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Thẻ thông minh (Smart card) đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi tại 

Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giao thông công cộng, viễn thông, 

ngân hàng, điều khiển tự động, thương mại điện tử, y tế, giáo dục… Với ưu thế 

nổi bật về khả năng lưu trữ, xử lý thông tin, bảo mật dữ liệu tốt hơn các loại thẻ 

khác và khả năng tích hợp linh loạt, việc sử dụng thẻ thông minh đem lại nhiều 

lợi ích cho người sử dụng cũng như các cơ quan quản lý. Hiện nay, thẻ thông 

minh đang được xem là xu hướng tiêu dùng mới tại Việt Nam. 

1. Một số vấn đề cơ bản về thẻ thông minh 

1.1. Thẻ thông minh là gì? 

Thẻ thông minh thường được sử dụng bên cạnh thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ 

truyền thống. Chúng cũng được sử dụng rộng rãi để hỗ trợ các ứng dụng phi tài 

chính và phi bán lẻ.  

Một thẻ thông minh trông như một thẻ thanh toán nhựa, nhưng được phân 

biệt ở chỗ là trên thẻ thông minh có gắn vi mạch điện tử (microchip). Con chip 

được gắn có thể là mạch vi xử lý kết hợp với con chip lưu giữ thông tin, hoặc chỉ 

có con chip lưu giữ thông tin với logic phi chương trình. Thông tin trong thẻ có 

thể được thêm, bớt hoặc chịu các xử lý khác. Thẻ có con chip lưu giữ thông tin 

thường là thẻ “chỉ đọc” tương tự như thẻ tín dụng. Mặc dù bộ vi xử lý có khả năng 

chạy chương trình giống như một máy tính, nhưng nó không phải là máy tính độc 

lập. Các chương trình và dữ liệu phải được tải về và kích hoạt từ một số thiết bị 

khác (như một máy ATM). 

Hình 1. Thẻ thông minh 
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Về cấu tạo, thẻ thông minh là một loại thẻ nhựa, kích thước theo chuẩn ID-

1 (ISO/IEC 7810) là 85,60×53,98 mm hoặc chuẩn ID-000 kích thước 25x15 mm, 

bề dày mặt thẻ là 0,76 mm. Thẻ được gắn một bộ mạch tích hợp (Integrated Card) 

cho phép giao tiếp với hệ thống, tính toán, mã hóa đảm bảo tính toàn vẹn của dữ 

liệu. Dung lượng bộ nhớ trên thẻ thông minh khá lớn, từ 64 KB - 128 KB (tương 

đương 65.536 đến 131.072 ký tự). 

1.2. Các loại thẻ thông minh 

Thẻ thông minh được phân làm hai loại chính. Loại thứ nhất là thẻ tiếp xúc, 

loại thẻ này sẽ được kích hoạt khi đưa thẻ này vào thiết bị đọc thẻ. Loại thứ hai là 

thẻ phi tiếp xúc, có nghĩa là thẻ chỉ phải đưa tới một khoảng cách nhất định so với 

thiết bị đọc thẻ để xử lý giao dịch. Các thẻ lai là sự kết hợp của hai loại trên thành 

một.  

- Thẻ tiếp xúc có một tấm kim loại màu vàng có đường kính khoảng 1,5 inch 

được bố trí ở mặt trước. Khi đưa thẻ vào thiết bị đọc thẻ, tấm kim loại tạo ra sự 

tiếp xúc điện tử và dữ liệu được truyền đến và lấy ra từ con chip. Thẻ tiếp xúc có 

thể có bộ nhớ chỉ đọc được (Electronically Programmable Read-Only Memory - 

EPROM) hoặc bộ nhớ chỉ đọc có thể xóa bỏ điện tử (Electronically Erasable 

Programmable Read-Only Memory - EEPROM). Thẻ EPROM có thể không bao 

giờ bị xóa bỏ. Thay vào đó, dữ liệu được viết vào khoảng trống trong thẻ. Khi thẻ 

đầy, nó sẽ bị bỏ đi. Thẻ EEPROM có thể xóa bỏ hoặc sửa đổi. Chúng có thể được 

sử dụng cho đến khi quá cũ hoặc hư hỏng. Hầu hết thẻ tiếp xúc là EEPROM. Để 

đọc, ghi thông tin, bề mặt chip phải tiếp xúc trực tiếp với  đầu đọc thẻ. Loại thẻ 

này được sử dụng nhiều trong tài chính và truyền thông (sim điện thoại) vì ưu 

điểm giá cả rẻ, đáp ứng nhiều tiêu chuẩn về công nghệ, độ bảo mật cao. Khi được 

đưa vào máy đọc, chip trên thẻ sẽ giao tiếp với các tiếp điểm điện tử cho phép đọc 

các thông tin từ chip và viết thông tin lên nó. Thẻ thông minh loại này không có 

pin, năng lượng làm việc sẽ được cấp trực tiếp từ máy đọc thẻ. 

