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THUYẾT MINH 

DỰ ÁN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

1. MỞ ĐẦU 

1.1. Tên tiêu chuẩn 

Tên tiêu chuẩn: “Hệ thống thu phí điện tử - Khung bảo mật dữ liệu thu phí". 

(chấp thuận nguyên vẹn tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 19299:2020 Electronic fee 

collection - Security framework) 

1.2. Ký hiệu của tiêu chuẩn  

TCVN XXXX:202x ISO 19299:2020 

1.3. Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn 

Đề xuất xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Hệ thống thu phí điện tử – Khung bảo 

mật dữ liệu thu phí” quy định khung bảo mật thông tin cho tất cả các thực thể tổ chức 

và kỹ thuật của hệ thống thu phí điện tử ETC và cho các giao diện liên quan. Khung 

bảo mật mô tả một tập hợp các yêu cầu bảo mật và các biện pháp bảo mật liên quan. 

Khung bảo mật cũng đưa ra danh mục các mối đe dọa tiềm ẩn đối với hệ thống ETC. 

Các mối đe dọa này có thể được sử dụng để phân tích, xác định các yêu cầu bảo mật 

liên quan đối với hệ thống ETC. 

1.4. Tổ chức đề nghị xây dựng tiêu chuẩn 

- Tên tổ chức đề nghị: Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

Địa chỉ: Ô 20, đường Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại: 024 -38571444; Fax: 024 - 38571440 

- Tên cơ quan chủ trì xây dựng: Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

2. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TIÊU CHUẨN HÓA 

2.1. Nghiên cứu khảo sát Tình hình đối tượng tiêu chuẩn trong và 

ngoài nước 

2.1.1. Trong nước   

 Trong những năm gần đây, thu phí điện tử đối với các phương tiện giao 
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thông, đặc biệt là thu phí điện tử không dừng đã được Việt Nam sử dụng để thu 

phí đường bộ trên các tuyến cao tốc. Hiện nay, nhiều trạm thu phí không dừng 

đã chính thức được triển khai trên nhiều quốc lộ trên cả nước như Quốc lộ 1, 

Quốc lộ 5, Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, Quốc lộ 18, Quốc lộ 19, Quốc lộ 20,… với 

khoảng trên 1 triệu phương tiện đã được gắn thẻ thu phí không dừng.  

Bộ Giao thông Vận tải đã từng bước xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về hệ thống thu phí điện tử trên đường cao tốc. Cụ thể, các tiêu 

chuẩn quốc gia và quy định sau đây liên quan đến hệ thống thu phí điện tử và hệ 

thống thu phí điện tử trên đường cao tốc đã được xây dựng: 

 TCVN 10849:2015 Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống thu phí điện tử; 

 TCVN 10850:2015 Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống giám sát, điều hành 

giao thông đường cao tốc; 

 TCVN 10851:2015 Tiêu chuẩn quốc gia về Trung tâm điều hành giao 

thông đường cao tốc; 

 TCVN 10852:2015 Tiêu chuẩn quốc gia về Biển báo giao thông điện tử 

trên đường cao tốc; 

 TCVN 12191:2018 Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống thông tin liên lạc 

trên đường cao tốc; 

 TCVN 12192:2018 Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống thông điệp dữ liệu 

giao thông trên đường cao tốc; 

 TCVN 12836-1:2020 Hệ thống giao thông thông minh - Kiến trúc mô 

hình tham chiếu cho hệ thống giao thông thông minh (ITS) - Phần 1: Các miền 

dịch vụ, nhóm dịch vụ và dịch vụ ITS. 

 Quyết định số: 2255/QĐ-BGTVT, “Về việc ban hành yêu cầu kỹ thuật 

chung đối với hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng sử dụng công nghệ 

RFID trong giao thông vận tải đường bộ”, Bộ GTVT, 2016. 
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Tuy nhiên, hiện nay chưa có tiêu chuẩn quy định các nội dung liên quan 

đến Khung bảo mật dữ liệu cho các hệ thống thu phí điện tử để xác định yêu cầu 

bảo mật và các biện pháp bảo mật liên quan để bảo đảm bảo mật dữ liệu cho hệ 

thống thu phí điện tử tại Việt Nam. 

2.1.2. Ngoài nước (trên thế giới) 

Hiện nay, các hệ thống giao thông thông minh sử dụng hệ thống thu phí 

điện tử đã được triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Anh, Ấn Độ, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… Nhờ sử dụng thu phí điện tử, nạn ách tắc tại 

các trạm thu phí trên các trục đường cao tốc đô thị của các nước cơ bản đã được 

giải quyết.  

Để đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thu phí điện tử, các tổ chức 

tiêu chuẩn hóa trên thế giới như ISO, CEN/TS, IETF, NIST… đã tích cực 

nghiên cứu, tiêu chuẩn hóa đối với bảo mật cho các hệ thống thu phí điện tử nói 

riêng và bảo đảm an toàn thông tin nói chung. 

Dưới đây là một số tiêu chuẩn liên quan đến Khung bảo mật dữ liệu thu phí 

đã được các tổ chức tiêu chuẩn hóa trên thế giới ban hành: 

Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO/IEC: 

 ISO/TS 19299:2020 Electronic fee collection - Security framework; 

 ISO/IEC 18000-63, Information technology - Radio frequency 

identification for item management - Part 63: Parameters for air interface 

communications at 860 MHz to 960 MHz Type C; 

 ISO/IEC TR 24729-4, Information technology — Radio frequency 

identification for item management — Implementation guidelines — Part 4: Tag 

data security; 

 ISO/IEC 29167-1, Information technology — Automatic identification 

and data capture techniques — Part 1: Air interface for security services and file 

management for RFID architecture; 
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 ISO/IEC 29167-10, Information technology — Automatic identification 

and data capture techniques — Part 10: Crypto suite AES-128 security services 

for air interface communications; 

 ISO/IEC 29167-13, Information technology — Automatic identification 

and data capture techniques — Part 13: Crypto suite Grain-128A security 

services for air interface communications; 

 ISO/IEC 29176-19, Information technology — Automatic identification 

and data capture techniques — Part 19: Crypto suite RAMON security services 

for air interface communications; 

 ISO 12813, Electronic fee collection - Compliance check communication 

for autonomous systems; 

 ISO 12855, Electronic fee collection - Information exchange between 

service provision and toll charging; 

 ISO 13141, Electronic fee collection - Localization augmentation 

communication for autonomous systems; 

 ISO/IEC 19790, Information technology - Security techniques - Security 

requirements for cryptographic modules; 

 ISO/IEC 9594-8, Information technology - Open Systems 

Interconnection - The Directory - Part 8: Public-key and attribute certificate 

frameworks; 

 ISO/IEC 18031, Information technology - Security techniques - Random 

bit generation; 

 ISO/IEC 18033-2, Information technology - Security techniques - 

Encryption algorithms - Part 2: Asymmetric ciphers; 

 ISO/IEC 19790, Information technology - Security techniques - Security 

requirements for cryptographic modules; 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:12813:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:12855:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13141:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:19790:en


 

 

 8 

 ISO/IEC 27000:2014 Information technology - Security techniques - 

Information security management systems - Overview and vocabulary (tương 

ứng TCVN 11238:2015 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống 

quản lý an toàn thông tin – Tổng quan và từ vựng.  

 ISO/IEC 27001:2019 Information technology - Security techniques - 

Information security management systems - Requirements (tương ứng TCVN 

ISO/IEC 27001:2019, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống 

quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu. 

 ISO/IEC 27001:2013 và SP 800-53 (tương đương TCVN 11930:2017 

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn – Yêu cầu cơ bản về an toàn thông 

tin cho hệ thống thông tin theo cấp độ). 

 ISO/IEC 27002:2020 Information technology - Security techniques - 

Code of practice for information security controls (tương ứng TCVN ISO/IEC 

27002:2020, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn triển khai 

hệ thống quản lý an toàn thông tin). 

 ISO/IEC 27003:2010 Information technology - Security techniques - 

Information security management system implementation guidance (tương ứng 

TCVN 10541:2014 ISO/IEC 27003:2010, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an 

toàn - Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin).  

 ISO/IEC 27004:2009 (tương đương TCVN 10541:2014 Công nghệ thông 

tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn thông 

tin). 

 ISO/IEC 27005:2011 Information technology - Security techniques - 

Information security risk management Tiêu chuẩn Quốc gia (tương ứng TCVN 

10295:2014 ISO/IEC 27005:2011 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - 

Quản lý rủi ro an toàn thông tin). 

 ISO/IEC 27006:2015 (tương đương TCVN ISO/IEC 27006:2017 Công 



 

9 

nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và 

chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin). 

 ISO/IEC 27007:2011 (tương đương TCVN 11779:2017 Công nghệ thông 

tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông 

tin). 

 ISO/IEC 27010:2012 (tương đương TCVN 10543:2014 Công nghệ thông 

tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý an toàn trao đổi thông tin liên tổ chức, liên 

ngành). 

 ISO/IEC 27015:2012 (tương đương TCVN ISO/IEC 27015:2017 Công 

nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho 

dịch vụ tài chính). 

 ISO/IEC 27005, Information technology – Security techniques – 

Information security risk management (tương ứng TCVN 10295:2014 (ISO/IEC 

27005:2011) về Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Quản lý rủi ro an 

toàn thông tin). 

Tổ chức tiêu chuẩn hóa Châu Âu: 

 CEN/TS 16439, Electronic fee collection - Security framework. 

 EN 15509, Electronic fee collection - Interoperability application profile 

for DSRC. 

 CEN/TS 16702-1, Electronic fee collection - Secure monitoring for 

autonomous toll systems - Part 1: Compliance checking. 

 ETSI / TR 102 893: 2017, Hệ thống giao thông thông minh; Bảo mật - 

Đe doạ, Lỗ hổng bảo mật và Rủi ro Phân tích (TVRA, V1.2.1). (Intelligent 

Transport Systems; Security -Threat, Vulnerability and Risk Analysis (TVRA, 

V1.2.1)). 
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 CEN / TR 16690: 2014, Thu phí điện tử - Hướng dẫn cho các ứng dụng 

EFC dựa trên ô tô Trạm ITS. (Electronic fee collection - Guidelines for EFC 

applications based on in-vehicle ITS stations). 

 Directive (EU) 2019/520 on the interoperability of electronic road toll 

systems and facilitating cross-border exchange of information on the failure to 

pay road fees inthe Union. (Chỉ thị (EU) 2019/520 về khả năng tương tác của hệ 

thống thu phí đường bộ điện tử và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông 

tin xuyên biên giới về việc không trả phí đường bộ trong Liên minh). 

 Commission delegated regulation (EU) 2020/203 of 28 November 2019 o 

cassification o hicles, obligations of European Electronic Toll Service users, 

requirements for interoperability nstituents and minimum eligibility criteria for 

notified bodies (OJ L43/41 1.2.2020). (Quy định được ủy quyền của Ủy ban 

(EU) 2020/203 ngày 28 tháng 11 năm 2019 o giám đốc thẩm, nghĩa vụ của 

người sử dụng Dịch vụ thu phí điện tử ở Châu Âu, yêu cầu đối với các thành 

phần có khả năng tương tác và tiêu chí đủ điều kiện tối thiểu cho các cơ quan 

được thông báo (OJ L43 / 41 1.2.2020)). 

Nhóm đặc nhiệm kỹ thuật Internet (IETF): 

 IETF RFC 5280:2008-05, Internet X.509 Public Key Infrastructure 

Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile. 

 IETF RFC 4648:2006-10, The Base16, Base32, and Base64 Data 

Encodings. 

Tổ chức tiêu chuẩn hóa Mỹ: 

 Recommendations of the National Institute of Standards and Technology 

NIST Special Publication 800-98, Guidelines for Securing Radio Frequency 

Identification (RFID) Systems. 

 NIST Recommendations. (2016) (https://www.keylength.com/en/4/). 
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 NIST Special Publication 800-131A, Transitions: Recommendation for 

Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths, National 

Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce, January 

2011. (Khuyến nghị chuyển đổi việc sử dụng các thuật toán mật mã và độ dài 

chính, Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia, Bộ Thương mại Hoa Kỳ). 

Trong số các tiêu chuẩn trên, các tiêu chuẩn CEN/TS 16439, EN 15509, 

CEN/TS 16702-1 được áp dụng rộng rãi ở các nước Châu Âu như Anh, Pháp, 

Đức… Tiêu chuẩn NIST Special Publication 800-98 được áp dụng ở Mỹ và các 

quốc gia sử dụng hệ thống thu phí điện tử sử dụng RFID. Các tiêu chuẩn ISO/TS 

19299, ISO/IEC TR 24729-4, ISO/IEC 29167 là các tiêu chuẩn quốc tế được 

chấp nhận rộng rãi và bước đầu được áp dụng ở các nước như Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, … 

2.2. Nghiên cứu tiêu chuẩn ISO/TS 19299:2020 lựa chọn tài liệu tham 

chiếu 

ISO 19299 Phiên bản đầu tiên 2020-08 Thu phí điện tử - Khung bảo mật. 

Phiên bản đầu tiên này hủy bỏ và thay thế ISO/TS 19299: 2015, đã được sửa đổi 

về mặt kỹ thuật. Những thay đổi chính so với phiên bản trước như sau:  

- Các yêu cầu bổ sung và các biện pháp bảo mật cho việc sử dụng các 

phương tiện thanh toán thông thường theo ISO/TS 21193;  

- Cập nhật các cân nhắc về bảo vệ dữ liệu trong Phụ lục G, để tính đến Quy 

định chung mới về bảo vệ dữ liệu của Union (tức là Chỉ thị 2016/679/EC). 

Bối cảnh của Tiêu chuẩn này như sau: Quá trình phát triển cho một khái 

niệm bảo mật và triển khai để bảo vệ mọi thiết bị điện tử hiện có Hệ thống thu 

phí (EFC) thường bao gồm một số bước như sau (xem Hình 1):  

- Xác định các mục tiêu bảo mật và các tuyên bố chính sách trong một 

chính sách bảo mật;  

- Phân tích mối đe dọa với đánh giá rủi ro để xác định các yêu cầu bảo mật;  
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- Phát triển các biện pháp bảo mật theo sau là phát triển các thông số kỹ 

thuật kiểm tra bảo mật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lộ trình phát triển cho các tài liệu về an toàn bảo mật 

Quá trình phát triển của Tiêu chuẩn này được mô tả ngắn gọn trong các 

bước dưới đây:  

a) Việc xác định các mục tiêu của các bên liên quan và các yêu cầu chung 

làm động lực cơ bản cho các yêu cầu bảo mật (Phụ lục C). Một chính sách bảo 

mật khả thi với một tập hợp các tuyên bố chính sách được cung cấp trong Phụ 

lục E và một ví dụ về chính sách bảo mật của dịch vụ thu phí điện tử Châu Âu 

(EETS) được đưa ra trong Phụ lục F. 

b) Dựa trên mô hình vai trò EFC và các định nghĩa khác từ tiêu chuẩn kiến 

trúc EFC (ISO 17573-1), mô hình xác định mô hình hệ thống EFC trừu tượng làm 

cơ sở cho việc phân tích mối đe dọa, xác định các yêu cầu và các biện pháp bảo 

mật.  

c) Các mối đe dọa trên mô hình hệ thống EFC và tài sản của nó được phân 

tích bằng hai phương pháp khác nhau: phân tích dựa trên tấn công và phân tích 

dựa trên tài sản. Cách tiếp cận đầu tiên xem xét một số tình huống đe dọa từ 

quan điểm của những kẻ tấn công khác nhau. Cách tiếp cận thứ hai xem xét sâu 

Các chính sách 

Các mục tiêu bảo 

mật 

Các tuyên 

bố chính 

sách 

Các yêu cầu 

Phân tích 

mối đe dọa 

Các yêu cầu 

bảo mật 

Các chỉ tiêu 

Định lượng 

bảo mật 

Các chỉ tiêu định 

lượng bảo mật 

Các bước kiểm tra 

Các chỉ tiêu 

kiểm tra 
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hơn về các mối đe dọa đối với các tài sản nhận dạng khác nhau (hữu hình và vô 

hình). Cách tiếp cận này, mặc dù tạo ra một số dự phòng, đảm bảo tính đầy đủ 

và bao quát được nhiều loại rủi ro (xem Phụ lục D). 

d) Việc xác định các yêu cầu (xem Điều 6) dựa trên các mối đe dọa được 

xác định trong Phụ lục D. Mỗi yêu cầu ít nhất được thúc đẩy bởi một mối đe dọa 

và mỗi mối đe dọa được bao hàm bởi ít nhất một yêu cầu.  

