
 

TÀI LIỆU KỸ THUẬT TÍCH HỢP  

API E-INVOICE MẮT BÃO 

 

1. Phát hành hóa đơn – Publish Invoice 

Action:  “base_url_api/api/v2/invoice/importAndPublishInv”. 

Method: POST 

Params Input: 

{"ApiUserName":"username_api","ApiPassword":"password_api","ApiInvPattern":"Inv

Pattern","ApiInvSerial":"InvSerial","fkey":"fkey","MaKH":"MaKH","Buyer":"Buyer","

CusName":"CusName","CusEmail":"CusEmail","CusEmailCC":"CusEmailCC","CusAd

dress":"CusAddress","CusPhone":"CusPhone","CusTaxCode":"CusTaxCode","Payment

Method":"PaymentMethod","ArisingDate":"ArisingDate","Total":"Total", 

"DiscountAmount": "DiscountAmount", "VATAmount":"VATAmount", 

"Amount":"Amount", "AmountInWords":"AmountInWords", "Note": "Note", 

"SO":"SO", "Extra1": "Extra1", "InvType": " InvType","DonViTienTe": 

"DonViTienTe", "TyGia": "TyGia", "Products": [{"code":"code", 

"ProdName":"ProdName", "ProdUnit":"ProdUnit", "ProdQuantity":"ProdQuantity", 

"ProdPrice":"ProdPrice", "VATRate":"VATRate", "VATAmount":"VATAmount", 

"Total":"Total", "Amount":"Amount", "Remark":"Remark", "ProdAttr":"ProdAttr"}]} 

 

Mô tả - Description: 

a. Thông tin chung - General Infomation:  

ApiUserName : username login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiPassword : password login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiInvPattern : Mẫu số của hóa đơn - Model number of invoice (string) (bắt buộc - 

compulsory) 

ApiInvSerial : Ký hiệu của hóa đơn - Invoice symbol(string) (bắt buộc - compulsory) 

Fkey : mã số tra cứu hóa đơn - Fkey (string) (nên gọi từ api số 3 GetFkey để lấy fkey 

- Should call from Api 3 GetFkey to get fkey) 

MaKH : mã số khách hàng – Customer Code (string) 

Buyer : Tên người mua - Company Name/Customer Name (string) (vd: AAA ., Ltd) 



CusName : Tên khách hàng - Customer Buyer (string) (vd: Nguyễn Văn A) 

CusEmail : email của khách hàng - Email (string) (Max-Lengh = 150) 

CusEmailCC : email của khách hàng - Email CC (string) (Max-Lengh = 150) 

CusAddress : địa chỉ khách hàng - Customer Address (string) 

CusPhone: Số điện thoại khách hàng - Customer Phone number (string) 

CusTaxCode: Mã số thuế khách hàng - Customer Tax Code(string) 

CusBankName: tên ngân hàng - Customer bank’s name (string) 

CusBankNo: Số tài khoản - Customer bank’s account number (string) 

PaymentMethod: Hình thức thanh toán - Payment Method (string) (bắt buộc - 

compulsory) 

ArisingDate: Ngày ký hóa đơn - Arising Date (String -> dd/MM/yyyy) (bắt buộc - 

compulsory) 

Total: Tổng tiền đơn hàng chưa có thuế - Total without tax (double) (bắt buộc - 

compulsory) 

DiscountAmount: Tổng tiền chiết khấu - Total discounted amount (double) 

VATAmount: Tổng tiền thuế đơn hàng - Total value tax(double) (bắt buộc - 

compulsory) 

Amount: Tổng tiền đơn hang đã tính thuế (double) (bắt buộc - compulsory) 

AmountInWords: Số tiền viết bằng chữ (string) (bắt buộc - compulsory) 

Note: ghi chú (string) 

SO: số bill / số đơn hàng - Sale Order (string) 

Extra1: ghi chú khác - Other note (string) 

InvType: Loại hóa đơn - Invoice Type (int) (1: Hóa đơn trả hàng – Return Invoice) 

DonViTienTe: Đơn vị tiền tệ - Currency unit (704: VND, 124: Dollar Canadar, 840: 

Dollar Mỹ, 392: Yên Nhật, ….) 

TyGia: Tỷ giá ngoại tệ - Exchange rate (double) 

 

b. Thông tin Products – Product Infomation: 

Code: mã sản phẩm - Product Code (string) 

ProdName: tên sản phẩm - Product Name(string) 

ProdUnit: Đơn vị tính - Product Unit (string) 

ProdQuantity: Số lượng - Product Quality (double) 

ProdPrice: Đơn giá sản phẩm - Product Price (double) 

VATRate: Phần trăm thuế - Tax rate (vd: 5, 10) (double) 

VATAmount: Tiền thuế - Tax Amount (double) 

Total: Tiền chưa thuế - Total without tax (double) 

Amount: Tiền đã có thuế - Amount with tax (double) 

Remark: ghi chú - note (string) 

ProdAttr: Tính chất - Product Properties(int) (1: Hàng hóa/dịch vụ, - product/service, 

2: Khuyến mãi - Promotions, 3: Chiết khấu - Discount, 4: Ghi chú - Notes) 



Kết quả trả về - return parameter: 

 

1. Thành công - success: {"status":"OK","messages":null,"data":[{"Key":"fkey", 

,"InvNo":"Số hóa đơn"}]} 

 

2. Thất bại - Fail  

{"status":"Fault","messages":"Nội dung lỗi","data":[]} 

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công / Login fail 

ERR:2 -> Lỗi không phát hành được hóa đơn / Haven’t published invoice 

 

2. Hủy hóa đơn – Cancel Inovoice 

Action:  “base_url_api/api/v2/invoice/CancelInvoice”. 

