
{ 

 "info": { 

  "_postman_id": "24f266a7-3754-405c-8932-8d72ffc2db23", 

  "name": "csdl-gia", 

  "schema": "https://schema.getpostman.com/json/collection/v2.0.0/collection.json" 

 }, 

 "item": [ 

  { 

   "name": "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", 

   "item": [ 

    { 

     "name": "Nhận dữ liệu hồ sơ kê khai từ hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến Bộ Tài chính qua Trục kết nối, chia sẽ dữ liệu quốc gia", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [ 

       { 

        "key": "Authorization", 

        "value": "", 

        "type": "default" 

       } 

      ], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"MAU_BIEU\": 3,\r\n            \"LOAI_HO_SO\": 1,\r\n            \"LOAI_XNK\": 0,\r\n            

\"DOANH_NGHIEP_DKKK\": \"010971020911\",\r\n            \"SO_VAN_BAN\": \"ABC/Vb20222\",\r\n            

\"NGAY_THUC_HIEN\": \"20210717\",\r\n            \"NGAY_BD_HIEU_LUC\": \"20210717\",\r\n            

\"QUOC_GIA_XNK\": null,\r\n            \"TY_GIA\": null,\r\n            \"NGUOI_KY\": null,\r\n            

\"NGAY_KY\": \"20210717\",\r\n            \"TRICH_YEU\": \"TRICH_YEUTRICH_YEU\",\r\n            

\"PHAN_TICH_NGUYEN_NHAN\": null,\r\n            \"HINH_THUC_THANH_TOAN\": null,\r\n            



\"CAN_BO_THU_LY\": \"huytq\",\r\n            \"NGAY_PHE_DUYET\": \"20210717\",\r\n            

\"DS_HHDV_DKG\": [\r\n                {\r\n                    \"LOAI_GIA\": \"LG10\",\r\n                    

\"MA_HHDV\": \"010971020911-01\",\r\n                    \"MUC_GIA_CU\": null,\r\n                    

\"MUC_GIA_MOI\": 10000,\r\n                    \"MUC_TANG_GIAM\": null,\r\n                    \"TY_LE\": 

null,\r\n                    \"CHI_NHANH\": null,\r\n                    \"KHO_HANG\": null,\r\n                    

\"TINH_THANH\": null,\r\n                    \"DOI_TUONG_AP_DUNG\": null,\r\n                    

\"CHIET_KHAU_GIAM_GIA\": null,\r\n                    \"DIEU_KIEN_GIAO_HANG\": null,\r\n                    

\"GHI_CHU\": null\r\n                },\r\n                {\r\n                    \"LOAI_GIA\": \"LG10\",\r\n                    

\"MA_HHDV\": \"010971020911-02\",\r\n                    \"MUC_GIA_CU\": null,\r\n                    

\"MUC_GIA_MOI\": 15000,\r\n                    \"MUC_TANG_GIAM\": null,\r\n                    \"TY_LE\": 

null,\r\n                    \"CHI_NHANH\": null,\r\n                    \"KHO_HANG\": null,\r\n                    

\"TINH_THANH\": null,\r\n                    \"DOI_TUONG_AP_DUNG\": null,\r\n                    

\"CHIET_KHAU_GIAM_GIA\": null,\r\n                    \"DIEU_KIEN_GIAO_HANG\": null,\r\n                    

\"GHI_CHU\": null\r\n                }\r\n            ]\r\n        }\r\n    ]\r\n}", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hosokekhai/HoSoKeKhaiGiaBoTaiChinh" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "Nhận dữ liệu danh mục doanh nghiệp kê khai giá tại 

Bộ tài chính qua Trục kết nối, chia sẽ dữ liệu quốc gia", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [ 

       { 

        "key": "Authorization", 

        "value": "", 



        "type": "default" 

       } 

      ], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"TEN_DOANH_NGHIEP\": \"CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT\",\r\n            \"MA_SO_THUE\": \" 

010972083111\",\r\n            \"DIA_CHI\": \"Tầng 3, Số nhà 42 đường Kim Mã,, Phường Kim Mã, Quận Ba 

Đình, Hà Nội\",\r\n            \"LOAI_DN_KINH_DOANH\": 1,\r\n            \"DON_VI_DKKK_GIA\": \"01\",\r\n            

\"GHI_CHU\": \"API\"\r\n        },\r\n    {\r\n            \"TEN_DOANH_NGHIEP\": \"CÔNG TY CỔ PHẦN ABC 

THĂNG LONG\",\r\n            \"MA_SO_THUE\": \"010971020911\",\r\n            \"DIA_CHI\": \"Số 6, ngõ 

810 La Thành,, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội\",\r\n            \"LOAI_DN_KINH_DOANH\": 1,\r\n            

\"DON_VI_DKKK_GIA\": \"01\",\r\n            \"GHI_CHU\": \"API\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}\r\n", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/doanhnghiep/DoanhNghiepKeKhaiBoTaiChinh" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "Nhận dữ liệu danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá 

từ hệ thống DVCTT qua Trục kết nối, chia sẽ dữ liệu quốc gia", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [ 

       { 

        "key": "Authorization", 



        "value": "", 

        "type": "default" 

       } 

      ], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"MA_SO_THUE\": \"010971020911\",\r\n            \"LOAI_DKKK\": \"3\",\r\n            \"MA_HANG_HOA\": 

\"010971020911-01\",\r\n            \"TEN_THI_TRUONG_HHDV\": \"Sách giao khoa toán lớp 12\",\r\n            

\"MA_HANG_HOA_DICH_VU\": \"30.0001\",\r\n            \"DON_VI_TINH\": \"DVT777\",\r\n            

\"QUY_CACH\": \"Đóng bìa cứng\",\r\n            \"GHI_CHU\": \"Giá đã bao gồm VAT\"\r\n        },\r\n        

{\r\n            \"MA_SO_THUE\": \"010971020911\",\r\n            \"LOAI_DKKK\": \"3\",\r\n            

\"MA_HANG_HOA\": \"010971020911-02\",\r\n            \"TEN_THI_TRUONG_HHDV\": \"Sách giao khoa 

văn lớp 12\",\r\n            \"MA_HANG_HOA_DICH_VU\": \"30.0001\",\r\n            \"DON_VI_TINH\": 

\"DVT777\",\r\n            \"QUY_CACH\": \"Đóng bìa cứng\",\r\n            \"GHI_CHU\": \"Giá đã bao gồm 

VAT\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hanghoadichvu/HangHoaDichVuKeKhaiBoTaiChinh" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "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", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [ 



       { 

        "key": "Authorization", 

        "value": "", 

        "type": "default" 

       } 

      ], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"MA_SO_THUE\": \"010971020911\",\r\n            \"MA_CHI_NHANH\": \"010971020911-01\",\r\n            

\"TEN_CHI_NHANH\": \"Chi nhánh Hà Nội\",\r\n            \"DIA_CHI\": \"34/12 Thanh Xuân Hà nội\"\r\n        

},\r\n        {\r\n            \"MA_SO_THUE\": \"010971020911\",\r\n            \"MA_CHI_NHANH\": 