đ) Việc xác định các biện pháp bảo mật (xem Điều 7) cung cấp mô tả cấp 

cao về các các phương pháp khả thi để đáp ứng các yêu cầu đã phát triển. 

e) Các thông số kỹ thuật bảo mật để triển khai giao diện tương thích (Điều 

8) cung cấp các định nghĩa chi tiết, chẳng hạn như đối với trình xác thực thông 

báo. Các thông số kỹ thuật này đại diện cho một tiện ích bổ sung để bảo mật cho 

các tiêu chuẩn giao diện liên quan tương ứng.  

ê) Các yêu cầu quản lý khóa cơ bản hỗ trợ việc triển khai các giao diện có 

thể tương tác được mô tả trong Điều 9. Môi trường thu phí sử dụng các yếu tố 

mật mã (ví dụ: khóa, chứng chỉ, danh sách thu hồi chứng nhận) để hỗ trợ các 

dịch vụ bảo mật như tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính xác thực và không ủy/giao 

quyền. Phần này của tài liệu bao gồm thiết lập (ban đầu) trao đổi chính giữa các 

bên liên quan và một số thủ tục hoạt động, chẳng hạn như gia hạn khóa, thu hồi 

chứng nhận an toàn. 

g) Mô hình tin cậy chung (xem Điều 5) được xác định để tạo cơ sở cho việc 

thực hiện các thủ tục mật mã nhằm đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính 

xác thực của dữ liệu được trao đổi. Trong bối cảnh này, khung bảo mật tham 

chiếu đến các tiêu chuẩn quốc tế đã được phê duyệt để thực hiện các thủ tục mật 

mã được nâng cao bởi các chi tiết cụ thể của EFC khi cần thiết.  

Mỗi tác nhân trong hệ thống EFC hiện có thực hiện các biện pháp bảo mật 

đã xác định và giám sát hiệu quả. Khi một biện pháp bảo mật được phát hiện 

không hoạt động bình thường, một quá trình cải tiến sẽ đã bắt đầu. Sự phát triển 

của khung bảo mật EFC tuân theo cách tiếp cận này, với những điều hạn chế 

sau: 
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- Không có chính sách bảo mật tiêu chuẩn nào tồn tại, cũng như không thể 

xác định chính sách bảo mật: Chính sách bảo mật chỉ có thể được xác định bởi 

các bên liên quan chịu trách nhiệm và nó bị giới hạn bởi luật và quy định. Tuy 

nhiên, Tiêu chuẩn này cung cấp các ví dụ cơ bản về các chính sách bảo mật có 

thể có (trong Phụ lục E đến Phụ lục F).  

- Không thể thực hiện đánh giá rủi ro tiêu chuẩn: Đánh giá rủi ro so sánh 

các tổn thất có thể xảy ra đối với các bên liên quan với các nguồn lực cần thiết 

(ví dụ: thiết bị, kiến thức, thời gian) để thực hiện một cuộc tấn công, đánh giá rủi 

ro dựa trên việc đánh giá chi phí và lợi ích của mỗi biện pháp đối phó. 

- Không có thiết kế hoặc cấu hình hệ thống cụ thể nào được coi là có thể áp 

dụng chung. Chỉ có sẵn các tiêu chuẩn cơ sở của EFC được lấy làm tài liệu tham 

khảo. Chi tiết kỹ thuật cụ thể của một hệ thống cụ thể (ví dụ: máy chủ, trung tâm 

máy tính và các thành phần mạng phân tán như thiết bị bên đường) cần phải bổ 

sung vào nội dung cần được xem xét khi thực hiện các biện pháp bảo mật.  

Việc lựa chọn các yêu cầu và các biện pháp bảo mật tương ứng cho một hệ 

thống EFC hiện có dựa trên chính sách bảo mật và đánh giá rủi ro của một số hệ 

thống của các bên liên quan. Do không có chính sách bảo mật hợp lệ tổng thể, 

cũng như không có khả năng cung cấp đánh giá rủi ro hữu ích, khung bảo mật 

EFC cung cấp một hộp công cụ mở rộng (nhưng không đầy đủ) về các yêu cầu 

và đo kiểm bảo mật. Để hiểu nội dung của Tiêu chuẩn này, người đọc nên biết 

các giả định về phương pháp luận được sử dụng để phát triển nó. 

Tính bảo mật của một lược đồ EFC (có thể tương tác) phụ thuộc vào việc 

triển khai và vận hành chính xác một số quy trình, hệ thống và giao diện. Chỉ có 

bảo mật đầu cuối đáng tin cậy mới đảm bảo hoạt động chính xác và đáng tin cậy 

của các thành phần tương tác của môi trường thu phí. Do đó, khung bảo mật này 

cũng bao gồm các hệ thống hoặc giao diện không phải là đặc trưng của EFC, 

chẳng hạn như các kết nối back office. Ví dụ, có thể tìm thấy một khuôn khổ bảo 

mật độc lập với ứng dụng cho các bộ phận và giao diện hệ thống, một hệ thống 
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quản lý an toàn thông tin (ISMS) trong bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27000. 

Một bên liên quan của một chương trình EFC muốn sử dụng khung bảo 

mật này phải làm như sau: 

- Xác định chính sách bảo mật cho chương trình EFC (có thể liên quan đến 

nhiều hơn một bên liên quan trong một chương trình EFC có thể tương tác).  

Một số ví dụ về chính sách bảo mật và các yếu tố của nó được cung cấp 

(trong Phụ lục E và Phụ lục F) như một sự hỗ trợ để xây dựng một hệ thống an 

toàn cho một khuôn khổ khả năng tương tác cụ thể (bao gồm cả dịch vụ thu phí 

điện tử của Châu Âu);  

- Xác định các quy trình, hệ thống và giao diện liên quan, đồng thời khớp 

chúng với khuôn khổ bảo mật EFC;  

- Chọn các yêu cầu bảo mật tương ứng theo chính sách bảo mật;  

- Thực hiện các biện pháp bảo mật liên quan đến các yêu cầu đã chọn; 

- Cung cấp bằng chứng về sự tuân thủ của các hệ thống, quy trình và giao 

diện của nó với các yêu cầu của Tiêu chuẩn này. Bằng chứng có thể được cung 

cấp bằng cách tự khai báo, đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài hoặc các chứng nhận 

khác. Mô hình vai trò EFC Tiêu chuẩn này tuân thủ mô hình vai trò được định 

nghĩa trong ISO 17573-1. Theo mô hình vai trò này, đơn vị thu phí (TC) quản lý 

cơ sở hạ tầng thu phí hoặc dịch vụ giao thông và là người nhận phí sử dụng 

đường bộ. TC là tác nhân liên quan đến vai trò thu phí (xem Hình 2). 
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Mô hình vai trò cơ bản trong Tiêu chuẩn này 

Các nhà cung cấp dịch vụ thu phí (TSP) đóng vai trò trung gian giữa TC và 

người sử dụng đường bộ, bằng cách cung cấp cho những người này các mối 

quan hệ hợp đồng và các thiết bị (thường là thiết bị trên tàu - OBE) để giao tiếp 

với cơ sở hạ tầng thu phí hoặc dịch vụ vận tải. OBE sẽ được sử dụng để thu thập 

dữ liệu, cho phép TC gửi yêu cầu đến TSP về việc người dùng dịch vụ của họ 

(SU) sử dụng cơ sở hạ tầng hoặc dịch vụ vận tải.  

Trong các hệ thống tự trị, mỗi TSP cung cấp các khai báo phí cho TC, 

người vận hành hệ thống tự trị. Trong các hệ thống dựa trên giao tiếp tầm ngắn 

(DSRC) chuyên dụng, TC nhận được các khai báo phí chính từ RSE của chính 

nó giao tiếp với OBE của TSP. Vai trò quản lý khả năng tương tác (IM) trong 

Hình 2 bao gồm tất cả các thông số kỹ thuật và hoạt động xác định và duy trì 

một bộ quy tắc chi phối môi trường thu phí tổng thể.  

Mô hình tin cậy được xác định trong Tiêu chuẩn này dựa trên mô hình vai 

trò được tóm tắt ở trên và nó cũng là cơ sở kỹ thuật để bảo vệ thông tin liên lạc 

dữ liệu giữa các thực thể của mô hình vai trò. Bên cạnh giao tiếp này, bảo mật, 

tin tưởng vào việc triển khai và quản lý an toàn của BackEnd và các thiết bị 

Quản lý tương 

tác 

Cung cấp dịch 

vụ 
Tính phí 

Sử dụng dịch 

vụ 
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khác cho khuôn khổ EFC là điều cần thiết. TC hoặc TSP tuân thủ Tiêu chuẩn 

này phải có thể đưa ra bằng chứng về việc quản lý bảo mật theo yêu cầu. Chứng 

cứ đó là cơ sở của quan hệ tin cậy giữa các chủ thể có liên quan.  

Hình 3 dưới đây minh họa mô hình hệ thống EFC trừu tượng được sử dụng 

để phân tích các mối đe dọa và xác định các yêu cầu bảo mật và các biện pháp 

bảo mật liên quan cho Tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này giả định một OBE chỉ 

dành riêng cho các mục đích EFC và không xem xét các dịch vụ giá trị gia tăng 

dựa trên EFC OBE, cũng như không xem xét các nền tảng OBE chung chung 

hơn (còn được gọi là Trạm ITS trong xe) có thể được sử dụng để lưu trữ ứng 

dụng EFC. OBE có thể được kết nối với tài khoản trung tâm hoặc sử dụng 

phương tiện thanh toán như thẻ mạch tích hợp (ICC) hoặc thanh toán di động 

cho hệ thống EFC tài khoản trên bo mạch. Mọi giao dịch tài chính đều nằm 

ngoài phạm vi của Tiêu chuẩn này. 

  

(Tính phí) 

(Nhà cung cấp dịch vụ tính phí) 

(Nhà cung cấp các quyền dịch vụ chung) 
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Mô hình hệ thống EFC của khuôn khổ bảo mật EFC 

 Hiện nay, tổ chức quốc tế ISO chưa có bản cập nhật cho tiêu chuẩn này, 

nên đây là phiên bản mới nhất được lựa chọn làm tài liệu tham chiếu. 

Tiêu chuẩn ISO/TS 19299:2020 gồm các nội dung chính sau: 

2.2.1. Mô hình kỹ thuật tin cậy (mục 5): 

Mô hình tin cậy cung cấp độ tin cậy và chức năng cơ bản để triển khai các 

và các kênh liên lạc an toàn giữa nhà cung cấp dịch vụ thu phí (TSP), bộ 

tính thu phí (TC) và quản lý khả năng tương tác (IM). Mô hình ủy thác có 

hai cấp độ khác nhau, đó là khuôn khổ hợp đồng giữa các bên liên quan 

[TC, TSP và người dùng dịch vụ (SU)] và mô hình kỹ thuật tin cậy giữa 

cơ sở hạ tầng CNTT của TC và TSP. 

Mô hình tin cậy giả định rằng không tồn tại mối quan hệ kỹ thuật tin cậy 

ban đầu giữa bất kỳ bên liên quan nào hoặc được cung cấp bởi một bên 

thứ ba được xác định trước. 

Ba loại quan hệ tin cậy ngang hàng dựa trên hợp đồng hai chiều có mặt 

trong Mô hình vai trò EFC:  

- giữa TC và TSP;  

- giữa TSP và SU;  

- giữa TC hoặc TSP và IM.  

Không có mối quan hệ tin cậy trực tiếp giữa TC và người sử dụng dịch 

vụ, như được minh họa trong Hình 7. 

Nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ là thanh toán cho dịch vụ vận tải (ví 

dụ: sử dụng đường bộ) theo luật và quy định của lĩnh vực thu phí tương 

ứng bằng cách sử dụng OBE do TSP cấp.  
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Hình 1 - Mối quan hệ tin cậy của các bên liên quan 

Việc quản lý khả năng tương tác có thể là một tổ chức đơn lẻ hoặc một tập 

hợp một số thực thể thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Việc ban hành các 

quy tắc, quy định và thông tin người dùng chung bởi quản lý khả năng 

tương tác (IM) được thực hiện bằng quan hệ đáng tin cậy nằm ngoài phạm 

vi của Tiêu chuẩn này (các mũi tên chấm trong Hình 7).  

Mối quan hệ tin cậy giữa IM và TC hoặc TSP là những mối quan hệ khác 

được sử dụng để chứng nhận tổ chức hoặc thiết bị và chức năng Bên thứ 

ba đáng tin trong trường hợp IM thực hiện điều này.  

Một mô hình được hỗ trợ là thỏa thuận giữa TC và TSP để sử dụng Bên 

thứ ba đáng tin cậy (TTP) (ví dụ: để cấp chứng chỉ gốc khóa công khai). 

Mối quan hệ như vậy có thể bao gồm mối quan hệ IM với TC và TSP. 

Bên thứ ba đáng tin có thể được thực hiện như một phần của IM hoặc 

(các) Bên thứ ba đáng tin bên ngoài có thể được sử dụng để cấp chứng chỉ 

gốc. Tiêu chuẩn này không yêu cầu TTP bắt buộc trong mô hình tin cậy 

phân cấp nhưng hỗ trợ việc sử dụng nó.  

Một mô hình được hỗ trợ khác dựa trên thỏa thuận giữa TC và TSP (ủy 

thác trực tiếp), được thực hiện bằng cách trao đổi chứng chỉ gốc tự ký. 

Mối quan hệ tin cậy ngang hàng như vậy cũng có thể bao gồm các mối 
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quan hệ IM với TC và TSP. Tiêu chuẩn này không yêu cầu mô hình tin 

cậy ngang hàng bắt buộc nhưng hỗ trợ việc sử dụng nó. 

Mối quan hệ kỹ thuật tin cậy của bất kỳ mô hình tin cậy đã chọn nào giữa 

TSP và người sử dụng dịch vụ (SU) cũng như mối quan hệ tin cậy gián 

tiếp giữa TC và SU nằm ngoài phạm vi của Tiêu chuẩn này.  

Có 3 mô hình kỹ thuật tin cậy như sau: 

+ Mô hình tin cậy cho các mối quan hệ TC và TSP. 

+ Mô hình tin cậy cho TSP và quan hệ người dùng dịch vụ. 

+ Mô hình tin cậy cho các quan hệ quản lý khả năng tương tác. 