Method: POST 

Params Input: 

{"ApiUserName":"username_api","ApiPassword":"password_api","ApiInvPattern":"In

vPattern","ApiInvSerial":"InvSerial","fkey":"fkey"} 

Mô tả - Description: 

ApiUserName: username login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiPassword: password login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiInvPattern: Mẫu số của hóa đơn - Model number of invoice (string) (bắt buộc - 

compulsory) 

ApiInvSerial: Ký hiệu của hóa đơn - Invoice symbol(string) (bắt buộc - compulsory) 

Fkey: mã số tra cứu hóa đơn – Fkey (string) (bắt buộc - compulsory) 

 

Kết quả trả về - return parameter: 

 

1. Thành công - success: {"status":"OK","messages":null,"data":[]} 

 

2. Thất bại - Fail  

 

{"status":"Fault","messages":"Nội dung lỗi","data":[]} 

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công / Login fail 

 ERR:2 -> Lỗi không hủy được hóa đơn 

 



3. Hàm điều chỉnh hóa đơn 
 

Action:  “base_url_api/api/v2/invoice/ChangeInvoice”. 

Method: POST 

Params Input: 

{"ApiUserName":"username_api","ApiPassword":"password_api","ApiInvPattern":"Inv

Pattern","ApiInvSerial":"ApiInvSerial", "InvNo":"InvNo", 

"InvPatternOld":"InvPatternOld", "InvSerialOld":"InvSerialOld", "Type":"Type", 

"MaKH":"MaKH", "Buyer":"Buyer", "CusName":"CusName", "CusEmail":"CusEmail", 

"CusAddress":"CusAddress", "CusPhone":"CusPhone", "CusTaxCode":"CusTaxCode", 

"PaymentMethod":"PaymentMethod", "Total":"Total", "DiscountAmount": 

"DiscountAmount", "VATAmount":"VATAmount", "Amount":"Amount", 

"AmountInWords":"AmountInWords", "SO":"SO", "Fkey":"Fkey", 

"ArisingDate":"ArisingDate", "allow_signature":"allow_signature", "DonViTienTe": 

"DonViTienTe", "TyGia": "TyGia", "Products": [{"code":"code", 

"ProdName":"ProdName", "ProdUnit":"ProdUnit", "ProdQuantity":"ProdQuantity", 

"ProdPrice":"ProdPrice", "VATRate":"VATRate", "VATAmount":"VATAmount", 

"Total":"Total", "Amount":"Amount", "Remark":"Remark", "ProdAttr":"ProdAttr"}]} 

 

Mô tả - Description: 

1. Thông tin chung – General information:  

ApiUserName: username login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiPassword: password login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiInvPattern: Mẫu số của hóa đơn - Model number of invoice (string) (bắt buộc - 

compulsory) 

ApiInvSerial: Ký hiệu của hóa đơn - Invoice symbol(string) (bắt buộc - compulsory) 

InvNo: số hóa đơn bị điều chỉnh (int) 

InvPatternOld: Mẫu số của hóa đơn - Model number of invoice bị điều chỉnh 

(string) (bắt buộc - compulsory) 

InvSerialOld: Ký hiệu của hóa đơn - Invoice symbol(string) (bắt buộc - compulsory) 

Type: Loại hóa đơn - Invoice Type cần điều chỉnh (int) (2: điều chỉnh tăng - gain 

adjustment, 3: điều chỉnh giảm - decrease adjustment, 4: điều chỉnh thông tin - 

information adjustment) 

MaKH: mã số khách hang (string) 

Buyer: Tên khách hàng - Customer Buyer (string) (vd: Nguyễn Văn A) 

CusName: Tên khách hàng - Customer Buyer (string) (vd: ABC ., Ltd ) 

CusEmail: email của khách hàng - Email (string) 

CusAddress: địa chỉ khách hàng - Customer Address (string) 



CusPhone: Số điện thoại khách hàng - Customer Phone number (string) 

CusTaxCode: Mã số thuế khách hang (string) 

PaymentMethod: Hình thức thanh toán - Payment Method (string) (bắt buộc - 

compulsory) 

Total: Tồng tiền đơn hang chưa có thuế (double) (bắt buộc - compulsory) 

DiscountAmount: Tổng tiền chiết khấu - Total discounted amount (double) 

VATAmount: Tổng tiền thuế đơn hang (double) (bắt buộc - compulsory) 

Amount: Tổng tiền đơn hang đã tính thuế (double) (bắt buộc - compulsory) 

AmountInWords: Số tiền viết bằng chữ (string) (bắt buộc - compulsory) 

SO: số bill / số đơn hàng - Sale Order (string) 

Fkey: mã số tra cứu hóa đơn mới - Fkey (string) (nên gọi từ api số 3 GetFkey để lấy 

Fkey - Should call from Api 3 GetFkey to get fkey) 

ArisingDate: Ngày ký hóa đơn mới - Arising Date (String -> dd/MM/yyyy) (bắt buộc 

- compulsory) 

allow_signature: Cho phép tạo hóa đơn điều chỉnh nháp hay phát hành liền (0 -> hóa 

đơn điều chỉnh nháp-> sử dụng chữ ký client, 1: Hóa đơn điều chỉnh đã phát hành-> 

sử dụng chữ ký server) (Allows to create invoice adjustments or to publish 

immeidately -> invoice drafting -> use signature client, 1:Release adjustment invoice 

-> use signature server) 

DonViTienTe: Đơn vị tiền tệ - Currency unit (704: VND, 124: Dollar Canadar, 840: 

Dollar Mỹ, 392: Yên Nhật, ….) 

