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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc

S: 15q1 /QD-TJBND

Dà N&ig, ngày o.s thángio nám 2019

QUYET DINE
Ban hành Quy djnh v vic cp nht, dãng tãi, khai thác Co s& dü 1iu nn
thu ttic hành chInh cüa thành ph Ba Nng
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can cü Lust T cht'rc ChInh quyn dja phixong ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cü Nghj djnh s 92/2017/ND-CP ngày 07 tháng 8 näm 2017 cüa ChInh
phü sira d&, b sung t s diu cüa các Nghj djnh lien quan dn kim soát thU tVc
hành chmnh;
Can cü Thông tu s 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 nãm 2017 cUa
Bô trithng, ChU nhim Van phóng ChInh phU htr&ng d.n v nghip vi kMm soát
thu tiic hãnh chInh;
Can cü Quy& djnh s 6114/Qngày 13 tháng 12 nàm 2018 cUa
ChU tjch UBND thành ph Dà Nng v vic ban hành K hoch cong tác câi
cách hành chInh näm 2019 cUa thành ph Dà N.ng;
Xét d nghj cUa Sâ Ni vil ti T& trmnh s 29f2. /TTr-SNV ngày O. tháng
40 nàm 2019,
QUYET DjNH:
Diu 1. Ban kern theo Quyt djnh nay Quy djnh v vic cp nht, dang
tái, khai thác Co s dt 1iu n&n thU tiic hành chInh cUa thânh ph FM Nng.
Diu 2. Trách nhim t chirc trin khai thrc hin
1. Sâ Ni vi chju trách nhim t chirc hixàng dan, trin khai thirc hin cac
ni dung trong Quy dnh.
2. Van phàng Doàn Di biu qu& hi, Hi dng nhân dan và Uy ban
nhân dan thành ph& Sâ Thông tin và Truyn thông, Trung tam Thông tin djch
vii công, Trung tarn Cong ngh thông tin và Truyn thong, các s&, ban, ngânh,
UBND các qun, huyn, phi.r&ng, xã và don vj lien quan theo chCrc nãng, nhim
vi cUa mInh có trách nhim ph& hçip và trin khai thrc hin Quy djnh.

Diu 3. Quy4t djnh nay có hiu 1irc thi hânh k tr ngây k và thay th
Quy& djnh s 4363/QD-UBND ngày 05 tháng 7 näm 2016 cüa Chü tjch UBND
thành ph ban hành Quy ctjnh v vic nhp, dang tâi, khai thác Co sc dU 1iu nn
thu tic hãnh chInh cüa thành ph Dà Nng.
Diu 4. Chánh VAn phông Doàn Di biu qu& hi, Hi dng nhân dan và
Uy ban nhân dan thành phô; Giám dôc các S&: Ni vi, Thông tin và Truyên
thông, Tài chInh; Giám dc Trung tam Thông tin dlch vi công; Trung tam Cong
ngh thông tin và Truyn thông; Thu tru&ng các Co quan, dcm vj có lien quan
chju trách nhim thi hânh Quy4t djnh nay.!. 'Q
Nuinhin:
- CT và các PCT UBND thành phô;
- Các s&, ban, ngành;
- Các DVSN thuc UBND thành phô;
- UBND các q4n, huyn, phu'&ng, xã;
- Báo Dà Nng, DRT, Cng TTDT TP;
-Lixu:VT,SNV.
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b) Dtt 1iu cong b ducic trin khai theo mô hInh nhüng (embed iframe)
den cong thông tin din tcr cüa tat câ các co quan, don vj có däng tài TTHC, thay
the vic các co quan, don vj tir cp nht TTHC trên cong thông tin din tü cüa
co quan, don vj.
2. Dt 1iu k5' thut: Là dir 1iu dixçic c.p nht vào phn mm Mt cüa din
tCr t.p trung cüa thành phô tai dja chi http://egov.danang.gov.vn dê phiic vi cho
vic tiêp nhn, xir l ho so theo ca ché mt cira thông qua phân mêm. Mt
k thu.t nhi.r: Müc d tiêp nhn ho so trrc tuyên, h.rcing
thông tin cüa Di
cong bô thông qua Ma
ho so xcr i cüa thu tlic dixcc dông b vào Dtt
TTHC quôc gia.