2.2.2. Các yêu cầu bảo mật với hệ thống thu phí điện tử (mục 6): 

2.2.2.1 Yêu cầu 1: Yêu cầu bảo mật chung (mục 6.1):  

Yêu cầu bảo mật là một yêu cầu chức năng hoặc phi chức năng cần được 

thỏa mãn theo thứ tự để bảo vệ chống lại hoặc giảm thiểu các mối đe dọa 

đối với hệ thống EFC hoặc để giảm hậu quả của nó. Các yêu cầu bảo mật 

có thể được thúc đẩy bởi các nguồn khác nhau. Danh sách sau đây trình 

bày một số các nguồn liên quan nhất cho hệ thống EFC: 

- các yêu cầu chung về bảo mật công nghệ thông tin có thể được tìm thấy 

trong bảo mật thông tin ISO hệ thống quản lý họ tiêu chuẩn (ví dụ trong 

ISO/IEC 27001);  

- có thể tìm thấy các yêu cầu bảo mật để bảo vệ dữ liệu thẻ thanh toán 

trong Thẻ thanh toán. Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành (PCI DSS) [8], 

nếu có;  

- các yêu cầu bảo mật cụ thể của hệ thống dựa trên phân tích mối đe dọa 

của hệ thống EFC như được trình bày trong Tiêu chuẩn này trong Phụ lục 

D của tiêu chuẩn. Được thúc đẩy chủ yếu bởi phân tích mối đe dọa trong 
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Phụ lục D, điều khoản phụ sau đây mô tả một bộ cơ bản về yêu cầu bảo 

mật thông tin để bảo vệ các tài sản bị đe dọa trong hệ thống EFC.  

Chính sách bảo mật cho một chương trình EFC hoặc cho một hệ thống 

của nhà điều hành EFC có thể xem xét bảo mật bổ sung các yêu cầu do 

các tiêu chuẩn đã đề cập hoặc các nguồn có liên quan khác điều khiển.  

Ngoài chính sách bảo mật, cũng có một số tiểu phần bảo mật được xác 

định trong Phụ lục A để dễ dàng thực hiện một tập hợp các yêu cầu bảo 

mật chung. Nếu một thực thể tuyên bố tuân thủ một hoặc nhiều quy trình 

bảo mật đã xác định, thì tất cả các yêu cầu được đề cập là bắt buộc và các 

biện pháp bảo mật liên quan sẽ được thực hiện.  

2.2.2.2 Yêu cầu 2: yêu cầu bảo mật đối với hệ thống quản lý an toàn 

thông tin (mục 6.2):  

Cụ thể cung cấp các biện pháp để giải quyết các rủi ro cụ thể tiềm ẩn của 

EFC bằng cách xác định các yêu cầu và các biện pháp bảo mật chi tiết có 

xem xét đến bản chất cụ thể của các hệ thống EFC, bao gồm các giao diện 

có thể tương tác và các tài sản cụ thể của chúng. Các biện pháp bảo mật 

đó đã được thiết kế dựa trên phân tích các mối đe dọa có thể áp dụng cụ 

thể cho các hệ thống EFC, mà không đánh giá các rủi ro liên quan khác, 

vốn là đặc trưng của hệ thống. 

Các TC và TSP phải phân tích và đánh giá các rủi ro liên quan đến các 

mối đe dọa đó và cũng phải xác định và phân tích các rủi ro công nghệ 

thông tin và truyền thông chung hơn áp dụng cho các tổ chức vận hành hệ 

thống EFC, bằng cách thực hiện phân tích rủi ro toàn diện. Ví dụ, khuyến 

nghị thực hiện phân tích rủi ro này theo ISO/IEC 27005. Để đảm bảo hiệu 

quả an toàn thông tin theo cách tiếp cận tổng thể, các TC và TSP phải 

thiết lập, triển khai, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và liên tục cải 

tiến hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS). ISMS sẽ xem xét các quy 

trình kinh doanh của EFC được nêu trong ISO 17573-1 trong phạm vi của 

nó và xem xét, trong số các quy trình khác, các rủi ro được xác định trong 
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Tiêu chuẩn này. Các biện pháp bảo mật được xác định trong Tiêu chuẩn 

này sẽ được sử dụng trong khi xác định và thực hiện các biện pháp kiểm 

soát để giảm thiểu tác động của các rủi ro đã xác định. ISMS cũng nên coi 

các quy trình kinh doanh chung của các công ty là một phần trong phạm 

vi của hệ thống: 

- Yêu cầu 1: Một Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) sẽ được 

thiết lập, được thực hiện, vận hành, duy trì và liên tục cải tiến. Nên 

sử dụng ISMS theo ISO/IEC 27001 hoặc tương đương. 

- Yêu cầu 2: Các mối đe dọa cụ thể không phải EFC sẽ được bao phủ 

bởi một biện pháp bảo mật hoặc kiểm soát bảo mật. Nên sử dụng 

các biện pháp bảo mật hoặc kiểm soát bảo mật theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27002 hoặc tương đương. 

2.2.2.3 Yêu cầu 3: yêu cầu bảo mật với giao diện truyền thông (mục 6.3): 

Các giao diện truyền thông là một số liên kết bị đe dọa nhiều nhất trong 

chuỗi bảo mật của hệ thống EFC như được thể hiện trong phân tích mối 

đe dọa trong Phụ lục D. Bảo vệ các giao diện chống lại tất cả các mối đe 

dọa mà không có rủi ro cơ bản phân tích dẫn đến chi phí thực hiện cao 

một cách bất hợp lý. Cụ thể gồm 10 yêu cầu sau: 

[1] Trao đổi dữ liệu phải được thực hiện bằng cách sử dụng các kênh 

truyền với độ tin cậy khả dụng. 

[2] Trao đổi dữ liệu phải đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu.  

[3] Trao đổi dữ liệu phải đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.  

[4] Trao đổi dữ liệu phải đảm bảo tính xác thực của người khởi tạo dữ 

liệu.  

[5] Trao đổi dữ liệu sẽ đảm bảo không từ chối với bằng chứng xuất xứ.  

[6] Trao đổi dữ liệu sẽ đảm bảo không từ chối với bằng chứng giao 

hàng.  
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[7] Trao đổi dữ liệu sẽ chỉ được thực hiện giữa các thực thể được xác 

thực cho trao đổi dữ liệu tương ứng.  

[8] Trao đổi dữ liệu sẽ cho phép phát hiện các thông báo gửi lại (bảo 

vệ chống lại các cuộc tấn công phát lại). 

[9] Trao đổi dữ liệu sẽ cho phép phát hiện sự từ chối hàng loạt của phí 

khai báo (bảo vệ chống lại lỗi giao diện).  

[10] Trao đổi dữ liệu sẽ cho phép phát hiện việc từ chối hàng loạt các 

chi tiết thanh toán (bảo vệ chống lại lỗi giao diện). 

2.2.2.4 Yêu cầu 4: yêu cầu bảo mật đối với hệ lưu trữ dữ liệu (mục 6.4) 

Việc lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng 8 yêu cầu một cách độc lập với trạng 

thái xử lý dữ liệu, cụ thể như sau: 

[1] Truy cập vào dữ liệu được lưu trữ sẽ chỉ được cấp sau khi được cấp 

phép. 

[2] Quyền truy cập vào dữ liệu được lưu trữ sẽ chỉ được cấp qua các 

giao diện xác định và các thủ tục xác định. 

[3] Dữ liệu được lưu trữ phải có một bộ lưu trữ dự phòng độc lập. 

[4] Lượng dữ liệu EFC nhạy cảm được lưu trữ trên ICC sẽ được giảm 

thiểu 

[5] Lưu trữ dữ liệu phải đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. 

[6] Quyền truy cập vào bộ lưu trữ dữ liệu sẽ đảm bảo tính bảo mật của 

dữ liệu. 

[7] Lưu trữ dữ liệu sẽ đảm bảo không từ chối với bằng chứng xuất xứ 

cho dữ liệu áp dụng.  

[8] Lưu trữ dữ liệu sẽ đảm bảo không từ chối với bằng chứng giao 

hàng cho dữ liệu áp dụng. 
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2.2.2.5 Yêu cầu 5: yêu cầu bảo mật đối với bộ tính phí (TC) (mục 6.5) 

Phần này liệt kê 36 yêu cầu bảo vệ tài sản của các bộ tính phí TC. 

Cụ thể như thể hiện trong bảng sau: 

Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

RQ.TC.01 

Xác định xem việc sử dụng đường thực 

tế có được thể hiện bằng một tập hợp 

các tờ khai phí đúng và đầy đủ tương 

ứng hoặc có được hay không trực tiếp 

thông qua RSE của TCs hoặc thông qua 

TSP (được kích hoạt bởi RQ.TSP.51 

cho hệ thống tự trị). 

X X 

RQ.TC.02 

Trong trường hợp TC thực hiện kiểm 

tra tại chỗ, TC sẽ có thể xác định OBE 

trạng thái làm việc (được kích hoạt bởi 

RQ.TSP.53 cho các hệ thống tự động). 

X X 

RQ.TC.03 

Trong trường hợp TC thực hiện kiểm 

tra tại chỗ, TC sẽ có thể xác định ICC 

trạng thái làm việc trong OBE. 

X X 

RQ.TC.04 

TC sẽ kiểm tra tính toàn vẹn và tính 

xác thực của dữ liệu nhận được như so 

với dữ liệu được gửi từ OBE. 

X X 

RQ.TC.05 

TC sẽ xác định xem các khai báo phí có 

dựa trên dữ liệu ban đầu hay không từ 

một kết thúc ngược OBE hoặc TSP hợp 

pháp (được kích hoạt bởi RQ.TSP.55). 

X X 

RQ.TC.06TC 

Sẽ đảm bảo rằng bất kỳ hóa đơn nào 

được tạo ra dưới tên của mình và thay 

mặt nó tuân thủ các quy tắc lập hóa đơn 

X X 
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Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

của quốc gia nó (được kích hoạt bởi 

RQ.TSP.56).  

RQ.TC.07TC 

Phải đảm bảo rằng OBE TSP phù hợp 

để sử dụng trong lĩnh vực thu phí của 

mình. 

X X 

RQ.TC.08TC 

Sẽ kiểm tra kiểu và cấu tạo của OBE 

trong quá trình kiểm tra xe (do 

RQ.TSP.58 cấp) để xác định việc sử 

dụng các phiên bản OBE không được 

TC chứng nhận. 

X X 

RQ.TC.10TC 

Sẽ thực hiện tất cả các kỹ thuật và tổ 

chức cần thiết các cơ chế để triển khai 

đúng một bộ khóa cho OBE thông tin 

liên lạc do TSP cung cấp.  

X X 

RQ.TC.11TC 

Sẽ thực hiện tất cả các kỹ thuật và tổ 

chức cần thiết các cơ chế để triển khai 

đúng một bộ khóa cho ICC thông tin 

liên lạc do tổ chức phát hành ICC cung 

cấp. 

X X 

RQ.TC.12TC 

Phải đảm bảo rằng hệ thống đầu cuối 

của mình có thể đối phó với sự cố đột 

ngột thay đổi thông tin tùy chỉnh của 

OBE (ví dụ: thay đổi giấy phép tấm 

trên không khí). 

X X 

RQ.TC.13TC 

Sẽ xác minh tính đúng đắn của các chi 

tiết thanh toán nhận được từ TSP.  

LƯU Ý yêu cầu này không áp dụng khi 

n.a. X 
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Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

có chi tiết thanh toán do TC cung cấp 

(điều này được đề cập bởi RQ.TSP.12). 

RQ.TC.20TC 

Sẽ phát hiện RSE làm hỏng và khôi 

phục chức năng của RSE trong một 

khung thời gian đã thỏa thuận. 

X X 

RQ.TC.21TC 

Sẽ phát hiện hành vi trộm cắp các bộ 

phận RSE và khôi phục chức năng RSE 

bằng cách thay thế bộ phận bị đánh cắp 

trong một khung thời gian đã thỏa 

thuận. 

X X 

RQ.TC.22TC 

Sẽ thực hiện các biện pháp xác thực 

RSE cho thông tin liên lạc DSRC dựa 

trên mức độ bảo mật 1 như được định 

nghĩa trong EN 15509 hoặc tương 

đương tiêu chuẩn/quy chuẩn quốc gia. 

X X 

RQ.TC.23TC 

Phải phát hiện RSE hoạt động sai hoặc 

hoạt động kém và sửa chữa nó trong 

một khung thời gian đã thỏa thuận.  

X X 

RQ.TC.24TC 
Không được phép truy cập trái phép 

vào phần mềm và dữ liệu RSE. RQ. 
X X 

TC.25TC 

Sẽ đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn 

và không từ chối với bằng chứng về 

nguồn gốc của một bộ khóa cho giao 

tiếp OBE trong quá trình chuyển đến 

RSE. 

X X 

RQ.TC.26TC 
Sẽ đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn 

và không từ chối với bằng chứng về 
X X 
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Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

nguồn gốc của một bộ khóa để giao 

tiếp ICC trong quá trình chuyển đến 

RSE. 

RQ.TC.30TC 

Sẽ thực hiện tất cả các đo lường kỹ 

thuật và tổ chức cần thiết để tránh 

trường hợp cưỡng chế khi một khai báo 

phí đúng là nhận.  

X X 

RQ.TC.31TC 

Phải đảm bảo rằng người dùng dịch vụ 

phù hợp được tính phí cho một trường 

hợp cưỡng chế. 

X X 

RQ.TC.32TC 

Phải đảm bảo rằng dữ liệu về trường 

hợp cưỡng chế là bằng chứng của tòa 

án. 

X X 

RQ.TC.50 

Bộ bảo vệ dữ liệu phải có khả năng 

kiểm tra hệ thống để tuân thủ các quy 

định về quyền riêng tư của dữ liệu. Các 

cuộc đánh giá như vậy sẽ được sử dụng 

để chứng minh khái niệm bảo vệ dữ 

liệu. 

X X 

RQ.TC.51TC 

Sẽ công bố các quy trình thu thập và xử 

lý cá nhân của mình dữ liệu hoặc đăng 

ký chúng với các cơ quan bảo vệ dữ 

liệu có trách nhiệm. 

X X 

RQ.TC.70TC 

Sẽ kiểm tra toàn bộ tất cả các tính năng 

của bản cập nhật RSE trước khi nó 

được thực hiện. 

X X 

RQ.TC.71TC Sẽ có sẵn một kịch bản khôi phục trước X X 
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Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

khi cập nhật RSE được thực hiện.  

RQ.TC.90 

Hệ thống TCs phải được thiết kế theo 

cách có thể truy cập vào các dữ liệu đã 

xử lý chỉ có thể thực hiện được trong 

bối cảnh pháp lý của quốc gia (ví dụ 

như đánh chặn hợp pháp). 

X X 

RQ.TC.91TC 
Sẽ cung cấp bằng chứng xuất xứ không 

từ chối cho dữ liệu bối cảnh thu phí.  
X X 

RQ.TC.92TC 

Sẽ chỉ chấp nhận một OBE sau khi phát 

hiện nếu một OBE thuộc về TSP đáng 

tin cậy và TSP đảm bảo thanh toán cho 

OBE cụ thể đó (được kích hoạt bởi 

RQ.TSP.62).  

X X 

RQ.TC.93TC 

Sẽ chỉ chấp nhận một OBE sau khi phát 

hiện nếu ICC trong OBE thuộc về TSP 

đáng tin cậy và TSP đảm bảo thanh 

toán cho ICC cụ thể.  

X X 

RQ.TC.94TC 

Sẽ chỉ chấp nhận một danh sách ngoại 

lệ sau khi xác minh không từ chối với 

bằng chứng xuất xứ. 

X X 

RQ.TC.95TC 

Sẽ chịu trách nhiệm về sự sẵn có của 

các giao diện sau của nó theo các mức 

dịch vụ đã thỏa thuận.  

X X 

RQ.TC.96TC 

Phải chịu trách nhiệm về tính khả dụng 

của các giao diện RSE của mình đối 

với OBE theo các mức dịch vụ đã thỏa 

thuận. 

X X 
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Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

RQ.TC.97TC 

Sẽ xác minh sự từ chối được cung cấp 

với bằng chứng về việc giao hàng trong 

TSP thừa nhận dữ liệu bối cảnh thu phí 

phân tán. 

