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I. Tổng quan

Tài liệu cung cấp cho đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT)/đối tác một cái nhìn từ tổng quan

đến chi tiết các luồng, api tích hợp Cổng thanh toán JETPAY PAYMENT. JETPAY cung cấp

một giải pháp toàn diện giúp ĐVCNTT đơn giản hóa việc nhận thanh toán, mang lại cho khách

hàng một trải nghiệm mua sắm liền mạch.

Cổng thanh toán JETPAY PAYMENT hỗ trợ đa dạng các hình thức thanh toán cho người mua:

- Thẻ nội địa: Thanh toán bằng thẻ của 40 ngân hàng.

- Thẻ quốc tế: Thanh toán bằng thẻ VISA, MasterCard, JCB.

- Mã QR: Thanh toán bằng Mobile Banking của 30 ngân hàng và 9 ví điện tử.

- Ví điện tử MoMo: Thanh toán bằng ví điện tử MoMo.

- Viettel Money: Thanh toán bằng tài khoản Viettel Money.

- Ví điện tử ZaloPay: Thanh toán bằng ví điện tử ZaloPay.

- Chuyển khoản: Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng.

II. Quy trình tích hợp

B1: ĐVCNTT thực hiện KYC và ký hợp đồng sử dụng dịch vụ cổng thanh toán của JETPAY.

B2: JETPAY gửi tài liệu kỹ thuật, mẫu code và các thông tin cấu hình kết nối trên môi trường

TEST.

B3: ĐVCNTT thực hiện tích hợp, kết nối theo tài liệu, code mẫu.

B4: JETPAY và ĐVCNTT phối hợp test và nghiệm thu.

B6: JETPAY cung cấp thông tin cấu hình và thực hiện cấu hình trên môi trường PRODUCTION

để ĐVCNTT cấu hình.

B7: Golive dịch vụ.



III. Luồng nghiệp vụ

1. Thanh toán bằng Thẻ nội địa

2. Thanh toán bằng Thẻ quốc tế



3. Thanh toán bằng Mã QR

4. Thanh toán bằng Ví điện tử MoMo

Có thể thanh toán qua hai hình thức:

- AppToApp: Chuyển từ app, web của Merchant sang ví điện tử MoMo

- QRCode: Sử dụng ví điện tử MoMo để quét mã QR

5. Thanh toán bằng tài khoản Viettel Money

Có thể thanh toán qua hai hình thức:

- AppToApp: Chuyển từ app, web của Merchant sang app Viettel Money

- QRCode: Sử dụng app Viettel Money để quét mã QR



6. Thanh toán bằng Ví điện tử ZaloPay

Có thể thanh toán qua hai hình thức:

- AppToApp: Chuyển từ app, web của Merchant sang ví điện tử ZaloPay

- QRCode: Sử dụng ví điện tử ZaloPay để quét mã QR

7. Thanh toán qua Chuyển khoản ngân hàng

Có thể thanh toán qua hai hình thức:

- Chuyển khoản: Nhập số tài khoản, số tiền để thực hiện chuyển khoản

- QRCode: Sử dụng Mobile Banking của 34 ngân hàng để quét mã QR để chuyển khoản

IV. Luồng kỹ thuật đáp ứng các luồng nghiệp vụ

1. Danh sách các luồng ký thuật và các các api chi tiết

STT Luồng kỹ thuật Tên API/Hàm Dường dẫn

1 Luồng thanh toán 

thẻ
(Thẻ nội địa, quốc tế)

Lấy token để kết nối hệ thống 

JETPAY (Dùng chung cho các luồng)

Domain Authen/connect/token
(VI.1)

2 Khởi tạo giao dịch Domain Payment/transactions
(VI.2)

3 Chuyển trang thanh toán (Redirect theo

url trả về ở bước khởi tạo giao dịch)

Rediecturl()
(VI.3)

4 Nhận kết quả giao dịch (Merchant xây 

dựng api này theo chuẩn)

(VI.4)

5 Luồng thanh toán 

QRCode, ví điện 

tử, mobile money
(Mã QR, ví điện tử 

MoMo, ví điện tử 

ZaloPay, Viettel 

Money)

Lấy token để kết nối hệ thống 

JETPAY (Dùng chung cho các luồng)

Domain Authen/connect/token
(VI.1)

6 Khởi tạo giao dịch Domain QRCode/transactions
(VI.5)

7 Nhận kết quả giao dịch (Merchant xây 

dựng api này theo chuẩn)

(VI.6)

8 Luồng thanh toán 

Chuyển khoản
Lấy token để kết nối hệ thống 

JETPAY (Dùng chung cho các luồng)