TyGia: Tỷ giá ngoại tệ - Exchange rate (double) 

 

2. Thông tin Products – Product Information: 

Code: mã sản phẩm - Product Code(string) 

ProdName: tên sản phẩm - Product Name(string) 

ProdUnit: Đơn vị tính - Product Unit(string) 

ProdQuantity: Số lượng - Product Quality(double) 

ProdPrice: Đơn giá sản phẩm - Product Price(double) 

VATRate: Phần tram thuế (vd: 5, 10) (double) 

VATAmount: Tiền thuế - Tax Amount(double) 

Total: Tiền chưa thuế - Total without tax(double) 

Amount: Tiền đã có thuế - Amount with tax (double) 

Remark: ghi chú - note (string) 

ProdAttr: Tính chất - Product Properties(int) (1: Hàng hóa/dịch vụ, - product/service, 

2: Khuyến mãi - Promotions, 3: Chiết khấu - Discount, 4: Ghi chú - Notes) 

 

Kết quả trả về - return parameter: 

 



1. Thành công - success: {"status":"OK","messages":null,"data":[{"Key":"fkey 

mới","InvNo":"Số hóa đơn mới"}]} 

 

2. Thất bại - Fail  

{"status":"Fault","messages":"Nội dung lỗi","data":[]} 

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công / Login fail 

ERR:2 -> Lỗi không điều chỉnh được hóa đơn 

 

4. Hàm thay thế hóa đơn 

Action:  “base_url_api/api/v2/invoice/ReplaceInvoice”. 

Method: POST 

Params Input: 

{"ApiUserName":"username_api","ApiPassword":"password_api","ApiInvPattern":"Inv

Pattern","ApiInvSerial":"ApiInvSerial", "InvNo":"InvNo", 

"InvPatternOld":"InvPatternOld", "InvSerialOld":"InvSerialOld", "Type":"Type", 

"MaKH":"MaKH", "Buyer":"Buyer", "CusName":"CusName", "CusEmail":"CusEmail", 

"CusAddress":"CusAddress", "CusPhone":"CusPhone", "CusTaxCode":"CusTaxCode", 

"PaymentMethod":"PaymentMethod", "Total":"Total", "DiscountAmount": 

"DiscountAmount", "VATAmount":"VATAmount", "Amount":"Amount", 

"AmountInWords":"AmountInWords", "SO":"SO", "Fkey":"Fkey", 

"ArisingDate":"ArisingDate", "allow_signature":"allow_signature", "DonViTienTe": 

"DonViTienTe", "TyGia": "TyGia", "Products": [{"code":"code", 

"ProdName":"ProdName", "ProdUnit":"ProdUnit", "ProdQuantity":"ProdQuantity", 

"ProdPrice":"ProdPrice", "VATRate":"VATRate", "VATAmount":"VATAmount", 

"Total":"Total", "Amount":"Amount", "Remark":"Remark", "ProdAttr":"ProdAttr"}]} 

 

Mô tả - Description: 

3. Thông tin chung - General information:   

ApiUserName: username login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiPassword: password login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiInvPattern: Mẫu số của hóa đơn - Model number of invoice (string) (bắt buộc - 

compulsory) 

ApiInvSerial: Ký hiệu của hóa đơn - Invoice symbol(string) (bắt buộc - compulsory) 

InvNo: số hóa đơn cũ (int) (số hóa đơn cần thay thế) 

Type: Loại hóa đơn - Invoice Type thay thế ( Type = 1) 

MaKH: mã số khách hang (string) 



Buyer: Tên khách hàng - Customer Buyer (string) (vd: Nguyễn Văn A) 

CusName: Tên khách hàng - Customer Buyer (string) (vd: Cty TNHH AAA) 

CusEmail: email của khách hàng - Email (string) 

CusAddress: địa chỉ khách hàng - Customer Address (string) 

CusPhone: Số điện thoại khách hàng - Customer Phone number (string) 

CusTaxCode: Mã số thuế khách hang (string) 

PaymentMethod: Hình thức thanh toán - Payment Method (string) (bắt buộc - 

compulsory) 

Total: Tồng tiền đơn hang chưa có thuế (double) (bắt buộc - compulsory) 

DiscountAmount: Tổng tiền chiết khấu - Total discounted amount (double) 

VATAmount: Tổng tiền thuế đơn hang (double) (bắt buộc - compulsory) 

Amount: Tổng tiền đơn hang đã tính thuế (double) (bắt buộc - compulsory) 

AmountInWords: Số tiền viết bằng chữ (string) (bắt buộc - compulsory) 

SO: số bill / số đơn hàng - Sale Order (string) 

Fkey: mã số tra cứu hóa đơn mới - Fkey (string) (nên gọi từ api số 3 GetFkey để lấy 

fkey - Should call from Api 3 GetFkey to get fkey) 

ArisingDate: Ngày ký hóa đơn - Arising Date mới (String -> dd/MM/yyyy) (bắt buộc 

- compulsory) 

allow_signature: Cho phép tạo hóa đơn thay thế nháp hay phát hành liền (0 -> hóa 

đơn thay thế nháp -> sử dụng chữ ký client, 1: Hóa đơn thay thế đã phát hành -> sử 

dụng chữ ký server) (Allows to create invoice adjustments or to publish immeidately 

-> invoice drafting -> use signature client, 1:Release adjustment invoice -> use 

signature server) 

DonViTienTe: Đơn vị tiền tệ - Currency unit (704: VND, 124: Dollar Canadar, 840: 

Dollar Mỹ, 392: Yên Nhật, ….) 