X X 

RQ.TC.98TC 

Sẽ thực hiện tất cả các đo lường kỹ 

thuật và tổ chức cần thiết để đảm bảo 

việc phân phối dữ liệu bối cảnh thu phí 

chính xác cho TSP. 

X X 

RQ.TC.99TC 

Sẽ thừa nhận một danh sách ngoại lệ đã 

nhận và cung cấp bằng chứng chuyển 

giao cho TSP không từ chối. 

X X 

2.2.2.6 Yêu cầu 6: yêu cầu bảo mật đối với Nhà cung cấp dịch vụ thu phí 

(TSP) (mục 6.6) 

Phần này liệt kê 46 yêu cầu đối với việc bảo vệ tài sản của nhà cung 

cấp dịch vụ thu phí TSP. Cụ thể như thể hiện trong bảng sau: 

Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

RQ.TSP.01 

TSP sẽ xác định xem việc sử dụng 

đường thực tế có được thể hiện bằng 

một tập hợp các tờ khai phí đúng và 

đầy đủ tương ứng. 

n.a. X 

RQ.TSP.03 

TSP sẽ kiểm tra tính toàn vẹn và tính 

xác thực của con đường đã nhận dữ 

liệu sử dụng được gửi từ OBE. 

n.a. X 

RQ.TSP.04 

TSP sẽ xác định xem các khai báo phí 

có dựa trên dữ liệu có nguồn gốc hay 

không từ một OBE hoặc ICC hợp 

pháp. 

X X 
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Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

RQ.TSP.05 

OBE phải ngăn chặn hoặc phát hiện 

việc sửa đổi bất hợp pháp các tham số 

thông qua các giao diện bên ngoài của 

nó. 

X X 

RQ.TSP.06  

ICC sẽ ngăn chặn hoặc phát hiện việc 

sửa đổi bất hợp pháp các thông số 

thông qua các giao diện bên ngoài của 

nó. 

X X 

RQ.TSP.07 

OBE sẽ không cho phép người sử 

dụng dịch vụ sửa đổi các thông số xe 

đã sửa.  

X X 

RQ.TSP.09 

TSP sẽ thông báo cho người sử dụng 

dịch vụ nếu OBE hoặc ICC không 

hoạt động một cách chính xác. 

X X 

RQ.TSP.10 

TSP sẽ xác định xem chi tiết thanh 

toán có dựa trên chính xác và na đầy 

đủ dữ liệu sử dụng đường bộ. 

n.a. X 

RQ.TSP.11 

TSP sẽ xác định xem việc sử dụng 

đường thực tế có được thể hiện bằng 

một tập hợp chi tiết thanh toán tương 

ứng.  

n.a. X 

RQ.TSP.12  

 

TSP sẽ xác minh tính đúng đắn của 

các chi tiết thanh toán nhận được từ 

TC.  

LƯU Ý yêu cầu này không áp dụng 

khi có chi tiết thanh toán được cung 

X n.a. 
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Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

cấp bởi TSP (điều này được đề cập 

bởi RQ.TC.13). 

RQ.TSP.13 

TSP sẽ chỉ chấp nhận dữ liệu ngữ 

cảnh thu phí đã nhận sau khi xác 

minh không thoái thác với bằng 

chứng về nguồn gốc. 

X X 

RQ.TSP.14 

TSP sẽ cung cấp danh sách ngoại lệ 

bao gồm cả việc không từ chối với 

bằng chứng có nguồn gốc từ TC. 

X X 

RQ.TSP.15 

ICC sẽ không cho phép người dùng 

dịch vụ sửa đổi dữ liệu tài khoản đã 

sửa. 

X X 

RQ.TSP.16 
OBE phải phát hiện sự mâu thuẫn đầu 

vào của tín hiệu. 
n.a. X 

RQ.TSP.17 

TSP sẽ xác nhận dữ liệu bối cảnh thu 

phí đã nhận và cung cấp bằng chứng 

giao hàng không từ chối cho TC. 

X X 

RQ.TSP.18 

TSP sẽ xác minh sự từ chối được 

cung cấp với bằng chứng về việc giao 

hàng trong các CTV thừa nhận danh 

sách ngoại lệ được phân phối. 

X X 

RQ.TSP.19 
TSP sẽ thông báo cho TC về OBE 

hoặc ICC bị đánh cắp hoặc nhân bản. 
X X 

RQ.TSP.20 

TSP sẽ chấp nhận các báo cáo về 

OBE hoặc ICC bị đánh cắp bởi người 

dùng dịch vụ. 

X X 
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Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

RQ.TSP.21 

TSP sẽ phát hiện OBE hoặc ICC 

trùng lặp hoặc sai và chặn chúng bằng 

cách đặt chúng vào danh sách ngoại 

lệ. 

X X 

RQ.TSP.40 

OBE sẽ không cho phép thay đổi dữ 

liệu nội bộ thông qua giao diện người 

dùng ngoại trừ dữ liệu được phép 

thay đổi. 

X X 

RQ.TSP.41 
OBE sẽ chỉ trình bày dữ liệu dự kiến 

bởi giao diện người dùng. 
X X 

RQ.TSP.42 

Việc triển khai TSP của giao diện 

người dùng và thu thập và xử lý dữ 

liệu phải tuân thủ các yêu cầu về 

quyền riêng tư của miền thu phí. 

X X 

RQ.TSP.43 

TSP sẽ lưu trữ dữ liệu bằng chứng 

nhập cảnh của một chiếc xe trong 

nhóm dữ liệu ReceiptEntryVehicle 

(xem ISO/TS 21193) bên trong ICC 

trong tình trạng đóng phí chế độ. 

X X 

RQ.TSP.44 

TSP sẽ xác minh dữ liệu bằng chứng 

nhập được lưu trữ trong nhóm dữ liệu 

ReceiptEntryVehicle (xem ISO/TS 

21193) bên trong ICC với dòng điện 

thông tin xe về một giao dịch xuất 

cảnh trong chế độ thu phí kín. 

X X 

RQ.TSP.50 TSP phải đảm bảo rằng chỉ những X X 
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Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

người dùng dịch vụ đã được xác thực 

mới có quyền truy cập vào hệ thống 

quản lý dữ liệu cá nhân của họ. 

RQ.TSP.51 

TSP sẽ cho phép TC xác định xem 

việc sử dụng đường thực tế có được 

thể hiện bằng một tập hợp các tờ khai 

phí đúng và đầy đủ tương ứng được 

gửi hay không trực tiếp từ OBE đến 

RSE của các TC (trong hệ thống 

DSRC) hoặc thông qua trao đổi dữ 

liệu back office (bắt buộc để kích 

hoạt RQ.TC.01 để tự trị hệ thống). 

X X 

RQ.TSP.53 

TSP sẽ cho phép TC thực hiện kiểm 

tra tại chỗ thông qua CCC (bắt buộc 

để kích hoạt RQ.TC.02 cho các hệ 

thống tự trị). 

X X 

RQ.TSP.55 

TSP sẽ cho phép TC xác định xem 

các khai báo phí dựa trên dữ liệu bắt 

nguồn từ giao diện người dùng hợp 

pháp (bắt buộc để kích hoạt 

RQ.TC.05 đối với hệ thống tự trị) 

hoặc OBE (trong hệ thống DSRC).  

X X 

RQ.TSP.56 

TSP sẽ cho phép TC kiểm toán các 

hóa đơn gửi cho người sử dụng dịch 

vụ để thu phí miền thu phí (bắt buộc 

để bật RQ.TC.06).  

X X 

RQ.TSP.57 TSP sẽ cho phép người sử dụng dịch X X 
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Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

vụ kiểm tra tính đúng đắn của hóa 

đơn. 

RQ.TSP.58 

phải cho phép TC kiểm tra mô hình 

và cấu tạo của OBE trong quá trình 

kiểm tra xe (bắt buộc để kích hoạt 

RQ.TC.08). 

CHÚ Ý Dữ liệu trong các trường liên 

quan được nhà sản xuất đặt trong quá 

trình sản xuất. Trách nhiệm của TSP 

là cung cấp cho TC các giá trị khác 

nhau có thể có cho các trường này để 

phân biệt giữa các trường khác nhau 

OBE mô hình và chế tạo. 

X X 

RQ.TSP.59 

TSP sẽ công bố các quy trình thu thập 

và xử lý cá nhân của mình dữ liệu 

hoặc đăng ký chúng với các cơ quan 

bảo vệ dữ liệu có trách nhiệm. 

X X 

RQ.TSP.60 

TSP sẽ chỉ sử dụng thiết bị đã được 

TC và cung cấp chất lượng dịch vụ đã 

thỏa thuận. 

X X 

RQ.TSP.62 

TSP sẽ cho phép TC phát hiện nếu 

một OBE thuộc TSP (bắt buộc để 

kích hoạt RQ.TC.92). 

X X 

RQ.TSP.70 

TSP phải kiểm tra toàn diện tất cả các 

tính năng của bản cập nhật OBE 

trước khi nó được thực hiện (ví dụ: 

X X 
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Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

phân phối qua không khí). 

RQ.TSP.71 

TSP sẽ có sẵn một kịch bản khôi phục 

trước khi cập nhật OBE được thực 

hiện (ví dụ: phân phối qua không 

khí). 

X X 

RQ.TSP.80 

TSP sẽ thực hiện tất cả các kỹ thuật 

và tổ chức cần thiết cơ chế kiểm soát 

chất lượng cho tất cả OBE trước khi 

chúng được phân phối cho người sử 

dụng dịch vụ. 

X X 

RQ.TSP.81 

TSP sẽ thực hiện tất cả các kỹ thuật 

và tổ chức cần thiết cơ chế kiểm soát 

chất lượng để cung cấp bộ khóa cho 

OBE giao tiếp với TC. 

X X 

RQ.TSP.82 

TSP sẽ thực hiện tất cả các kỹ thuật 

và tổ chức cần thiết cơ chế kiểm soát 

chất lượng để duy trì hoặc trao đổi 

OBE với hiệu suất thấp. 

X X 

RQ.TSP.89 

TSP sẽ thực hiện các biện pháp bảo 

vệ chống lại việc từ chối hóa đơn và 

dữ liệu xác nhận cơ bản của nó bởi 

người dùng dịch vụ. 

X X 

RQ.TSP.90 

Hệ thống TSP phải được thiết kế theo 

cách có thể truy cập vào dữ liệu đã xử 

lý chỉ có thể thực hiện được trong bối 

cảnh pháp lý của các quốc gia (đánh 

chặn hợp pháp). 

X X 
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Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

RQ.TSP.91 

Giao tiếp dữ liệu giữa giao diện người 

dùng (OBE) và giao diện người dùng 

cuối (TSP) sẽ được bảo vệ chống lại 

sự đánh chặn theo cách mà quyền 

truy cập vào được lưu trữ hoặc dữ 

liệu đã xử lý chỉ có thể thực hiện 

được trong bối cảnh pháp lý của quốc 

gia (đánh chặn hợp pháp). 

n.a. X 

RQ.TSP.92 

Việc khởi tạo và tùy chỉnh OBE phải 

được thực hiện một cách an toàn để 

đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và 

không từ chối với bằng chứng xuất 

xứ. 

X X 

RQ.TSP.95 

TSP phải chịu trách nhiệm về tính 

khả dụng của các giao diện sau lưng 

của nó theo các mức dịch vụ đã thỏa 

thuận. 

X X 

RQ.TSP.96 

TSP phải đảm bảo tính khả dụng của 

mạng POS của mình theo các mức 

dịch vụ đã thỏa thuận. 

X X 

RQ.TSP.97 

TSP sẽ thực hiện tất cả các kỹ thuật 

và tổ chức cần thiết các biện pháp để 

đảm bảo rằng cập nhật thông tin tùy 

chỉnh là sửa được. 

X X 
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2.2.2.7 Yêu cầu 7: Yêu cầu bảo mật chính đối với Quản lý khả năng tương 

tác (mục 6.7) 

Yêu cầu bảo mật chính đối với quản lý khả năng tương tác là đảm bảo sự 

tin cậy của tất cả các bên liên quan trong sơ đồ khả năng tương tác. Bao 

gồm 02 yêu cầu sau: 

Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

RQ.IM.01 

Quản lý khả năng tương tác sẽ ban 

hành chính sách bảo mật EFC.   

CHÚ THÍCH: Các ví dụ giải thích nội 

dung của chính sách bảo mật như vậy 

được đưa ra trong Phụ lục E và Phụ lục 

F. 

X X 

RQ.IM.02 

Việc quản lý khả năng tương tác phải 

có hoặc xác định một hoặc nhiều cơ 

quan phụ trách giám sát việc thực hiện 

bảo mật của TSP và TC tham gia vào 

lược đồ EFC có thể tương tác. 

X X 

2.2.2.8 Giới hạn yêu cầu (mục 6.8) 

Các yêu cầu trong mục này nhằm ghi lại giới hạn của các biện pháp bảo 

mật đối với một số các mối đe dọa. Điều này có nghĩa là không có biện 

pháp bảo mật bắt buộc nào tồn tại để bảo vệ khỏi mối đe dọa hoặc biện 

pháp bảo mật toàn diện tuyệt đối không khả thi vì nó sẽ quá đắt. 

Mục này gồm các mối đe dọa từ chối dịch vụ và tính toàn vẹn phần cứng. 

Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 
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RQ.XX.01 

Chặn tấn công từ chối dịch vụ. Ngăn 

chặn độ trễ truyền tin nhắn.  

Yêu cầu này bao gồm các cuộc tấn 

công chống lại một giao diện truyền 

thông hoặc chống lại toàn bộ dịch vụ. 

Một biện pháp bảo mật đơn giản 

và/hoặc rẻ tiền không tồn tại do thực 

tế là các giao diện truyền thông đường 

dài không thể được được bảo vệ 

chống lại tất cả các loại tấn công có 

thể tưởng tượng được. 

X X 

RQ.XX.02 

Ngăn chặn thao tác thiết bị; đặc biệt là 

ngăn chặn OBE từ phần cứng (HW) 

thao tác.  

Yêu cầu như vậy có thể được đáp ứng 

đầy đủ bằng cách phát triển một OBE 

chống giả mạo, không được coi là khả 

thi từ quan điểm hiệu quả chi phí. 

X X 

2.2.3. Các biện pháp bảo mật/biện pháp đối phó (mục 7) 

2.2.3.1 Biện pháp bảo mật tổng quan (mục 7.1) 

Một biện pháp bảo mật mô tả các hành động được thực hiện bởi thực thể 

có địa chỉ để đáp ứng một hoặc nhiều yêu cầu bảo mật. Việc triển khai 

thực tế của hành động bảo vệ hệ thống sẽ tùy thuộc vào đối tượng bảo vệ 

cụ thể. Một biện pháp bảo mật sẽ mô tả một giải pháp khả thi để đáp ứng 

một hoặc nhiều yêu cầu bảo mật. Để tuân thủ Tiêu chuẩn này, việc triển 

khai phải đáp ứng tất cả các biện pháp bảo mật được liên kết với các yêu 

cầu bảo mật trong mục 6 đã được lựa chọn phù hợp với chính sách bảo 

mật được áp dụng. 
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2.2.3.2 Các biện pháp bảo mật chung (mục 7.2) 

Mục này cung cấp các biện pháp để giải quyết các rủi ro cụ thể tiềm ẩn 

của hệ thống thu phí điện tử (EFC) bằng cách xác định các yêu cầu và các 

biện pháp bảo mật chi tiết có xem xét đến bản chất cụ thể của các hệ 

thống EFC bao gồm các giao diện tương thích và nội dung cụ thể của 

chúng. Các biện pháp bảo mật này đã được thiết kế dựa trên về phân tích 

các mối đe dọa có thể áp dụng cụ thể cho các hệ thống EFC, mà không 

đánh giá thực rủi ro liên quan, mang tính đặc thù của hệ thống. Cụ thể bao 

gồm 07 biện pháp bảo mật chung như sau: 

Số hiệu Biện pháp bảo mật 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

SM.101 

TC và TSP sẽ công bố quy trình thu thập và 

xử lý của họ dữ liệu cá nhân hoặc đăng ký 

ứng dụng xử lý dữ liệu của hệ thống EFC. 

