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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 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  

4 HTTT Hệ thống thông tin 

5 HTTP Giao thức truyền siêu văn bản 

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

kịch bản JavaScript 

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

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

9 POST Phương thức gửi dữ liệu đến máy chủ để xử lý 

trong giao thức HTTP, POST thường được dùng 

trong trường hợp tạo dữ liệu trên máy chủ 

10 SDK Bộ công cụ phát triển phần mềm 

11 XML Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng 



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 

 

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 dịch vụ công lĩnh vực đường bộ trong nước (Bộ 

Giao thông vận tải) 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) Tra cứu hồ sơ dịch vụ công lĩnh vực đường bộ trong nước. 

b) Nhận dữ liệu cung cấp danh sách hồ sơ dịch vụ công lĩnh vực đường bộ 

trong nước. 

c) Nhận dữ liệu thống kê hồ sơ dịch vụ công lĩnh vực đường bộ trong nước. 
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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. API lấy thông tin token 

- Đặc tả đầu vào API: 

Thông tin đầu vào: grant_type=client_credentials 

- Đặc tả đầu ra API: 

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) 

- Chi tiết dịch vụ: 

Địa chỉ kết nối 

URL https://api.ngsp.gov.vn/token 

Request header 

Content-

Type 
application/x-www-form-urlencoded 

Authoriza

tion 

Basic Base64(consumer-key:consumer-secret)(cặp khóa 

consumer-key và consumer-secret do LGSP cung cấp cho mỗi 

HTTT / LGSP) 

Request Body 

Body     grant_type=client_credentials 

Response Body 

Body 

{ 

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

    "scope": "am_application_scope default", 

    "token_type": "Bearer", 

    "expires_in": 3600 

} 

 

4.2. API tra cứu hồ sơ 
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- Gói tin đầu vào 

 

Tên trường Kiểu 
Bắt 

buộc 
Mô tả 

MaHoSo String x Mã hồ sơ 

 

 

- Gói trả về 

Tên trường Kiểu Mô tả 

MaHoSo String Mã hồ sơ 

MaTTHC String Mã thủ tục 

TenTTHC String Tên thủ tục 

TenLinhVuc String Tên lĩnh vực 

TrichYeuHoSo String Tên hồ sơ 

KenhThucHien Int 
1 = Hồ sơ trực tuyến 

0 = Hồ sơ trực tiếp 

DonViXuLy String Cơ quan thụ lý 

MaDoiTuong String Mã doanh nghiệp/căn cước công dân 

ChuHoSo String Tên chủ hồ sơ 

SoDienThoai String Điện thoại liên hệ 

Email String Thư điện tử 
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Tên trường Kiểu Mô tả 

DiaChi String Địa chỉ 

MaTinh String Mã tỉnh 

TenTinh String Tên tỉnh 

MaHuyen String Mã huyện 

TenHuyen String Tên huyện 

MaXa String Mã xã 

TenXa String Tên xã 

NgayGuiHoSo Datetime Ngày gửi trực tuyến 

NgayTiepNhan Datetime Ngày tiếp nhận 

NgayHenTra Datetime Ngày hẹn trả 

NgayKetThucXuL

y 

Datetime Ngày có kết quả 

NgayTra Datetime Ngày trả kết quả 

TrangThaiHoSo String Mã trạng thái hồ sơ 

 

- Bản tin mẫu 

Bản tin 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 

 

URL 
https://api.ngsp.gov.vn/apiGTVT/1.2/d/api/btttt/ngsp/qlvtdat

a/tracuuhoso?MaHoSo={MaHoSo} 

Request header 

Accept application/json 

Content-

Type 
application/json 

Authorizatio

n 

Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token 

phía trên)  

MaDonVi Mã đơn vị: Cấp riêng cho từng đơn vị 

ApiKey ApiKey: Cấp riêng cho từng đơn vị 

Request Param 

Params MaHoSo 

Response Body 

Body 

{ 

    "MaHoSo": "…", 

    "MaTTHC": 2.002285, 

    "TenTTHC": "Đăng ký khai thác tuyến", 

    "TenLinhVuc": "Đăng ký khai thác tuyến", 

    "TrichYeuHoSo": "Đăng ký khai thác tuyến", 

    "KenhThucHien": 1, 

    "DonViXuLy": "Sở Giao thông Vận tải Điện Biên", 

    "MaDoiTuong": 00000, 

    "ChuHoSo": "Công ty cổ phần du lịch Xuân Long", 

    "SoDienThoai": "…", 

    "Email": "…", 

    "DiaChi": "", 
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    "MaTinh": 11, 