so

so

lieu

so

lieu

3. Các thut ngi k thut
a) Ung ding dng b 1THC: Là mt phn mm &rqc xây dmg nhm tir
dng dông b dQ 1iu tü Ca s& d 1iu quôc gia ye TTHC nhàm phân loai, bóc
tách và hxu tri:t các TTHC cüa thành phé Dà Nng dê thun tin cho cOng dan, to
chüc trong vic tra ciru các TTHC.
nn TTHC: Là trang web có dja chi
b) Cng co s& di
https://tthc.danang.gov.Vfl cung cap thông tin ye TTHC cho to chrc, cOng dan;
cho các Ca quan, don vj và có'máy chü dt tai
tin Ich tIch hqp dt
cung
Trung tam Dt 1iu thành phô.
phái sinh tui Dü
djch vi cong trrc tuyn: Là dü
c) Co sâ dü
k5 thu.t nhäm cung cap mrc d djch vi cong trrc tuyên cüa các TTHC thrçic
cách thtrc truy cp dê si:r ding djch vii.
cung
lieu

lieu

cap

lieu

lieu

lieu

cap,

Chu'o'ng II
Cc% CHE VIN HANH D LIEU
A

.)

A

A A

Dieu 4. Ca che cp nht Dir liçu cong bo
quôc gia v
cOng b sir diing dt 1iu tr1rc tip tir Co s& dQ
Dtr
TTHC do thành phô Dà Nng dàng tâi, cong bô theo quy djnh
cong bô &rcic thrc
(http://csdl.thutuchanhChiflh.Vfl1). Quy trInh cp nht Dr
hin nhi.r sau:
1. Btrâc 1: Trong thai gian 03 ngày lam vic k tir khi b TTHC dtrçic ban
hành, Van phông Doàn Dai biêu quOc hi, Hi dOng nhân dan và Uy ban nhân
"Be thu tiic hành chInh rnâi" (S& Ni vi là dâu mOi
dan thành phô tao d
hrqng thu tVc hành chInh
them mâi b TTHC cap huyn và cap xA), nhp
them mâi, diêu chinh, hüy bô trén Cong co sâ d 1iu nên TTHC.
lieu

lieu

lieu

lieu

so

2. Btthc 2: Trung tam Thông tin djch vii cong (thuc S& Thông tin Va
quôc
cUa b TTHC dê c.p nht vào Ca sâ d&
Truyén thông) can cir d
gia TTHC. H thông tr dng giri thông báo cho Trung tam Thông tin djch vi
th&i.
cong bô
cong (qua email ho.c SMS) dê cp nht dtt
lieu

lieu

ye

lieu
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3. Bixóc 3: Van phông Doàn Di biu q.uéic hi, Hi dng nhân dan và Uy
ban nhân dan thành phô thirc hin vic d& chiéu, kiêm tra d chInh xac cüa d€
lieu cia dxçic nhp theo các b TTHC cia di.rçic ban hãnh. Thirc hin dê xuât cong
khai, không cong khai TTHC theo quy djnh ti Thông tr so 02/201 7/TT-VPCP
ngày 31 tháng 10 n.m 2017 cüa B tnr&ng, Chü nhim VAn phông ChInh phU
hithng dn ye nghip vi kiêm soát thu tiic hành chInh.
4. Bthc 4: !Yng dicing dng b TTHC do Sâ Ni vi 4n hânh thirc hin
vic dông b d
trrc tiêp tir CSDL quôc gia theo ca chê dông b d
dinh kS' It nhât 03 lãnlngày. Néu TTHC trén Cong CSDL nên TTHC có thay dôi
thI h thông tir dng gui thông báo cho Trung tam Cong ngh thông tin và
Truyên thông (qua email hoc SMS) dê c.p nht dU
k thut kip thii.
.A
Dieu 5. Co che qip nht Dtr lieu ky thut
lieu

lieu

lieu

A

A

SA

-

A

1.Trung tam Cong ngh thông tin và Truyn thông (thuc S& Thông tin
và Truyên thông) cAn cü vào danh sách thu tiic thrqc them mdi, sfra dôi, hüy bO
dé diêu chinh d
k5' thuât.
lieu

2. Vic cp nht di.rqc thirc hin trên cong cii h trq dng b D 1iucông
bô - DIr 1iu k5' thut trén CSDL nên TTHC. Dtr
k5 thuât thrcic kêt nôi vth
DQ lieu cong bô thông qua MA so TTHC quôc gia.
lieu

3. D 1iu k5 thut cung cp các djch vii web (web service) d dam bâo
các yeu câu ye tIch hcrp dOi vâi các h thông cong ngh thông tin có tiêp nMn và
xü 1 TTHC không nAm trén h thông ChInh quyên din tCr thânh phô.
Diu 6. Cp nht mfrc d trirc tuyn cüa thu ttic hành chInh
1. Müc do tnrc tuyn cüa thu tiic hãnh chmnh và thông tin v cách uy cp
dusc dông b t Cong djch vii cong trirc tuyên cüa thành ph
(http://dichvucong.danang.gov.vn).

