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Hạ tầng Thông tin quốc gia

+ Ngày 01/07/2014, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 36/NQ-BCT về

đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền

vững và hội nhập quốc tế

+ Một trong các nội dung quan trọng của NQ36 là xây dựng, quản lý

khai thác và phát triển hạ tầng thông tin quốc gia (HT TTQG), phục

vụ quản lý nhà nước, phát triển dịch vụ công trên mạng, đảm bảo an

toàn - an ninh thông tin, góp phần hoàn thành các mục tiêu công

nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

+ Cũng giống như các công trình dự án cấp quốc gia, để xây dựng

phát triển HT TTQG cần phải có quy hoạch với tầm nhìn và kế hoạch

hành động mang tính khả thi, có phân chia cấp độ ưu tiên.

+ Lĩnh vực thanh toán điện tử (TT ĐT) có liên quan tới các giao dịch

thương mại và ngân hàng ở Việt Nam cần phải đặt ra các yêu cầu về

quản lý, bảo mật để vận hành an toàn trên HH TT QG.



Hạ tầng Thông tin quốc gia (tt.)

+ NQ 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu đồng bộ HT cho phát triển KT-

XH Việt nam từ nay cho tới 2020, tầm nhìn tới 2025-2030 đã chỉ rõ

vai trò của HT TT QG, bao gồm hạ tầng viễn thông – Internet và hạ

tầng dữ liệu và ứng dụng CNTT.

+ QĐ 32/2012/QĐ-TTg về Quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông

QG mới chỉ liên quan tới hạ tầng cứng (mạng VT, mạng máy tính kết

nối Internet) với bốn mục tiêu (1) xây dựng CSHT mạng lưới kết nối,

truyền dẫn, phát sóng có tốc độ cao; (2) phát triển các DV VT chất

lượng tốt, giá cả hợp lý, (3) phát triển thị trường VT đảm bảo môi

trường cạnh tranh lành mạnh giữa các DN VT; (4) khuyến khích áp

dụng các CN viễn thông tiên tiến, hiện đại, bảo đảm an toàn, an ninh

mạng lưới…

+ Quy hoạch hạ tầng dữ liệu và ứng dụng CNTT (hạ tầng mềm) cần

phải bao gồm các hệ thống quản lý định danh, kiểm soát kết nối, truy

cập CSDL quốc gia, chia sẻ và khai thác thông tin, tài nguyên và dịch

vụ CNTT dùng chung



Xây dựng và quản lý HT TT QG

+ Hạ tầng VT-Internet ở Việt Nam đã được xây dựng và vận hành bởi

các DN VT, qua nhiều giai đoạn, thời kỳ phát triển, sử dụng các công

nghệ và phương thức quản lý khác nhau để kết nối, chia sẻ hạ tầng,

cung cấp dịch vụ

+ Hiện trạng: Bộ TT&TT là cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành

khá đầy đủ các quy định có liên quan, cho phép các DN mọi thành

phần kinh tế tham gia đầu tư, xây dựng, vận hành

+ Hạ tầng dữ liệu và ứng dụng CNTT liên quan tới phần mềm, CSDL

dùng chung có tính hệ thống và đồng bộ cao, cần được quy hoạch

trước khi xây dựng, vận hành thì mới phát huy hiệu quả đầu tư, đáp

ứng nhu cầu truy cập, chia sẻ thông tin, dữ liệu, đảm bảo các yêu cầu

về an toàn - bảo mật thông tin trên HH TT QG.

+ Hiện trạng: Nhiều DN (Ngân hàng) tham gia đầu tư, xây dựng hạ

tầng CNTT (mạng dùng riêng) với các HT CSDL, hệ thống cung cấp

dịch vụ không chia sẻ được, dẫn đến hiệu quả đầu tư, khả năng thu

hồi vốn thấp, mức độ rủi ro cao, bảo mật chưa đạt yêu cầu.



Tại sao cần phát triển HT TT QG ?

+ Công nghệ mới SMAC: Social Network,

Mobility, Analytics & Cloud.

+ SMAC sẽ là đóng góp tích cực vào sự phát

triển của mỗi quốc gia, mà ở đó Chính phủ và

các doanh nghiệp phải làm chủ “Không gian

Mạng”.

+ SMAC đặt ra các yêu cầu cao về bảo mật

+ Thanh toán điện tử sẽ phát triển mạnh tại

Việt Nam trong thời gian tới cùng với xu

hướng ứng dụng SMAC

+ Thách thức và yêu cầu ứng dụng SMAC

trên Hạ tầng thông tin quốc gia



Giải pháp kết nối bảo mật dùng cho
thanh toán điện tử trên nền tảng HT TT QG

+ Nguyên tắc chung về bảo mật thông tin: CSDL và các giao dịch

(trực tuyến) cần phải thực hiện trong môi trường mạng dùng riêng

(Private Networks)

+ Để kết nối các Private Networks, có thể thiết lập kênh truyền dùng

riêng (vật lý hoặc kết nối mạng riêng ảo), chi phí khá cao

+ Công nghệ đám mây cho phép thiết lập kết nối xác lập bằng phần

mềm (SDN hay còn gọi là kết nối “đám mây”)

+ Để thực hiện các kết nối “đám mây” trên diện rộng, phục vụ các

ứng dụng trao đổi thông tin trực tuyến, bảo mật, trong đó có thanh

toán điện tử cần phải xây dựng ở quy mô lớn một hạ tầng CNTT chia

sẻ dùng chung, bao gồm hệ thống quản lý định danh người dùng, thiết

bị, cơ sở dữ liệu chia sẻ dùng chung

+ Các hệ thống quản lý định danh đám mây ở quy mô lớn toàn cầu

đang định hình như FaceBook, Google

+ Đề xuất xây dựng Hệ thống quản lý định danh đám mây quy mô

quốc gia cho Hạ tầng (công nghệ) thông tin của Việt Nam



Ứng dụng SMAC trong thanh toán điện tử

+ SMAC là xu hướng tất yếu trong thanh toán điện tử ở Việt Nam

+ Bảo mật cho thanh toán điện tử luôn đồng hành với các công nghệ

mới, trong đó có ứng dụng Di động, Quản lý định danh đám mây, kết nối

mạng bằng phần mềm (SDN), xây dựng cơ sở dữ liệu và lưu trữ đám

mây, phân tích dữ liệu lớn.

+ Ứng dụng các công

nghệ mới trong SMAC

sẽ nâng cao khả năng

bảo mật cho các thanh

toán điện tử
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