Thẻ không tiếp xúc là loại thẻ mà chip trên nó liên lạc với máy đọc thẻ thông 

qua công nghệ sóng vô tuyến RFID (Radio Frequency Identification) với tốc độ 

trao đổi dữ liệu từ 106 đến 848 kbit/s, thân thẻ chứa chip và đường dây ăngten 

được dấu ngầm. Ăngten đi vòng quanh thẻ, nó có nhiệm vụ làm trung gian 

nhận/phát sóng radio giữa đầu đọc thẻ và chip trên thẻ. Trong thẻ có một cuộn 

cảm có khả năng dò tín hiệu vô tuyến trong một dải tần nhất định, chỉnh lưu tín 

hiệu và dùng nó để cung cấp năng lượng hoạt động cho chip trên thẻ, khoảng cách 

giao tiếp giữa đầu đọc thẻ và máy khoảng 10 cm. Tốc độ xử lý của thẻ không tiếp 
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xúc nhanh hơn so với thẻ tiếp xúc, vì vậy thẻ không tiếp xúc thường được ứng 

dụng tại những nơi cần phải xử lý nhanh như kiểm soát phương tiện công cộng, 

xe bus, thẻ ra vào… Thẻ không tiếp xúc đắt hơn thẻ tiếp xúc, tuy nhiên độ bảo 

mật thông tin không an toàn bằng thẻ tiếp xúc. Thẻ không tiếp xúc được sử dụng 

trong những ứng dụng mà dữ liệu phải được xử lý thật nhanh (ví dụ như trả tiền 

xe buýt hoặc tàu) hoặc khi khó tiếp xúc (ví dụ do cơ chế an ninh khi đi vào các 

tòa nhà). Thẻ này hoạt động ở khoảng cách gần chỉ vài inch. Đối với một số ứng 

dụng như thanh toán ở trạm thu tiền trên đường cao tốc, những thẻ này có thể hoạt 

động ở khoảng cách xa đáng kể. 

Ngoài ra, thẻ thông minh còn có thêm một loại nữa đó là thẻ lưỡng tính - là 

sự kết hợp của hai loại thẻ thông minh trên. Dữ liệu được truyền hoặc bằng phương 

pháp trực tiếp thẻ với đầu đọc hoặc gián tiếp qua tín hiệu vô tuyến. Thẻ lưỡng tính 

đắt hơn rất nhiều so với hai loại thẻ trên. Đầu đọc thẻ được dùng cho việc giao 

tiếp với thẻ, dữ liệu và điện năng được truyền trực tiếp hoặc gián tiếp công nghệ 

RJID từ thẻ vào máy đọc. 

1.3. Ưu điểm của thẻ thông minh 

Thẻ thông minh với cấu tạo chíp có nhiều ưu điểm hơn so với các loại thẻ từ 

khác. Cụ thể, thẻ thông minh có ba ưu điểm nổi bật sau:  

Thứ nhất là tính bảo mật cao. Tính bảo mật là ưu điểm nổi bật nhất của thẻ 

thông minh. Thông tin trên thẻ từ hoàn toàn có thể bị sao chép một cách nhanh 

chóng và dễ dàng bởi việc mã hóa các dãy số được quản lý bởi một hệ thống máy 

chủ, hay trong một máy tính cá nhân. Vì thế kẻ gian chỉ cần đột nhập hoặc mở 

máy tính là có thể đánh cắp toàn bộ dữ liệu trong thẻ. Việc ra đời công nghệ thẻ 

nhận diện thông minh giúp khắc phục gần như tuyệt đối nhược điểm này. Hơn 

nữa, thẻ thông minh có khả năng tích hợp barcode, không trầy xước, rách nát, 

không bị bẻ cong hoặc làm giả, dễ dàng hơn trong sử dụng và quản lý. 

Thứ hai là khả năng lưu trữ thông tin lớn. Với tính năng như một máy tính 

cá nhân, thẻ thông minh có thể lưu trữ một lượng thông tin rất lớn về cá nhân và 

tổ chức. Và việc quản lý những thông tin này cũng rất dễ dàng vì không cần phải 

tích hợp thêm phần mềm nào. Bên cạnh đó, thông tin lưu trên thẻ thông minh có 

thể dễ dàng thay đổi, xóa hoặc thêm bớt khi cần. 