X X 

RQ.TSP.42  

RQ.TSP.59  

RQ.TSP.91 

SM.102 

TC và TSP sẽ ký một thỏa thuận về việc 

bảo vệ cá nhân dữ liệu tuân thủ các quy 

định bảo vệ dữ liệu quốc gia của TC. Trong 

RQ.TSP.42 thỏa thuận này, các nhiệm vụ 

và quyền của TSP được nêu liên quan đến 

RQ.TSP.91 xử lí dữ liệu. 

X X 

RQ.TC.06 

RQ.TSP.56  

RQ.TSP.89 

SM.103 

Các bên ký kết của các nhà cung cấp kênh 

truyền sẽ ký một thỏa thuận về việc bảo vệ 

dữ liệu cá nhân tuân thủ các quy định về 

bảo vệ dữ liệu quốc gia. của TC. Trong 

thỏa thuận này, các nhiệm vụ và quyền của 

nhà cung cấp kênh truyền được nêu liên 

quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân. 

X X 

RQ.TSP.42 

RQ.TSP.91 

SM.104 TC phải có khả năng thực hiện (các) đánh X X 
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Số hiệu Biện pháp bảo mật 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

giá hệ thống TSP và các thủ tục để chứng 

minh sự tuân thủ ứng dụng xử lý dữ liệu đã 

đăng ký và thỏa thuận về bảo vệ dữ liệu cá 

nhân. 

RQ.TSP.42 

RQ.TSP.91 

SM.105 

Các bên tham gia hợp đồng của các nhà 

cung cấp kênh truyền sẽ có khả năng để 

thực hiện (các) đánh giá các hệ thống và 

thủ tục của nhà cung cấp kênh truyền để 

chứng minh sự tuân thủ ứng dụng xử lý dữ 

liệu đã đăng ký và thỏa thuận về việc bảo 

vệ dữ liệu cá nhân. 

X X 

RQ.TSP.42 

RQ.TSP.91 

SM.106 

TSP phải thiết lập một quy trình kiểm soát 

chất lượng để bảo trì hoặc trao đổi OBE 

hoạt động kém trong một khung thời gian 

đã thỏa thuận. Quá trình này có thể được 

bắt đầu bằng cách TSP phát hiện một OBE 

có hiệu suất thấp hoặc bởi một báo cáo về 

một OBE như vậy của TC. 

X X 

RQ.TSP.82 

SM.107 

TSP sẽ cho phép TC kiểm tra các hóa đơn 

được tạo dưới tên của nó. TC sẽ kiểm toán 

định kỳ các hóa đơn cho người sử dụng 

dịch vụ để biết các khoản phí trong lĩnh vực 

thu phí của nó. 

X X 

RQ.TC.06 

RQ.TSP.56 

RQ.TSP.89 

2.2.3.3 Các biện pháp bảo mật giao diện truyền thông (mục 7.3) 

- Mục này cung cấp 09 biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu được trao đổi giữa 

các thực thể sử dụng các giao diện khác nhau. Cụ thể như sau: 
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Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

SM.200 

Các bên ký kết của các nhà cung cấp kênh 

truyền phải có các mức dịch vụ đã được 

thỏa thuận và các thủ tục giám sát được áp 

dụng để có thể để phát hiện bất kỳ hành vi 

không tuân thủ nào của nhà cung cấp kênh 

truyền.   

X X 

RQ.IF.02 

RQ.TSP.60 

SM.201 

 TC và TSP sẽ đồng ý về các giao diện và 

thủ tục xác định để truy cập vào dữ liệu 

được lưu trữ. Các giao diện này phải dựa 

trên Tiêu chuẩn Châu Âu hoặc Quốc tế bất 

cứ khi nào có thể. 

X X 

RQ.DS.02 

RQ.DS.06 

RQ.IF.20 

RQ.IF.31 

RQ.IF.32 

RQ.TC.24 

RQ.TC.90 

RQ.TSP.90 

SM.202 

TC và TSP sẽ chỉ cho phép truy cập vào dữ 

liệu được lưu trữ cho một thực thể được ủy 

quyền và xác thực. 

X X 

RQ.DS.01 

RQ.IF.20 

RQ.TC.24  

RQ.TC.90 

RQ.TSP.50 

RQ.TSP.90 

SM.203 

Các biện pháp bảo mật hoặc kiểm soát bảo 

mật phải được thực hiện. Các biện pháp 

bảo mật hoặc kiểm soát bảo mật được xác 

định theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 

27002:2020 hoặc tương đương nên được 

sử dụng. 

X X 

RQ.DS.03 

RQ.DS.05 

RQ.ISMS.2 

SM.204 TC và TSP sẽ đồng ý về một thỏa thuận X X 
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Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

mức dịch vụ xác định mục tiêu chất lượng 

và thời gian phản hồi. 

RQ.TC.07 

RQ.TC.20 

RQ.TC.21 

RQ.TC.23 

RQ.TC.95 

RQ.TC.96 

RQ.TSP.60 

RQ.TSP.95 

RQ.TSP.96 

SM.205 

Một hệ thống quản lý an toàn thông tin 

(ISMS) sẽ được thực hiện. Nên sử dụng 

ISMS theo TCVN ISO/IEC 27001:2009 

(ISO/IEC 27001:2005) hoặc tương đương.  

X X 

RQ.ISMS.1 

SM.207 
Trình xác thực bằng chứng xuất xứ sẽ được 

lưu trữ cùng với dữ liệu nhận. 

X X 

RQ.DS.07 

SM.208  
Bằng chứng xác thực giao hàng sẽ được 

lưu trữ cùng với dữ liệu đã giao hàng. 

X X 

RQ.DS.08 

- Cung cấp các biện pháp bảo mật để bảo vệ giao diện DSRC-EFC. 

- Cung cấp các biện pháp bảo mật để bảo vệ giao diện CCC (Compliance 

Check Communication (ISO 12813) - Giao tiếp kiểm tra sự tuân thủ). 

- Cung cấp các biện pháp bảo mật Giao diện CCC. 

- Cung cấp các biện pháp bảo mật Giao diện LAC. 

- Cung cấp các biện pháp bảo mật Giao diện kết thúc trước đến TSP. 

- Cung cấp các biện pháp bảo mật Giao diện TC với TSP. 

- Cung cấp các biện pháp bảo mật Giao diện ICC. 

2.2.3.4 Các biện pháp bảo mật end-to-end (mục 7.4) 

Cung cấp 15 biện pháp bảo mật để bảo vệ các giao diện end-to-end. Bảo 

mật end-to-end bao gồm giao diện từ giao diện người dùng đến TSP đến 

TC. 
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Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

SM.310 

OBE phải được thiết kế như một thực thể 

phân biệt rõ ràng với giao  diện xác định 

cho TC RSE. Chức năng của OBE sẽ được 

kiểm tra  để đảm bảo chức năng của nó và 

nó sẽ có thể kiểm tra được theo  sự phù 

hợp với quy trình sử dụng.   

X n.a. 

RQ.TC.01 

RQ.TC.07 

RQ.TC.12 

RQ.TSP.51  

RQ.TSP.60  

RQ.TSP.70    

SM.311 

Chức năng OBE chính xác và đáng tin cậy 

sẽ được định kỳ được kiểm toán bởi TSP 

và tùy chọn bởi TC hoặc một tổ chức độc 

lập thay mặt họ. 

CHÚ Ý: Chẳng hạn, quy trình kiểm toán 

có thể so sánh dữ liệu phí của các phương 

tiện mẫu được trang bị OBE với chuyến đi 

độc lập đã biếtdữ liệu hoặc giám sát hiệu 

suất của tất cả OBE để xác định một OBE 

hoạt động kém hiệuquả trong một OBE 

đơn lẻ hoặc một loạt OBE. 

X X 

RQ.TC.01 

RQ.TC.07 

RQ.TSP.51 

RQ.TSP.60 

SM.312 

TC sẽ thực hiện kiểm tra tính hợp lý và 

đầy đủ đối với việc thu phí khai báo được 

TSP thu được trong môi trường GNSS. 

n.a. X 

RQ.TC.01 

RQ.TC.12 

SM.313 

TC sẽ so sánh các khai báo phí do TSP thu 

được với các quan sát riêng phù hợp với 

các quy định về quyền riêng tư. 

n.a. X 

RQ.TC.01  

SM. 

314 

TC sẽ xác minh xem (các) khai báo phí mà 

TSP thu được có chính xác không (các) 

tương ứng với (các) báo cáo tính phí 

n.a. X 

RQ.TC.01 
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Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

và/hoặc dữ liệu sử dụng đường bộ. 

SM.315 

TSP phải chuẩn bị một kịch bản dự phòng 

trước bất kỳ bản cập nhật OBE nào và bắt 

đầu khôi phục bản cập nhật khi cần thiết. 

X X 

RQ.TSP.71 

SM.316 

TC sẽ xác định xem các tờ khai phí đã 

được xuất trình hay chưa bởi một OBE 

đáng tin cậy bằng mã xác thực tin nhắn 

(MAC) hoặc chữ ký số. 

X X 

RQ.IF.12 

RQ.IF.13 

RQ.TC.01 

RQ.TC.04 

RQ.TC.05 

SM.317 

TSP không thể phủ nhận sẽ ký bất kỳ gói 

cập nhật nào trước khi nó được phân phối 

qua mạng để đảm bảo tính toàn vẹn của 

nó. OBE sẽ kiểm tra tính toàn vẹn của bản 

cập nhật đã nhận trước khi bắt đầu cập 

nhật.    

X X 

RQ.TSP.70 

SM.318 

Nếu TSP thu được các tờ khai phí, thì việc 

đăng ký đường dữ liệu sử dụng phải dựa 

trên một bộ chức năng tối thiểu trong OBE 

được cả TSP và TC tin cậy. Các chức năng 

này sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp đảm bảo 

tính toàn vẹn của các khai báo phí bao 

gồm không thoái thác với bằng chứng về 

nguồn gốc.       

n.a. X 

RQ.TC.01 

RQ.TC.04 

RQ.TC.05 

RQ.TSP.51   

RQ.TSP.55   

RQ.TSP.89 

SM.319 

TSP sẽ cung cấp bằng chứng không thể 

phủ nhận về việc đăng ký chính xác dữ 

liệu sử dụng đường bộ cho một vị trí và 

n.a. X 

RQ.TSP.51 
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Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

thời điểm xác định hoặc cho   một khoảng 

thời gian xác định và cho một tập hợp 

(các) OBE cụ thể theo yêu cầu cho TC. 

SM.320 

TC sẽ so sánh bằng chứng về việc đăng ký 

chính xác dữ liệu sử dụng đường bộ được 

TSP thu được bằng các quan sát riêng của 

mình phù hợp với quy định về quyền riêng 

tư. 

n.a. X 

RQ.TC.01 

SM.322 

   OBE phải được thiết kế như một thực 

thể phân biệt rõ ràng với giao diện xác 

định cho proxy hoặc TSPs BackEnd. Chức 

năng của OBE   sẽ được kiểm tra để đảm 

bảo chức năng của nó và nó sẽ có thể kiểm 

tra được theo một quy trình xác định.    

n.a. X 

RQ.TC.07 

RQ.TSP.01 

RQ.TSP.60   

RQ.TSP.70 

SM.323 

TSP sẽ thực hiện kiểm tra tính hợp lý và 

đầy đủ đối với việc thu phí các tuyên bố 

có được bởi nó. Những kiểm tra đó bao 

gồm việc xác minh tính khả thi thực tế của 

các chuyến đi trong lĩnh vực thu phí so với  

kê khai phí thực tế. 

n.a. X 

RQ.TSP.01 

RQ.TSP.51 

SM.324 

TC sẽ chuẩn bị một kịch bản dự phòng 

trước bất kỳ bản cập nhật RSE nào và bắt 

đầu khôi phục bản cập nhật khi cần thiết.   

X X 

RQ.TC.71 

SM.330 
TSP sẽ cung cấp cho người dùng dịch vụ 

giao dịch chi tiết dữ liệu theo yêu cầu.  

X X 

RQ.TSP.57 

RQ.TSP.89 
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2.2.3.5 Các biện pháp bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ thu phí (mục 

7.5) 

- Các biện pháp bảo mật giao diện người dùng  

- Các biện pháp bảo mật Back End  

2.2.3.6 Các biện pháp bảo mật bộ tính thu phí (mục 7.6)  

- Các biện pháp bảo mật RSE  

- Các biện pháp bảo mật Back End  

- Các biện pháp bảo mật TC khác  

2.2.4. Thông số kỹ thuật bảo mật để triển khai giao diện tương thích 

(mục 8) 

- Yêu cầu chung (mục 8.1) đối với Điều khoản phụ xác định các tài liệu 

chi tiết bổ sung cho các định nghĩa trước tiên phải được thực hiện để đáp 

ứng các biện pháp bảo mật được quy định trong mục 7 có liên quan trực 

tiếp đến đơn vị dữ liệu ứng dụng (ADU) của một giao diện tương thích. 

- Yêu cầu đối với Chữ ký số và thuật toán băm: Thuật toán chữ ký và mã 

băm để chứng minh tính xác thực, tính toàn vẹn và không từ chối của 

thông điệp sẽ được thực hiện theo các tiêu chuẩn sau:  

+ thông số kỹ thuật bảo mật cho giao diện mặt sau của TC đến TSP: 

ISO 12855;  

+ thông số kỹ thuật bảo mật cho giao diện kết thúc trước TSP: ISO 

17575-1; 

+ thuật toán MAC không phải DSRC: CEN/TS 16702-1;  

+ thông số kỹ thuật bảo mật cho CCC: ISO 12813;  

+ thông số kỹ thuật bảo mật cho LAC: ISO 13141.  
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2.2.4.1 Thông số kỹ thuật bảo mật cho DSRC-EFC (8.2)  

- Mục này bao gồm Điều khoản phụ cung cấp việc triển khai các biện 

pháp bảo mật SM.210, SM.211, SM.212, SM.214 và SM215;  

- Thiết bị gắn trên phương tiện (OBE) phải tuân thủ các biện pháp bảo 

mật của EN 15509: 2014 mức độ bảo mật 1 hoặc tiêu chuẩn tương 

đương. 

- Thiết bị bên đường (RSE) phải tuân thủ các biện pháp bảo mật của EN 

15509: 2014 bảo mật cấp độ 1 hoặc tiêu chuẩn tương đương. RSE có thể 

hỗ trợ thêm OBE tuân thủ EN 15509: 2014 mức bảo mật 0 hoặc các tiêu 

chuẩn tương đương. (LƯU Ý Mức bảo mật 0 sẽ cung cấp khả năng 

tương thích với OBE cũ không được Tiêu chuẩn này hỗ trợ).  

- Thiết bị bên đường RSE sẽ yêu cầu MAC_TC và MAC_TSP bằng cách 

giải quyết ít nhất thuộc tính PaymentMeans.  

- Các giá trị chính xác của KeyRef được sử dụng phải tùy thuộc vào thỏa 

thuận giữa TC và TSP. 

2.2.5. Quản lý khóa/key (mục 9) 

2.2.5.1 Tổng quan (mục 9.1) 

Khóa là một phần quan trọng của bất kỳ hệ thống bảo mật nào dựa trên 

các kỹ thuật mật mã. Việc bảo vệ thích hợp các khóa phụ thuộc vào một 

số yếu tố như loại ứng dụng mà các khóa được sử dụng, các mối đe dọa 

mà chúng phải đối mặt, các trạng thái khác nhau mà các khóa có thể giả 

định, v.v. Trước hết, tùy thuộc vào kỹ thuật mật mã, chúng cần được bảo 

vệ chống lại việc tiết lộ, sửa đổi, phá hủy và phát lại. 