\"010971020911-03\",\r\n            \"TEN_CHI_NHANH\": \"Chi nhánh Đà Nẵng\",\r\n            \"DIA_CHI\": 

\"Hải Châu Đà Nẵng\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/chinhanh/ChiNhanhKeKhaiBoTaiChinh" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "Nhận dữ liệu danh mục kho hàng của doanh nghiệp kê 

khai giá tại BTC qua Trục kết nối, chia sẽ dữ liệu quốc gia Nhập dữ liệu/ cập nhật dữ liệu", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [ 



       { 

        "key": "Authorization", 

        "value": "", 

        "type": "default" 

       } 

      ], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"MA_SO_THUE\": \"010971020911\",\r\n            \"MA_KHO_HANG\": \"010971020911-004-01\",\r\n            

\"TEN_KHO_HANG\": \"Kho hàng Vạn Xuân\",\r\n            \"DIA_CHI\": \"123 Thanh Xuân HN\",\r\n        

},\r\n        {\r\n            \"MA_SO_THUE\": \"010971020911\",\r\n            \"MA_KHO_HANG\": 

\"010971020911-004-02\",\r\n            \"TEN_KHO_HANG\": \"Kho Hàng tại Quận 1 - VTH\",\r\n            

\"DIA_CHI\": \"134 Nguyễn Trãi Quận 1 - TP HCM\",\r\n        }\r\n    ]\r\n}", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

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

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "Nhận dữ liệu danh mục đối tượng áp dụng của doanh 

nghiệp đăng ký giá, kê khai giá tại BTC qua Trục kết nối, chia sẽ dữ liệu quốc gia", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [ 



       { 

        "key": "Authorization", 

        "value": "", 

        "type": "default" 

       } 

      ], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"MA_SO_THUE\": \"010971020911\",\r\n            \"MA_DOI_TUONG_AP_DUNG\": \"1101\",\r\n            

\"TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG\": \"Học sinh tiểu học\"\r\n        },\r\n        {\r\n            \"MA_SO_THUE\": 

\"010971020911\",\r\n            \"MA_DOI_TUONG_AP_DUNG\": \"1102\",\r\n            

\"TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG\": \"Gia đình có sổ hộ nghèo\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/doituongapdung/DoiTuongApDungKeKhaiBoTaiChinh" 

     }, 

     "response": [] 

    } 

   ] 

  }, 

  { 

   "name": "Thu thập dữ liệu đăng ký giá từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ 

Tài chính qua Trục kết nối, chia sẽ dữ liệu quốc gia", 

   "item": [ 

    { 



     "name": "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", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [ 

       { 

        "key": "Authorization", 

        "value": "", 

        "type": "default" 

       } 

      ], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"MAU_BIEU\": 2,\r\n            \"LOAI_HO_SO\": null,\r\n            \"LOAI_XNK\": 0,\r\n            

\"DOANH_NGHIEP_DKKK\": \"789601\",\r\n            \"SO_VAN_BAN\": \"vbdk/11-08-2021\",\r\n            

\"NGAY_THUC_HIEN\": \"20210811\",\r\n            \"NGAY_BD_HIEU_LUC\": \"20210811\",\r\n            

\"DONVI_TTSL\": \"01\",\r\n            \"QUOC_GIA_XNK\": null,\r\n            \"CHI_NHANH\": null,\r\n            

\"KHO_HANG\": null,\r\n            \"TINH_THANH\": null,\r\n            \"DOI_TUONG_AP_DUNG\": null,\r\n            

\"TY_GIA\": null,\r\n            \"NGUOI_KY\": null,\r\n            \"NGAY_KY\": \"20210811\",\r\n            

\"TRICH_YEU\": null,\r\n            \"PHAN_TICH_NGUYEN_NHAN\": null,\r\n            

\"HINH_THUC_THANH_TOAN\": null,\r\n            \"NGUOI_TAO\": \"xen-tt\",\r\n            \"NGAY_TAO\": 

\"20210811\",\r\n            \"NGUOI_DUYET\": \"xen-tt\",\r\n            \"NGAY_DUYET\": \"20210811\",\r\n            

\"DS_HHDV_DKG\": [\r\n                {\r\n                    \"LOAI_GIA\": \"LG10\",\r\n                    

\"MA_HHDV\": \"789601-01\",\r\n                    \"MUC_GIA_CU\": null,\r\n                    \"MUC_GIA_MOI\": 

9000,\r\n                    \"MUC_TANG_GIAM\": null,\r\n                    \"TY_LE\": null,\r\n                    

\"GHI_CHU\": \"Giá đã bao gồm VAT\"\r\n                },\r\n                {\r\n                    \"LOAI_GIA\": 

\"LG10\",\r\n                    \"MA_HHDV\": \"789601-02\",\r\n                    \"MUC_GIA_CU\": null,\r\n                    

\"MUC_GIA_MOI\": 15000,\r\n                    \"MUC_TANG_GIAM\": null,\r\n                    \"TY_LE\": 

null,\r\n                    \"GHI_CHU\": \"Giá đã bao gồm VAT\"\r\n                }\r\n            ]\r\n        }\r\n    

]\r\n}", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 



       } 

      }, 

      "url": 

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

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "Nhận dữ liệu danh mục doanh nghiệp đăng ký giá tại 

Bộ tài chính qua Trục kết nối, chia sẽ dữ liệu quốc gia", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [ 

       { 

        "key": "Authorization", 

        "value": "", 

        "type": "default" 

       } 

      ], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"TEN_DOANH_NGHIEP\": \"Công ty Muối Hà Tĩnh\",\r\n            \"MA_SO_THUE\": \"789601\",\r\n            

\"DIA_CHI\": \"105 Hồng Hà, P Trần Phú TP Hà Tĩnh\",\r\n            \"LOAI_DN_KINH_DOANH\": 1,\r\n            

\"DON_VI_DKKK_GIA\": \"01\",\r\n            \"GHI_CHU\": \"GHI CHU\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 



      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/doanhnghiep/DoanhNghiepDangKyBoTaiChinh" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "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", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [ 

       { 

        "key": "Authorization", 

        "value": "", 

        "type": "default" 

       } 

      ], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hanghoadichvu/HangHoaDichVuDangKyBoTaiChinh" 

     }, 



     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "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", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [ 

       { 

        "key": "Authorization", 

        "value": "", 

        "type": "default" 

       } 

      ], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"MA_SO_THUE\": \"789601\",\r\n            \"MA_CHI_NHANH\": \"789601-01\",\r\n            

\"TEN_CHI_NHANH\": \"Chi nhánh Hà Nội\",\r\n            \"DIA_CHI\": \"34/12 Thanh Xuân Hà nội\"\r\n        

},\r\n        {\r\n            \"MA_SO_THUE\": \"789601\",\r\n            \"MA_CHI_NHANH\": \"789601-

02\",\r\n            \"TEN_CHI_NHANH\": \"Chi nhánh TP HCM\",\r\n            \"DIA_CHI\": \"12 Trần Hưng 

Đạo Quận 1 - TP HCM\"\r\n        },\r\n        {\r\n            \"MA_SO_THUE\": \"789601\",\r\n            

\"MA_CHI_NHANH\": \"789601-03\",\r\n            \"TEN_CHI_NHANH\": \"Chi nhánh Đà Nẵng\",\r\n            

