2: Hồ sơ phương án 

tính giá 

5: Bảng tổng hợp các 

lần điều chỉnh giá 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

7: Công văn KKG 

8: Bảng xây dựng 

hình thành mức giá 

bán hàng hóa, dịch 

vụ (.doc, xlsx) 

9: Bảng kê khai mức 

giá (.doc, xlsx) 

5.  TEN_FILE STRING(2000)  Tên file 

6.  

FILE_DINH_KEM 

STRING(BASES64) x 

File bảng giá thu 

thập dạng excel trên 

DVCTT 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "LOAI_HO_SO": 3, 

            "LOAI_XNK": 0, 

            "DOANH_NGHIEP_DKKK": "77518801", 

            "SO_VAN_BAN": "QĐ02/09/2021", 

            "NGAY_THUC_HIEN": "20210901", 

            "NGAY_BD_HIEU_LUC": "20210901", 

            "DONVI_TTSL": "0202", 

            "NGUON_SO_LIEU": "0202", 

            "TY_GIA": 30, 

            "NGUOI_KY": null, 

            "NGAY_KY": "20210901", 

            "TRICH_YEU": null, 

            "QUOC_GIA_XNK": null, 

            "CHI_NHANH": "0100100-03", 

            "KHO_HANG": "77518801-03", 

            "TINH_THANH": "50", 

            "DOI_TUONG_AP_DUNG": null, 

            "HINH_THUC_THANH_TOAN": null, 

            "NGUOI_TAO": "xen-tt", 

            "NGUOI_DUYET": "xen-tt", 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

            "DS_HHDV_DKG": [ 

                { 

                    "LOAI_GIA": "LG4", 

                    "MA_HHDV": "H1.07", 

                    "MUC_GIA_MOI": 50000, 

                    "MUC_TANG_GIAM": null, 

                    "TY_LE": null, 

                    "GHI_CHU": "Giá đã bao gồm VAT" 

                }, 

                { 

                    "LOAI_GIA": "LG4", 

                    "MA_HHDV": "H1.08", 

                    "MUC_GIA_MOI": 70000, 

                    "MUC_TANG_GIAM": null, 

                    "TY_LE": null, 

                    "GHI_CHU": "Giá đã bao gồm VAT" 

                }, 

                { 

                    "LOAI_GIA": "LG4", 

                    "MA_HHDV": "H1.09", 

                    "MUC_GIA_MOI": 19000, 

                    "MUC_TANG_GIAM": null, 

                    "TY_LE": null, 

                    "GHI_CHU": "Giá đã bao gồm VAT" 

                } 

            ] 

        } 

    ] 

} 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.5.16. Nhận dữ liệu Danh mục doanh nghiệp kê khai giá tại địa phương 

từ Hệ thống CSDL về giá tại địa phương 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/doanhnghiep/DoanhNghiepKeKhaiDia

Phuong 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<BODY>  

</BODY>  

Nhận dữ liệu danh mục doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá tại đơn vị 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  TEN_DOANH_NGHIEP STRING(200) x 

Tên doanh nghiệp 

đăng ký giá, kê 

khai giá 

2.  DIA_BAN STRING(50) x 

Mã địa bàn tương 

ứng trong danh 

mục địa bàn 

3.  MA_SO_THUE STRING(50) x 
Mã số thuế của 

doanh nghiệp 

4.  DIA_CHI STRING(500) x 
Địa chỉ của doanh 

nghiệp 

5.  LOAI_DN_KINH_DOANH NUMBER(1) x 

Loại hình kinh 

doanh của doanh 

nghiệp, bao gồm 1 

trong 2 giá trị: 

1: Doanh nghiệp 

sản xuất 

2: Doanh nghiệp 

dịch vụ 

6.  DON_VI_DKKK_GIA STRING (50) x 

Mã cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ đăng 

ký giá, kê khai giá 

của doanh nghiệp. 