    "TenTinh": "Tỉnh Điện Biên", 

    "MaHuyen": "094", 

    "TenHuyen": "Thành phố Điện Biên Phủ", 

    "MaXa": "03142", 

    "TenXa": "Phường Thanh Trường", 

    "NgayGuiHoSo": "03/12/2021 17:16:50", 

    "NgayTiepNhan": "07/12/2021 15:01:37", 

    "NgayHenTra": "10/12/2021 15:15:00", 

    "NgayKetThucXuLy": "", 

    "NgayTra": "", 

    "TrangThaiHoSo": "processing", 

    "TenTrangThaiHoSo": "Đang xử lý", 

    "NguoiNop": "", 

    "MaNguoiNop": "", 

    "DienThoaiNguoiNop": "", 

    "EmaiNguoiNop": "", 

    "NgayCapNhat": "09/12/2021 09:11:15", 

    "NgayHuyHoSo": "", 

    "MaDonViXuLy": "SGTVT23" 

} 

 

 

4.3. API cung lấy danh sách hồ sơ 

- Gói tin đầu vào  

Tên trường Kiểu 
Bắt 

buộc 
Mô tả 

Start Int 

Không 

bắt 

buộc 

Số thứ tự bắt đầu 

End Int 

Không 

bắt 

buộc 

Số thứ tự kết thúc 

MauBien 

Màu biển số 

theo ký 

hiệu(T=Trắng, 

X=Xanh, V= 

Vàng) 

String 
Tối đa cho phép lấy 500 hồ 

sơ 
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Tên trường Kiểu 
Bắt 

buộc 
Mô tả 

FromDate Date 

Không 

bắt 

buộc 

Từ ngày 

ToDate Date 

Không 

bắt 

buộc 

Đến ngày 

MaThuTuc String 

Không 

bắt 

buộc 

Mã thủ tục 

Status String 

Không 

bắt 

buộc 

processing: Hồ sơ đã được 

tiếp nhận và đang xử lý 

releasing: Hồ sơ đã có kết 

quả xử lý và đang chờ trả 

kết quả 

done: Hồ sơ đã trả kết quả 

denied: Không được tiếp 

nhận 

unresolved : Dừng xử lý 

cancelled: Hồ sơ hủy/ rút 

waiting : Chờ hoàn thiện 

bổ sung 

interoperating :Đang xử 

lý liên thông 

new : Mới đăng ký 

paying : Yêu cầu thực hiện 

nghĩa vụ tài chính 

posting : Đang chuyển 

phát trả kết quả 

processing : Đang xử lý 

receiving : Chờ tiếp nhận 

trực tuyến 

releasing : Đã xử lý xong 

ReceiveFromDate Date 

Không 

bắt 

buộc 

Tiếp nhận từ ngày 

ReceiveToDate Date 

Không 

bắt 

buộc 

Tiếp nhận đến ngày 
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Tên trường Kiểu 
Bắt 

buộc 
Mô tả 

ReleaseFromDate Date 

Không 

bắt 

buộc 

Chờ trả kết quả từ ngày 

ReleaseToDate Date 

Không 

bắt 

buộc 

Chờ trả kết quả đến ngày 

FinishFromDate Date 

Không 

bắt 

buộc 

Hoàn thành từ ngày 

 

- Gói tin kết quả  

Tên trường Mô tả Kiểu Độ dài  

total 
Tổng số bản 

ghi 
Int  

data 
Danh sách các 

hồ sơ 
List<HoSo>  

 

- Gói tin HoSo 

Tên trường Kiểu  Mô tả 

MaHoSo String Mã hồ sơ 

MaTTHC String Mã thủ tục 

TenTTHC String Tên thủ tục 

TenLinhVuc String Tên lĩnh vực 

TrichYeuHoSo String Tên hồ sơ 

KenhThucHien Int 1 = Hồ sơ trực tuyến 

0 = Hồ sơ trực tiếp 

DonViXuLy String Cơ quan thụ lý 

MaDoiTuong String Mã doanh nghiệp/căn cước công dân 

ChuHoSo String Tên chủ hồ sơ 

SoDienThoai String Điện thoại liên hệ 

Email String Thư điện tử 

DiaChi String Địa chỉ 

MaTinh String Mã tỉnh 

TenTinh String Tên tỉnh 

MaHuyen String Mã huyện 

TenHuyen String Tên huyện 
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Tên trường Kiểu  Mô tả 