TyGia: Tỷ giá ngoại tệ - Exchange rate (double) 

 

4. Thông tin Products - Product Information:  

Code: mã sản phẩm - Product Code(string) 

ProdName: tên sản phẩm - Product Name(string) 

ProdUnit: Đơn vị tính - Product Unit(string) 

ProdQuantity: Số lượng - Product Quality(double) 

ProdPrice: Đơn giá sản phẩm - Product Price(double) 

VATRate: Phần tram thuế (vd: 5, 10) (double) 

VATAmount: Tiền thuế - Tax Amount(double) 

Total: Tiền chưa thuế - Total without tax(double) 

Amount: Tiền đã có thuế - Amount with tax (double) 

Remark: ghi chú - note (string) 

ProdAttr: Tính chất - Product Properties(int) (1: Hàng hóa/dịch vụ, - product/service, 

2: Khuyến mãi - Promotions, 3: Chiết khấu - Discount, 4: Ghi chú - Notes) 



 

Kết quả trả về - return parameter: 

 

1. Thành công - success: {"status":"OK","messages":null,"data":[{"Key":"fkey 

mới","InvNo":"Số hóa đơn mới"}]} 

 

2. Thất bại - Fail  

{"status":"Fault","messages":"Nội dung lỗi","data":[]} 

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công / Login fail 

ERR:2 -> Lỗi không thay thế được hóa đơn 

 

 

 

5. Get Fkey 

Action:  “base_url_api/api/v2/invoice/GetFkey”. 

Method: POST 

Params Input: 

{"ApiUserName":"username_api","ApiPassword":"password_api","ApiInvPattern":"In

vPattern","ApiInvSerial":"InvSerial"} 

Mô tả - Description: 

ApiUserName: username login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiPassword: password login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiInvPattern: Mẫu số của hóa đơn - Model number of invoice (string) (bắt buộc - 

compulsory) 

ApiInvSerial: Ký hiệu của hóa đơn - Invoice symbol(string) (bắt buộc - compulsory) 

 

Kết quả trả về - return parameter: 

 

1. Thành công - success: 

{"status":"OK","messages":"Success","fkey":"aasdkjasldkasl"} 

 

2. Thất bại - Fail  

 

{"status":"Fault","messages":"Nội dung lỗi","fkey":""} 

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công / Login fail 



ERR:2 -> Lỗi không tạo được fkey 

6. Hàm download file pdf 

Action:  “base_url_api/api/v2/invoice/DownloadPdf”. 

Method: POST 

Params Input: 

{"ApiUserName":"username_api","ApiPassword":"password_api","inv_template":"InvP

attern","inv_serial":"InvSerial","signture_type":1, "fkey":"ma_tra_cuu"} 

Mô tả - Description: 

ApiUserName: username login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiPassword: password login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

inv_template: Mẫu số của hóa đơn - Model number of invoice (string) (bắt buộc - 

compulsory) 

inv_serial: Ký hiệu của hóa đơn - Invoice symbol(string) (bắt buộc - compulsory) 
signture_type: (int) Nhận các giá trị (1: ký từ file chứng thư số, 2: ký từ usb 

client, 3: k từ usb cloud) (bắt buộc - compulsory) 

Fkey: mã tra cứu hóa đơn (string) (bắt buộc - compulsory) 

 

Kết quả trả về - return parameter: 

 

1. Thành công - success: 

{"status":"OK","messages":"Success","link_file":"http://demo-

core.hoadon.online/a.pdf"} 

 

2. Thất bại - Fail  

{"status":"Fault","messages":"Nội dung lỗi","data":[]} 

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công / Login fail 

ERR:2 -> Lỗi không lấy được dữ liệu 

 

7. Lấy số hóa đơn sắp phát hành 

Action:  “base_url_api/api/v2/invoice/GetInvoiceNo”. 

Method: POST 



Params Input: 

{"ApiUserName":"username_api","ApiPassword":"password_api","ApiInvPattern":"In

vPattern","ApiInvSerial":"InvSerial"} 

Mô tả - Description: 

ApiUserName: username login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiPassword: password login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiInvPattern: Mẫu số của hóa đơn - Model number of invoice (string) (bắt buộc - 

compulsory) 

ApiInvSerial: Ký hiệu của hóa đơn - Invoice symbol(string) (bắt buộc - compulsory) 

 

Kết quả trả về - return parameter: 

 

1. Thành công - success: {"status":"OK","messages":"Success","invno":100, 

"invno_formatted": "0000100"} 

 

2. Thất bại - Fail  

 

{"status":"Fault","messages":"Nội dung lỗi","invno":null, "invno_formatted": 

"0000000"} 

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công / Login fail 

ERR:2 -> Lỗi không lấy được dữ liệu 

 

8. Import hóa đơn nháp  

Action:  “base_url_api/api/v3/invoice/importInvTemp”. 