2. S luqng thu t11c hành chInh mirc d 3 tr& len cüa &m vj di.rçic tInh
chmnh thüc cAn cr vào so hrqng djch vçi cong trirc tuyén di..rçic cp nht trên H
thông.

Chwoiig III
QUAN Li', KHAI THAC D1T LIU THU TVC HANH CHi NH
TREN CO sU DO LIEU NEN yE THU TVC HANII CHf NIH
Diu 7. Quyn hn, trách nhim cüa các co quan, cion vj trong khai
thác, sfr dyng Co s& dii lieu nn v thu tt,ic hành chInh

1. Các co quan, dan vj sü diing dii
TTHC, dii
djch VI cong trirc
tuyn trén Cong co sâ dii 1iu nén TFHC tai cija chi https://tthc.danang.gov.vn
d dàng tâi tai miic "ThU tic hành chInh" và "Djch vi cOng trirc tuyên" cUa co
lieu

lieu
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quan, don vj theo co ch nhüng trang (iframe) hoc dung dan. Chi tit cách
thüc thrc hin trong Phii 1ic I kern theo.
2. H thng thông tin chInh quyn din tr thành pM, Cng thông tin din
tr thành phô, Cong djch vi cong thânh phô; các trang thông tin s& ban ngành,
qu.n huyn phthng xà scr ding trang nhüng cüa toàn thânh phô dê dãng tài ti
mic "Thu tiic hành chInh".
3. Các co quan, dcm vj có nhu c.0 tir xay dirng Cng thông tin v TTHC
riêng hoc sir dung cho các m1c dIch dc thu sü di1ng ma nguôn chia sé dtt 1iu
API trong Ph htc II kern theo.
Diu 8. Quyn hin, trách nhim cüa các co quan, don vj trong quãn
I Co s& dfr 1iu nn v thu tic hành chInh
ng Doàn Di biu quéc hi, Hi dMg nhân
1. Trách nhim cüa
dan và Uy ban nhân dan thành phô'
a) Cung cp thôiig tin, tài khoán, hu&ng dn các quy trInh nghip vi v
nhp d 1iu dê Trung tam Thông tin djch viii cong thrc hin vic nh.p d 1iu
dam báo quy chuân. '
b) Kim duyt ni dung d 1iu TTHC duqc nhp trên Cci s dr 1iu quc
gia (Di Iiu cong bô), dam bào dr Iiu cong khai dung theo b TTHC duqc ban
hành.
2. Trách nhim cüa Sâ Ni vii
a) Hixàng dan, theo dôi các co quan, don vj trong vic sir d'çing Dr 1iu
cong bô và c.p nht Dit 1iu k th4t dung quy djnh.
b) Djnh kS' rà soát, d xu.t phuong an nâng cp, chinh süa Cng CSDL
nên TTHC, Ung ding dông bO dir 1iu và phân h cp nh.t Dft 1iu k5' thut trén
phân mêm Mt ci:ra din tü tp trung.
c) Chi ghi nhn các djch vi cong trirc tuyn dã däng k, cp nh.t trén Dir
1iu k thut trong vic dánh giá xêp hang Cong tác câi cách hãnh chInh hang
nàm.
3. Trách thim cüa S& Thông tin và Truyên thông
a) Bâo darn an toàn thông tin và an ninh thông tin cho ha tang cong ngh
thông tin cüa Cong CSDL nén TTHC theo quy djnh cUa pháp 1u.t ye an toàn
thông tin vâ an ninh thOng tin.
b) Chi dao Trung tam Thông tin dlch vy. cOng, Trung tam COng ngh
thông tin và Truyên thông cp nh.t dir 1iu dung quy trInh, báo dam tInh bâo
mt cüa tài khoân do Van phông Doãn Dai biêu quOc hi, Hi dông nhân dan và
Uy ban nhãn dan thành phô chuyên giao.
c) Chi ghi nhn các djch vy. cong trxc tuyn dã däng k, Cp nht trén Dt
1iu k th4t trong vic dánh giá xêp hang ng dy.ng cong ngh thông tin hang
näm.
4