Dữ liệu lấy trong 

danh mục đơn vị 

7.  GHI_CHU STRING(500)  Ghi chú 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "TEN_DOANH_NGHIEP": "Công ty CP Lương thực thực phẩm HN", 

            "MA_SO_THUE": "77518801", 

            "DIA_CHI": "Cổ Nhuế 1, B.Từ Liêm, HN", 

            "LOAI_DN_KINH_DOANH": 1, 

            "DON_VI_DKKK_GIA": "0201", 

            "GHI_CHU": "Cung cấp LTTP HN", 

            "NGUOI_TAO": "huytq" 

        }, 

        { 

            "TEN_DOANH_NGHIEP": "Công ty Thăng Long", 

            "MA_SO_THUE": "77518802", 

            "DIA_CHI": "Cổ Nhuế 1, B.Từ Liêm, HN", 

            "LOAI_DN_KINH_DOANH": 2, 

            "DON_VI_DKKK_GIA": "0214", 

            "GHI_CHU": "Dịch vụ sửa chữa nhà", 

            "NGUOI_TAO": "huytq" 

        } 

    ] 

} 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.5.17. Nhận dữ liệu Danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá từ Hệ 

thống CSDL về giá tại địa phương 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hanghoadichvu/HangHoaDichVuKeK

haiGiaDiaPhuong 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhận danh sách hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai giá tại đơn vị 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Bắt 

bu

ộc 

(x) 

Mô tả 

1.  MA_SO_THUE STRING(50) x 

Mã số thuế của doanh 

nghiệp đăng ký giá, kê 

khai giá 

2.  DIA_BAN STRING(50) x 
Mã địa bàn tương ứng 

trong danh mục địa bàn 

3.  MA_HHDV 
STRING(200

) 
x 

Mã hàng hóa đăng ký giá, 

kê khai giá của doanh 

nghiệp 

4.  
TEN_THI_TRUONG_

HHDV 

STRING(100

0) 
x 

Tên hàng hóa đăng ký giá, 

kê khai giá của doanh 

nghiệp 

5.  LOAI_DKKK NUMBER(1) x 

Loại hàng hóa dịch vụ, 

nhận 1 trong 2 giá trị: 

2: Đăng ký giá 

3: Kê khai giá 

6.  
MA_HANG_HOA_DI

CH_VU 

STRING(100

) 
x 

Mã HHDV theo quy định 

của Bộ Tài chính. Lấy 

trong danh mục hàng hóa 

dịch vụ dùng chung 

(DM_HANG_HOA_DIC

H_VU) 

7.  DON_VI_TINH STRING (50) x 

Mã đơn vị tính tương ứng 

theo danh mục đơn vị tính 

dùng chung. 

8.  QUY_CACH 
STRING(500

) 
 

Quy cách, đặc điểm của 

sản phẩm 

9.  GHI_CHU 
STRING 

(500) 
 

Ghi chú thông tin sản 

phẩm 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "MA_SO_THUE": "77518801", 

            "MA_HANG_HOA": "H1-07", 

            "TEN_THI_TRUONG_HHDV": "Rau", 

            "DON_VI_TINH": "DVT354", 

            "QUY_CACH": "Túi zip 1kg", 

            "GHI_CHU": "Rau", 

            "NGUOI_TAO": "anhah" 

        }, 

        { 

            "MA_SO_THUE": "77518801", 

            "MA_HANG_HOA": "H1-08", 

            "TEN_THI_TRUONG_HHDV": "Khoai", 

            "DON_VI_TINH": "DVT354", 

            "QUY_CACH": "Túi zip 1kg", 

            "GHI_CHU": null, 

            "NGUOI_TAO": "anhah" 

        } 

    ] 

} 

 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.5.18. Nhận dữ liệu Danh mục kho hàng của doanh nghiệp kê khai giá 

tại địa phương từ Hệ thống CSDL về giá tại địa phương 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/khohang/KhoHangKeKhaiGiaDiaPhuo

ng 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhận dữ liệu danh mục kho hàng của doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá tại 

đơn vị 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  MA_SO_THUE STRING(50) x 

Mã số thuế của doanh 

nghiệp Đăng ký giá, kê 

khai giá. 