Domain Authen/connect/token
(VI.1)

9 Khởi tạo giao dịch Domain Transfer/transactions
(VI.7)

10 Nhận kết quả giao dịch (Merchant xây (VI.8)



dựng api này theo chuẩn)

2. Các luồng kỹ thuật đáp ứng các luồng nghiệp vụ

2.1. Luồng thanh toán thẻ (Thẻ nội địa, thẻ quốc tế)



2.2. Luồng thanh toán bằng Mã QR, ví điện tử, mobile money (Mã QR, Ví điện tử MoMo,

Ví điện tử Zalo, Viettel Money)





2.3. Luồng thanh toán bằng hình thức Chuyển khoản



V. Thông tin cấu hình

JETPAY cung cấp cho ĐVCNTT hai môi trường để tích hợp:

 TEST: Sử dụng trong quá trình tích hợp: xây dựng tính năng, kiểm thử, debug.

 PRODUCTION: Sử dụng để triển khai cho khách hàng.

Thông tin cấu hình

STT Tham số Giá trị môi trường TEST Giá trị môi trường PRODUCTION

1 MerchantCode Mã định danh ĐVCNTT được cấp sau khi KYC xong

2 ClientId Định danh client kết nối

3 ClientSecret Định danh client kết nối

4 Domain Payment Domain luồng thanh toán thẻ

5 Domain QRCode Domain luồng QRCode, Ví điện tử, Mobile Money

6 Domain Transfer Domain luồng Chuyển khoản

7 Domain Authen Domain xác thực client tích hợp

VI. Đặc tả chi tiết

1. Lấy token để kết nối hệ thống JETPAY

Tất cả service mà hệ thống đơn vị CNTT kết nối sang JetPay Payment đều cần được xác thực

client tích hợp thông quan bước lấy token từ client_id và client_secret mà JetPay cung cấp.

Url: Domain Authen/connect/token

Method: POST

Request

Tham số Kiểu dữ liệu Có thể trống Ví dụ Mô tả

client_id string Không “esign” Id của client tích hợp
JetPay Payment

client_secret string Không “909e23c4-4797-
4e53-92d3-

e04d035c6afb”

Secret của client tích hợp
JetPay Payment



grant_type string Không client_credentials Loại thông tin đăng nhập

Lưu ý: 

 Thông tin client_id và client_secret là bảo mật, tránh để lộ ra bên ngoài.

 Khi sinh token, body truyền vào ở dạng x-www-form-urlencoded.

 client_id và client_secret vui lòng liên hệ JetPay để được cũng cấp.

 Note: Convention các tham số đang theo thư viện IdentityServer4
Ví dụ: 

curl --location -g --request POST '{{domain_authen}}/connect/token' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'grant_type=client_credentials' \
--data-urlencode 'client_id=merchant-client' \
--data-urlencode 'client_secret=b811b443-d00b-11eb-abbf-005056894b78'

Response sucesss - HttpCode = 200
Ví dụ: 

{
    "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkU1QUJCRkVGOEMzQjM2RDc
wRDg3MzI0QkZCNDM2MEQ4IiwidHlwIjoiYXQrand0In0.eyJuYmYiOjE2MjU1NDEz
MDAsImV4cCI6MTYyNTYyNzcwMCwiaXNzIjoiaHR0cDovL2pldHBheS1hdXRoc2V
ydmljZSIsImF1ZCI6IkF1dGhTZXJ2aWNlIiwiY2xpZW50X2lkIjoibWVyY2hhbnQtY2x
pZW50IiwiaWF0IjoxNjI1NTQxMzAwLCJzY29wZSI6WyJBdXRoU2VydmljZSJdfQ.s
X1MJQJbCLSJmOcesE9iHZ8MBLgjvkJdmoips2MFYMy29c45Ef4vI9x7AqVQQYP0_
Z0Na5yFekUu9UTrLl2pJ8fGPF3g8H2p0T3zr4Tw_z7r6aNzL8FsouQWdPRoKqCUusy
CsEKmjA8yA3OEsZWPWcFyVV1noniIFsMb7Tf-
Qn5217nohaPoJjounE9XXQYmX8YaxUwm9rLXNEQ-
5s9vzdAWCsDrTYSbOP_KLfy1fiCnt4KT7C8TkOC9nPwpGTxoSPvHzv6lbCyK-
DRcuhY6Nik4D3ZfKCrzCj88v35f1cbQ4BwUiYgsSfD0rwEShcNwGqDrkSgHjSsttMRq
kgDGFw",
    "expires_in": 86400,
    "token_type": "Bearer",
    "scope": "AuthService"
}