4. Sâ Tài chInh chju trách nhim b trI ctü kinh phi d quân I, nâng cap
h thông, cp nht CSDL nén TTHC trong ngun ngân sách sir nghip cong
ngh thông tin ho.c ngân sách dânh cho cong tác cái cách hânh chInh hang nám.
5. Các co quan chuyên mOn, dja phixang thuc UBND thành ph chju
trách nhim tIch hcip CSDL nén TTHC len các trang thông tin din tir theo dung
quy djnh vâ quy chuân k thut.
Trong qua trInh trin khai thirc hin, nu co khó khän, v1.ràng m.c phát
sinh, the co quan, don vl phân ánh ye S& Ni vi de tong hp, báo cáo Chü tjch
UBND thânh phô xem xét, diêu chinh./.
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CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM

UY BAN NHAN DAN
THANH PHO DA NANG

Dc 1p - Ty do - Hnh phüc
Dà Ncng, ngày øi tháng ,io näm 2019
QUY DNH

A

• A

A

.

A

-

A

A

Ve vice cp nhit, dang tai, khai thac Co so dtr hçu nen
thu tiic hành chInh cüa thành phi Ba Nãng
(Ban hành kern theo Quylt djnh s iiM /QD-UBND ngày o.9 tháng 1 nárn 2019
cta Chi tich UBND thành phô Dà Náng)

Chu'ong I
NHNG QUY BNH CHUNG
Biu 1. Phim vi diu chinh và aM ttrçng áp dyng
1. Quy djnh nay quy djnh v each thirc quân li', 4n hành, sü ding Co s&
nên ye thu tiic hành ehInh cüa thành phô Dà Nang (sau day viét tat là
dtt
dung chung ye TTHC cüa các ca
CSDL nên TTHC) nhäm tao ra nguôn dü
quan, dan vj thuc UBND thành phô.
2. Quy dnh nay áp dirngdM vói t.t câ các ca quan chuyên môn; dan vj
thu tçic hành chInh; UBND các qu.n, huyn,
trrc thuc s&, ngành có cung
phi..ràng, xâ (sau day gi chung là cci quan, dan vi).
lieu

lieu

cap

A

.A
Bieu
2. Mtic dich, y nghia cua Co so dir hçu nen thu tyc hanh chinh
cüa thành phô Ba Nàng
1. Vic xây dung CSDL nn TTHC nhm mic dIch to ra ngun dü lieu
ye TTHC duy nhât, minh bach, diic cp nht kjp thi dé ngui dan, doanh
nên cho
nghip khai thác và sr diing tra ciru trên môi tru&ng mng; là dt
các h thông cong ngh thông tin 4n hành và tIch hqp sr diing.
,

,

-

-

A

lieu

2. Vic dixa vào vn hành, sü ditng CSDL nn TTHC së tit kim thai
cho các ca quan, dan vj; tránh vic nhiêu ca quan, don vj cüng
gian nhp dtr
c.p nh.t mt thu tic hành chInh.
Diu 3. Giói thiu v Co s& dfr lieu nn thu tyc hành chInh cüa thành
ph Pa Nng
cong b và DtI
là Dü
CSDL nn TTHC bao gm hai nhóm dt
1iu k thu.t.
lieu

lieu

lieu

1. Dliu cong bô
nn TTHC tai dja chi
ducic cong khai tai Cng ca s& dO
a) Là d€
https://tthc.danang.gOV.VL Trong do, DO 1iu cong bô dixçic dông b trrc tiêp tir
quôc gia ye TTHC.
Ca s& dO
lieu

lieu

lieu

Phulucl
T'CH HQP DIY LIEU VAO CONG THÔNG TIN DIN TIY CAC
CO QUAN, DON V!, D!A PHUONG
(Ban hành kern theo Quy djnh ve viçc nhcp, dáng tái và khai thdc cci sá dt lieu
nén thi tyc hành chInh ban hành tgi Quyet djnh so
/QD-UBND ngày
tháng nám 2019 cüa Chi tjch UBND thành phô Dà Náng)

1. TIch hçrp Dfr 1iu công b
Viêc tIch hçTp Dt lieu thrc hin nhtr sau:
- Buóc 1: Dcm vj truy c.p vào Cng ca si dü lieu nn thu tc hành chInh
ti dja chi http://tthc.danang.gov.vn, vào miic "TIch hçcp dft lieu"..
- Bithc 2: TIm dan vj mun tIch hqp trong danh sách, vi dii S& Tài chIxth.
- Buâc 3: Sao chép (copy) doan
nhüng có câu trüc nhu' sau.

ma

nhüng ben c?nh ten dan vj. Doan ma

<iframe
src="http ://tthc .danang.gov.vnlindex.php?option=comthutuchanhchinh&task=
thutuc_congbo&madonvi=000 15" width=" 800px" height=" 1 600px">
Trong do hcu thuç5c tInh width có th thay di thy vào chiu rç5ng ca website các
don vi.