2.  DIA_BAN STRING(50) x 
Mã địa bàn tương ứng 

trong danh mục địa bàn 

3.  MA_KHO_HANG STRING(50) x 

Mã kho hàng của doanh 

nghiệp Đăng ký giá, kê 

khai giá 

4.  TEN_KHO_HANG STRING(2000) x 

Tên kho hàng của doanh 

nghiệp Đăng ký giá, kê 

khai giá 

5.  DIA_CHI STRING(2000)  

Địa chỉ của kho hàng của 

doanh nghiệp Đăng ký 

giá, kê khai giá 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "MA_SO_THUE": "77518801", 

            "MA_KHO_HANG": "77518801-03", 

            "TEN_KHO_HANG": "Kho hàng Hưng Yên", 

            "DIA_CHI": "Tiên Lữ, Hưng Yên", 

            "NGUOI_TAO": "anhah" 

        }, 

        { 

            "MA_SO_THUE": "77518801", 

            "MA_KHO_HANG": "77518801-04", 

            "TEN_KHO_HANG": "Kho Hàng Hải Dương", 

            "DIA_CHI": "Thanh Hà Hải Dương", 

            "NGUOI_TAO": "anhah" 

        } 

    ] 

} 

 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.5.19. Nhận dữ liệu Danh mục đối tượng áp dụng của doanh nghiệp kê 

khai giá tại địa phương từ Hệ thống CSDL về giá tại địa phương 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/doituongapdung/DoiTuongApDungKe

KhaiGiaDiaPhuong 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộ

c 

Ghi chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhận dữ liệu Danh mục đối tượng áp dụng của doanh nghiệp đăng ký giá, kê 

khai giá 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  MA_SO_THUE STRING(50) x 

Mã số thuế 

của doanh 

nghiệp đăng 

ký giá, kê 

khai giá 

2.  DIA_BAN STRING(50) x 

Mã địa bàn 

tương ứng 

trong danh 

mục địa bàn 

3.  MA_DOI_TUONG_AP_DUNG STRING(50) x 

Mã đối 

tượng áp 

dụng doanh 

nghiệp đăng 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

ký giá, kê 

khai giá 

4.  TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG STRING(2000) x 

Tên đối 

tượng áp 

dụng của 

doanh 

nghiệp đăng 

ký giá, kê 

khai giá 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "MA_SO_THUE": "77518801", 

            "MA_DOI_TUONG_AP_DUNG": "DT-11", 

            "TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG": "Áp dụng đối Trẻ em", 

            "NGUOI_TAO": "anhah" 

        }, 

        { 

            "MA_SO_THUE": "77518801", 

            "MA_DOI_TUONG_AP_DUNG": "DT-22", 

            "TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG": "Áp dụng đối với Người lớn", 

            "NGUOI_TAO": "anhah" 

        } 

    ] 

} 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.6. Nhận dữ liệu từ Hệ thống của Tổng cục Hải quan 

4.6.1. Nhận dữ liệu Danh mục các loại ô tô từ hệ thống của Tổng cục Hải 

quan từ Hệ thống thông tin Tổng cục Hải quan 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hanghoadichvu/OtoTongCucHaiQuan 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

https://csdlgiademo.mof.gov.vn/webapi/hanghoadichvu/OtoTongCucHaiQuan


AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhận dữ liệu danh mục ô tô 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  

MA_HS_XNK 

STRING(200) x 

Mã HS của ô tô nhập 

khẩu,tuẩn thu đúng quy định 

mã HS trong Thông tư số 

65/2017/TT-BTC 

2.  
MA _OTO_XNK STRING(50) x Mã ô tô nhập khẩu 

3.  
TEN_XE_OTO STRING(500) x Tên xe ô tô nhập khẩu 

4.  DON_VI_TINH STRING (50) x 

Mã đơn vị tính tương ứng 

theo danh mục đơn vị tính 

dùng chung. 