Method: POST 

Params Input: 

{"ApiUserName":"username_api","ApiPassword":"password_api","ApiInvPattern":"Inv

Pattern","ApiInvSerial":"InvSerial", "MaKH":"MaKH", "Buyer":"Buyer", 

"CusName":"CusName", "CusEmail":"CusEmail", "CusEmailCC":"CusEmailCC", 

"CusAddress":"CusAddress", "CusPhone":"CusPhone", "CusTaxCode":"CusTaxCode", 

"CusBankName":"CusBankName", "CusBankNo":" CusBankNo", 

"PaymentMethod":"PaymentMethod", "Total":"Total", "DiscountAmount": 

"DiscountAmount", "VATAmount":"VATAmount", "Amount":"Amount", 

"AmountInWords":"AmountInWords", "SO" : "SO", "Note":"Note", "Fkey":"Fkey", 

"Extra1": "Extra1", "InvType": "InvType", "DonViTienTe": "DonViTienTe", "TyGia": 



"TyGia", "Products": [{"code":"code", "ProdName":"ProdName", 

"ProdUnit":"ProdUnit", "ProdQuantity":"ProdQuantity", "ProdPrice":"ProdPrice", 

"DiscountAmount": "DiscountAmount", "VATRate":"VATRate", 

"VATAmount":"VATAmount", "Total":"Total", "Amount":"Amount", 

"ProdAttr":"ProdAttr"}]} 

 

Mô tả - Description: 

1. Thông tin chung - General information:   

ApiUserName: username login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiPassword: password login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiInvPattern: Mẫu số của hóa đơn - Model number of invoice (string) (bắt buộc - 

compulsory) 

ApiInvSerial: Ký hiệu của hóa đơn - Invoice symbol(string) (bắt buộc - compulsory) 

MaKH: mã số khách hang (string) 

Buyer: Tên người mua - Company Name/Customer Name (string) (vd: Cty TNHH 

AAA) 

CusName: Tên khách hàng - Customer Buyer (string) (vd: Nguyễn Văn A) 

CusEmail: email của khách hàng - Email (string) (Max-Lengh = 150) 

CusEmailCC: email của khách hàng - Email (string) (Max-Lengh = 150) 

CusAddress: địa chỉ khách hàng - Customer Address (string) 

CusPhone: Số điện thoại khách hàng - Customer Phone number (string) 

CusTaxCode: Mã số thuế khách hang (string) 

CusBankName: Tên ngân hàng - Customer bank’s name (string) 

CusBankNo: Số tài khoản - Customer bank’s account number ngân hàng (string) 

PaymentMethod: Hình thức thanh toán - Payment Method (string) (bắt buộc - 

compulsory) 

Total: Tồng tiền đơn hang chưa có thuế (double) (bắt buộc - compulsory) 

DiscountAmount: Tổng tiền chiết khấu - Total discounted amount (double) 

VATAmount: Tổng tiền thuế đơn hang (double) (bắt buộc - compulsory) 

Amount: Tổng tiền đơn hang đã tính thuế (double) (bắt buộc - compulsory) 

AmountInWords: Số tiền viết bằng chữ (string) (bắt buộc - compulsory) 

SO: số bill / số đơn hang nháp (string) 

Note: ghi chú (string) 

Fkey: Mã tra cứu đơn hàng (nếu ko truyền thì hệ thống tự sinh) (string) 

Extra1: ghi chú khác - Other note(string) 

InvType: Loại hóa đơn - Invoice Type (int) (1: Hóa đơn trả hàng – Return product 

back seller invoice ) 

DonViTienTe: Đơn vị tiền tệ - Currency unit (704: VND, 124: Dollar Canadar, 840: 

Dollar Mỹ, 392: Yên Nhật, ….) 

TyGia: Tỷ giá ngoại tệ - Exchange rate (double) 



2. Thông tin Products - Product Information:  

Code: mã sản phẩm - Product Code(string) 

ProdName: tên sản phẩm - Product Name(string) 

ProdUnit: Đơn vị tính - Product Unit(string) 

ProdQuantity: Số lượng - Product Quality(double) 

ProdPrice: Đơn giá sản phẩm - Product Price(double) 

DiscountAmount: Tiền chiết khấu (double) 

VATRate: Phần tram thuế (vd: -1, 0, 5, 10) (double) 

VATAmount: Tiền thuế - Tax Amount(double) 

Total: Tiền chưa thuế - Total without tax(double) 

Amount: Tiền đã có thuế - Amount with tax (double) 

ProdAttr: Tính chất - Product Properties(int) (1: Hàng hóa/dịch vụ, - product/service, 

2: Khuyến mãi - Promotions, 3: Chiết khấu - Discount, 4: Ghi chú - Notes) 

 

 

Kết quả trả về - return parameter: 

 

1. Thành công - success: {"status":"OK","messages":"Import 

success","data":[{"Key":"Mã tra 

cứu","InvTemplate":"","InvSerial":"","InvNo":null}]} 

 

2. Thất bại - Fail  

{"status":"Fault","messages":"Nội dung lỗi"} 

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công / Login fail 

ERR:2 -> Lỗi không phát hành được hóa đơn 

9. Lấy thông tin hóa đơn theo mã tra cứu fkey 

Action:  “base_url_api/api/v2/invoice/GetInvoiceNoByFkey”. 