- Bràc 4: Dan (Paste) doan mA nhing nay vào phn HTML cüa trang
thông tin v TT'HC hoc nu h tMng h trçl hiu chinh HTML tr1rc tuyn
(Online HTML Editor) thI sir diing Cong ci nay d thrc hin.
- Giao din nhüng du

lieu

di.rçic hin thj nhr hInh drcIri day:

FTen.
Cd quan tIc hien

J

Linhvu'c

I

—Cot auan thu'c hlên—
—ChonfTnhvuc-thiri

STT

Tiêu d

LTnh

Mfrc d trtrc

virc

tuyen

Giãi th qu$ xA hi, qu tr thin (trLrôrng hcip qu' tr
giâi th)

QLI

MA s6

L

2

T-DNG-03032

2

Hp nh,t, sap nhp, chia, tách qu xä hi, qu5' tr
thin và cong nhn diu 1 (sCra di, b sung) qu x
hái, qu tr thin

2

T-DNG-03033

3

T-DNG-03034

Qu'

Cong nhn qu dO diu kin hot dng và cOng nhn
Quy
thành vién Hi dng quán l' Qu
Di tn qu xã hi, qu tir thin và cong nhn DieU
Qu
l (sra di, b sung) qu xã hôi, qu tr thiên

T-DNG-03035

Thay di giy phép thành 1p Va cong nhn diu l
(scra di, b sung) qu xa hi, qu tir thiên

3

T-DNG-03 036

3

T-DNG-03 037

6

ThO
cho phép thành 1p và cOng nli.n diu l qu'
xâ hi, qu tr thin

7

Thu tixc cham dut hoat dng cua chi nhanh

Clii
nhanh

3

T-DNG-03038

8

D nghj chuyn van phOng di din thành chi nhánh Chi
hoc ngu9'c 1i
nhánh

3

T-DNG-03039

9

Cho phep dt chi nhanh, van phong dai diçn

Chi
nhánh

3

T-DNG-03040

10

Cho phép t ch(rc d?i hti (tách tliO ttic)

Hi

4

T-DNG-03041

Sôbaltren trang'- [ Cac trang trën c&lg 1 cua 5'-

UY

thi 1

Du tfên
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Triroc

Tip theo

Cuöi cung —
/

2. TIch hçrp dir 1iu djch vi1 cong try'c tuyên
- Buc 1: Dcin v to logo "Djch vi cong trrc tuyn" trén trang chü cüa
dn vj, dt ti vj tn trên cltng ben phãi hoc trái (ãnh mirth h9a kern theo).
GIO'I THIEII TIN TIIC HO! oAp

vAu

BAN PH1PQUY

cOpy

oo WEB L1N nE

S

Thif hal, 14/03/2010 09:41:18

.danar
COng dola ghth TOY
d,tng hInt: ph0 01 hJ
wnn-

L

; TO0 huOn COng tIc qulrt
xprn4J,

,J
I

COng doln gIrth TOy
Ir1rh p!r5 01 t.lxq
tSrr1c.
LInt: lao rhInO ph2 rt:lnr
d.rC ITt SO TOy OtWO...

Tap huffn Cong tác gum

I, x

1h vi pham trat tu...

Thath na 11 Xdy dg dl nn hha tip hun Cdng... Xetn thOrn

0ang 00 SO Ply dtng
t6ng 000 oing tIc TOy
- dung...