Mô tả 

Tham số Kiểu dữ liệu Có thể trống Mô tả



access_token
string Không Token để gọi api gửi yêu cầu thanh toán

expires_in
int Không Thời gian sống của token, đơn vị giây

token_type
String Không Loại token

scope
String Không

Mã lỗi

Mã HTTP ErrorCode Mô tả lỗi

200 Thành công

400 client_id hoặc client_secret không hợp lệ

Ví dụ
{
    "error": "invalid_client"
}

2. Khởi tạo giao dịch (Luồng thanh toán thẻ)

Url: Domain Payment/transactions

Method: POST

Header

Tham số Kiểu dữ liệu Có thể trống Ví dụ Mô tả

Authorization string Không “Bearer” + token Token trả  về  ở api  lấy
token



ClientIP string Không IP public của client kết
nối tới hệ thống JetPay
Payment

DeviceId string Không Id của thiết bị, chi tiết:

Đối  với  mobile:  Sử
dụng UUID

Đối  với  Desktop:  Sử
dụng SerialNumber

ClientId string Không “esign” Id  của  Client  tích  hợp
Jetpay Payment

Request

Tham số Kiểu dữ
liệu

Có thể
trống

Ví dụ Mô tả

Order Order Không Object  chứa  thông  tin  đơn
hàng

PaymentMethod Payment
Method

Không Object  chứa  các  thông  tin
liên  quan  đến  phương  thức
thanh toán

Customer Customer Có Object chứa thông tin khách
hàng

Merchant Merchant Không Object chưa thông tin đơn vị
chấp nhận thanh toán

Order

Tham số Kiểu dữ liệu Có thể
trống

Ví dụ Mô tả

Id string Không Id  của  đơn  hàng  trên  hệ
thống  đơn  vị  chấp  nhận
thanh toán



Amount double Không Số tiền đơn hàng

Ccy string Không Loại  tiền  tệ,  mặc  định  là
VND

Description string Có Mô tả đơn hàng

FeeAmount double Có Phí thanh toán

Products List<Product> Có Danh  sách  các  sản  phẩm
trong đơn hàng

Product

Tham số Kiểu dữ liệu Có thể
trống

Ví dụ Mô tả

Id string Không Id sản phẩm

Name string Không Tên sản phẩm

Amount double Không Giá sản phẩm

Description string Có Mô tả sản phẩm

PaymentMethod

Tham số Kiểu dữ liệu Có thể
trống

Ví dụ Mô tả

PaymentType int Có Phương  thức  thanh  toán:
1: Thẻ ATM

2:  Thẻ  quốc  tế  (Visa,
Master)

3: Tài khoản ngân hàng



4: Ví điện tử

5: QRCode

6: Ví điện tử MoMo

7: Viettel Money

Nếu  null  thì  sẽ  lựa  chọn
phương thức thanh toán trên
JetPay Payment

BankCode string Có Mã ngân hàng.

Khi  paymentType  =  1.
Trường này sẽ chỉ định trực
tiếp  thẻ  ngân  hàng  nào  sẽ
được thanh toán

Bắt  buộc  truyền  khi
PaymentType=3

BankPinCard string Có 520399;521
311

Danh  sách  mã  đầu  Pin  của
thẻ   được  phép  thanh  toán
được  biểu  diễn  dưới  dạng
chuỗi  ngăn  cách  nhau  bởi
dấu ‘;’ .

Khi sử dụng trường này thì
BankCode  hoặc  CardType
phải có giá trị

CardType int Có Chỉ  định  trực  tiếp  loại  thẻ
quốc  tế  sẽ  dùng  để  thanh
toán  cho  phương  thức  thẻ
quốc tế.

Để  sử  dụng  trường  này  thì
PaymentType = 2

1: Visa

2: MasterCard

3: JCB

IsPaymentByTok boolean Không Có  thanh  toán  bằng



enization Tokenization hay không

Tokenization string Có Tokenization  sử  dụng  để
thanh toán

IsCreateTokenizat
ion

boolean Không Có  tạo  tokenization  khi
thanh toán hay không

UserId string Không UserId gắn với  tokenization
khi yêu cầu tạo

IsCanChangePay
mentMethod

bool Có Cho  phép  thay  đổi  phương
thức thanh toán hay không.

true: Cho phép (Mặc định)
false: Không cho phép (Phải
chỉ định phương thức thanh
toán cụ thể)