5.  
GHI_CHU STRING 

(500) 
 Ghi chú 

6.  

SO_CHO_NGOI 

NUMBER x 

Lựa chọn 1 trong các giá trị: 

1: Xe 7- 9 chỗ 

2: Xe 16 chỗ 

3: Xe 19 chỗ 

4: Xe 24 - 29 chỗ 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

5: Xe 4 - 5 chỗ 

7.  

QUOC_GIA 

STRING(100)  

Mã quốc gia xuất/ nhập khẩu. 

Mã Quốc gia tương ứng 

trong danh mục Quốc gia. 

Nhận nhiều giá trị, mỗi giá trị 

cách nhau dấu phẩy 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "MA_HH_XNK": "1102.30.31", 

            "MA_OTO_XNK": "1102.30.31.101", 

            "TEN_XE_OTO": "Huyndai Accent", 

            "DON_VI_TINH": "DVT1227", 

            "GHI_CHU": "Ghi chú", 

            "SO_CHO_NGOI": "5",//1-5 

            "QUOC_GIA": "MN" 

        } 

    ] 

} 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.6.2. Nhận dữ liệu Giá ô tô nhập khẩu từ hệ thống của Tổng cục Hải quan 

từ Hệ thống thông tin Tổng cục Hải quan 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/dulieu/GiaOToNhapKhau 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhập dữ liệu/ cập nhật dữ liệu 

https://csdlgiademo.mof.gov.vn/webapi/dulieu/GiaOToNhapKhau


AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

a. Nhận dữ liệu thông tin chung 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  NGUON_SO_LIEU STRING x 

Mã đơn vị là nguồn cung 

cấp số liệu trong danh 

mục nguồn số liệu 

2.  DINH_KY NUMBER x 

Kỳ báo cáo, các giá trị 

bao gồm: 

 19: Ngày 

 26: 15 ngày 

 22: Tuần 

 24: Tháng 

 21: Quý 

 27: Năm 

3.  THOI_GIAN_BC_1 
NUMBER(10

0) 
x 

Kỳ báo cáo chi tiết ứng 

với định kỳ báo cáo chi 

tiết cấp 2, ứng với các 

giá trị: Quý, 15 ngày, 

tuần, ngày. 

Ví dụ: Tuần 1 giá trị là 

1 ; Ngày 1; 15 ngày đầu 

giá trị là 1, 15 ngày cuối 

giá trị là 2, Quý 1 

4.  THOI_GIAN_BC_2 
NUMBER(10

0) 
 

Kỳ báo cáo chi tiết cấp 

1, ứng với các định kỳ: 

Tháng. Thời gian bao 

cáo 1 nhận các giá trị từ 

Tháng 1 đến tháng 12. 

Ví dụ: Tháng 1 giá trị là 

1; tháng 2 giá trị là 2 

5.  
THOI_GIAN_BC_N

AM 
NUMBER x Năm của kỳ báo cáo 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

6.  
FILE_DINH_KEM_

PDF 

STRING(BAS

ES64) 
 File đính kèm 

7.  NGUOI_TAO STRING x 

Tên tài khoản nhập dữ 

liệu tương ứng của đơn 

vị trên Cơ sở dữ liệu giá 

quốc gia 

8.  NGUOI_DUYET STRING x 

Tên tài khoản duyệt dữ 

liệu tương ứng của đơn 

vị trên Cơ sở dữ liệu giá 

quốc gia 

9.  DS_HHDV_OTO OBJECT  x 
Danh sách sách ô tô chi 

tiết trong kỳ báo cáo.  

b. Nhận dữ liệu giá ô tô chi tiết (DS_HHDV_OTO) 

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  
MA _OTO_XNK STRING(50) x Mã ô tô nhập 

khẩu 

2.  
SO_LUONG NUMBER(18,0) x Số lượng 

3.  
LOAI_GIA STRING(50) x Danh mục loại giá 

của đơn vị 

4.  
DON_VI_NHAP_KHAU STRING(2000) x Đơn vị nhập khẩu 

5.  
CUA_NHAP_KHAU STRING(2000) x Cửa nhập khẩu 

6.  
TINH_TRANG_XE STRING(2000) x Tình trạng xe 

7.  