Method: POST 

Params Input: 

{"ApiUserName":"username_api","ApiPassword":"password_api""ApiInvPattern":"InvP

attern", "ApiInvSerial":"InvSerial", "Fkey":"Fkey"} 

Mô tả - Description: 

ApiUserName: username login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiPassword: password login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiInvPattern: Mẫu số của hóa đơn - Model number of invoice (string) (bắt buộc - 

compulsory) 



ApiInvSerial: Ký hiệu của hóa đơn - Invoice symbol(string) (bắt buộc - compulsory) 

Fkey: Mã số tra cứu hóa đơn (string) (bắt buộc - compulsory) 

 

Kết quả trả về - return parameter: 

 

1. Thành công - success:  

{ 
"status": "OK", 
"messages": "Success", 
"invno": 70, 
"invno_formatted": "0000070", 
"invstatus": 1, 
"invstatus_formatted": "Đã lập hóa đơn", 
"arising_date": "25/03/2022 09:41:49", 
"ma_thong_diep": "V0302712571A0DDE7925CCA4BE5846878DA91054E36", 
"ma_loai_thong_diep": 202, 
"ghi_chu_cqt": "", 
"ma_cqt": "0020406EBC4CFE4B1BB8ADBAB49A5B6177" 
} 

 

 

2. Thất bại - Fail  

{ 
"status": "Fault", 
"messages": "Nội dung lỗi", 
"invno": 0, 
"invno_formatted": "", 
"invstatus": 1, 
"invstatus_formatted": "", 
"arising_date": "", 
"ma_thong_diep": "", 
"ma_loai_thong_diep": 0, 
"ghi_chu_cqt": "", 
"ma_cqt": "" 
} 

 

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công / Login fail 

ERR:2 -> Lỗi không lấy được dữ liệu 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. Phát hành phiếu xuất kho – Publish GOODS DELIVERY NOTE 

 

Action:  “base_url_api/api/v2/invoice/importAndPublishPXK”. 

Method: POST 

Params Input: 

{"ApiUserName":"username_api","ApiPassword":"password_api","ApiInvPattern":"Inv

Pattern","ApiInvSerial":"InvSerial","fkey":"fkey","ArisingDate":"ArisingDate","Total":"

Total","VATAmount":"VATAmount","Amount":"Amount","AmountInWords":"Amount

InWords, "Option": "Option", "Products": [{"code":"code", "ProdName":"ProdName", 

"ProdUnit":"ProdUnit", "ProdQuantity":"ProdQuantity", "ProdPrice":"ProdPrice", 

"Total":"Total", "Amount":"Amount"}]} 

 

Mô tả - Description: 

c. Thông tin chung - General information:   

ApiUserName: username login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiPassword: password login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiInvPattern: Mẫu số của hóa đơn - Model number of invoice (string) (bắt buộc - 

compulsory) 

ApiInvSerial: Ký hiệu của hóa đơn - Invoice symbol(string) (bắt buộc - compulsory) 

Fkey: mã số tra cứu hóa đơn (string) (nên gọi từ api số 3 GetFkey để lấy fkey - 

Should call from Api 3 GetFkey to get fkey) 

ArisingDate: Ngày ký hóa đơn - Arising Date (String -> dd/MM/yyyy) (bắt buộc - 

compulsory) 

Total: Tồng tiền đơn hang chưa có thuế (double) (bắt buộc - compulsory) 

VATAmount: Tổng tiền thuế đơn hang (double) (bắt buộc - compulsory) 

Amount: Tổng tiền đơn hang đã tính thuế (double) (bắt buộc - compulsory) 

AmountInWords: Số tiền viết bằng chữ (string) (bắt buộc - compulsory) 

Option: Cấu trúc json (string) 

Cấu trúc Json trong field Option: 

Example: 

{ 

  "OrderNo" (căn cứ lệnh điều động số - string): “DĐ-01/2020”, 

  "DateOrder" (ban hành ngày - string): "22/09/2201", //format dd/MM/yyyy 

  "OrderField" (nội dung điều động - string): "luân chuyển hang hóa", 



  "Shipper" (người vận chuyển - string): "Người Vận Chuyển", 

  "ContractNo" (số hợp đồng - string): "HĐ-01/2020", 

  "Vehicle" (Phương tiện vận chuyển - string): "Đường bộ", 

  "Deport" (Xuất kho tại - string): "Kho A", 

  "Import" (Nhập kho tại - string): "Kho B", 

  "TotalQuantity" (Tổng Số lượng - Product Quality- string): "10", 

  "DateImport" (ngày nhập kho - string): "", //format dd/MM/yyyy 

  "DatePublish" (ngày xuất kho - string): "" //format dd/MM/yyyy 

} 

d. Thông tin Products - Product Information:  

Code: mã sản phẩm - Product Code(string) 

ProdName: tên sản phẩm - Product Name(string) 

ProdUnit: Đơn vị tính - Product Unit(string) 

ProdQuantity: Số lượng - Product Quality(double) 

ProdPrice: Đơn giá sản phẩm - Product Price(double) 

Total: Tiền chưa thuế - Total without tax(double) 

Amount: Tiền đã có thuế - Amount with tax (double) 

 

Kết quả trả về - return parameter: 

 

1- Thành công - success: {"status":"OK","messages":null,"data":[{"Key":"fkey", 

,"InvNo":"Số hóa đơn"}]} 

 

2- Thất bại - Fail  

{"status":"Fault","messages":"Nội dung lỗi","data":[]} 

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công / Login fail 

ERR:2 -> Lỗi không phát hành được phiếu xuất kho. 