Mục tiêu của quản lý khóa là quản lý và sử dụng các dịch vụ quản lý 

khóa một cách an toàn và do đó, việc bảo vệ khóa là vô cùng quan trọng. 

Các thủ tục quản lý khóa phụ thuộc vào các cơ chế mật mã cơ bản, mục 

đích sử dụng khóa và chính sách bảo mật đang được sử dụng. Quản lý 

khóa cũng bao gồm các chức năng được thực thi trong các thiết bị mật 
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mã. Quản lý chính là quản lý và sử dụng các dịch vụ tạo, đăng ký, chứng 

nhận, hủy đăng ký, phân phối, cài đặt, lưu trữ, lưu trữ, thu hồi, lấy lại và 

tiêu hủy tài liệu khóa. 

2.2.5.2 Các khóa không đối xứng (mục 9.2 về trao đổi, tạo, bảo vệ và ứng 

dụng khóa) 

- Việc trao đổi khóa công khai gốc, tức là chứng chỉ gốc CA, được định 

nghĩa trong 5.4.1. Việc trao đổi khóa công khai của thực thể, tức là 

chứng chỉ của thực thể cuối, phải tuân theo cơ chế vận chuyển khóa công 

khai 3 được định nghĩa trong ISO/IEC 11770-3. Trong trường hợp của 

cơ chế vận chuyển khóa công khai 3, thủ tục xác minh chứng nhận sẽ 

bao gồm việc kiểm tra thuộc tính xác nhận “Sử dụng khóa mở rộng” với 

OID cho những điều sau:  

+ Chứng nhận giao diện TC đến TSP;  

+ Chứng thực giao diện Front End đến TSP Back End. 

- Việc tạo và chứng nhận khóa bao gồm quản lý vòng đời chứng nhận 

(bao gồm, trong số các quy trình tạo và chứng nhận khóa) phải được 

thực hiện ít nhất theo ISO/IEC 11770-1: 2010, Phụ lục D. Bộ tạo bit 

ngẫu nhiên (ví dụ để tạo khóa phiên) phải tuân theo các yêu cầu được 

xác định trong ISO/IEC 18031. Các khóa cá nhân để xác thực và/hoặc 

giải mã ADU sẽ được lưu trữ trong một mô-đun mật mã được thiết kế 

theo một trong các tiêu chuẩn bảo mật mẫu và sơ đồ bảo vệ sau:  

+ ISO/IEC 19790 (mức tối thiểu 3);  

+ FIPS PUB 140-2 (mức bảo mật tối thiểu 3);  

+ chuẩn bảo vệ tiêu chí chung BSI-PP-0002 (EAL4 tối thiểu). 

- Ứng dụng khóa bảo mật: Mỗi TSP phải có ít nhất các chứng chỉ sau 

cho các mục đích sử dụng khác nhau:  

+ xác nhận ký bản tin ADU cho các bản tin ISO 12855;  
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+ chứng chỉ xác thực được sử dụng để thiết lập các kênh liên lạc an 

toàn (bảo mật chứng chỉ IPsec/TLS Thông tin liên lạc ISO 12855);  

+ nếu có, một chứng nhận được sử dụng để thiết lập giao tiếp an 

toàn giữa giao diện người dùng với TSP kết thúc trong một hệ 

thống tự trị.  

Trong trường hợp xác thực báo cáo phí bằng chữ ký theo SM.240, mỗi 

OBE phải có xác nhận riêng. Mỗi TC phải có ít nhất các chứng chỉ sau 

cho các mục đích sử dụng khác nhau:  

+ xác nhận ký bản tin ADU cho các bản tin ISO 12855;  

+ mã hóa khóa xác nhận cho các mục đích mã hóa tin nhắn và/hoặc 

khóa từ TSP;  

+ chứng chỉ xác thực được sử dụng để thiết lập các kênh liên lạc an 

toàn (bảo mật chứng chỉ IPsec/TLS tiêu chuẩn giao tiếp ISO 

12855). 

2.2.5.3 Các khóa đối xứng (mục 9.3 về yêu cầu chung, trao đổi, vòng đời, 

lưu trữ và bảo vệ khóa, các khóa phiên)  

- Có ba ứng dụng khác nhau cho các khóa đối xứng trong hệ thống EFC:  

+ khóa giao tiếp DSRC với hai đặc điểm khác nhau, khóa chính 

DSRC và khóa OBE DSRC chuyển hóa (drived);  

+ các khóa MAC với hai đặc điểm khác nhau, khóa chính MAC và 

khóa MAC OBE chuyển hóa;  

+ các khóa phiên giao tiếp để mã hóa dữ liệu của kênh liên lạc giữa 

hai thực thể. 

- Các khóa đối xứng sẽ được trao đổi bằng cách sử dụng một kênh được 

bảo mật và xác thực. Một kênh như vậy là, ví dụ: kết nối VPN hoặc 

chuyển bằng chuyển phát nhanh hoặc thư bảo đảm, trong đó tin nhắn 

khóa được lưu trữ trên thiết bị nhớ. Các khóa bên trong tin nhắn sẽ được 
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mã hóa bổ sung, trừ khi mô-đun mật mã với xác thực truy cập khóa hoạt 

động cho việc trao đổi được sử dụng. 

2.2.6. Các phu lục có liên quan 

Phụ lục A (Quy chuẩn) Hồ sơ/Profiles bảo mật hệ thống ETC. 

Phụ lục B (Tham khảo) Bản chiếu lệ tuyên bố tuân thủ thực hiện 

(ICS). 

Phụ lục C (Tham khảo) Mục tiêu của các bên liên quan và yêu cầu 

chung. 

Phụ lục D (Tham khảo) Phân tích các mối đe dọa bảo mật hệ thống 

ETC. 

Phụ lục E (Tham khảo) Chính sách bảo mật hệ thống ETC. 

Phụ lục F (Tham khảo) Ví dụ về chính sách bảo mật EETS (Dịch vụ 

thu phí điện tử châu Âu). 

Phụ lục G (Tham khảo) Đề xuất triển khai tập trung vào quyền riêng 

tư. 

3. NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG THU PHÍ ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM 

Hiện nay, ở Việt Nam và các nước trên thế giới đều đa phần sử dụng hệ thống 

thu phí không dừng (ETC) sử dụng công nghệ RFID là hình thức thu phí tự động 

không dừng áp dụng cho các phương tiện có đăng ký sử dụng dịch vụ thu phí tự động. 

Bởi vì, việc thu phí đối với các phương tiện này được thực hiện hoàn toàn tự động khi 

xe đi qua cổng trạm thu phí mà không bị yêu cầu phải dừng lại. Việc thanh toán phí 

được thực hiện thông qua tài khoản khách hàng được đăng ký trước trên hệ thống 

trung tâm.  

3.1. Hệ thống thu phí không dừng sử dụng công nghệ RFID 

Hình thức thu phí không dừng hoạt động theo các nguyên tắc cơ bản sau:  
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- Để sử dụng dịch vụ thu thí tự động, người sử dụng (khách hàng) sẽ thực hiện việc 

đăng ký sử dụng dịch vụ thu phí tự động tại phòng văn phòng của trạm thu phí, đại lý 

của VETC hoặc tại trung tâm đăng kiểm.  

- Khi đăng ký, khách hàng sẽ được cấp một thẻ E-Tag chứa số ID tài khoản và được 

tạo ra trên hệ thống trung tâm một tài khoản bao gồm các thông tin:  

+ Số ID của tài khoản  

+ Thông tin về khách hàng (thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ…)  

+ Thông tin về phương tiện giao thông tương ứng với thông tin số ID của thẻ E-Tag 

được cấp (loại xe, đặc điểm xe, biển số xe…).  

+ Thời gian cấp  

+ Thông tin tài khoản (số dư hiện tại của tài khoản, lịch sử việc nộp tiền của khách 

hàng, lịch sử việc sử dụng dịch vụ của khách hàng…)  

+ Thông tin về việc sử dụng dịch vụ vé kỳ (vé tháng hoặc vé quý, thời gian hiệu lực…)  

- Sau đó, thẻ E-Tag đã đăng ký sẽ được nhân viên dán lên kính chắn gió của phương 

tiện, nếu kiểm tra kính chắn gió có chứa thành phần kim loại thì dán lên đèn chiếu 

trước của phương tiện.  

- Thẻ E-Tag cung cấp thông tin số ID của thẻ để giúp hệ thống xác định tài khoản 

khách hàng, trong khi đó mọi thông tin về tài khoản khách hàng được lưu giữ và tự 

động cập nhật trên hệ thống thanh toán trung tâm.  

- Khi xe lưu thông qua giá long môn tại trạm thu phí, các ăng-ten và đầu đọc thẻ gắn 

trên giá long môn sẽ đọc thông tin số ID của thẻ E-Tag thông qua giao tiếp RFID. Số 

ID này được gửi đến hệ thống Back-End để xác thực thông tin tài khoản.  

+ Nếu tài khoản khách hàng hợp lệ (số dư tài khoản đủ để thanh toán hoặc thời hạn sử 

dụng của vé kỳ còn hiệu lực), hệ thống ETC sẽ mở ba-ri-e cho xe qua, thông báo cho 

Back-End trừ tiền tài khoản.  

+ Nếu tài khoản khách hàng không hợp lệ, hệ thống chuyển sang thực hiện thu phí 

theo quy trình thu phí một dừng.  

- Đồng thời, mọi thông tin về giao dịch đối với tài khoản này được gửi ngay về Back-

End để cập nhật cùng với số hiệu giao dịch xác định.  
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- Việc đối chiếu, thanh toán bù trừ, quyết toán giữa các đơn vị liên quan được thực 

hiện và cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống Back-End dựa trên các báo cáo giao 

dịch ETC tại trạm.  

 

Cấu trúc hệ thống ETC sử dụng công nghệ RFID 

Cấu trúc hệ thống bao gồm 3 phần chính: phân hệ Back End; phân hệ Front End và hạ 

tầng kết nối mạng hệ thống. 

3.2. Phân hệ Front-End: 

- Hệ thống thiết bị lắp đặt trên cổng long môn: Toàn bộ các thiết bị lắp trên cổng 

long môn nhằm thực hiện quy trình thu phí tự động không dừng (ETC), bao gồm 

các thiết bị sau:  

+ Thiết bị đọc thẻ RFID  

+ Ăng-ten RFID  

+ Thiết bị chuyển mạch cho thiết bị đọc thẻ RFID dự phòng  

+ Thiết bị chuyển đổi tín hiệu I/O sang Ethernet  

+ Cảm biến laser phát hiện xe  

+ Tủ điều khiển ETC  

+ Thiết bị chuyển mạch có cổng quang  

+ Camera quan sát biển số xe ETC  

+ Camera toàn cảnh  
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+ Đèn báo tình trạng làn  

- Thiết bị lắp đặt trong cabin thu phí như: máy tính thu phí điều khiển cho mỗi 

làn xe, tủ điều khiển làn, thiết bị đọc mã vạch…  

- Thiết bị lắp đặt trên làn xe như: ba-ri-e tự động, ba-ri-e thủ công, đèn tín hiệu 

giao thông, đèn báo tình trạng làn, bảng báo điện tử, camera quan sát làn xe, 

camera quan sát biển số xe…  

Dữ liệu giao dịch thu phí và hình ảnh giám sát của hệ thống này được truyền tới 

hệ thống thiết bị đặt tại Nhà điều hành phục vụ cho công tác quản lý, giám sát. 

3.3. Phân hệ Back-End: 

Các phân hệ, hệ thống phần cứng, phần mềm đặt tại Trung tâm dữ liệu, phục vụ 

các yêu cầu kinh doanh và vận hành thiết yếu nhất của thu phí tự động. Hệ thống 

Back-End thực hiện thu nhận các giao dịch gửi về từ trạm thu phí (Front-End), 

và xử lý các giao dịch này.  

Hệ thống Back-End có nhiều thành phần thực hiện các chức năng quản lý tài 

khoản, khách hàng (chủ phương tiện), thẻ RFID, phương tiện giao thông đăng 

ký sử dụng thẻ RFID, thanh toán bù trừ, báo cáo đối soát, kết nối với ngân hàng 

và quản lý các nghiệp vụ điều hành khác… 

 

Kết nối Trạm thu phí (Front-End) và hệ thống Back-End 
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Các phân hệ của hệ thống Back-End được mô tả trong Hình 1.9. 

Giao diện kết nối 

ngân hàng

Giao diện kết nối 

Cục Đăng Kiểm

Quản lý thông tin 

khách hàng
Hóa đơn điện tử

Tính phí giao 

dịch
Báo cáo đối soát

Xử lý giao dịch 

bất thường

Thanh toán bù 

trừ

Lớp trung gian xử lý giao dịch tại trạm

Trạm thu phí A Trạm thu phí B Trạm thu phí ...

Cổng thông tin 

BOT

Cổng thông tin 

Khách hàng

Cổng thông tin 

Đại lý

Trạm thu phí C

Cổng thông tin 

CQQLNN

 

Mô hình hệ thống ETC và các phân hệ 

Chức năng các phân hệ trong hệ thống Back-End được mô tả trong Bảng sau. 

STT Tên phân hệ Mô tả chức năng các phân hệ 

1 
Giao diện kết nối ngân 

hàng 

Thực hiện các chức năng chuyển tiền từ tài 

khoản của khách hàng đến tài khoản của đơn 

vị cung cấp dịch vụ 

2 
Giao diện kết nối Cục 

Đăng kiểm 

Truy xuất thông tin về phương tiện trong 

CSDL của Cục Đăng Kiểm 

3 
Quản lý thông tin khách 

hàng 

Quản lý thông tin về khách hàng, thẻ RFID, tài 

khoản 

4 Tính phí giao dịch 
Quản lý danh mục dịch vụ, bảng giá thu phí và 

việc tính phí dịch vụ 

5 Xử lý giao dịch bất Hậu kiểm và xử lý các giao dịch bất thường 
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STT Tên phân hệ Mô tả chức năng các phân hệ 

thường (các giao dịch mà quy trình xử lý tự động chưa 

xử lý được hoặc có sai lệch thông tin) 

6 Báo cáo đối soát 

Quản lý các báo cáo thống kê, đối soát giữa 

đơn vị cung cấp dịch vụ ETC và các đơn vị 

liên quan khác như BOT, Ngân hàng, Đại 

lý,… 

7 Hóa đơn điện tử 
Quản lý hoá đơn và phát hành hoá đơn điện tử 

cho khách hàng 

8 Thanh toán bù trừ 
Thanh toán và bù trừ phí cho các BOT và các 

đơn vị thụ hưởng có liên quan 

9 Cổng thông tin BOT 

Cung cấp giao diện tra cứu giao dịch thu phí 

và báo cáo giám sát thống kê lịch sử giao dịch 

thu phí tại trạm 

10 
Cổng thông tin Khách 

hàng 

Cung cấp giao diện cho khách hàng tra cứu các 

thông tin cá nhân, lịch sử giao dịch và thực 

hiện việc nạp tiền vào tài khoản 

11 Cổng thông tin Đại lý 

Cung cấp giao diện cho Đại lý để quản lý 

thông tin khách hàng, đăng ký mở tài khoản, 

kích hoạt thẻ, thu nhận tiền Topup ... 