Customer

Tham số Kiểu dữ liệu Có thể
trống

Ví dụ Mô tả

FirstName string Có Tên của khách hàng

LastName string Có Họ  và  tên  đệm  của  khách
hàng

Code string Có Mã của khách hàng

Phone string Có Số điện thoại của khách hàng

Email string Có Email của khách hàng

Address string Có Địa chỉ của khách hàng

Merchant



Tham số Kiểu dữ liệu Có thể
trống

Ví dụ Mô tả

Code string Không Mã  Merchant  mà  JetPay
Payment  cấp  cho  đơn  vị
chấp nhận thanh toán

ReturnUrl string Không Url hệ thống của Merchant,
dùng  để  JetPay  redirect  về
báo kết quản giao dịch thành
công

CancelUrl string Không Url hệ thống của Merchant,
dùng  để  JetPay  redirect  về
báo kết  quản giao dịch thất
bại(KH hủy  giao  dịch  hoặc
có lỗi hệ thống)

Response success – HttpCode = 200

Tham số Kiểu dữ
liệu

Có thể
trống

Ví dụ Mô tả

Id String Không de99f101-4373-4c0d-80b1-
6c3226dfea3a

Id của giao dịch
trên hệ thống

JetPay

UrlCheckout String Không
https://
testdcpayment.jetpay.vn/
paymentmethods/inland?
transactionId=6d6d12ce-
e918-4d7c-a76b-99fdfffdfbce

UrlCheckout để
đơn vị redirect

sang JetPay
Payment page

Deeplink String Có
viettelpay://action/
command=AppInvoke&merc
hant_code=DLTS14&order_i
d=1540350100433&billcode=
BILL_2018-10-

Deeplink
chuyển hướng
khách hàng tới
App thanh toán

(Chỉ dùng với



PaymentType: 7
ViettelMoney)

Response fail – HttpCode # 200

Tham số Kiểu dữ
liệu

Có thể
trống

Ví dụ Mô tả

Code String Không E1002 Mã lỗi trả về

Message String Không OrderId is duplicate Mô tả lỗi

Details String Không The following errors were 
detected during validation.

Mô tả lỗi

Data String Object {} Mô tả lỗi

ValidationErrors String List<O
bject>

[] Mô tả lỗi

Mã lỗi

Mã HTTP Mã lỗi Mô tả lỗi

400 E1000 MerchantCode is invalid

400 E1001 OrderId is duplicate

400 E1005 Amount is invalid

400 E1006 Tokenization is invalid



500 E3000 Internal server error

3. Chuyển trang thanh toán (Luồng thanh toán thẻ)

Website/App của merchant nhận diện khách hàng có cài App tương ứng với phương thức thanh

toán hay không. Nếu có, chuyển hướng khách hàng tới App thông qua deeplink.

Nếu không, khách hàng sẽ được chuyển (redirect) từ trang thanh toán của merchant sang trang
thanh toán của JetPay dựa vào field urlCheckout mà bạn đã tạo yêu cầu thanh toán thành công ở
mục 2 và sẽ đính kèm tham số vào URL có định dạng như sau:

urlCheckout&signature=$signature

Lưu ý: 

 Trong trường hợp phương thức thanh toán là Viettel Money thì không cần thêm tham số 

signature vào URL

 Signature là một chuỗi kí tự được tạo từ một thuật toán cho trước, sử dụng để kiểm tra

tính đúng đắn của dữ liệu. 

Cách tạo chữ kí: 

Thuật toán JetPay đang sử dụng để tạo chữ kí là SHA256 để tạo signature. Dữ liệu đầu vào là

một chuỗi được kết hợp từ mã giao dịch và key checksum (Jetpay cung cấp cho merchant):

inputDataSHA256 = transactionId + keyChecksum;

signature = SHA256(inputDataSHA256);

Ví dụ: 

var transactionId = “909e23c4-4797-4e53-92d3-e04d035c6afb”
var key = “7625674c-22cf-4a5f-baf5-da3df6e7e1e0”
var data = transactionId + key; 
var signature = HmacSHA256(data);
console.log(signature);
996ed81d68a1b05c99516835e404b2d0146d9b12fbcecbf80c7e51df51cac85e

Url:  "https://testdcpayment.jetpay.vn/paymentmethods/inland?transactionId=943403cd-
4807-40e1-a0f9-

87aef051def7&signature=0FB40FDFBC77441EFB5CA07BE0C16F30C0287D8C888DB2C48A38F321E27AF91