MaXa String Mã xã 

TenXa String Tên xã 

NgayGuiHoSo Datetime Ngày gửi trực tuyến 

NgayTiepNhan Datetime Ngày tiếp nhận 

NgayHenTra Datetime Ngày hẹn trả 

NgayKetThucXuLy Datetime Ngày có kết quả 

NgayTra Datetime Ngày trả kết quả 

TrangThaiHoSo String Mã trạng thái hồ sơ 

TenTrangThaiHoSo String Tên trạng thái hồ sơ 

NguoiNop String Người nộp 

MaNguoiNop String Căn cước công dân người nộp 

DienThoaiNguoiNop String Điện thoại người nộp 

EmaiNguoiNop String Thư điện tử người nộp 

NgayHuyHoSo Datetime Ngày hủy/ rút hồ sơ 

MaDonViXuLy String Mã đơn vị xử lý 

 

- Bản tin mẫu 

Bản tin mẫu 

URL 
https://api.ngsp.gov.vn/apiGTVT/1.2/d/api/btttt/ngsp/qlvtda

ta/danhsachhoso?Start={start}&End={end}... 

Request header 

Accept application/json 

Content-

Type 
application/json 

Authorizatio

n 

Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token 

phía trên)  

MaDonVi Mã đơn vị: Cấp riêng cho từng đơn vị 
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ApiKey ApiKey: Cấp riêng cho từng đơn vị 

Request Param 

Param Tham khảo mục gói tin đầu vào 

Response Body 

Body 

{ 

    "total": 100, 

    "data": [ 

        { 

            … 

        }, 

        { 

            … 

        } 

    ] 

} 

 

 

 

4.4. API thống kê hồ sơ theo tháng 

- Gói tin đầu vào: 

Tên trường Kiểu  Mô tả Độ dài 

MaDonVi String Mã đơn vị  

Thang Int Tháng báo cáo  

Nam Int Năm báo cáo  

 

- Gói tin trả về 

Tên trường Kiểu Mô tả 

Thang Int Tháng báo cáo 

Nam Int Năm báo cáo 

SoNhanTrongKy Int Số HS tiếp nhận trong kỳ 

SoTonKyTruoc Int Số HS kỳ trước chưa xử lý 
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- Bản tin mẫu 

Bản tin mẫu 

URL 

https://api.ngsp.gov.vn/apiGTVT/1.2/d/api/btttt/ngsp/qlvtda

ta/thongkehoso?MaDonVi={MaDonVi}&Nam={Nam}&T

hang={Thang} 

Request header 

Accept application/json 

Content-

Type 
application/json 

Authorizatio

n 

Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token 

phía trên)  

MaDonVi Mã đơn vị: Cấp riêng cho từng đơn vị 

TongSoXuLy Int Tổng số hồ sơ phải xử lý 

trong kỳ 

TongDaXuLy Int Tổng số hồ sơ đã xử lý trong 

kỳ 

TongXuLyDungHan Int Tổng HS xử lý đúng hạn 

PhanTramXuLyDungHan Int Tỷ lệ HS xử lý đúng hạn 

TongXuLyTreHan Int Tổng HS xử lý trễ hạn 

PhanTramXuLyTreHan Int Tỷ lệ HS xử lý trễ hạn 

TongChuaXuLy Int Tổng HS chưa xử lý 

TongChuaXuLyTrongHan Int Tổng HS chưa xử lý trong 

hạn 

PhanTramChuaXuLyTrongHan Int Tỷ lệ HS chưa xử lý trong 

hạn 

TongChuaXuLyTreHan Int Tổng HS chưa xử lý trễ hạn 

PhanTramChuaXuLyTreHan Int Tỷ lệ hồ sơ chưa xử lý trễ hạn 
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ApiKey ApiKey: Cấp riêng cho từng đơn vị 

Request Param 

Params 
Xem mục gói tin đầu vào 

 

Response Body 

Body 

[ 

    { 

        "tongSoXuLy": 1, 

        "phanTramChuaXuLyTreHan": 0, 

        "soTonKyTruoc": 0, 

        "tongChuaXuLyTrongHan": 1, 

        "phanTramXuLyTreHan": 0, 

        "tongXuLyTreHan": 0, 

        "phanTramXuLyDungHan": 0, 

        "tongChuaXuLyTreHan": 0, 

        "soNhanTrongKy": 1, 

        "tongChuaXuLy": 1, 

        "thang": 10, 

        "nam": 2021, 

        "phanTramChuaXuLyTrongHan": 100, 

        "tongDaXuLy": 0, 

        "tongXuLyDungHan": 0 

    } 

] 

 

- Danh sách mã lỗi 

Mã lỗi Mô tả 

-300 Mã đơn vị rỗng hoặc null 

-301 ApiKey rỗng hoặc null 

-302 ApiKey không đúng 

-303 Mã đơn vị không đúng 
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-304 ApiKey lỗi 

 

 

 