THIET_BI_DI_KEM STRING(4000)  Các thiết bị kèm 

theo của hàng hóa 

xuất nhập khẩu. 

8.  
GIA_TRI_NHAP_KHAU NUMBER(18,0) x Trị giá nhập khẩu 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

        { 

            "NGUON_SO_LIEU": "0115", 

            "DINH_KY": 24, 

            "THOI_GIAN_BC_1": 1, 

            "THOI_GIAN_BC_2": 1, 

            "THOI_GIAN_BC_NAM": 2021, 

            "TEN_FILE_DINH_KEM": "abc.pdf", 

            "FILE_DINH_KEM_PDF": "JVBERi0xLjcNCiW1tbW1DQoxIDAgb2J

qDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhlbi1VUykg

L1N0c.....=", 

            "NGUOI_TAO": "huytq", 

            "NGUOI_DUYET": "huytq", 

            "DS_HHDV_OTO": [ 

                { 

                    "MA_OTO_XNK": "1102.30.31.101", 

                    "SO_LUONG": 20, 

                    "LOAI_GIA": "LG17", 

                    "DON_VI_NHAP_KHAU": "DON_VI_NHAP_KHAU", 

                    "CUA_NHAP_KHAU": "CUA_NHAP_KHAU", 

                    "TINH_TRANG_XE": "TINH_TRANG_XE", 

                    "THIET_BI_DI_KEM": "THIET_BI_DI_KEM", 

                    "GIA_TRI_NHAP_KHAU": 3000000 

                } 

            ] 

        } 

    ] 

} 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

4.7. Gửi dữ liệu Số doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ thẩm định giá sang Hệ thống thông tin thống kê tài 

chính qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài 

 

Đường dẫn 

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/api/doanhnghiep/SoDoanhNghiepTD

G 

METHOD: GET 

Cấu trúc gói tin 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

NAM Năm dữ liệu String 4 x  

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

 

Output 

ST

T 
Tên trường Kiểu 

Not null 

(x) 
Mô tả 

1.  NAM STRING(4) x Năm dữ liệu 

2.  
MA_LOAI_HINH_

DOANH_NGHIEP 
STRING(500) x 

Mã Loại hình doanh 

nghiệp 

3.  
SO_DOANH_NGH

IEP 
NUMBER x 

Số lượng doanh 

nghiệp tương ứng với 

Loại hình doanh 

nghiệp trong NAM đã 

cung cấp thông tin ở 

tham số. 

Dữ liệu mẫu 

 { 

    "error_code": "0", 

    "message": "Thành công", 

    "result": [ 

        { 

            "NAM": 2020, 

            "MA_LOAI_HINH_DOANH_NGHIEP": "31", 

            "SO_DOANH_NGHIEP": 20 

        }, 

        { 

            "NAM": 2020, 

            "MA_LOAI_HINH_DOANH_NGHIEP": "4", 

            "SO_DOANH_NGHIEP": 21 

        }, 

        { 

            "NAM": 2020, 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

            "MA_LOAI_HINH_DOANH_NGHIEP": "3", 

            "SO_DOANH_NGHIEP": 8 

        } 

    ] 

} 

 

} 

4.8. Nhận dữ liệu Kết quả thi cấp thẻ thẩm định viên về giá từ Hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính 

Đường dẫn:  

https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/thamdinhvien/KetQuaThiCapTheTham

DinhVien 

Method: POST 

Cấu trúc gói tin: 