\"DIA_CHI\": \"Hải Châu Đà Nẵng\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/chinhanh/ChiNhanhDangKyBoTaiChinh" 



     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "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", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [ 

       { 

        "key": "Authorization", 

        "value": "", 

        "type": "default" 

       } 

      ], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"MA_SO_THUE\": \"789601\",\r\n            \"MA_KHO_HANG\": \"789601-004-01\",\r\n            

\"TEN_KHO_HANG\": \"Kho hàng tại Hà Nội\",\r\n            \"DIA_CHI\": \"123 Thanh Xuân HN\"\r\n        

},\r\n        {\r\n            \"MA_SO_THUE\": \"789601\",\r\n            \"MA_KHO_HANG\": \"789601-004-

02\",\r\n            \"TEN_KHO_HANG\": \"Kho Hàng tại TP HCM\",\r\n            \"DIA_CHI\": \"134 Nguyễn 

Trãi Quận 1 - TP HCM\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/khohang/KhoHangDangKyBoTaiChinh" 



     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "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", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [ 

       { 

        "key": "Authorization", 

        "value": "", 

        "type": "default" 

       } 

      ], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"MA_SO_THUE\": \"789601\",\r\n            \"MA_DOI_TUONG_AP_DUNG\": \"1101\",\r\n            

\"TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG\": \"Học sinh, sinh viên\"\r\n        },\r\n        {\r\n            

\"MA_SO_THUE\": \"789601\",\r\n            \"MA_DOI_TUONG_AP_DUNG\": \"1102\",\r\n            

\"TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG\": \"Gia đình có sổ hộ nghèo\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/doituongapdung/DoiTuongApDungDangKyBoTaiChinh" 

     }, 



     "response": [] 

    } 

   ] 

  }, 

  { 

   "name": "Gửi giá kê khai sang hệ thống DVCTT của BTC qua Hệ thống kết nối, 

chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính", 

   "item": [ 

    { 

     "name": "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 theo tham 

số", 

     "request": { 

      "method": "GET", 

      "header": [], 

      "url": 

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

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "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 theo tham 

số", 

     "request": { 

      "method": "GET", 

      "header": [ 

       { 

        "key": "Authorization", 

        "value": "", 

        "type": "default" 



       } 

      ], 

      "url": 

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

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "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 theo tham 

số", 

     "request": { 

      "method": "GET", 

      "header": [ 

       { 

        "key": "MA_SO_THUE", 

        "value": "", 

        "type": "default" 

       } 

      ], 

      "url": 

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

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "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 

theo tham số", 

     "request": { 

      "method": "GET", 



      "header": [], 

      "url": 

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

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "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 

theo tham số", 

     "request": { 

      "method": "GET", 

      "header": [], 

      "url": 

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

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "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", 

     "request": { 

      "method": "GET", 

      "header": [ 

       { 

        "key": "MA_SO_THUE", 

        "value": "", 

        "type": "default" 

       }, 

       { 



        "key": "NGAY_DU_LIEU", 

        "value": "", 

        "type": "default" 

       } 

      ], 

      "url": 

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

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "Lấy tất cả danh mục chi nhánh", 

     "request": { 

      "method": "GET", 

      "header": [ 

       { 

        "key": "Authorization", 

        "value": "", 

        "type": "default" 

       } 

      ], 

      "url": 

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

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "Lấy tất cả các danh mục doanh nghiệp", 

     "request": { 



      "method": "GET", 

      "header": [ 

       { 

        "key": "Authorization", 

        "value": "", 

        "type": "default" 

       } 

      ], 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/dulieukekhaigia/doanh_nghiep_kk_gia_dm" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "Lấy tất cả các danh mục kho hàng", 

     "request": { 

      "method": "GET", 

      "header": [], 

      "url": 

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

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "Lấy tất cả các dang mục đối tượng áp dụng", 

     "request": { 

      "method": "GET", 

      "header": [ 

       { 



        "key": "Authorization", 

        "value": "", 

        "type": "default" 

       } 

      ], 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/dulieukekhaigia/doi_tuong_ap_dung_dm" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "Lấy tất cả danh mục hồ sơ  kê khai giá", 

     "request": { 

      "method": "GET", 

      "header": [], 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/dulieukekhaigia/ho_so_ke_khai_gia_dm" 

     }, 

     "response": [] 

    } 

   ] 

  }, 

  { 

   "name": "Thu thập dữ liệu hệ thống Cơ sở dữ liệu giá địa phương qua Trục kết 

nối, chia sẽ dữ liệu quốc gia", 

   "item": [ 

    { 

     "name": "Nhận dữ liệu Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ từ Hệ 

thống CSDL về giá tại địa phương", 

     "request": { 



      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"DIA_BAN\": \"80\",\r\n            \"NGUON_SO_LIEU\": \"0201\",\r\n            \"DINH_KY\": 24,\r\n            

\"THOI_GIAN_BC_1\": 1,\r\n            \"THOI_GIAN_BC_2\": 1,\r\n            \"THOI_GIAN_BC_NAM\": 

2020,\r\n            \"FILE_DINH_KEM_WORD\": 

\"UEsDBBQABgAIAAAAIQDfpNJsWgEAACAFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbCCiBAIooAACAAA

AAA…AAAAAAAAG8pAABkb2NQcm9wcy9hcHAueG1sUEsFBgAAAAALAAsAwQIAABYsAAAAAA==\",\r\n            

\"FILE_DINH_KEM_PDF\": 

\"JVBERi0xLjcNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhlbi…

..….k0OS9YUmVmU3RtIDQxNjM2Pj4NCnN0YXJ0eHJlZg0KNDI3MDYNCiUlRU9G\",\r\n            

\"NGUOI_TAO\": \"chinhvd\",\r\n            \"NGUOI_DUYET\": \"chinhvd\",\r\n            \"DS_HHDV_TT\": 

[\r\n                {\r\n                    \"LOAI_GIA\": \"4\",\r\n                    \"MA_HHDV\": \"10.0001\",\r\n                    

\"DON_VI_TINH\": \"DVT4501\",\r\n                    \"NGUON_THONG_TIN\": 2,\r\n                    

\"GHI_CHU\": \"10.0001\"\r\n                },\r\n                {\r\n                    \"LOAI_GIA\": \"5\",\r\n                    

\"MA_HHDV\": \"01.0002\",\r\n                    \"DON_VI_TINH\": \"DVT4501\",\r\n                    

\"NGUON_THONG_TIN\": 2,\r\n                    \"GHI_CHU\": \"10.0001\"\r\n                }\r\n            ]\r\n        

}\r\n    ]\r\n}", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hosokekhai/HoSoKeKhaiGiaThiTruong" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "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", 

     "request": { 



      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"DIA_BAN\": \"80\",\r\n            \"NHOM_HANG_HOA_DICH_VU\": \"3\",\r\n            

\"MA_HANG_HOA_DICH_VU\": \"10.0001\",\r\n            \"DON_VI_TINH\": \"DVT4501\",\r\n            

\"NGUOI_TAO\": \"nguyetdt\"\r\n        },\r\n        {\r\n            \"DIA_BAN\": \"80\",\r\n            