1

https://testdcpayment.jetpay.vn/paymentmethods/inland?transactionId=943403cd-4807-40e1-a0f9-87aef051def7&signature=0FB40FDFBC77441EFB5CA07BE0C16F30C0287D8C888DB2C48A38F321E27AF911
https://testdcpayment.jetpay.vn/paymentmethods/inland?transactionId=943403cd-4807-40e1-a0f9-87aef051def7&signature=0FB40FDFBC77441EFB5CA07BE0C16F30C0287D8C888DB2C48A38F321E27AF911
https://testdcpayment.jetpay.vn/paymentmethods/inland?transactionId=943403cd-4807-40e1-a0f9-87aef051def7&signature=0FB40FDFBC77441EFB5CA07BE0C16F30C0287D8C888DB2C48A38F321E27AF911


4. Nhận kết quả giao dịch (Luồng thanh toán thẻ)

Merchant cần phải tạo một API ở phía backend để lắng nghe kết quả từ phía JetPay và cập nhật

dữ liệu.

Sau khi khách hàng thanh toán trên cổng thanh toán của JetPay, JetPay sẽ gửi thông báo kết quả
ngay lập tức tới URL của API để cập nhật dữ liệu.

URL của API sẽ được cấu hình trên trang của MerchantWebAdmin.

Xây dựng API.

Url: Merchant cung cấp domain cho JetPay

Method: POST

Request

Tham số Kiểu dữ liệu Có thể
trống

Ví dụ Mô tả

OrderId string Không “OD123456” Mã đơn hàng trên hệ
thống Merchant

Id string Không “909e23c4-
4797-4e53-

92d3-
e04d035c6afb”

Mã giao dịch của Jetpay

Amount string Không 11000 Số tiền thanh toán

Status    int Không 3 Trạng thái giao dịch:

2: Giao dịch thất bại

3: Giao dịch thành công

4: Hết hạn thanh toán

5: Hủy giao dịch

Tokenization string Có Tokenization  trả  về  với
trường  hợp  thanh  toán
kèm lưu thông tin thẻ

CardNoMask String Có 970400xxxxxx
999

Thông  tin  số  thẻ  dạng
mask



PaymentType Int Không 1 Phương thức thanh toán

BankCode String Có SML Thông tin mã ngân hàng

Signature string Không SHA256(Check
SumKey+

OrderId+Amou
nt+Status)

CheckSum  bảo  mật  dữ
liệu(dùng thuật toán băm
SHA256)

AdditionalInfo Dictionary<st
ring, string>

Có AdditionalInfo[
“BankCode”]

Các dữ liệu phát sinh với
nghiệp vụ của từng dự án

Lưu ý:

 URL không phải là một dạng của localhost.

 IP của JetPay được phép truy cập tới máy chủ của bạn.
 Chứng chỉ HTTPS hợp lệ.

5. Khởi tạo giao dịch (Luồng thanh toán QRCode, ví điện tử, mobile money)

Url: Domain QRCode/qrcodes
Method: POST
Header

Tham số Kiểu dữ liệu Có thể trống Ví dụ Mô tả

Authorization string Không “Bearer” + token Token trả  về ở  api  lấy
token

Request

https://en.wikipedia.org/wiki/Localhost


Tham số Kiểu dữ
liệu

Có thể
trống

Độ dài Mô tả

CountryCode string Không 2 Mã vùng, mặc định là VN

MerchantCode string Không Max(20) Mã merchant do Jetpay cung
cấp

PayType string Không Max(4) Kiểu QRCode

- 01: QRCode cổng 
thanh toán

- 02: QRCode sản 
phẩm

- 03: QRCode điểm 
bán

- 04: QRCode hóa đơn
- 05: Thanh toán 

momo
- 06: Thanh toán 

ViettelMoney
- 07: Thanh toán 

ZaloPay

ProductId string Có Max(20) Mã sản phẩm (Để trống nếu
tạo  QRCode  có  type  =
01,03,04)

TxnId string Có Max(15) Mã đơn hàng, mã giao dịch
(Dùng cho payType=01, 05,
06,07)

Bắt  buộc  với
payType=05,06,07

BillNumber string Không Max(15) Số  hóa  đơn  QRCode
terminal

Amount string Không Max(13) Số tiền thanh toán

với payType=05



Nhỏ  Nhất:  10.000  VND
Tối đa: 20.000.000 VND

Ccy string Không Max(3) Mã tiền tệ. Mặc định là 704

ExpDate string Không Max(14) Thời gian hết hạn thanh toán,
định dạng: yyMMddHHmm

Desc string Có Max(19) Mô tả

Bắt  buộc  với
payType=05,07

TipAndFee string Có Max(20) Tiền tip and fee, giá trị mặc
định để empty

ConsumerId string Có Max(20) Mã  khách  hàng,  dành  cho
QR type 04

Purpose string Có Max(19) Mã dịch vụ billing  cho QR
type 04

RedirectUrl string Có PayType=05,07 (bắt buộc):
URL này  được  sử  dụng  để
chuyển  trang  (redirect)  từ
MoMo,ZaloPay  về  trang
mua hàng của đối tác sau khi
khách  hàng  thanh
toán(apptoapp hoặc QRCode
của CTT).