12 
Cổng thông tin 

CQQLNN 

Cho phép cơ quan quản lý Nhà nước (Bộ giao 

thông, Cục đường bộ,...) thông qua Internet 

giám sát dịch vụ thu phí. Ngoài ra cổng thông 

tin này cũng cung cấp các báo cáo và tiện ích 

khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, giám sát, 

điều khiển giao thông và các nghiệp vụ khác 

 

Thành phần hệ thống Back-End sẽ hỗ trợ các chức năng xử lý thanh toán 

cần thiết cho khách hàng thanh toán và hệ thống Back-End sẽ thu phí cầu đường 

mà khách hàng nợ khi sử dụng các phương tiện của hệ thống thu phí (trả sau).  
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Tài khoản thu phí khách hàng  

• Nhận tệp liệt kê các tài khoản thu phí hợp lệ 

Nhận dạng biển số xe 

• Xác định số biển số xe của khách hàng bằng cách xem lại hình ảnh video 

chưa được xác nhận trước đó bởi OCR 

Xử lý thanh toán phí  

• Giao diện với các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán ETC của bên thứ 

ba để gửi các tệp giao dịch hợp lệ để thanh toán 

• Kiểm tra trước khi lập hóa đơn nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán 

ETC của bên thứ ba cơ sở dữ liệu biển số xe/thẻ ETC hợp lệ đối với biển số xe 

khớp với các thẻ/tài khoản hợp lệ và thanh toán tiếp theo 

• Kế toán các phí và lệ phí nợ và thanh toán theo từng tài khoản thu phí 

Xử lý thanh toán phí (thu phí hình ảnh) 

Yêu cầu thông tin liên hệ của chủ xe đã đăng ký với số biển số xe đã biết 

để cho phép lập hóa đơn 

• Chuẩn bị hóa đơn thu phí sau thanh toán 

• Gửi thư hóa đơn, thông báo và thư từ khác 

• Nhận và xử lý thanh toán của khách hàng bằng tiền 

• Nhận và xử lý thanh toán của khách hàng bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín 

dụng 

• Kế toán các phí và lệ phí nợ và thanh toán theo từng tài khoản thu phí 

Dịch vụ khách hàng 

• Trả lời các câu hỏi và thắc mắc của khách hàng 

Giao diện khách hàng  

• Giao diện khách hàng qua trang web 
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• Giao diện khách hàng qua điện thoại 

Giao diện bên thứ ba bên ngoài 

• Giao diện với nhà cung cấp dịch vụ xử lý thẻ tín dụng 

• Giao diện xử lý giao dịch ghi nợ 

• Giao diện với các nhà cung cấp dịch vụ tra cứu biển số xe của bên thứ ba 

• Nhà cung cấp dịch vụ tra cứu tư nhân 

Các giao diện BOS với máy chủ giao dịch thu phí và các hệ thống bên 

ngoài, bao gồm trung tâm dịch vụ khách hàng, CTMC, Cục đăng kiểm, các cơ 

quan nhà nước khác, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để xử lý thanh toán, xử lý 

thẻ tín dụng, các thu thập, xử lý các giao dịch và/hoặc vi phạm và các dịch vụ tài 

chính và pháp lý khác. 

Hoàn thành nhận dạng xe 

Đối với một số phương tiện của khách hàng, trạm thu phí có thể không thu 

thập đủ dữ liệu hoặc dữ liệu được thu thập không đủ chất lượng để cho phép 

phương tiện được xác định tích cực bằng bộ thu phát tín hiệu hoặc biển số xe ở 

ven đường. Giấy phép lái xe có thể đã bị thiếu hoặc chặn khỏi tầm nhìn của máy 

quay video bởi một vật thể như vỏ bọc, bóng móc kéo,..., hoặc vật liệu có hại 

như bùn. Biển số xe có thể bị che khuất bởi điều kiện ánh sáng hoặc thời tiết bất 

thường, hoặc máy quay video có thể bị rối loạn chức năng. Biển số xe có thể có 

mẫu số, phông chữ hoặc sơ đồ màu bất thường khó đọc hoặc không thể đọc 

được bởi hệ thống OCR tự động và dẫn đến mức độ tin cậy đọc OCR dưới mức 

tối thiểu cần thiết để xác nhận tự động. Trong những trường hợp này, giao dịch 

thu phí sẽ không chứa số biển số xe và sẽ được BOS gửi hoặc thuê ngoài cho 

nhà cung cấp dịch vụ xử lý giao dịch video của bên thứ ba để xem xét hình ảnh 

video của con người và hoàn tất quy trình nhận dạng xe. Nếu quy trình của con 

người để xem xét hình ảnh thành công, số biển số xe được thêm vào giao dịch 

thu phí và nó được gửi để xử lý thanh toán. Nếu không có số biển số xe có thể 

nhận dạng được, giao dịch sẽ được đăng lên tài khoản không thể thu thập được. 

Công nghệ hiện tại cho dấu vân tay của video  
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Video có thể được sử dụng nếu được phép khớp một phương tiện với hình 

ảnh video được xác nhận trước đó mà nhận dạng phương tiện được biết đến. 

Video vân tay là một công nghệ đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc 

xác định và so sánh dữ liệu video kỹ thuật số. Đây là một kỹ thuật trong đó phần 

mềm xác định các thành phần đặc trưng của hình ảnh phương tiện ngoài số biển 

số xe, cho phép xử lý các hình ảnh tiếp theo để đạt được độ tin cậy và độ chính 

xác cao hơn. Tuy nhiên, điều này sẽ yêu cầu khả năng Back-End lưu trữ những 

dữ liệu video này trong một khoảng thời gian dài. 

Xử lý thanh toán 

Các giao dịch thu phí đã hoàn thành (bao gồm cả những yêu cầu đánh giá 

hình ảnh video của con người để nhận dạng xe) đã sẵn sàng để BOS xử lý thanh 

toán. Chúng được gửi qua giao diện hệ thống thu thập phí (TCS)/BOS tới BOS 

để phân phối đến hàng đợi thích hợp để xử lý ETC hoặc video. 

Giao dịch ETC 

Các giao dịch thu phí với mã nhận dạng thu phí phát đáp hợp lệ được gửi 

đến Back-End được ủy quyền để xử lý thanh toán. 

Giao dịch LPT 

Tất cả các giao dịch thu phí video với số biển số xe được xác nhận trước 

tiên được kiểm tra đối với danh sách hiện tại của số biển số giấy phép hợp lệ 

được liên kết với thẻ thu phí hợp lệ. Nếu tìm thấy kết quả trùng khớp cho số 

biển số giao dịch video với tài khoản thu phí ETC hợp lệ, giao dịch được xử lý 

dưới dạng Video thu phí (V-Toll) và số thẻ ETC liên quan được thêm vào giao 

dịch V-Toll. Các giao dịch V-Toll sau đó được gửi đến bộ định tuyến và sau đó 

đến nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán ETC thích hợp. Các giao dịch như 

vậy không nhằm mục đích trở thành một phương thức thanh toán phí bình 

thường của người dùng cho các khách hàng ETC đã thiết lập. Một số lượng giao 

dịch V-Toll hợp lý hạn chế sẽ được phép cho những khách hàng có thể đã vô 

tình đặt nhầm thẻ của họ, pin đã hết hạn sử dụng hoặc bị lỗi không phải do lỗi 

của họ. 
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Giao dịch thu phí video, trả sau, lập hóa đơn 

Các giao dịch thu phí hình ảnh không tìm thấy số trùng khớp cho số biển số 

trong danh sách các bộ phát ETC hợp lệ hoặc tài khoản thu phí video trả trước 

do khách hàng thiết lập sẽ được xử lý để thanh toán bằng hóa đơn. Trước khi có 

thể chuẩn bị hóa đơn, phải xác định danh tính của chủ sở hữu đã đăng ký của 

khách hàng và thông tin liên hệ của chủ sở hữu xe. Nếu được phép, có thể chọn 

duy trì cơ sở dữ liệu về số biển số xe và thông tin liên lạc cho các khách hàng 

thu phí đã được lập hóa đơn trước đó. Nếu tài nguyên cơ sở dữ liệu như vậy tồn 

tại, bước đầu tiên sẽ là kiểm tra xem nó có khớp với biển số xe để cho phép hóa 

đơn được chuẩn bị mà không cần tham khảo nhà cung cấp dịch vụ tra cứu biển 

số xe bên thứ ba bên ngoài không. 

Quản lý 

+ Kế toán 

Tích hợp trực tiếp hoặc ít nhất là chuyển dữ liệu tự động nên được thiết lập 

để cho phép thông tin kế toán phí điện tử (doanh thu,...) được chuyển đến hệ 

thống kế toán của cơ quan điều hành. Sau đây là các yêu cầu hoạt động cấp cao 

sẽ được cung cấp trực tiếp thông qua thỏa thuận với một nhà điều hành/nhân 

viên thu phí khác: 

• Tùy chọn tài khoản: Hệ thống thu phí điện tử yêu cầu tài xế thiết lập tài 

khoản thu phí được liên kết với các thẻ riêng lẻ. Các tài xế bị tính cước bởi thẻ 

được đọc tại các điểm thu phí. 

• Tùy chọn thanh toán: Hầu hết các tài khoản thu phí điện tử được tự động 

liên kết với thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để tự động thanh toán phí cầu đường và 

đây là tùy chọn ưa thích cho các làn tốc hành. Thanh toán bằng séc được chấp 

nhận qua thư hoặc tại các trung tâm dịch vụ khách hàng. 

• Quản lý tài khoản phát đáp: Quản lý tài khoản phát đáp bao gồm tất cả 

các khía cạnh của quản lý tài khoản ETC, bao gồm mở và đóng tài khoản, thực 

hiện đơn hàng phát đáp, duy trì hàng tồn kho phát đáp, đánh giá phí và tín dụng, 

xử lý báo cáo của khách hàng và thông báo cho khách hàng về sự bất thường của 
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tài khoản (ví dụ như nếu thẻ không đọc hoặc nếu phương thức thanh toán bổ 

sung tự động của chúng sắp hết hạn). 

Quản lý xử lý vi phạm:  

Xử lý vi phạm bao gồm toàn bộ vòng đời vi phạm: xem lại biển số xe, đọc 

tên và địa chỉ từ cơ sở dữ liệu, in và gửi thông báo, xử lý thanh toán, đối chiếu 

tài chính và quản lý kháng cáo. Các biện pháp thực hiện sẽ bao gồm độ chính 

xác của hình ảnh và thông báo được xem xét, tính kịp thời của việc lập hóa đơn 

và xử lý thanh toán và tính kịp thời của việc xác định chủ sở hữu phương tiện. 

• Trải nghiệm dịch vụ khách hàng: Trải nghiệm dịch vụ khách hàng có 

nghĩa là cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho tất cả các liên hệ của khách hàng. Điều 

này bao gồm dịch vụ trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua thư từ. 

Kế toán tài chính: Kế toán tài chính sẽ bao gồm việc xử lý và đối chiếu tất 

cả các khoản thanh toán, phí và tín dụng của khách hàng và đối chiếu các khoản 

phí và doanh thu đối với hồ sơ giao dịch hệ thống cho từng cơ sở thu phí. 

Kiểm toán 

Tối thiểu, hệ thống kiểm toán cần đạt được các mục tiêu sau: 

• Giảm thiểu phương sai doanh thu 

• Tối đa hóa việc đăng các giao dịch thẻ 

• Tối đa hóa khả năng kiểm toán cả giao dịch phát đáp cũng như các giao 

dịch và vi phạm video 

• Giảm thiểu rò rỉ (phí cầu đường không bị kiểm soát) 

• Xác định các vấn đề và hạng mục cần thiết cho kiểm toán định kỳ, đồng 

thời xác định quy trình cho các cuộc kiểm toán đó 

• Xác định quy trình kiểm toán tiền gửi của trung tâm dịch vụ khách hàng 

• Đảm bảo chuỗi hành trình của các khoản tiền 

• Điều chỉnh hệ thống thu phí để ghi nhật ký 

• Xác định các vấn đề hệ thống tiềm năng theo cách chủ động 

• Đảm bảo tính chính xác của các giao dịch và doanh thu được trao đổi với 

các cơ quan thu phí có thể tương tác. 
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Là một phần của quy trình kiểm toán, hệ thống cần cung cấp các báo cáo hệ 

thống và hoạt động thu phí mạnh mẽ và có thể cấu hình để giám sát và ghi lại 

hiệu suất của các dịch vụ khách hàng, hệ thống thu phí và giao diện cho các hệ 

thống khác. 

Phân bổ doanh thu 

Hệ thống sẽ thiết lập giao diện điện tử cho mỗi cơ quan tham gia để trao 

đổi trạng thái phát đáp và dữ liệu giao dịch thu phí theo tài liệu kiểm soát giao 

diện chi phối việc trao đổi thông tin. Hệ thống sẽ xử lý các tài khoản (thẻ được 

phát hành bởi các cơ quan thu phí có thể tương tác khác) và xử lý chuyển tiền 

cho các tài khoản phát đáp đường cao tốc được sử dụng trên các cơ sở khác. 

3.4. Phân hệ kết nối giữa các Back-End 

Khả năng kết nối liên thông giữa các hệ thống thu phí tự động không dừng ETC là khả 

năng nhận biết và xử lý các giao dịch thu phí từ các hệ thống thu phí khác nhau theo 

một phương thức trong suốt với khách hàng (lái xe) hoặc ít nhất cung cấp độ phức tạp 

nhỏ nhất trong khi đảm bảo lợi nhuận cho nhà khai thác giao dịch thu phí. Để liên 

thông được giữa các hệ thống thu phí cần đảm bảo liên thông ở ba mức:  

1. Liên thông về mặt kỹ thuật 

Liên thông về mặt kỹ thuật nghĩa là các thiết bị và phần cứng được sử dụng ở thiết bị 

bên đường tại trạm thu phí và trên xe có thể truyền thông được với nhau và trao đổi dữ 

liệu và thông tin. Để thực hiện liên thông về mặt kỹ thuật giữa các hệ thống thu phí 

ETC cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Tiêu chuẩn về tần số hoạt động, giao thức, định dạng và nội dung thông điệp thu phí; 

- Tiêu chuẩn các thiết bị thu phí: thẻ, thiết bị tìm đọc,… chứng nhận hợp quy thiết bị; 

- Tiêu chuẩn về giao diện phần mềm và các hướng dẫn bảo mật: Các tiêu chuẩn về 

giao diện phần mềm và các hướng dẫn bảo mật đảm bảo dữ liệu giao dịch được cung 

cấp có thể được trao đổi giữa các nhà khai thác thu phí, nhà phát hành thẻ và trung tâm 

quản lý thu phí theo phương thức thống nhất, theo thời gian và an toàn. Bảo mật cần 

được thực hiện ở tất cả các mức truyền thông từ thẻ tới thiết bị bên đường, thiết bị bên 

đường tới Back-End và giữa các Back-End với nhau, từ Back-End tới Trung tâm quản 

lý thu phí. 
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Do đó, việc xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất giữa các hệ thống thu phí 

điện tử tự động không dừng ETC sử dụng RFID sẽ đảm bảo việc liên thông về mặt kỹ 

thuật giữa các hệ thống thu phí ETC của các nhà khai thác thu phí khác nhau được 

thực hiện thành công, hỗ trợ việc xây dựng trung tâm quản lý thu phí quốc gia được 

thuận tiện, dễ dàng. 

2. Liên thông về mặt vận hành 

Liên thông về mặt vận hành bao gồm các quy tắc kinh doanh của nhà khai thác thu phí 

và mối quan hệ với khách hàng, các nhà khai thác thu phí khác và các hệ thống tài 

chính thực hiện giao dịch trả phí và truyền tải cước phí giữa các khách hàng, các nhà 

khai thác thu phí khác và bản thân hệ thống tài chính của nhà khai thác thu phí. Quy 

tắc này đạt được khi có đạt được sự đồng ý hoặc hợp đồng giữa khách hàng và nhà 

khai thác thu phí; các nhà khai thác thu phí khác nhau thực hiện chia sẻ thông tin tài 

khoản và/hoặc chịu trách nhiệm đối với các giao dịch thu phí bởi khách hàng của mình 

trên các hệ thống của nhà khai thác thu phí khác; và truyền tải lợi nhuận hoặc tiền giữa 

khách hàng tới nhà khai thác thu phí, tới các nhà khai thác thu phí khác và tới hệ thống 

tài chính (các ngân hàng, các tổ chức tài chính…). 