\"NHOM_HANG_HOA_DICH_VU\": \"3\",\r\n            \"MA_HANG_HOA_DICH_VU\": \"10.0001\",\r\n            

\"DON_VI_TINH\": \"DVT4501\",\r\n            \"NGUOI_TAO\": \"nguyetdt\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hanghoadichvu/HangHoaDichVuThuThapGiaThiTruongTinh" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "Nhận dữ liệu Giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh 

ban hành từ Hệ thống CSDL về giá tại địa phương", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"DIA_BAN\": \"82\",\r\n            \"NGUON_SO_LIEU\": \"0145\",\r\n            \"SO_VAN_BAN\": 

\"10/2018/QĐ-UBND\",\r\n            \"NGAY_THUC_HIEN\": \"20210816\",\r\n            



\"NGAY_BD_HIEU_LUC\": \"20180401\",\r\n            \"NGAY_KT_HIEU_LUC\": \"20221231\",\r\n            

\"NGUOI_TAO\": \"letn\",\r\n            \"NGUOI_DUYET\": \"letn\",\r\n            \"DS_TAI_NGUYEN_CT\": 

[\r\n                {\r\n                    \"MA_TAI_NGUYEN\": \"I101\",\r\n                    \"GIA_TINH_THUE\": 

8000000,\r\n                    \"THUE_SUAT\": null,\r\n                    \"GHI_CHU\": \"Giá tính thuế tài 

nguyên\"\r\n                },\r\n                {\r\n                    \"MA_TAI_NGUYEN\": \"I10201\",\r\n                    

\"GIA_TINH_THUE\": 250000,\r\n                    \"THUE_SUAT\": null,\r\n                    \"GHI_CHU\": \"Giá 

tính thuế tài nguyên\"\r\n                },\r\n                {\r\n                    \"MA_TAI_NGUYEN\": \"I10202\",\r\n                    

\"GIA_TINH_THUE\": 450000,\r\n                    \"THUE_SUAT\": null,\r\n                    \"GHI_CHU\": \"Giá 

tính thuế tài nguyên\"\r\n                },\r\n                {\r\n                    \"MA_TAI_NGUYEN\": \"I10301\",\r\n                    

\"GIA_TINH_THUE\": 210000,\r\n                    \"THUE_SUAT\": null,\r\n                    \"GHI_CHU\": \"Giá 

tính thuế tài nguyên\"\r\n                },\r\n                {\r\n                    \"MA_TAI_NGUYEN\": \"I201\",\r\n                    

\"GIA_TINH_THUE\": 490000,\r\n                    \"THUE_SUAT\": null,\r\n                    \"GHI_CHU\": \"Giá 

tính thuế tài nguyên\"\r\n                }\r\n                \r\n            \r\n            ]\r\n        }\r\n    ]\r\n}\r\n\r\n", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

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

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "Nhận dữ liệu Danh mục tài nguyên của tỉnh từ Hệ 

thống CSDL về giá tại địa phương", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"DIA_BAN\": \"50\",\r\n            \"MA_TAI_NGUYEN\": \"II1\",\r\n            \"TEN_TAI_NGUYEN\": \"Quặng 



sắt\",\r\n            \"DON_VI_TINH\": \"DVT4397\",\r\n            \"MA_TAI_NGUYEN_TINH_CHA\": null,\r\n            

\"NGUOI_TAO\": \"letn\",\r\n            \"TAI_NGUYEN_BTC\": \"II\"\r\n        },\r\n        {\r\n            

\"DIA_BAN\": \"50\",\r\n            \"MA_TAI_NGUYEN\": \"II101\",\r\n            \"TEN_TAI_NGUYEN\": 

\"Đồng\",\r\n            \"DON_VI_TINH\": \"DVT4397\",\r\n            \"MA_TAI_NGUYEN_TINH_CHA\": 

\"II1\",\r\n            \"NGUOI_TAO\": \"letn\",\r\n            \"TAI_NGUYEN_BTC\": \"II1\"\r\n        },\r\n        

{\r\n            \"DIA_BAN\": \"50\",\r\n            \"MA_TAI_NGUYEN\": \"II102\",\r\n            

\"TEN_TAI_NGUYEN\": \"Đồng đen\",\r\n            \"DON_VI_TINH\": \"DVT4397\",\r\n            

\"MA_TAI_NGUYEN_TINH_CHA\": \"II1\",\r\n            \"NGUOI_TAO\": \"letn\",\r\n            

\"TAI_NGUYEN_BTC\": \"II1\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

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

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "Nhận dữ liệu Danh mục dịch vụ thu gom rác thải của 

Tỉnh từ Hệ thống CSDL về giá tại địa phương", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"DIA_BAN\": \"50\",\r\n            \"MA_DV_VCTG\": \"DVVCTG00001\",\r\n            \"TEN_DV_VCTG\": 

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

thải\",\r\n            \"DON_VI_TINH\": \"DVT4397\",\r\n            \"MA_MA_DV_VCTG_CHA\": \"0\",\r\n            

\"NGUOI_TAO\": \"letn\"\r\n        },\r\n        {\r\n            \"DIA_BAN\": \"50\",\r\n            

\"MA_DV_VCTG\": \"DVVCTG000011\",\r\n            \"TEN_DV_VCTG\": \"Dịch vụ thu gom, vận chuyển 



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

\"DON_VI_TINH\": \"DVT4397\",\r\n            \"MA_MA_DV_VCTG_CHA\": \"DVVCTG00001\",\r\n            

\"NGUOI_TAO\": \"letn\"\r\n        },\r\n        {\r\n            \"DIA_BAN\": \"50\",\r\n            

\"MA_DV_VCTG\": \"DVVCTG000012\",\r\n            \"TEN_DV_VCTG\": \"Dịch vụ thu gom, vận chuyển 

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

nghiệp\",\r\n            \"DON_VI_TINH\": \"DVT4397\",\r\n            \"MA_MA_DV_VCTG_CHA\": 

\"DVVCTG00001\",\r\n            \"NGUOI_TAO\": \"letn\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}\r\n", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hanghoadichvu/HangHoaDichVuThuGomRacThai" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "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", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"DIA_BAN\": \"87\",\r\n            \"DONVI_TTSL\": \"0145\",\r\n            \"NGUON_SO_LIEU\": 

\"0145\",\r\n            \"SO_VAN_BAN\": \"217/2018/QĐ-UBND\",\r\n            \"NGAY_THUC_HIEN\": 

\"20181220\",\r\n            \"NGAY_BD_HIEU_LUC\": \"20181220\",\r\n            \"NGAY_KT_HIEU_LUC\": 

null,\r\n            \"NGUOI_TAO\": \"letn\",\r\n            \"NGUOI_DUYET\": \"letn\",\r\n            \"MA_BM\": 

\"82001\",\r\n            \"TEN_FILE\": \"Bieu TG rac.xls\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}\r\n\r\n", 

       "options": { 



        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hosokekhai/DichVuVanChuyenThuGomRacThai" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "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", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"DIA_BAN\": \"50\",\r\n            \"MA_DOI_TUONG\": \"LPTB_0003\",\r\n            \"TEN_DOI_TUONG\": 