PayType=06:  URL  để
chuyển trang sau  khi  khách
hàng thanh toán thành công

CancelUrl string Có PayType=06:  URL để
chuyển trang sau  khi  khách
hàng   hủy  thanh  toán  hoặc
thanh toán không thành công

Response success – HttpCode = 200



Tham số Kiểu dữ liệu Có
thể

trống

Ví dụ Mô tả

Data String Không Dữ liệu để tạo
QRCode

PayUrl string Có https://test-
payment.momo.vn/
v2/gateway/pay?
t=TU9NT1NKSTEy
MDE5MDgyM3wx
NjEzNTMyMD

URL  để  chuyển
sang   trang  thanh
toán  của  MoMo
hoặc
ViettelMoney,ZaloP
ay

payType=05,06,07

Deeplink string Có Momo:”momo://
action=payWithApp
Token&amount=150
000&fee=0&request

Type=payment”

URL  để  mở  ứng
dụng  trực  tiếp
MoMo  hoặc
ZaloPay  (Khách
hàng  phải  cài  đặt
ứng  dụng
MoMo,ZaloPay
trước)  và  xác  nhận
thanh toán.

PayType=05,07

ZaloPay: “2553|
20090400000112548

Y3z18”

Format(app_id|
zp_trans_token) sử

dựng để tích hợp SDK

Tải SDK tích hợp
tại đây:

https://docs.zalopay.
vn/v2/docs/apptoapp

/demo.html



DeeplinkMini
App

Có URL mở màn  hình
xác nhận thanh toán
của  ứng  dụng
MoMo.  Áp  dụng
khi đối tác sử dụng
mini app nhúng vào
trong  ứng  dụng
MoMo.

payType=05

Response fail – HttpCode # 200

Tham số Kiểu dữ
liệu

Có thể
trống

Ví dụ Mô tả

Code String Không E1000 Mã lỗi trả về

Message String Không Data input is not in format Mô tả lỗi

Details String Không The  following  errors  were
detected during validation.

Chi tiết lỗi

Data Object Có Data

ValidationErrors List<Obj
ect>

Có Chi  tiết  lỗi
validation

Mã lỗi

Mã HTTP Mã lỗi Mô tả lỗi

400 E1000 MerchantCode is invalid

400 E1001 ConsumerId is null or empty



400 E1002 Data input is not in format

400 E1004 Purpose is null or empty

400 E1007 TxnId is duplicate

400 E1008 ClientId inValid

400 E1014 Fee amount inValid

400 E1015 Transaction amount inValid

400 E1016 Transaction amount is less than the minimum limit

400 E1017 Transaction  amount  is  more  than  the  maximum
limit

400 E1018 Transaction amount exceeds daily transaction limit

400 E1019 Transaction  amount  exceeds  monthly  transaction
limit

400 E1020 RedirectUrl Must Not Be Blank

400 E1021 Description Must Not Be Blank

400 E1022 TxnId Must Not Be Blank

401 Token is invalid

500 E3000 Internal server error



6. Nhận kết quả giao dịch (Luồng thanh toán QRCode, ví điện tử, mobile money)

Merchant cần phải tạo một API ở phía backend để lắng nghe kết quả từ phía JetPay và cập nhật

dữ liệu.

Sau khi khách hàng thanh toán trên cổng thanh toán của JetPay, JetPay sẽ gửi thông báo kết quả
ngay lập tức tới URL của API để cập nhật dữ liệu.

Url: Merchant cung cấp domain cho JetPay.

Method: POST

Request

Tham số Kiểu dữ
liệu

Ví dụ Mô tả

Code string Mã lỗi phần trừ tiền khách hàng

“00”: Thành công

Message string Mô tả mã lỗi truyền vào

TxnId string Mã đơn hàng

QRTrace string Số trace giao dịch

BankCode string “MOMO” Mã ngân hàng thanh toán

Mobile string Số điện thoại

AccountNo string Số tài khoản

Amount string Số tiền thanh toán

PayDate string Thời gian hết hạn thanh toán, định dạng:
yyMMddHHmm

MerchantCode string Mã merchant do jetpay cung cấp



Name string Tên người nhận hàng. Tối đa không quá
255 ký tự

Phone string Số điện thoại nhận hàng

ProvinceId string Id của tỉnh nhận hàng

DistrictId string Id của quận, huyện nhận hàng

Address string Địa chỉ nhận hàng

Email string Địa chỉ email

AddData List<QR
CodeIte
mPayme
nt>

Với QRCodeItemPpayment là object bao
gồm các trường sau:

