
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP VỚI AMIS TUYỂN DỤNG 

 

URL API theo các môi trường: 

Môi trường 
Đường dẫn public API cho các ứng dụng tích hợp 

Public API 

Test Online https://testamisapp.misa.vn/APIS/JobDayAPI/api 

Demo Online https://demoamisapp.misa.vn/APIS/JobDayAPI/api 

Production 

Online 
https://amisapp.misa.vn/APIS/JobDayAPI/api 

 

Các request bắt buộc phải truyền 3 header sau (các ngoại lệ sẽ được ghi chi tiết trên từng API): 

Request Header 

Key Value 

Content-Type 
application/json 

x-clientid 
Giá trị ClientID do MISA cung cấp cho đối tác tích hợp 

x-token 

Chuỗi token mã hóa thông tin TenantID theo ClientID và 

ClientSecret 

Dùng để validate ứng dụng và tenant kết nối với AMIS Tuyển dụng 

  

 

 

 

 

 



Response trả về theo cấu trúc chung như sau: 

Response Body 

Key Value Description 

Success bool Request thành công/có lỗi 

Code int Mã kết quả 

SubCode int Mã lỗi chi tiết 

ErrorMessage string Thông báo lỗi (khi Success = false) 

Data object Dữ liệu trả về (khi Success = true) 

 

1. Cách sinh chuỗi token dùng để xác thực ứng dụng và tenant kết nối với AMIS Tuyển dụng 

 1.1 Ứng dụng tự sinh chuỗi token 

Ứng dụng sinh token bằng cách mã hóa thông tin TenantID sử dụng thuật toán mã hóa AES với key mã hóa chính là ClientID và ClientSecret do 

Misa cung cấp (tham khảo code demo bên dưới).  



 

C# 

        /// <summary> 

        /// Method mã hóa chuỗi sử dụng mã hóa AES 

        /// </summary> 

        /// <param name="plainText">Chuỗi cần mã hóa</param> 

        /// <param name="password">ClientSecret của ứng dụng</param> 

        /// <param name="salt">ClientID của ứng dụng</param> 

        /// <returns></returns> 

        public string EncryptAES(string plainText, string password, string salt) 

        { 

            try 

            { 

                using (Aes aes = new AesManaged()) 

                { 

                    var deriveBytes = new Rfc2898DeriveBytes(password, Encoding.UTF8.GetBytes(salt)); 

                    aes.Key = deriveBytes.GetBytes(128 / 8); 

                    aes.IV = aes.Key; 

                    using (MemoryStream encryptionStream = new MemoryStream()) 

                    { 

                        using (CryptoStream encrypt = new CryptoStream(encryptionStream, aes.CreateEncryptor(), CryptoStreamMode.Write)) 

                        { 

                            byte[] utfD1 = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(plainText); 

                            encrypt.Write(utfD1, 0, utfD1.Length); 

                            encrypt.FlushFinalBlock(); 

                        } 

                        return Convert.ToBase64String(encryptionStream.ToArray()); 

                    } 

                } 

            } 

            catch 

            { 

                return string.Empty; 

            } 

        } 



1.2  Sử dụng token Misa đã mã hóa và cung cấp 

2. Lấy danh sách tất cả ngành nghề 

 

Method URL 

Get 
/careers 

Response data 

Data: List<Career> 

Class: Career 

Key Value Description 

CareerID int ID ngành nghề 

CareerName string Tên ngành nghề 

3. Lấy danh sách tất cả tỉnh/ thành phố có tin đang tuyển dụng 

 

Method URL 

Get 
/province 

 

Response data 

Data: List< Provincce> 

Class: Provincce 

Key Value Description 

ProvinceID string ID tỉnh/ thành phố 

ProvinceName string Tên tỉnh/ thành phố 



4. Lấy danh sách tất cả vị trí đang tuyển dụng 

 

Method URL 

Get 
/jobposition 

Response data 

Data: List<JobPosition> 

Class: JobPosition 

Key Value Description 

JobPositionID int ID vị trí 

JobPositionName string Tên vị trí 

5. Lấy danh sách tất cả tin đang tuyển dụng 

Method URL 

POST 
/recruitment/list 

Request body 

Name Value Default Description 

ProvinceID string  Lọc tin theo ID tỉnh thành phố? 

JobPositionID int? null Lọc tin theo ID vị trí công việc? 

CareerID int? null Lọc tin theo ID ngành nghề? 