\"Đối tượng chịu lệ phí trước bạ xe\",\r\n            \"MO_TA\": \"Do UBND tỉnh ban hành\",\r\n            

\"DON_VI_TINH\": \"DVT2088\",\r\n            \"MA_DOI_TUONG_CHA\": \"LPTB_000\",\r\n            

\"NGUOI_TAO\": \"NGUYETDT\"\r\n        },\r\n        {\r\n            \"DIA_BAN\": \"50\",\r\n            

\"MA_DOI_TUONG\": \"LPTB_0004\",\r\n            \"TEN_DOI_TUONG\": \"Đối tượng chịu lệ phí trước bạ 

nhà, đất\",\r\n            \"MO_TA\": \"Do UBND tỉnh ban hành\",\r\n            \"DON_VI_TINH\": 

\"DVT2088\",\r\n            \"MA_DOI_TUONG_CHA\": \"LPTB_000\",\r\n            \"NGUOI_TAO\": 

\"NGUYETDT\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 



      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hanghoadichvu/DoiTuongTinhLePhiTruocBa" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "Nhận dữ liệu Giá tính lệ phí trước bạ do UBND Tỉnh 

quy định từ Hệ thống CSDL về giá tại địa phương", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"DIA_BAN\": \"87\",\r\n            \"DONVI_TTSL\": \"0145\",\r\n            \"NGUON_SO_LIEU\": 

\"0145\",\r\n            \"SO_VAN_BAN\": \"27/2018/QĐ-UBND\",\r\n            \"NGAY_THUC_HIEN\": 

\"20181220\",\r\n            \"NGAY_BD_HIEU_LUC\": \"20181220\",\r\n            \"NGAY_KT_HIEU_LUC\": 

null,\r\n            \"NGUOI_TAO\": \"letn\",\r\n            \"NGUOI_DUYET\": \"letn\",\r\n            \"TEN_FILE\": 

\"Bieu LPTB.xls\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

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

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 



     "name": "Nhận thông tin hội đồng thẩm định giá", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"DIA_BAN\": \"14\",\r\n            \"MA_HOI_DONG\": \"16081\",\r\n            \"TO_TUNG\": 0,\r\n            

\"CAN_CU_PHAP_LY\": \"Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị quyết 

kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá IX ngày 20 tháng 11 năm 1995\",\r\n            \"THEO_DE_NGHI_CUA\": \"Xét 

đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội\",\r\n            \"CAP_HOI_DONG\": 1,\r\n            

\"LOAI_HINH_HOI_DONG\": 1,\r\n            \"SO_QUYET_DINH_THANH_LAP\": \"1607/QĐ-UBND\",\r\n            

\"NGAY_BAN_HANH\": \"20210816\",\r\n            \"CO_QUAN_BAN_HANH\": \"1502\",\r\n            

\"TEN_HOI_DONG\": \"Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn TP.Hà Nội năm 2021\",\r\n            

\"CHU_TICH_HOI_DONG\": \"Nguyễn Xuân Lưu\",\r\n            \"CHUC_VU\": \"Giám đốc Sở Tài chính Hà 

Nội\",\r\n            \"NHIEM_VU_HOI_DONG\": \"- Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư để trình 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 án, nhằm phục vụ việc thẩm định dự án.\",\r\n            

\"NOI_DUNG_QUYET_DINH\": \"Điều 5. Các cơ quan có thành viên thuộc Hội đồng thẩm định Nhà nước 

có văn bản cử người gửi về cơ quan thường trực Hội đồng (Bộ Tài chính) trước ngày 10 tháng 8 năm 

2021. Điều 6. Bộ Tài chính 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 nhiệm vụ.Điều 8. Quyết 

định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng thẩm định Nhà nước và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.\",\r\n            

\"MA_TINH_THANH\": \"01\",\r\n            \"MA_QUAN_HUYEN\": \"021\",\r\n            

\"DS_TV_HOI_DONG\": [\r\n                {\r\n                    \"HO_TEN\": \"Đỗ Tuấn Anh\",\r\n                    

\"CHUC_VU\": \"Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư\",\r\n                    \"VAI_TRO\": 1\r\n                },\r\n                

{\r\n                    \"HO_TEN\": \"Nguyễn Việt Hà\",\r\n                    \"CHUC_VU\": \"Phó giám đốc Sở Tài 

chính\",\r\n                    \"VAI_TRO\": 2\r\n                },\r\n                {\r\n                    \"HO_TEN\": \"Vũ Chí 

Hiếu\",\r\n                    \"CHUC_VU\": \"Phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường\",\r\n                    

\"VAI_TRO\": 3\r\n                }\r\n            ],\r\n            \"DS_DINH_KEM\": [\r\n                {\r\n                    

\"TEN_FILE\": \"QĐThanhlapHĐTĐG.docx\",\r\n                    \"FILE_DINH_KEM\": 

\"0M8R4KGxGuEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIQADAP7/CQAGAAAAAAAAAAAAAAABAAAAYAAAAAAAA

AAAEAAAXwAAAAEAAAD……8=\"\r\n                }\r\n            ]\r\n        }\r\n    ]\r\n}", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 



       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/thamdinhgia/ThongTinHoiDongThamDinhGia" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "Nhận thông tin tài sản do hội đồng thẩm định giá 

thẩm định", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"DIA_BAN\": \"14\",\r\n            \"MA_HOI_DONG_DINH_GIA_TAI_SAN\": \"16081\",\r\n            

\"SO_KET_LUAN\": \"160811/KL_TĐG\",\r\n            \"NGAY_BAN_HANH\": \"20210816\",\r\n            

\"MUC_DICH\": \"Thẩm định giá đất trên địa bản thành phố Hà Nội năm 2021\",\r\n            

\"THOI_DIEM_TDG\": \"20210816\",\r\n            \"LOAI_TAI_SAN\": 1, //1,2,3,4\r\n            

\"TEN_TAI_SAN\": \"Khu đất công nghiệp Nam Thăng Long\",\r\n            \"GIA_TOAN_BO_TAI_SAN\": 

690000000,\r\n            \"GIA_LAM_TRON\": 690000000,\r\n            \"CAN_CU\": \"Luật giá; Chuẩn mực 

giá\",\r\n            \"CAN_CU_KHAC\": \"Các quy tắc về thẩm định giá\",\r\n            \"NGUYEN_TAC\": 

\"thẩm định giá theo giá thị trường\",\r\n            \"PHUONG_PHAP\": \"phương pháp so sánh giá\",\r\n            

\"HAN_CHE\": \"HAN_CHE\",\r\n            \"NGUOI_NHAP\": \"letn\",\r\n            \"NGUOI_DUYET\": 

\"letn\",\r\n            \"DIA_CHI\": \"152 Thụy Khuê\",\r\n            \"MA_TINH_THANH\": \"01\",\r\n            

\"MA_QUAN_HUYEN\": \"021\",\r\n            \"MA_PHUONG_XA\": \"00616\",\r\n            \"SO_LO\": 

1,\r\n            \"SO_DIA_CHINH\": \"01/2010\",\r\n            \"DIEN_TICH\": 200,\r\n            \"PHAN_LOAI\": 