- string: ProductId //Mã sản phẩm
- string: Amount //Đơn gián
- string: TipAndFee //Tiền tip, phí
- string: Ccy // Mã tiền tệ
- string: Qty: //Số lượng
- string: Note //Ghi chú

Checksum string Là mã hóa MD5 của chuỗi sau:

code + "|" + txnId + "|" +qrTrace + "|" +
bankCode  +  "|"  +  mobile  +  "|"
+accountNo  +  "|"  +  amount  +  "|"  +
payDate  +  "|"  +merchantCode  +  "|"  +
ChecksumKey

Với  ChecksumKey do  JetPay  cung  cấp
cho Merchant

Response



Tham số Kiểu dữ
liệu

Ví dụ Mô tả

Code string Mã lỗi trả về.  Mô tả chi tiết  bảng bên
dưới

Message string Mô tả mã lỗi truyền vào

Data String
(json)

Chi tiết lỗi

Mã lỗi trả về

Mã HTTP Mã
lỗi

Kiểu dữ
liệu

Mô tả lỗi

200 01 String Thiếu hàng trong đơn hàng

Thông  tin  message  sẽ  hiển  thị  dạng  List
Json các sản phẩm

thiếu <Products> với nội dung cụ thể bao
gồm:

Data{

- String: productid;// Mã sản phẩm

- String: qty;// Số lượng còn trong kho

}

200 02 String Hết toàn bộ hàng trong đơn hàng

Thông tin message sẽ hiển thị dạng String:
“Kho hàng đã hết sản phẩm”

200 03 String Đơn hàng đã được thanh toán

Thông tin message sẽ hiển thị dạng String:
“Đơn hàng đã được thanh toán”.

Data{



- String: txnId; // Mã đơn hàng

}

200 04 String Lỗi tạo đơn hàng

Thông tin message sẽ hiển thị dạng String
mô tả mã lỗi exception.

200 05 String Thông tin message sẽ hiển thị dạng String:
“đơn hàng đang được xử lí”

Data{

- String: txnId; // Mã đơn hàng

}

200 06 String Thông tin message sẽ hiển thị dạng String:
“sai thông tin xác thực”

200 07 String Thông tin message sẽ hiển thị dạng String:
“số tiền không chính xác”

Data{

- String: amount; // Số tiền chính xác của
đơn hàng

}

200 08 String Giao dịch timout

200 09 String QR hết hạn thanh toán

200 10 String IP không được truy cập

200 11 String Giao dịch thanh toán thất bại do tài khoản người dùng

không đủ tiền

200 12 String Thẻ được dùng để thanh toán hiện không còn khả dụng



200 13 String Giao dịch bị đã bị hủy

200 14 String Giao dịch thất bại do số tiền thanh toán vượt quá hạn mức
thanh

toán của người dùng.

200 15 String Giao dịch  thất  bại  do người  dùng đã  từ chối  xác  nhận
thanh toán.

200 16 String Giao dịch bị từ chối vì tài khoản người dùng đang ở trạng
thái

tạm khóa.

200 17 String Giao dịch bị hạn chế theo thể lệ chương trình khuyến mãi

200 00 String Thông tin message sẽ hiển thị dạng String:
“đặt hàng thành

công”

Data{

- String: txnId; // Mã đơn hàng

}

7. Khởi tạo giao dịch (Luồng thanh toán Chuyển khoản)

Sử dụng để tạo các yêu cầu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản đáp ứng 2 kiểu thanh toán:
 Thanh toán bằng nhập số tài khoản
 Thanh toán bẳng quét QRCode

Url: Domain Transfer/transfermoney

Method: POST

Header



Tham số Kiểu dữ liệu Có thể trống Ví dụ Mô tả

Authorization string Không “Bearer” + token Token trả  về ở  api  lấy
token

Request

Tham số Kiểu dữ liệu Có thể trống Ví dụ Mô tả

MerchantCode String(20) Không 0000102
Mã ĐVCNTT JetPay cung 
cấp

OrderId String(15) Có abc123

Danh sách mã đợt thu ngăn 
cách nhau bởi dấu ;  (nếu 
phụ huynh gạch nợ hết thì sẽ
để là null)