SearchValue String  Giá trị text tìm kiếm tin 

 

 

 

 



Response data 

Data: List<RecruitmentInfo> 

Class:  RecruitmentInfo 

Key Value Description 

RecruitmentID int ID tin 

TitleWebsite string Tiêu đề tin đăng website 

DepartmentName string Tên phòng ban tuyển dụng 

JobPositionName string Tên vị trí tuyển dụng 

RegistrationExpiryDate datetime Ngày hết hạn nộp hồ sơ ‘dd/MM/yyyy’ 

SalaryContent string Nội dung hiển thị mức lương 

Province string Tỉnh/ thành phố khi chọn địa điểm làm việc 

6. Lấy chi tiết một tin tuyển dụng. 

 

Method URL 

GET 
/recruitment/{id} 

 

Request QueryString 

Name Value Required Description 

id int x ID của tin 

 

 

Response data 



Data: Recruitment 

Class: Recruiment 

Key Value Description 

Recruitment

ID 
int ID tin 

Title String Tiêu đề tin tuyển dụng 

TitleWebsite String Tiêu đề tin đăng tuyển trên website 

Department

Name 
String Tên phòng ban tuyển dụng 

JobPosition

Name 
String Tên vị trí tuyển dụng 

Quantity Int Số lượng cần tuyển hiển thị trên website 

WorkLocati

onName 
String Địa điểm làm việc 

WorkType Int Loại hình công việc  (1 – Fulltime, 2 - Parttime…) 

Registration

ExpiryDate 
datetime Ngày hết hạn nộp hồ sơ ‘dd/MM/yyyy’ 

MinSalary decimal Mức lương thấp nhất 

MaxSalary decimal Mức lương cao nhất 

CurrencyCo

deID 
Int? Loại tiền (1-VND, 2-USD...) 

Description String Mô tả tin tuyển dụng (dữ liệu html) 

ContactNam

e 
string Tên người liên hệ 

ContactTitle String Chức danh người liên hệ 

ContactEma

il 
String Email người liên hệ 



ContactPhon

e 
String Số điện thoại người liên hệ 

EmailRecrui

tment 
String Địa chỉ email nhận tin tuyển dụng 

Requirement String Yêu cầu (dữ liệu html) 

Benefit String Quyền lợi (dữ liệu html) 

SalaryConte

nt 
String Nội dung hiển thị mức lương 

Province String Tỉnh/ thành phố khi chọn địa điểm làm việc 

Summary String Mô tả tóm tắt về tin tuyển dụng 

RankName String Tên cấp bậc 

Recruitment

Questions 

List<RecruitmentQu

estion> 

Danh sách thông tin câu hỏi ứng tuyển  

Key Value Description 

RecruitmentQ

uestionID 
int ID câu hỏi 

QuestionCont

ent 
String Nội dung câu hỏi 

QuestionType int? 
Loại câu hỏi: 1:chọn 1, 2: chọn nhiều, 3: tự luận 

IsRequired bool 
Có bắt buộc không? 

SortOrder int? Thứ tự câu hỏi 

Recruitment

Answers 

List<Recruitm

entAnswer> 

Danh sách câu trả lời  
 

Key Value Description 

Recruitment

QuestionID 
int 

ID câu hỏi 

Recruitment

AnswerID 
Int 

ID câu trả lời 

AnswerConte

nt 
string 

Nội dung câu trả lời 

SortOrder Int? 
Thứ tự câu trả lời 

 



Recruitment

InfoFields 

List<RecruitmentInf

oField> 

Danh sách thông tin yêu cầu khi ứng tuyển  

Class: RecruitmentInfoField 

Key Value 
Description 

RecruitmentInfoFieldID int 
ID thông tin ứng tuyển 

FieldName String Tên thông tin ứng viên ứng tuyển 

FieldNameOnCandidate

Table 
String Tên cột thông tin ứng viên ứng tuyển trong bảng 

FieldType Int 
Kiểu dữ liệu (1 – Kiểu số; 4 – Kiểu date; 0 – Kiểu text, 16 – Combo) 

IsRequired bool 
Có bắt buộc không 

IsShow bool 
Có hiển thị không 

SortOrder Int? Thứ tự hiển thị 

ComboboxDataSource String 

Chuỗi Json dataSource thông tin có FieldType = 16 

Key Value Description 

Value int ID giá trị 

Display string Thông tin hiển thị trên combo 

Ví dụ: 

 ([{\"Value\": 283, \"Display\": \"18 - 35 tuổi\"}, {\"Value\": 284, \"Display\": \"35 - 

40 tuổi\"}]) 

IsCustomInfoField bool 
True: Là trường tùy chỉnh người dùng tự định nghĩa 

Dùng để gen control trên form ứng tuyển 

Recruitmen

tFiles 
List<RecruitmentFile> 

Danh sách file đính kèm của tin: 

Key Value Description 

FileID string ID file 

FileName string Tên file 



DisplayText string Nội dung hiển thị 

LinkDownLoadFile string Link để download file khi cần 

 

IsSendMail

WhenCandi

dateApply 

Bool  Có gửi Email cho ứng viên khi ghi nhận thông tin ứng tuyển? 