\"Văn phòng\",\r\n            \"MUC_DICH_SU_DUNG\": \"Tòa nhà văn phòng\",\r\n            

\"GCN_QUYEN_SD_DAT\": \"91/GCN_UBND\",\r\n            \"LOAI_NHA\": \"GCN_QUYEN_SD_DAT\",\r\n            

\"CAP_NHA\": \"CAP_NHA\",\r\n            \"DIEN_TICH_SU_DUNG\": \"500\",\r\n            

\"CHAT_LUONG\": null,\r\n            \"CONG_SUAT\": null,\r\n            \"CHI_TIEU_KY_THUAT\": null,\r\n            

\"NAM_SX\": null,\r\n            \"TEN_NHA_MAY\": null,\r\n            \"XUAT_XU\": null,\r\n            

\"KY_HIEU\": null,\r\n            \"NAM_SD\": null,\r\n            \"TY_LE_HAO_MON\": null,\r\n            

\"HOA_DON\": null,\r\n            \"DAC_DIEM\": \"Tài sản\",\r\n            \"DAC_DIEM_PHAP_LY\": \"tài sản 

đất và nhà gắn liền trên đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu\",\r\n            

\"DS_CHI_TIET_TS_BP\": [\r\n                {\r\n                    \"TEN_TAI_SAN\": \"Đất\",\r\n                    



\"DAC_DIEM\": \"Đất và tài sản gắn liền với đất\",\r\n                    \"DON_VI_TINH\": \"m2\",\r\n                    

\"SO_LUONG\": \"1\",\r\n                    \"DON_GIA\": 1360000,\r\n                    \"THANH_TIEN\": 

680000000\r\n                }\r\n            ],\r\n            \"FILE_DINH_KEM\": [\r\n                {\r\n                    

\"TEN_FILE\": \"file2.docx\",\r\n                    \"FILE_DINH_KEM\": 

\"UEsDBBQABgAIAAAAIQDfpNJsWgEAACAFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbCCiBAIooAACAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…………………………..\"\r\n                },\r\n                {\r\n                    

\"TEN_FILE\": \"file1.docx\",\r\n                    \"FILE_DINH_KEM\": 

\"UEsDBBQABgAIAAAAIQDfpNJsWgEAACAFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbCCiBAIooAACAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…………………………..\"\r\n                }\r\n            ]\r\n        

}\r\n    ]\r\n}", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/thamdinhgia/TaiSanDoHoiDongThamDinhGia" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "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", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"LOAI_HO_SO\": 2,\r\n            \"LOAI_XNK\": 0,\r\n            \"DOANH_NGHIEP_DKKK\": 

\"9981001002\",\r\n            \"SO_VAN_BAN\": \"QĐ01/09/2021\",\r\n            \"NGAY_THUC_HIEN\": 

\"20210901\",\r\n            \"NGAY_BD_HIEU_LUC\": \"20210901\",\r\n            \"DONVI_TTSL\": 

\"01\",\r\n            \"NGUON_SO_LIEU\": \"01\",\r\n            \"TY_GIA\": 50,\r\n            \"NGUOI_KY\": 



null,\r\n            \"NGAY_KY\": \"20210901\",\r\n            \"TRICH_YEU\": null,\r\n            

\"QUOC_GIA_XNK\": null,\r\n            \"CHI_NHANH\": \"0100100-01\",\r\n            \"KHO_HANG\": 

\"0100100-04-01\",\r\n            \"TINH_THANH\": \"56\",\r\n            \"DOI_TUONG_AP_DUNG\": null,\r\n            

\"HINH_THUC_THANH_TOAN\": null,\r\n            \"NGUOI_TAO\": \"xen-tt\",\r\n            

\"NGUOI_DUYET\": \"xen-tt\",\r\n            \"DS_HHDV_DKG\": [\r\n                {\r\n                    

\"LOAI_GIA\": \"LG10\",\r\n                    \"MA_HHDV\": \"9981001002-01\",\r\n                    

\"MUC_GIA_MOI\": 50000,\r\n                    \"MUC_TANG_GIAM\": null,\r\n                    \"TY_LE\": 

null,\r\n                    \"GHI_CHU\": \"Giá đã bao gồm VAT\"\r\n                },\r\n                {\r\n                    

\"LOAI_GIA\": \"LG10\",\r\n                    \"MA_HHDV\": \"9981001002-02\",\r\n                    

\"MUC_GIA_MOI\": 70000,\r\n                    \"MUC_TANG_GIAM\": null,\r\n                    \"TY_LE\": 

null,\r\n                    \"GHI_CHU\": \"Giá đã bao gồm VAT\"\r\n                },\r\n                {\r\n                    

\"LOAI_GIA\": \"LG10\",\r\n                    \"MA_HHDV\": \"9981001002-03\",\r\n                    

\"MUC_GIA_MOI\": 19000,\r\n                    \"MUC_TANG_GIAM\": null,\r\n                    \"TY_LE\": 

null,\r\n                    \"GHI_CHU\": \"Giá đã bao gồm VAT\"\r\n                }\r\n            ]\r\n        }\r\n    

]\r\n}", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hosodangky/HoSoDangKyGiaDiaPhuong" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "Nhận dữ liệu Danh mục doanh nghiệp đăng ký giá tại 

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

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 



       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"TEN_DOANH_NGHIEP\": \"Công ty Muối Hà Tĩnh\",\r\n            \"MA_SO_THUE\": \"111268880\",\r\n            

\"DIA_CHI\": \"Vĩnh Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh\",\r\n            \"LOAI_DN_KINH_DOANH\": 1,\r\n            

\"DON_VI_DKKK_GIA\": \"0204\",\r\n            \"GHI_CHU\": \"Công ty Phân phối Muối\",\r\n            

\"NGUOI_TAO\": \"huytq\"\r\n        },\r\n        {\r\n            \"TEN_DOANH_NGHIEP\": \"Công ty Thăng 

Long\",\r\n            \"MA_SO_THUE\": \"111268881\",\r\n            \"DIA_CHI\": \"Cổ Nhuế 1, B.Từ Liêm, 

HN\",\r\n            \"LOAI_DN_KINH_DOANH\": 2,\r\n            \"DON_VI_DKKK_GIA\": \"0204\",\r\n            

\"GHI_CHU\": \"Thuê dịch vụ\",\r\n            \"NGUOI_TAO\": \"huytq\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/doanhnghiep/DoanhNghiepDangKyDiaPhuong" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "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", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"MA_SO_THUE\": \"9981001002_1\",\r\n            \"MA_HANG_HOA\": \"9981001002-01\",\r\n            

\"TEN_THI_TRUONG_HHDV\": \"Muối trắng\",\r\n            \"DON_VI_TINH\": \"DVT564\",\r\n            

\"QUY_CACH\": \"Túi zip 1kg\",\r\n            \"GHI_CHU\": \"Muối\",\r\n            \"NGUOI_TAO\": 

\"anhah\"\r\n        },\r\n        {\r\n            \"MA_SO_THUE\": \"9981001002_2\",\r\n            