DICH VU c0NI
TR(JC ThYEN
VN BAOI NOt 0IU MAU
OlIn thinh quy dlnh QtrOrr I xly dg tat
(ho phcrc hgp dO lhj Thuong mgi djch vy
Royal Era 1, phrrOrug M9 An. N0l Hlnh
Son
tan hOrth QLIy Gjoh môt vi goOn 1/ ciy
xanh dO Ihi irOn da bIn thlnh phO DO
Ning
VI viOc liOn quan vic cffp thOng cOt bIrth
nghê hogt <lQng xly dglrg
DOing III hOng tin ning Ic cIa t cOOn
nu, h,,ni rin,, h2. htn,,

2

- Bithc 2: Truy cp miic "TIch hçp dui Iiu" và 1y dix&ng dn tIch hcip
djch vii cong trrc tuyên cüa don vj. Di.thng dn có câu trüc nhu sau:
http ://tthc .danang.gov vnlindex.php?option=comthutuchan.hchjth&task=
dichvucongtructuyen&madonvj=000 15
- Bthc 3: Dt dung dn lien kt trén vào logo "Djch vii cOng trrc
tuyên".
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Phulucll[
MA NGUON CHIA SE DY LIEU (API)
(Ban hành kern theo Quy dinh v vic nhp, dàng tái và khai thác ccl sà di lieu
nén th tuc hành chInh ban hành tai Quyêt d/nh so
/QD-UBND ngày
tháng
nám 2019 cia C'hi tjcli UBND thành phO Dà Náng)

1. Nguyen tc tIch hçrp
a) Dan vj có th t1r l.p trInh hin thi giao diên theo mun bang cách gçi
Restful webservice (WS) trâ li kêt qua là JSON data. Giao thirc thirc hin thông
qua HTTPS.
b) Các Restful Service nay cho phép CORS (Allow Orgin *) nên có th
gi qua Ajax thay vi CURL hay các th vin HTTP Request.
2. Danh sách thu tue hành chInh cüa don v
a) Bithc 1: Truy cp Cng ca s& d€ lieu nn thu tçic hânh chInh t.i dja chi
https://tthc.danang.gov.vn, váo mic "TIch h?p dtt lieu" và lay danh sách dir 1iu
thrgc trá ye bang Web service.
b) Buó'c 2: Vit rng dirng d l.y d& lieu v. VI di cách vit 1y dr 1iu
bang jQuery Ajax dé lay 10 bang ghi dâu tiên các thu tiic ti qun, huyn
$.ajax({
method: "POST")
un:
"https://tthc.danang.gov.vn/jndex.php?opjo0 thutuchanhchjnh&task
=getListihutucFromDs&dept id=44238",
success: function(data){
I/Data trá ye & dinh dng JSON, xI! l ti ây

data: {
start: 0, //Tham s6 ly bang ghi bat cThu
length: 18 //S6 L.rçrng bang ghi ducIc ly
}

2. Dfr lieu cUa môt thu tue hành chInh
a) Truyn tham s ID cüa thu tic hành chInh
https ://tthc.danang.gov.vnIindex.php?optjon=con thutuchanhchinh&task=getThutuc
&id hethong={ID}

VIdy:
https :lltthc .danang.gov.vnlindex .php?option=com thutuchanhchinh&task=getThutuc
&id hethong=20799
b) Truyn MA s thu tiic
https ://tthc .danang. gov.vn/index.php?optjon=com thutuchanhchirth&task=getThutuc
&maso={MA SO}
VI dy:
https :lltthc .danang. gov.vnlindex.php?optjon=eom thutuchanhchinh&task=getmutuc
&rnaso=T-DNG-286034-TT
A
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3. Bong b9 va hru trtr dtr hçu
Trong tnr&ng hcp mun dng b, tIr lixu tr dQ 1iu v c sâ du 1iu riêng
cüa minh thI thixc hiên các buâc sau:
a) Buóc 1: Chy WS sau d My danh sách TTHC bj diu chinh (modified)
theo th?yi gian. Hai tham so truyên vào là startdate và enddate (djnh dang "yyyymm-dd H:i:s") có nghTa là tim các TTHC bj hiu chinh trong khoâng tham so
truyên vào. Nêu dông b dcr
lan dâu thI dé startdate = "2016-01-01
00:00:00", enddate là ngày bat dâu thirc hin dông b.
lieu

https
ucFrornDB&deptjd=44228&startdate= {NGAY BAT DAU} &enddate= {NGAY KET
TH]JC}
b) Bithc2: Trén danh sách dU
JSON trá v& sir diing WS My chi tit
TTHC a trên lay d
và lu'u vào CSDL.
lieu

lieu

c) Bizàc 3: Lixu trtt 1?i thai dim dng b trên CSDL cüa riéng mInh d sir
dung cho input cüa startdate tiép theo.
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