 

7. Upload file 

 

Method Type URL 

POST 
Tài liệu / UploadFile/files 

Avatar ứng viên / UploadFile/avatar 

  

Request Header: 

Bổ sung thêm:  Accept-Encoding: gzip 

       Form data: 

Name value Description 

file binary MaxSize file upload tối đa 10MB/ file 

 

Response data 

Data: FileData 

Class: FileData 

Key Value Description 

FileID string ID file 

FileName string Tên file 



FileType string Định dạng file 

FileSize int Kích thước file 

8. Nộp hồ sơ Ứng tuyển 

Method URL 

POST 
/candidate/submit 

     Request body 

CandidateApplyJob 

Name Value Required 
Description 

Candidate Dictionary<string, object> x Thông tin ứng tuyển của ứng viên 

CandidateAnswers List<CandidateAnswer>  

Danh sách câu trả lời của ứng viên  

Name Value Description 

Recruitment

QuestionID 

int Tên ứng viên 

AnswerText String Nội dung câu trả lời loại câu hỏi Tự luận, chọn 1, chọn nhiều  

AnswerAtta

chments 

List<Do

cument> 

Danh sách file đính kèm cho loại câu hỏi Đính kèm file (Được 

upload lên Storage temp của MISA) 

Class Document 

Name Value 
Description 

AttachmentD

ocumentID 

string ID file upload API upload trả về 

AttachmentD

ocumentNam

e 

string Tên file upload API upload trả về 

 

QuestionTy

pe 

Int Loại câu hỏi : 

0 -Tự luận;  

1 -Chọn 1;  

2 -Chọn nhiều;  

3 -Đính kèm file 
 



 

8.1 Cách build object Candidate:  

 

Key Value Required Description Note 

RecruitmentID int * ID tin tuyển dụng   

IsSendMailWhen

CandidateApply 

bool 
* 

Tự động gửi email cho ứng viên 

khi ứng tuyển thành công (true: 

gửi, false: không gửi) 

Giá trị trả về trong service 

lấy chi tiết tin 

 

Ngoài 2 trường bắt buộc trên, object Candidate được build thêm từ List<RecruitmentInforField> (Trả về trong chi tiết tin). 

List<RecruitmentInforField>  gồm 2 loại: 

    + Các trường thông tin cơ bản (IsCustomInfoField = false) 

Key Value 

Giá trị của trường FieldNameOnCandidateTable  Thông tin ứng viên chọn/ nhập tương ứng 

 

Ví dụ: “CandidateName”: “Nguyễn Văn A”, 

“Mobile”: “0363205004” 

   + Các trường tùy chỉnh người dùng tự định nghĩa (IsCustomInfoField = True) 

Key Value 

CustomInforFields chuỗi JSON thông tin tùy chỉnh  

(kiểu Dictionary<string, object>) 

 

 

 

 

 



Trong đó chuỗi JSON được build như sau: 

Key Value 

FieldNameOnCandidateTable + FieldType = 0 or 1 or 4: 

{ “FieldCustomDisplayValue”: <giá trị ứng viên nhập>} 

+ FieldType = 16: 

{ 

“FieldCustomValueID”: < giá trị Value người dùng chọn trên 

combobox >,  

“FieldCustomDisplayValue”: <giá trị Display người dùng chọn 

trên combobox > 

} 

      Ví dụ object Candidate: 

{ 

 "CandidateName" : “Nguyễn Văn A”, 

 "RecruitmentID" : 1234, 

 "IsSendMailWhenCandidateApply" : true, 

 "Mobile" : 036205004, 

 "Email" : "anguyen@gmail.com" 

 "CustomInforFields" : { 

  "Date4" : { 

   "FieldCustomDisplayValue" : "2021-06-30T17:00:00.000Z" 

  }, 

  "Text3" : { 

   "FieldCustomDisplayValue" : "JS, HTM, CSS" 

  }, 

  "Number2" : { 

   "FieldCustomValueID" : 179, 

   "FieldCustomDisplayValue" : "Deep Learning" 

  } 

 } 