\"MA_HANG_HOA\": \"9981001002-02\",\r\n            \"TEN_THI_TRUONG_HHDV\": \"Dịch vụ sửa chữa 



xe\",\r\n            \"DON_VI_TINH\": \"DVT564\",\r\n            \"QUY_CACH\": null,\r\n            \"GHI_CHU\": 

\"Dịch vụ\",\r\n            \"NGUOI_TAO\": \"anhah\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}\r\n", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hanghoadichvu/HangHoaDichVuDangKyGiaDiaPhuong" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "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", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"MA_SO_THUE\": \"5988975800\",\r\n            \"MA_KHO_HANG\": \"KHO-01\",\r\n            

\"TEN_KHO_HANG\": \"Kho hàng Hà Nội\",\r\n            \"DIA_CHI\": \"Thanh Xuân, Hà Nội\",\r\n            

\"NGUOI_TAO\": \"anhah\"\r\n        },\r\n        {\r\n            \"MA_SO_THUE\": \"5988975802\",\r\n            

\"MA_KHO_HANG\": \"KHO-02\",\r\n            \"TEN_KHO_HANG\": \"Kho Hàng TP.HCM\",\r\n            

\"DIA_CHI\": \"Quận 1, TP.HCM\",\r\n            \"NGUOI_TAO\": \"anhah\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}\r\n", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 



      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/khohang/KhoHangDangKyGiaDiaPhuong" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "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", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"MA_SO_THUE\": \"111268880\",\r\n            \"MA_DOI_TUONG_AP_DUNG\": \"DT-01\",\r\n            

\"TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG\": \"Áp dụng đối Cá nhân\",\r\n            \"NGUOI_TAO\": \"anhah\"\r\n        

},\r\n        {\r\n            \"MA_SO_THUE\": \"111268880\",\r\n            \"MA_DOI_TUONG_AP_DUNG\": 

\"DT-02\",\r\n            \"TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG\": \"Áp dụng đối với Doanh nghiệp\",\r\n            

\"NGUOI_TAO\": \"anhah\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}\r\n", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/doituongapdung/DoiTuongApDungDangKyGiaDiaPhuong" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 



     "name": "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", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"LOAI_HO_SO\": 3,\r\n            \"LOAI_XNK\": 0,\r\n            \"DOANH_NGHIEP_DKKK\": 

\"77518801\",\r\n            \"SO_VAN_BAN\": \"QĐ02/09/2021\",\r\n            \"NGAY_THUC_HIEN\": 

\"20210901\",\r\n            \"NGAY_BD_HIEU_LUC\": \"20210901\",\r\n            \"DONVI_TTSL\": 

\"0202\",\r\n            \"NGUON_SO_LIEU\": \"0202\",\r\n            \"TY_GIA\": 30,\r\n            \"NGUOI_KY\": 

null,\r\n            \"NGAY_KY\": \"20210901\",\r\n            \"TRICH_YEU\": null,\r\n            

\"QUOC_GIA_XNK\": null,\r\n            \"CHI_NHANH\": \"0100100-03\",\r\n            \"KHO_HANG\": 

\"77518801-03\",\r\n            \"TINH_THANH\": \"50\",\r\n            \"DOI_TUONG_AP_DUNG\": null,\r\n            

\"HINH_THUC_THANH_TOAN\": null,\r\n            \"NGUOI_TAO\": \"xen-tt\",\r\n            

\"NGUOI_DUYET\": \"xen-tt\",\r\n            \"DS_HHDV_DKG\": [\r\n                {\r\n                    

\"LOAI_GIA\": \"LG4\",\r\n                    \"MA_HHDV\": \"H1.07\",\r\n                    \"MUC_GIA_MOI\": 

50000,\r\n                    \"MUC_TANG_GIAM\": null,\r\n                    \"TY_LE\": null,\r\n                    

\"GHI_CHU\": \"Giá đã bao gồm VAT\"\r\n                },\r\n                {\r\n                    \"LOAI_GIA\": 

\"LG4\",\r\n                    \"MA_HHDV\": \"H1.08\",\r\n                    \"MUC_GIA_MOI\": 70000,\r\n                    

\"MUC_TANG_GIAM\": null,\r\n                    \"TY_LE\": null,\r\n                    \"GHI_CHU\": \"Giá đã bao 

gồm VAT\"\r\n                },\r\n                {\r\n                    \"LOAI_GIA\": \"LG4\",\r\n                    

\"MA_HHDV\": \"H1.09\",\r\n                    \"MUC_GIA_MOI\": 19000,\r\n                    

\"MUC_TANG_GIAM\": null,\r\n                    \"TY_LE\": null,\r\n                    \"GHI_CHU\": \"Giá đã bao 

gồm VAT\"\r\n                }\r\n            ]\r\n        }\r\n    ]\r\n}\r\n\r\n", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hosokekhai/HoSoKeKhaiGiaDiaPhuong" 

     }, 

     "response": [] 



    }, 

    { 

     "name": "Nhận dữ liệu Danh mục doanh nghiệp kê khai giá tại 

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

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"TEN_DOANH_NGHIEP\": \"Công ty CP Lương thực thực phẩm HN\",\r\n            \"MA_SO_THUE\": 

\"77518801\",\r\n            \"DIA_CHI\": \"Cổ Nhuế 1, B.Từ Liêm, HN\",\r\n            

\"LOAI_DN_KINH_DOANH\": 1,\r\n            \"DON_VI_DKKK_GIA\": \"0201\",\r\n            \"GHI_CHU\": 

\"Cung cấp LTTP HN\",\r\n            \"NGUOI_TAO\": \"huytq\"\r\n        },\r\n        {\r\n            

\"TEN_DOANH_NGHIEP\": \"Công ty Thăng Long\",\r\n            \"MA_SO_THUE\": \"77518802\",\r\n            

\"DIA_CHI\": \"Cổ Nhuế 1, B.Từ Liêm, HN\",\r\n            \"LOAI_DN_KINH_DOANH\": 2,\r\n            

\"DON_VI_DKKK_GIA\": \"0214\",\r\n            \"GHI_CHU\": \"Dịch vụ sửa chữa nhà\",\r\n            

\"NGUOI_TAO\": \"huytq\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}\r\n", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/doanhnghiep/DoanhNghiepKeKhaiDiaPhuong" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "Nhận dữ liệu Danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá 

từ Hệ thống CSDL về giá tại địa phương", 

     "request": { 



      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"MA_SO_THUE\": \"77518801\",\r\n            \"MA_HANG_HOA\": \"H1-07\",\r\n            

\"TEN_THI_TRUONG_HHDV\": \"Rau\",\r\n            \"DON_VI_TINH\": \"DVT354\",\r\n            

\"QUY_CACH\": \"Túi zip 1kg\",\r\n            \"GHI_CHU\": \"Rau\",\r\n            \"NGUOI_TAO\": 

\"anhah\"\r\n        },\r\n        {\r\n            \"MA_SO_THUE\": \"77518801\",\r\n            

\"MA_HANG_HOA\": \"H1-08\",\r\n            \"TEN_THI_TRUONG_HHDV\": \"Khoai\",\r\n            

\"DON_VI_TINH\": \"DVT354\",\r\n            \"QUY_CACH\": \"Túi zip 1kg\",\r\n            \"GHI_CHU\": 

null,\r\n            \"NGUOI_TAO\": \"anhah\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}\r\n", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/hanghoadichvu/HangHoaDichVuKeKhaiGiaDiaPhuong" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "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", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 