CustomerCode String(8) Có abcxyz Mã sisap

Amount Long Không 100000 Số tiền hóa đơn

Description
String(255) Có

Thanh toán hóa 
đơn

Mô tả đơn hàng

Fee Long
Có. Mặc định là
0

10000

- Phí chuyển khoản virtual 
account áp dụng cho khách 
hàng.
- Nếu tính phí merchant thì 
Fee = 0

BankCode String(20) Có BIDV Mã ngân hàng

PaymentType Int
Phương thức thanh toán:
9: Chuyển khoản



Response success – HttpCode = 200 

Tham số Kiểu dữ liệu Có thể trống Ví dụ Mô tả

AccountNumber String
Không

JP000001abcxyz
Tài khoản ảo được tạo bởi 
JetPay

BankCode String
Không

BIDV
Ngân hàng thụ hưởng virtual
account

BankName String
Không

Ngân hàng 
Thương mại cổ 
phần Đầu tư và 
Phát triển Việt 
Nam

Tên ngân hàng thụ hưởng 
virtual account

AccountName String
Không

JETPAY THCS 
Giảng Võ

Tên tài khoản thụ hưởng 
virtual account

Amount Long Không 100000 Số tiền thanh toán

DataQrCode String Không Data để gen QrCode

MerchantCode String Không 0000102 Mã Merchant

Response success – HttpCode != 200

Tham số Kiểu dữ liệu Có thể
trống

Ví dụ Mô tả

code String Không E1000 Mã lỗi trả về

message String Không MerchantCode is invalid Mô tả lỗi



details String Không The following errors were 
detected during validation.

Chi tiết lỗi

data Object Có Data

validationErrors List<Object> Có Mô tả lỗi 
validation

Mã lỗi

Mã HTTP Mã lỗi Mô tả lỗi

400 E1000 MerchantCode is invalid

400 E1001 OrderId is invalid

400 E1002 OrderId is duplicate

400 E1003 Fee is invalid

401 Unauthorized

500 E3000 Internal server error

8. Nhận kết quả giao dịch (Luồng thanh toán Chuyển khoản)

Merchant cần phải tạo một API ở phía backend để lắng nghe kết quả từ phía JetPay và cập nhật

dữ liệu.



Sau khi khách hàng chuyển khoản thành công, JetPay sẽ gửi thông báo kết quả ngay lập

tức tới URL của API để cập nhật dữ liệu.

Url: Merchant cung cấp domain cho JetPay 

Method: POST

Request

Tham số Kiểu dữ
liệu

Ví dụ Mô tả

TransactionCode string Mã hóa đơn của Jetpay(duy nhất trên hệ 
thống của Jetpay)

ConsumerId string Mã khách hàng

TxnId string Mã đơn hàng

QRTrace string Số trace giao dịch

BankCode string “BIDV” Mã ngân hàng thanh toán

AccountNo string Số tài khoản

Amount string Số tiền thanh toán

MerchantCode string Mã merchant do jetpay cung cấp

Checksum string Là mã hóa MD5 của chuỗi sau:

qrTrace + "|" + bankCode + "|" 
+accountNo + "|" + amount + "|" 
+merchantCode + "|" + ChecksumKey

Với ChecksumKey do JetPay cung cấp 
cho Merchant



Response

Tham số Kiểu dữ
liệu

Ví dụ Mô tả

Code string Mã lỗi trả về. Mô tả chi tiết bảng bên 
dưới

Message string Mô tả mã lỗi truyền vào

Data String 
(json)

Chi tiết lỗi

Mã HTTP Mã lỗi Kiểu dữ
liệu

Mô tả lỗi

200 01 String Thiếu hàng trong đơn hàng

Thông tin message sẽ hiển
thị dạng List Json các sản
phẩm

thiếu  <Products>  với  nội
dung cụ thể bao gồm:

Data{

-  String:  productid;//  Mã
sản phẩm

-  String:  qty;//  Số  lượng
còn trong kho

}

200 02 String Hết toàn bộ hàng trong đơn
hàng

Thông tin message sẽ hiển 
thị dạng String: “Kho hàng



đã hết sản phẩm”

200 03 String Đơn  hàng  đã  được  thanh
toán

Thông tin message sẽ hiển
thị dạng String: “Đơn hàng
đã được thanh toán”.

Data{

- String:  txnId; //  Mã đơn
hàng

}

200 00 String Thành công

Thông tin message sẽ hiển
thị dạng String: “đặt hàng
thành

công”

Data{

- String:  txnId; //  Mã đơn
hàng

}

200 E3000 String Lỗi hệ thống

VII. Thông tin liên hệ

- Họ và tên: Nguyễn Văn Thanh

- SĐT: 0365819451

- Email: nvthanh@jetpay.vn
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