Tên trường Mô tả Kiểu 
Độ 

dài 

Bắt 

buộc 

Ghi 

chú 

<HEADER>  

SENDER_CODE Mã nơi gửi String 50   

TRAN_CODE 
Mã loại dữ liệu 

trao đổi 
String 10   

RECEIVER_CODE Mã nơi nhận String 50   

Authorization 

Bearer {token} 

(token sinh ra từ 

API lấy thông tin 

token phía trên)  

String  x  

</HEADER>  

<BODY>  

</BODY>  

Nhận dữ liệu thông tin chi tiết kết quả thi  
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ST

T 
Tên trường Kiểu 

Độ 

dài 

tối đa 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  THISINH_TEN STRING 500 x 
Tên của thí 

sinh dự thi 

2.  THISINH_CMND STRING 50 x 
Số CMND 

của thí sinh 

3.  THISINH_NGAYSINH 
STRING(DAT

E) 
8 x 

Ngày sinh 

của thí sinh, 

dạng 

DDMMYY

YY 

4.  THISINH_QUEQUAN STRING 2000 x 
Quê quán 

của thí sinh 

5.  THISINH_SODT STRING 50 x 

Số điện thoại 

liên lạc của 

thí sinh 

6.  THISINH_PHONGTHI STRING 50 x 
Số phòng thi 

của thí sinh 

7.  
THISINH_SOBAODA

NH 
STRING 50 x 

Số báo danh 

của thí sinh 

8.  DS_DIEMTHI_CT OBJECT  x 

Danh sach 

chi tiết điểm 

thi các mốn 

của thí sinh 

Nhận dữ liệu chi tiết điểm thi của thí sinh 

STT Tên trường Kiểu 

Độ 

dài 

tối 

đa 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  DTTDG_MONTHI STRING 50 x 
Mã môn thi trrong kỳ 

thi 

2.  DIEMTHI NUMBER (3,0) x Điểm thi của thí sinh 

Cấu trúc dữ liệu mẫu 

{ 

    "data": [ 

        { 

            "HO_TEN": "Lương Văn Nam", 



AITA            Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

 

            "NGAY_SINH": "20210815", 

            "GIOI_TINH": 1, 

            "CMT_HO_CHIEU": "123456788", 

            "NGAY_CAP_CMT_HO_CHIEU": "20210815", 

            "NOI_CAP_CMT_HO_CHIEU": "hà nội", 

            "DIA_CHI_THUONG_TRU": "thụy khuê", 

            "NGUYEN_QUAN": "152 Thụy khuê", 

            "DON_VI_CONG_TAC": "Hipt", 

            "MA_KY_THI": "TDG2020", 

            "CHUC_VU": "Nhân viên", 

            "SO_DIEN_THOAI": "0989865926", 

            "NGUYEN_QUAN_MA_TINH": 01, 

            "NGUYEN_QUAN_MA_HUYEN":003, 

            "NGUYEN_QUAN_MA_XA": 00112, 

            "DIA_CHI_THUONG_TRU_MA_TINH": 01, 

            "DIA_CHI_THUONG_TRU_MA_HUYEN": 003, 

            "DIA_CHI_THUONG_TRU_MA_XA": 00112, 

            "DANG_KY_DU_THI": "1", 

            "DANH_SACH_KET_QUA_THI": [ 

                { 

                    "MON_THI_ID": "1", 

                    "DIEM_THI": 10, 

                } 

            ] 

        } 

    ] 

} 

 

Output  

STT Tên trường Kiểu 

Bắt 

buộc 

(x) 

Mô tả 

1.  error_code String  Mã kết quả trả ra 

2.  message String  Mô tả mã kết quả trả ra 

3.  result String  Kết quả dạng danh sách 

 

Cấu trúc dữ liệu mẫu:  

- Ví dụ khi gọi request API thành công 
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{ 

    "error_code": "1", 

    "message": "Thành công", 

    "result": null 

} 

- Ví dụ khi gọi request API không thành công 

{ 

    "error_code": "-1", 

    "message": "Lỗi không xác định", 

    "result": null 

} 

 

 