       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"MA_SO_THUE\": \"77518801\",\r\n            \"MA_KHO_HANG\": \"77518801-03\",\r\n            

\"TEN_KHO_HANG\": \"Kho hàng Hưng Yên\",\r\n            \"DIA_CHI\": \"Tiên Lữ, Hưng Yên\",\r\n            

\"NGUOI_TAO\": \"anhah\"\r\n        },\r\n        {\r\n            \"MA_SO_THUE\": \"77518801\",\r\n            

\"MA_KHO_HANG\": \"77518801-04\",\r\n            \"TEN_KHO_HANG\": \"Kho Hàng Hải Dương\",\r\n            

\"DIA_CHI\": \"Thanh Hà Hải Dương\",\r\n            \"NGUOI_TAO\": \"anhah\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}\r\n", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/khohang/KhoHangKeKhaiGiaDiaPhuong" 

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "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", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"MA_SO_THUE\": \"77518801\",\r\n            \"MA_DOI_TUONG_AP_DUNG\": \"DT-11\",\r\n            

\"TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG\": \"Áp dụng đối Trẻ em\",\r\n            \"NGUOI_TAO\": \"anhah\"\r\n        

},\r\n        {\r\n            \"MA_SO_THUE\": \"77518801\",\r\n            \"MA_DOI_TUONG_AP_DUNG\": 

\"DT-22\",\r\n            \"TEN_DOI_TUONG_AP_DUNG\": \"Áp dụng đối với Người lớn\",\r\n            

\"NGUOI_TAO\": \"anhah\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}\r\n", 

       "options": { 

        "raw": { 



         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/doituongapdung/DoiTuongApDungKeKhaiGiaDiaPhuong" 

     }, 

     "response": [] 

    } 

   ] 

  }, 

  { 

   "name": "Nhận dữ liệu từ Hệ thống của Tổng cục Hải quan", 

   "item": [ 

    { 

     "name": "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", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"MA_HH_XNK\": \"1102.30.31\",\r\n            \"MA_OTO_XNK\": \"1102.30.31.101\",\r\n            

\"TEN_XE_OTO\": \"Huyndai Accent\",\r\n            \"DON_VI_TINH\": \"DVT1227\",\r\n            

\"GHI_CHU\": \"Ghi chú\",\r\n            \"SO_CHO_NGOI\": \"5\",//1-5\r\n            \"QUOC_GIA\": 

\"MN\"\r\n        }\r\n    ]\r\n}\r\n", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 



       } 

      }, 

      "url": 

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

     }, 

     "response": [] 

    }, 

    { 

     "name": "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", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"NGUON_SO_LIEU\": \"0115\",\r\n            \"DINH_KY\": 24,\r\n            \"THOI_GIAN_BC_1\": 1,\r\n            

\"THOI_GIAN_BC_2\": 1,\r\n            \"THOI_GIAN_BC_NAM\": 2021,\r\n            \"TEN_FILE_DINH_KEM\": 

\"abc.pdf\",\r\n            \"FILE_DINH_KEM_PDF\": 

\"JVBERi0xLjcNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhlbi1

VUykgL1N0c.....=\",\r\n            \"NGUOI_TAO\": \"huytq\",\r\n            \"NGUOI_DUYET\": \"huytq\",\r\n            

\"DS_HHDV_OTO\": [\r\n                {\r\n                    \"MA_OTO_XNK\": \"1102.30.31.101\",\r\n                    

\"SO_LUONG\": 20,\r\n                    \"LOAI_GIA\": \"LG17\",\r\n                    \"DON_VI_NHAP_KHAU\": 

\"DON_VI_NHAP_KHAU\",\r\n                    \"CUA_NHAP_KHAU\": \"CUA_NHAP_KHAU\",\r\n                    

\"TINH_TRANG_XE\": \"TINH_TRANG_XE\",\r\n                    \"THIET_BI_DI_KEM\": 

\"THIET_BI_DI_KEM\",\r\n                    \"GIA_TRI_NHAP_KHAU\": 3000000\r\n                }\r\n            ]\r\n        

}\r\n    ]\r\n}\r\n", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 



      "url": 

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

     }, 

     "response": [] 

    } 

   ] 

  }, 

  { 

   "name": "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", 

   "item": [ 

    { 

     "name": "New Request", 

     "request": { 

      "method": "GET", 

      "header": [ 

       { 

        "key": "NAM", 

        "value": "2020", 

        "type": "default" 

       } 

      ], 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/api/doanhnghiep/SoDoanhNghiepTDG" 

     }, 

     "response": [] 

    } 

   ] 

  }, 



  { 

   "name": "Nhận dữ liệu Kết quả thi cấp thẻ thẩm định viên về giá từ Hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính", 

   "item": [ 

    { 

     "name": "New Request", 

     "request": { 

      "method": "POST", 

      "header": [], 

      "body": { 

       "mode": "raw", 

       "raw": "{\r\n    \"data\": [\r\n        {\r\n            

\"HO_TEN\": \"Lương Văn Nam\",\r\n            \"NGAY_SINH\": \"20210815\",\r\n            \"GIOI_TINH\": 

1,\r\n            \"CMT_HO_CHIEU\": \"123456788\",\r\n            \"NGAY_CAP_CMT_HO_CHIEU\": 

\"20210815\",\r\n            \"NOI_CAP_CMT_HO_CHIEU\": \"hà nội\",\r\n            

\"DIA_CHI_THUONG_TRU\": \"thụy khuê\",\r\n            \"NGUYEN_QUAN\": \"152 Thụy khuê\",\r\n            

\"DON_VI_CONG_TAC\": \"Hipt\",\r\n            \"MA_KY_THI\": \"TDG2020\",\r\n            \"CHUC_VU\": 

\"Nhân viên\",\r\n            \"SO_DIEN_THOAI\": \"0989865926\",\r\n            

\"NGUYEN_QUAN_MA_TINH\": 01,\r\n            \"NGUYEN_QUAN_MA_HUYEN\":003,\r\n            

\"NGUYEN_QUAN_MA_XA\": 00112,\r\n            \"DIA_CHI_THUONG_TRU_MA_TINH\": 01,\r\n            

\"DIA_CHI_THUONG_TRU_MA_HUYEN\": 003,\r\n            \"DIA_CHI_THUONG_TRU_MA_XA\": 

00112,\r\n            \"DANG_KY_DU_THI\": \"1\",\r\n            \"DANH_SACH_KET_QUA_THI\": [\r\n                

{\r\n                    \"MON_THI_ID\": \"1\",\r\n                    \"DIEM_THI\": 10\r\n                }\r\n            ]\r\n        

}\r\n    ]\r\n}\r\n\r\n", 

       "options": { 

        "raw": { 

         "language": "json" 

        } 

       } 

      }, 

      "url": 

"https://api.ngsp.gov.vn/apiCSDLGIA/1.0/thamdinhvien/KetQuaThiCapTheThamDinhVien" 

     }, 

     "response": [] 



    } 

   ] 

  } 

 ] 

} 