 

 

11.  Import phiếu xuất kho nháp  

Action:  “base_url_api/api/v3/invoice/importInvTempPXK”. 

Method: POST 

Params Input: 

{"ApiUserName":"username_api","ApiPassword":"password_api","ApiInvPattern":"Inv

Pattern","ApiInvSerial":"InvSerial","fkey":"fkey","ArisingDate":"ArisingDate","Total":"

Total","VATAmount":"VATAmount","Amount":"Amount","AmountInWords":"Amount

InWords, "Option": "Option", "Products": [{"code":"code", "ProdName":"ProdName", 



"ProdUnit":"ProdUnit", "ProdQuantity":"ProdQuantity", "ProdPrice":"ProdPrice", 

"Total":"Total", "Amount":"Amount"}]} 

 

Mô tả - Description: 

e. Thông tin chung - General information:   

ApiUserName: username login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiPassword: password login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiInvPattern: Mẫu số của hóa đơn - Model number of invoice (string) (bắt buộc - 

compulsory) 

ApiInvSerial: Ký hiệu của hóa đơn - Invoice symbol(string) (bắt buộc - compulsory) 

Fkey: mã số tra cứu hóa đơn (string) (nên gọi từ api số 3 GetFkey để lấy fkey - 

Should call from Api 3 GetFkey to get fkey) 

ArisingDate: Ngày ký hóa đơn - Arising Date (String -> dd/MM/yyyy) (bắt buộc - 

compulsory) 

Total: Tồng tiền đơn hang chưa có thuế (double) (bắt buộc - compulsory) 

VATAmount: Tổng tiền thuế đơn hang (double) (bắt buộc - compulsory) 

Amount: Tổng tiền đơn hang đã tính thuế (double) (bắt buộc - compulsory) 

AmountInWords: Số tiền viết bằng chữ (string) (bắt buộc - compulsory) 

Option: Cấu trúc json (string) 

Cấu trúc Json trong field Option: 

Example: 

{ 

  "OrderNo" (căn cứ lệnh điều động số - string): “DĐ-01/2020”, 

  "DateOrder" (ban hành ngày - string): "22/09/2201", //format dd/MM/yyyy 

  "OrderField" (nội dung điều động - content - string): "luân chuyển hang hóa", 

  "Shipper" (người vận chuyển - string): "Người Vận Chuyển", 

  "ContractNo" (số hợp đồng - string): "HĐ-01/2020", 

  "Vehicle" (Phương tiện vận chuyển - string): "Đường bộ", 

  "Deport" (Xuất kho tại - string): "Kho A", 

  "Import" (Nhập kho tại - string): "Kho B", 

  "TotalQuantity" (Tổng Số lượng - Product Quality- string): "10", 

  "DateImport" (ngày nhập kho - string): "", //format dd/MM/yyyy 

  "DatePublish" (ngày xuất kho - string): "" //format dd/MM/yyyy 

} 

 

2. Thông tin Products - Product Information:  

Code: mã sản phẩm - Product Code(string) 

ProdName: tên sản phẩm - Product Name(string) 

ProdUnit: Đơn vị tính - Product Unit(string) 

ProdQuantity: Số lượng - Product Quality(double) 



ProdPrice: Đơn giá sản phẩm - Product Price(double) 

Total: Tiền chưa thuế - Total without tax(double) 

Amount: Tiền đã có thuế - Amount with tax (double) 

 

Kết quả trả về - return parameter: 

 

Thành công - success: {"status":"OK","messages":"Import 

success","data":[{"Key":"Mã tra 

cứu","InvTemplate":"","InvSerial":"","InvNo":null}]} 

 

Thất bại - Fail  

{"status":"Fault","messages":"Nội dung lỗi"} 

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công / Login fail 

ERR:2 -> Lỗi không phát hành được hóa đơn 

 

 

 

12.  Thêm mới / Cập nhật khách hàng  

Action:  “base_url_api/api/v1/customer/updateCustomer”. 

Method: POST 

Params Input:  

{"ApiUserName":"username_api", "ApiPassword":"password_api", "ActionType":" 

ActionType", "Code":"Code", "TaxCode":" TaxCode", "Name":"Name", 

"Address":"Address", "Phone":"Phone", "Fax":"Fax", "Email":"Email", 

"CCEmail":"CCEmail", "RepresentPerson":"RepresentPerson", "ContactPerson":" 

ContactPerson", "BankNumber":" BankNumber", "BankName":"BankName", 

"BankAccountName":"BankAccountName", "CusType":"CusType", 

"Descriptions":"Descriptions"} 

 

Mô tả - Description: 

ApiUserName: username login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiPassword: password login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ActionType: (int) (Bắt buộc - compulsory) (0: thêm mới, 1: cập nhật) 

Code: Mã khách hàng (string) (bắt buộc - compulsory) 

TaxCode: mã số thuế (string) 

Name: Tên khách hàng - Customer Buyer (string) (bắt buộc - compulsory) 

Address: Địa chỉ (string) 



Phone: Số điện thoại (string) 

Fax: Số fax (string) 