Thứ ba là khả năng xử lý thông tin nhanh. Với công nghệ chíp điện tử, thẻ 

thông minh có thể xử lý thông tin rất nhanh. Chính vì thế, thẻ thông minh thường 
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được ứng dụng trong những giao dịch yêu cầu về thời gian giao dịch nhanh như 

thanh toán phí giao thông chẳng hạn… 

2. Các ứng dụng của thẻ thông minh 

Sự thay đổi trong cách sử dụng thẻ thông minh được định hướng bởi những 

ứng dụng của nó. Sau đây là những ứng dụng quan trọng nhất: 

 2.1. Thanh toán trong mua bán lẻ 

Các hiệp hội thẻ tín dụng và các tổ chức tài chính đang chuyển đổi các loại 

thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng truyền thống sang thẻ thông minh đa ứng dụng.  

Thẻ thông minh an toàn hơn thẻ tín dụng truyền thống và có thể được mở rộng 

tới nhiều dịch vụ thanh toán khác. Trong lĩnh vực bán lẻ, nhiều loại dịch vụ này 

hướng đến những thị trường mà thanh toán thường được thực hiện bằng tiền mặt 

và tốc độ, sự tiện lợi là rất quan trọng, ví dụ các cửa hàng tiện dụng, trạm xăng, nhà 

hàng dịch vụ nhanh và thức ăn nhanh, rạp chiếu phim. Ví tiền điện tử và thanh toán 

phi tiếp xúc là ví dụ cho loại hình dịch vụ giá trị gia tăng này. 

Với một ứng dụng thẻ thông minh ví tiền điện tử, tiền có thể được đưa vào 

thẻ, lấy ra từ tài khoản ngân hàng của chủ thẻ. Tài khoản của chủ thẻ nhanh chóng 

được ghi nợ và số tiền được chuyển tới một tài khoản trôi (float account) ở ngân 

hàng hoặc tới người vận hành hệ thống. Giao dịch này được thực hiện trực tuyến 

và được mã số định dạng cá nhân (Personal Identification Number - PIN) bảo vệ 

giống như tiền được rút ra khỏi máy ATM. Chủ thẻ có thể sử dụng ví tiền điện tử 

ở bất cứ địa điểm bán hàng (Point of Sale - POS) nào mà ví tiền điện tử được chấp 

nhận. Khi ví tiền điện tử được sử dụng, số tiền được chuyển từ ví tiền điện tử tới 

thiết bị cuối và số tiền còn lại trong ví tiền sẽ được điều chỉnh. Sau khi giao dịch, 

hệ thống chủ ví tiền số hóa ghi nợ cho tài khoản trôi của ngân hàng phát hành và 

ghi có cho tài khoản của người bán. 

2.2. Chuyển tiếp phí trong giao thông công cộng 

Trong những thành phố lớn ở Hoa Kỳ hay ở nhiều nước khác, người đi làm 

thường phải lái xe tới nơi đậu xe, lên tàu và sau đó di chuyển qua một hoặc nhiều 

xe điện ngầm, xe buýt để tới nơi làm việc. Nếu quá trình đó đòi hỏi sự kết hợp 

của tiền mặt và nhiều loại vé khác nhau thì nó sẽ rất phức tạp và rắc rối. Sự bất 

tiện này đã không khuyến khích người đi làm sử dụng phương tiện công cộng. Để 

loại bỏ sự bất tiện này, hầu hết người vận hành chuyển tiếp chính ở Mỹ đang thực 

hiện những hệ thống vé phí thẻ thông minh. Chính phủ Liên bang Mỹ cũng khuyến 

khích những người chủ trợ cấp cho nhân viên sử dụng giao thông công cộng. Các 
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nhà vận hành chuyển tiếp của nhiều thành phố lớn trên thế giới đang chuyển từ hệ 

thống phí không hợp nhất, phức tạp sang hệ thống đòi hỏi chỉ một thẻ phi tiếp xúc 

duy nhất, dù có bao nhiêu kiểu giao thông hoặc hãng giao thông và các công ty 

liên quan tham gia.  

Một số nhà vận hành chuyển tiếp ở Hoa Kỳ đang tìm kiếm đối tác là các đại 

lý bán lẻ và các tổ chức tài chính để kết hợp thẻ chuyển tiếp của họ với thẻ thanh 

toán có thể được sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ như bữa ăn nhỏ, phí qua 

cầu, phí đỗ xe, mua thức ăn trong nhà hàng hoặc cửa hàng tạp phẩm gần trạm 

chuyển tiếp. Bên cạnh việc giải quyết phí chuyển tiếp, thẻ thông minh và hệ thống 

thanh toán điện tử khác được sử dụng cho những ứng dụng giao thông khác, ví dụ 

chấp nhận thanh toán từ thẻ thông minh trả trước đối với tiền đỗ xe, phí giao 

thông.  