3. Liên thông về mặt tài chính 

Liên thông về mặt tài chính bao gồm các quy tắc xử lý tài chính và các cơ chế bảo mật 

để đảm bảo rằng lợi nhuận/tiền được trao đổi và truyền tải từ một đơn vị này tới một 

đơn vị khác. Liên thông này bao gồm các quy tắc bảo mật tài chính để đảm bảo rằng 

mỗi và mọi giao dịch được tạo ra bởi các hệ thống kỹ thuật và được xử lý bởi các quy 

tắc kinh doanh được thực hiện thành công bởi đơn vị điều khiển giao dịch và được chi 

trả cho dịch vụ được cung cấp tới khách hàng. 
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Mô hình trao đổi thông tin giữa hai hệ thống 

ETC của hai đơn vị A và B trong phương thức thu phí mở 

 

Mô hình tổng quát thanh phân giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ ETC  
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4. XÂY DỰNG TCVN 

4.1. Lý do xây dựng tiêu chuẩn 

Thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng là 

chủ trương lớn, là quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, 

nhiều trạm thu phí không dừng đã chính thức được triển khai trên nhiều quốc lộ 

trên cả nước như Quốc lộ 5, Quốc lộ 18, Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, Quốc lộ 19, 

Quốc lộ 20,… với gần 1 triệu phương tiện đã được gắn thẻ thu phí không dừng. 

Công nghệ thu phí điện tử tự động không dừng sử dụng công nghệ nhận dạng 

tần số sóng vô tuyến (RFID) có rất nhiều ưu điểm so với các công nghệ khác 

như: chi phí đầu tư thấp, thao tác đơn giản, tốc độ nhận diện phương tiện nhanh, 

kết quả thu phí chính xác, dễ được chủ phương tiện giao thông chấp thuận,… 

Tuy nhiên, việc thực hiện truyền thông qua giao diện không gian từ thẻ tới thiết 

bị tìm đọc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tấn công gây nguy hại tới hệ thống thu phí 

điện tử. Các nguy cơ tấn công cũng có thể xảy ra tại hệ thống Back-End, giữa hệ 

thống Front-End và hệ thống Back-End gây nguy hại cho hệ thống. Do đó, vấn 

đề đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống thu phí điện tử sử dụng công nghệ 

RFID là vấn đề quan trọng phải được nghiên cứu và giải quyết nhằm đảm bảo an 

toàn dữ liệu cho hệ thống thu phí điện tử và dữ liệu người dùng sử dụng công 

nghệ RFID.  

Vì vậy đề tài Nghiên cứu nhu cầu cần có khung bảo mật dữ liệu thu phí điện 

tử tại Việt Nam là đề tài có ý nghĩa khoa học, có tính thực tiễn và ứng dụng. 

4.2. Nhu cầu thực tế và khả năng áp dụng 

Việc đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho các hệ thống thu phí điện tử, 

là một nhu cầu cần thiết trên thực tế. Bộ tiêu chuẩn này giúp cho các chuyên gia 

bảo mật công nghệ thông tin, các tổ chức nắm bắt được các yêu cầu, các biện 

pháp triển khai để bảo đảm một cách an toàn, toàn diện cho mọi thông tin, mọi 

thành phần và các bên liên quan tới hệ thống thu phí điện tử, đặc biệt là các hệ 

thống thu phí điện tử không dừng đang triển khai tại Việt Nam. 



 

65 

4.3. Mục đích xây dựng tiêu chuẩn 

Xây dựng tiêu chuẩn nhằm bổ sung thêm tiêu chuẩn vào hệ thống tiêu 

chuẩn trong lĩnh vực an toàn thông tin nói chung và hệ thống tiêu chuẩn cho các 

hệ thống thu phí điện tử trong ngành giao thông nói riêng hiện còn đang thiếu 

tiêu chuẩn TCVN, để khuyến nghị áp dụng tại Việt Nam. 

4.4. Sở cứ xây dựng tiêu chuẩn 

Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn ISO/TS 19299:2020 

Electronic fee collection - Security framework. Đây cũng là tài liệu đã được 

nhiều quốc gia sử dụng làm tài liệu gốc để xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia 

tương đương. 

4.5. Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn 

Tiêu chuẩn ISO/TS 19299:2020 Electronic fee collection - Security 

framework được tham chiếu làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn này. 

Trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn về an toàn thông tin, tiêu chuẩn về 

hệ thống thu phí điện tử đã ban hành tại Việt Nam, các phương pháp xây dựng 

các tiêu chuẩn/ quy chuẩn, phương pháp xây dựng tiêu chuẩn này là chấp thuận 

nguyên vẹn từ tài liệu gốc. 

Các thuật ngữ được định nghĩa trong phần đầu được sử dụng xuyên suốt 

toàn bộ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, trong tiêu chuẩn nhiều từ tiếng anh tuỳ vào ngữ 

cảnh khi biên dịch sẽ không hoàn toàn được dịch giống nhau. 

4.6. Các nội dung dự thảo tiêu chuẩn quốc gia 

Dự thảo tiêu chuẩn được xây dựng theo phương pháp chấp thuận nguyên 

vẹn về nội dung và cấu trúc từ tài liệu gốc. 

Bảng đối chiếu tiêu chuẩn viện dẫn ISO/TS 19299:2020: 
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Nội dung tiêu chuẩn ISO/TS 19299:2020 Phương pháp 

1 PHẠM VI ÁP DỤNG 1 Scope 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

2 TIÊU CHUẨN VIỆN DẪN  2 Normative references 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

3 THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH 

NGHĨA 
Terms and definitions 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

4 CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 4 Abbreviated terms 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

5 MÔ HÌNH TIN CẬY  5 Trust model 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

5.1 Tổng quan  5.1 Overview 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

5.2 Mối quan hệ tin cậy của các 

bên liên quan  

5.2 Stakeholders trust 

relations 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

5.3 Mô hình kỹ thuật tin cậy 5.3 Technical trust model 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

5.3.1 Yêu cầu chung  5.3.1 General 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

5.3.2 Mô hình tin cậy cho các mối 

quan hệ TC và TSP  

5.3.2 Trust model for TC and 

TSP relations 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

5.3.3 Mô hình tin cậy cho TSP và 

quan hệ người dùng dịch vụ 

5.3.3 Trust model for TSP 

and service user relations 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 
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Nội dung tiêu chuẩn ISO/TS 19299:2020 Phương pháp 

5.3.4 Mô hình tin cậy cho các quan 

hệ quản lý khả năng tương tác  

5.3.4 Trust model for 

interoperability management 

relations 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

5.4 Thực hiện mô hình tin cậy 5.4 Implementation 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

5.4.1 Thiết lập quan hệ tin cậy 5.4.1 Setup of trust relations 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

5.4.2 Gia hạn và thu hồi quan hệ 

ủy thác  

5.4.2 Trust relation renewal 

and revocation 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

5.4.3 Cấp và thu hồi chứng chỉ CA 

phụ và tổ chức cuối  

5.4.3 Issuing and revocation 

of sub CA and end-entity 

certificates 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

5.4.4 Chứng nhận và xác nhận 

phần mềm và định dạng danh sách 

thu hồi 

5.4.4 Certificate and 

certificate revocation list 

profile and format 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

5.4.5 Phần mở rộng chứng nhận 5.4.5 Certificate extensions 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

6 YÊU CẦU BẢO MẬT  6 Security requirements 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

6.1 Yêu cầu chung  6.1 General 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

6.2 Hệ thống quản lý an toàn thông 

tin  

6.2 Information security 

management system 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

6.3 Giao diện truyền thông  
6.3 Communication 

interfaces 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 
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Nội dung tiêu chuẩn ISO/TS 19299:2020 Phương pháp 

6.4 Lưu trữ dữ liệu  6.4 Data storage 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

6.5 Bộ tính thu phí  6.5 Toll charger 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

6.6 Nhà cung cấp dịch vụ thu phí

  
6.6 Toll service provider 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

6.7 Quản lý khả năng tương tác  
6.7 Interoperability 

management 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

6.8 Giới hạn yêu cầu  
6.8 Limitation of 

requirements 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

7 CÁC BIỆN PHÁP BẢO MẬT - 

CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ  

7 Security measures — 

Countermeasures  

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

7.1 Tổng quan  7.1 Overview 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

7.2 Các biện pháp bảo mật chung

  

7.2 General security 

measures 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

7.3 Các biện pháp bảo mật giao 

diện truyền thông  

7.3 Communication 

interfaces security 

measures 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

7.3.1 Yêu cầu chung  7.3.1 General 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

7.3.2 Giao diện DSRC-EFC  7.3.2 DSRC-EFC interface 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 
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Nội dung tiêu chuẩn ISO/TS 19299:2020 Phương pháp 

7.3.3 Giao diện CCC  7.3.3 CCC interface 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

7.3.4 Giao diện LAC  7.3.4 LAC interface 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

7.3.5 Giao diện kết thúc trước đến 

TSP  

7.3.5 Front End to TSP back 

end interface 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

7.3.6 Giao diện TC với TSP  7.3.6 TC to TSP interface 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

7.3.7 Giao diện ICC  7.3.7 ICC interface 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

7.4 Các biện pháp bảo mật end-to-

end  

7.4 End-to-end security 

measures 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

7.5 Các biện pháp bảo mật của nhà 

cung cấp dịch vụ thu phí  

7.5 Toll service provider 

security measures 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

7.5.1 Các biện pháp bảo mật giao 

diện người dùng  

7.5.1 Front end security 

measures 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

7.5.2 Các biện pháp bảo mật Back 

End  

7.5.2 Back end security 

measures 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

7.6 Các biện pháp bảo mật bộ tính 

thu phí  

7.6 Toll charger security 

measures 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

7.6.1 Các biện pháp bảo mật RSE

  

7.6.1 RSE security 

measures 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

7.6.2 Các biện pháp bảo mật Back 

End  

7.6.2 Back end security 

measures 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 
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Nội dung tiêu chuẩn ISO/TS 19299:2020 Phương pháp 

7.6.3 Các biện pháp bảo mật TC 

khác  

7.6.3 Other TC security 

measures 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

8 THÔNG SỐ KỸ THUẬT BẢO 

MẬT ĐỂ TRIỂN KHAI GIAO 

DIỆN TƯƠNG THÍCH 

8 Security specifications for 

interoperable interface 

implementation 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

8.1 Yêu cầu chung  8.1 General 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

8.1.1 Chủ đề  8.1.1 Subject 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

8.1.2 Chữ ký và thuật toán băm  
8.1.2 Signature and hash 

algorithms 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

8.2 Thông số kỹ thuật bảo mật cho 

DSRC-EFC  

8.2 Security specifications 

for DSRC-EFC 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

8.2.1 Chủ đề  8.2.1 Subject 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

8.2.2 OBE  8.2.2 OBE 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

8.2.3 RSE  8.2.3 RSE 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

9 QUẢN LÝ KHÓA (KEY)  9 Key management 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

9.1 Tổng quan  9.1 Overview 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 
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Nội dung tiêu chuẩn ISO/TS 19299:2020 Phương pháp 

9.2 Các khóa không đối xứng  9.2 Asymmetric keys 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

9.2.1 Trao đổi khóa giữa các bên 

liên quan 

9.2.1 Key exchange 

between stakeholders 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

9.2.2 Tạo và chứng nhận khóa  
9.2.2 Key generation and 

certification 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

9.2.3 Bảo vệ khóa  9.2.3 Protection of keys 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

9.2.4 Ứng dụng  9.2.4 Application 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

9.3 Các khóa đối xứng  9.3 Symmetric keys 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

9.3.1 Yêu cầu chung  9.3.1 General 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

9.3.2 Trao đổi khóa giữa các bên 

liên quan  

9.3.2 Key exchange 

between stakeholders 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

9.3.2.1 Yêu cầu chung 9.3.2.1 General 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

9.3.2.2 Thuật toán mã hóa khóa 
9.3.2.2 Key encryption 

algorithm 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

9.3.2.3 Thuật toán đồng chỉnh 9.3.2.3 Padding algorithm 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

9.3.2.4 Chuyển giao khóa 9.3.2.4 Key transfer 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 
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Nội dung tiêu chuẩn ISO/TS 19299:2020 Phương pháp 

9.3.3 Vòng đời khóa  9.3.3 Key lifecycle 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

9.3.4 Lưu trữ và bảo vệ khóa  
9.3.4 Key storage and 

protection 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

9.3.4.1 Các khóa chính 9.3.4.1 Master keys 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

9.3.4.2 Các khóa OBE 9.3.4.2 OBE keys 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

9.3.5 Các khóa phiên  9.3.5 Session keys 
Chấp thuận 

nguyên vẹn 

PHỤ LỤC A (QUY CHUẨN) HỒ 

SƠ/PROFILES BẢO MẬT 

Annex A (normative) 

Security profiles 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

PHỤ LỤC B (THAM KHẢO) 

BẢN CHIẾU LỆ TUYÊN BỐ 

TUÂN THỦ THỰC HIỆN (ICS) 

Annex B (informative) 

Implementation 

conformance statement 

(ICS) proforma 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

PHỤ LỤC C (THAM KHẢO) 

MỤC TIÊU CỦA CÁC BÊN 

LIÊN QUAN VÀ YÊU CẦU 

CHUNG 

Annex C (informative) 

Stakeholder objectives and 

generic requirements 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

PHỤ LỤC D (THAM KHẢO) 

PHÂN TÍCH CÁC MỐI ĐE DỌA 

Annex D (informative) 

Threat analysis 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

PHỤ LỤC E (THAM KHẢO) 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 

Annex E (informative) 

Security policies 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 
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Nội dung tiêu chuẩn ISO/TS 19299:2020 Phương pháp 

PHỤ LỤC F (THAM KHẢO) VÍ 

DỤ VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 

DỊCH VỤ THU PHÍ ĐIỆN TỬ 

CỦA CHÂU ÂU 

Annex F (informative) 

Example for an EETS 

security policy 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

PHỤ LỤC G (THAM KHẢO) ĐỀ 

XUẤT TRIỂN KHAI TẬP 

TRUNG VÀO QUYỀN RIÊNG 

TƯ 

Annex G (informative) 

Recommendations for 

privacy-focused 

implementation 

Chấp thuận 

nguyên vẹn 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM 

KHẢO 
Bibliography  

So sánh giá trị các tiêu chí giữa những tài liệu tham khảo ở trên để lựa chọn ra 

giá trị quy định trong tiêu chuẩn này. 
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5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Khi được ban hành Tiêu chuẩn TCVN xxxx:202x (ISO/TS 19299:2020) 

cung cấp các mô hình kỹ thuật bảo mật, các yêu cầu bảo mật, các biện pháp bảo 

mật, thông số kỹ thuật để đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống thu phí 

điện tử.  

Bộ tiêu chuẩn TCVN xxxx:202x (ISO/TS 19299:2020) giúp cho các 

chuyên gia bảo mật công nghệ thông tin, các đơn vị chủ quản thống thu phí điện 

tử, các đơn vị có liên quan tới hệ thống thu phí điện tử và các tổ chức nắm bắt 

được các tiêu chí yêu cầu đánh giá phù hợp đảm bảo an toàn công nghệ thông tin 

cho hệ thống thu phí điện tử không, lựa chọn và kết hợp được các phương pháp 

đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống, sản phẩm hay dịch vụ công nghệ thông 

tin. Do đó, việc xây dựng và ban hành tiêu chuẩn TCVN xxxx:202x (ISO/TS 

19299:2020) là rất cần thiết. 
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