Email: Địa chỉ email (string) -> sau này dung để gửi mail khi xuất hóa đơn 

CCEmail: Địa chỉ CCEmail (string) -> sau này dung để gửi mail khi xuất hóa đơn 

RepresentPerson: Người liên hệ - Contact person (string) 

ContactPerson: Người đại diện pháp luật (string) 

BankNumber: Số tài khoản - Customer bank’s account number ngân hàng (string) 

BankName: Tên ngân hàng - Customer bank’s name (string) 

BankAccountName: Tên chủ tài khoản (string) 

CusType: Kiểu khách hàng (int) (0: Khách hàng không phải là đơn vị kế toán, 1: 

Khách hàng là đơn vị kế toán) 

Descriptions: Mô tả - Description (string) 

 

Kết quả trả về - return parameter: 

1. Thành công - success: {"status":"OK","messages":""}]} 

2. Thất bại - Fail {"status":"Fault","messages":"Nội dung lỗi"} 

 

 

 

 

 

 

13.  Xóa  hóa đơn nháp (hóa đơn chưa phát hành) 

Action:  “base_url_api/api/v3/invoice/deleteInvTemp”. 

Method: POST 

Params Input: {"ApiUserName":"username_api", "ApiPassword":"password_api", 

,"ApiInvPattern":"InvPattern","ApiInvSerial":"InvSerial","fkey":"fkey"} 

 

Mô tả - Description: 

ApiUserName: username login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiPassword: password login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiInvPattern: Mẫu số của hóa đơn - Model number of invoice (string) (bắt buộc - 

compulsory) 

ApiInvSerial: Ký hiệu của hóa đơn - Invoice symbol(string) (bắt buộc - compulsory) 

Fkey: mã số tra cứu hóa đơn (string)  (bắt buộc - compulsory) 

 



Kết quả trả về - return parameter: 

1. Thành công - success: {"status":"OK","messages":""}]} 

2. Thất bại - Fail {"status":"Fault","messages":"Nội dung lỗi"} 

14.  Phát hành hóa đơn (Dùng trong trường hợp đã có hóa dơn nháp) 

Action:  “base_url_ api/v1/digitalsignature/signinv”. 

Method: POST 

Params Input: 

{"ApiUserName":"username_api","ApiPassword":"password_api","ApiInvPattern":"Inv

Pattern","ApiInvSerial":"InvSerial","Fkey":"Mã tra cứu","ArisingDate":"Ngày phát 

hành"} 

 

Mô tả - Description: 

ApiUserName: username login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiPassword: password login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiInvPattern: Mẫu số của hóa đơn - Model number of invoice (string) (bắt buộc - 

compulsory) 

ApiInvSerial: Ký hiệu của hóa đơn - Invoice symbol(string) (bắt buộc - compulsory) 

Fkey: mã số tra cứu hóa đơn (string) (Mã tra cứu từ field Fkey của hàm Import hóa 

dơn nháp) ) (bắt buộc - compulsory) 

ArisingDate: Ngày ký hóa đơn - Arising Date (String -> dd/MM/yyyy HH:mm:ss) 

(bắt buộc - compulsory) 

 

Kết quả trả về - return parameter: 

 

1. Thành công - success: {"status":"OK","messages":null,"data":[{"Key":"fkey", 

,"InvNo":"Số hóa đơn", "ArisingDate": "Ngày phát hành"}]} 

2.  Thất bại - Fail {"status":"Fault","messages":"Nội dung lỗi","data":[]} 

 

15. Hàm download file xml 

Action:  “base_url_api/api/v2/invoice/DownloadXml”. 

Method: POST 

Params Input:  



{"ApiUserName":"username_api", "ApiPassword":"password_api", 

"ApiInvPattern":"InvPattern", "ApiInvSerial":"InvSerial", "Fkey":"ma_tra_cuu"} 

Mô tả - Description: 

ApiUserName: username login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiPassword: password login api (string) (bắt buộc - compulsory) 

ApiInvPattern: Mẫu số của hóa đơn - Model number of invoice (string) (bắt buộc - 

compulsory) 

ApiInvSerial: Ký hiệu của hóa đơn - Invoice symbol(string) (bắt buộc - compulsory) 

Fkey: mã số tra cứu hóa đơn (string) (bắt buộc - compulsory) 

 

Kết quả trả về - return parameter: 

 

1. Thành công - success: 

{"status":"OK","messages":"Success","link_file":"http://demo-

core.hoadon.online/a.xml"} 

 

2. Thất bại - Fail  

{"status":"Fault","messages":"Nội dung lỗi","data":[]} 

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công / Login fail 

ERR:2 -> Lỗi không lấy được dữ liệu 

 

Thông tin demo: 

Hóa đơn GTGT – Value Addex Tax Invoice 

Base url api: https://api-demo.mifi.vn  

Username API: admin 

Password API: matbao123 

 

ApiInvPattern: 01GTKT0/001 

ApiInvSerial: DM/20E 

 

ApiInvPattern: 01GTKT0/004 

ApiInvSerial: MB/20E 

 

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ - GOODS DELIVERY NOTE 

Base url api: https://api-demo.mifi.vn 

Username API: admin 

Password API: matbao123 

ApiInvPattern: 03XKNB0/001 

ApiInvSerial: XK/19E 

https://api-demo.mifi.vn/


 

 

Link web quản lý hóa đơn: https://demo.mifi.vn 

Username: admin 

Password: 12345678x@X 