2.3. Định dạng điện tử (electronic identification e-ID) (Chứng minh thư/thẻ 

căn cước công dân số) 

Bởi vì thẻ thông minh có khả năng lưu trữ thông tin cá nhân bao gồm ảnh, 

nhận dạng sinh trắc học, chữ ký số hóa và chìa khóa an toàn cá nhân nên chúng 

được sử dụng trong nhiều loại nhận dạng, kiểm soát truy cập và ứng dụng xác nhận. 

Ví dụ, một vài nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Bỉ đã lên kế hoạch hoặc thử nghiệm 

đưa ra chương trình thẻ thông minh định dạng quốc gia. Thẻ được thiết kế để giảm 

thủ tục ID và người dân có thể di chuyển tự do hơn trong nước. Thẻ ID có kích 

thước như thẻ ngân hàng tiêu chuẩn và sẽ sử dụng con chip phi tiếp xúc.  

2.4. Bảo vệ sức khỏe 

Nói chung, thẻ thông minh được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, định dạng và 

xác nhận chủ thẻ, cho phép hoặc giới hạn khả năng truy cập tới các công trình vật 

lý hoặc nguồn thông tin. Trong việc bảo vệ sức khỏe, thẻ thông minh có những 

khả năng khác nhau, bao gồm: 

- Lưu trữ thông tin y khoa cần thiết trong các trường hợp khẩn cấp. 

-Tránh cho bệnh nhân phải cầm nhiều đơn thuốc của các bác sĩ khác nhau. 

- Kiểm tra định dạng của bệnh nhân và thông tin về bảo hiểm. 

- Rút ngắn thời gian làm thủ tục nhập viện và khi giải quyết các trường hợp 

khẩn cấp. 

- Cung cấp cho các bác sĩ đa khoa sự truy cập an toàn vào bệnh án của một 

bệnh nhân.  
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- Đẩy nhanh quá trình thanh toán và khiếu nại. 

- Bệnh nhân có thể truy cập vào hồ sơ bệnh án qua Internet. 

Mặc dù thẻ thông minh bảo vệ sức khỏe đã được xúc tiến đối với việc lưu 

kho dữ liệu (ví dụ lưu giữ thông tin y khoa cần thiết), nhưng trên thực tế hầu hết 

những thẻ này chỉ được sử dụng để kiểm tra quyền đối với các dịch vụ bảo vệ sức 

khỏe. Đây là lĩnh vực sử dụng trước hết của chúng, ví dụ ở Đức và Pháp có hai 

chương trình thẻ thông minh bảo vệ sức khỏe lớn nhất thế giới.  

Một trong những xu thế khác trong bảo vệ sức khỏe là sử dụng PKI để đảm 

bảo an toàn truy cập vào dữ liệu bảo vệ sức khỏe được lưu giữ trên các mạng. 

Trong trường hợp này, thẻ thông minh chứa đựng không chỉ mã khóa cần thiết 

đối với bác sĩ đa khoa bảo vệ sức khỏe truy cập vào dữ liệu của bệnh nhân, mà 

còn truy cập tới dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của những mạng khác. Ở 

Pháp, thế hệ tiếp theo của thẻ an toàn xã hội điện tử được sử dụng trong thanh 

toán bảo vệ sức khỏe đang tích hợp hệ thống mật mã trên cơ sở PKI. Chương trình 

thẻ thông minh cho bảo vệ sức khỏe đang được triển khai ở một số nước châu Âu 

và châu Á bao gồm Úc, Bỉ, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Đức, Ý, Hàn Quốc, 

Malaysia, Netherland, Na Uy, Rumani, Slôvenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Đài 

Loan và Vương Quốc Anh. Trong tất cả các nước này, vấn đề bảo vệ sức khỏe do 

nhà nước cấp ngân sách hoặc nhà nước thực hiện. Vì lý do này, nhiều nước đã 

tiến hành hoặc đang trong quá trình triển khai thẻ thông minh ID ứng dụng đa 

năng bổ sung thêm chức năng bảo vệ sức khỏe. Thẻ ID của Malaysia đã có thông 

tin bảo vệ sức khỏe. Do lo lắng về quyền tự do công dân và bí mật riêng tư, nhiều 

người do dự về dữ liệu sức khỏe cá nhân của họ bị lẫn lộn với dữ liệu khác trong 

một thẻ. Hầu hết mọi người thích mang thẻ riêng, mặc dù thực tế là hệ điều hành 

thẻ thông minh có thể đảm bảo sự tách biệt an toàn ứng dụng này với ứng dụng 

khác. 
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