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3. Thực trạng sử dụng thẻ thông minh tại Việt Nam 

Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm: Đây là lĩnh vực có nhu cầu 

sử dụng thẻ lớn nhất tại Việt Nam để giao dịch, thanh toán, quản lý tài khoản… 

Bên cạnh nhu cầu lớn thì yêu cầu về bảo mật, mã hóa thông tin của thẻ ở lĩnh vực 

này cũng đòi hỏi rất cao. Một trong những công ty cung cấp thẻ thông minh cho 

ngành tài chính, ngân hàng là MK Smart. MK Smart là công ty duy nhất ở Việt 

Nam đã đạt 3 chứng chỉ quốc tế về an ninh sản xuất thẻ bảo mật bao gồm S.A.S, 

VISA và MASTER CARD. Việc sử dụng thẻ thông minh trong lĩnh vực này đang 

làm thay đổi phương thức thanh toán. Các nhà cung cấp và triển khai giải pháp 

thẻ thông minh tại các ngân hàng đã đầu tư, mở rộng mạng lưới các thiết bị sử 

dụng thẻ góp phần tăng số lượng các giao dịch thanh toán không sử dụng tiền mặt. 

Dự án chứng minh thư điện tử của Bộ Công an: Đây là dự án sử dụng thẻ 

thông minh lớn nhất tại Việt Nam. Mỗi công dân sẽ được cấp một thẻ, để xây 

dựng cơ sở dữ liệu chứng minh điện tử, cần tiến hành thu thập các thông tin sinh 

trắc học như ảnh số, các đặc điểm nhận dạng, dấu vân tay, họ tên, địa chỉ, giới 

tính và ngày sinh của chủ thẻ… sau khi hoàn tất quá trình xử lý, thông tin sẽ được 

lưu trữ trên hệ thống máy chủ và trên vi mạch nhớ của thẻ. Mỗi người dân sẽ được 

cấp cho một mã ngẫu nhiên 12 chữ số. Các thông tin khác như hộ chiếu, bằng lái 

xe hay thẻ y tế đều dùng chung mã số của chứng minh thư điện tử. 

Trong lĩnh vực giao thông: Hệ thống thu phí tự động sử dụng thẻ kiểm soát 

RFID đã được triển khai ở các đường cao tốc mới của Việt Nam. Tất cả các 

phương tiện khi vào đường cao tốc đều được nhận dạng, mã hóa các dữ liệu liên 

quan như thời gian vào, tên trạm vào, biển kiểm soát, loại xe… lưu trên thẻ kiểm 

soát RFID và phát cho chủ phương tiện. Trước khi phương tiện đi ra đường cao 

tốc, lái xe sẽ trả thẻ kiểm soát cho nhân viên thu phí, đồng thời các thiết bị đọc sẽ 

đọc các dữ liệu trên thẻ và máy tính sẽ tự động tính toán đưa ra mức phí phải trả 

dựa trên loại xe, số ki lô mét đường cao tốc phương tiện đã sử dụng. Sau khi nhận 

tiền, máy tính sẽ tự động in hóa đơn (vé cước phí) và mở barie cho phương tiện 

đi qua. Với việc triển khai hình thức thu phí kín sử dụng thẻ RFID, phương tiện 

qua trạm sẽ bỏ qua được giai đoạn kiểm tra và soát vé, đồng thời thời gian trao 

đổi dữ liệu giữa chip nhớ và máy tính được diễn ra trong thời gian rất ngắn, do đó 

sẽ giảm thời gian lưu thông của xe qua trạm. Hơn nữa, hệ thống thu phí kín dùng 

máy tính tự động tính toán mức phí trên cơ sở số ki lô mét đường cao tốc phương 

tiện sử dụng nên bảo đảm tính minh bạch và công bằng cho người sử dụng đường 

cao tốc, thuận lợi trong quá trình giám sát, hậu kiểm, hạn chế tối đa các tiêu cực 
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trong công tác thu phí. Hiện nay, thẻ thông minh đã được ứng dụng tại nhiều điểm 

thu phí và trông giữ xe công cộng. Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ 

Chí Minh cũng đang xây dựng đề án triển khai thẻ thanh toán xe buýt thông minh 

trên địa bàn thành phố vào năm 2017. 

Trong viễn thông: Tất cả các sim điện thoại ở Việt Nam đều là các thẻ thông 

minh tiếp xúc. Chức năng chính của sim là thẻ nhận dạng thuê bao di động (đặc 

trưng bởi số IMSI - International Mobile Subscriber Identity - mỗi sim có 1 số 

duy nhất trên thế giới), sim còn chứa các dữ liệu khác như các mã số PIN, PIN2, 

PUK, PUK2, số của trung tâm dịch vụ nhắn tin SMS, danh bạ điện thoại…, đây 

là một ứng dụng phổ biến nhất ở Việt Nam. Tháng 3/2016, Tổng công ty Viễn 

thông Viettel (Viettel Telecom), thành viên của Tập đoàn Viễn thông Quân đội 

(Viettel) và Tập đoàn Sony đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong việc nghiên 

cứu, phát triển và thương mại hóa thẻ thông minh dựa trên nền tảng NFC FeliCa 

ở Việt Nam. Các dịch vụ ứng dụng chiếc thẻ này khá đa dạng, bao gồm tiền điện 

tử (Mobile E-money), thẻ định danh (Identification), quản lý quan hệ khách hàng 

(CRM) và vé điện tử (E-ticketing). Cả Sony và Viettel cũng sẽ cùng nhau thúc 

đẩy sự phát triển và khuyến khích việc áp dụng nền tảng này vào nhiều lĩnh vực 

ở Việt Nam. 

Trong lĩnh vực giáo dục: Thẻ thông minh đã được nhiều trường học tại các 

thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng… ứng dụng trong thanh 

toán học phí. Với thẻ thông minh học đường (SSC), các học sinh sẽ không phải 

đóng học phí bằng tiền mặt. Thẻ SSC có tên và mã số học sinh, phụ huynh học 

sinh sẽ đứng tên chủ tài khoản và mở thẻ SSC cho con em mình. Vào kỳ đóng học 

phí, trung tâm thông tin SSC sẽ thông báo số tiền cần đóng, sau đó phụ huynh có 

thể chuyển khoản qua tin nhắn - SMS banking, qua điện thoại - mbanking hoặc 

qua Internet - ebanking hay đóng tại các ngân hàng, thanh toán bằng thiết bị cà 

thẻ trên điện thoại thông minh, máy cà thẻ cố định tại trường… Số tiền phí và học 

phí phụ huynh nộp sẽ tự động chuyển về tài khoản của nhà trường. Việc sử dụng 

thẻ SSC không chỉ giúp các phụ huynh học sinh đóng học phí đúng hạn và đầy đủ 

cho con em mình, mà còn giúp nhà trường trong việc quản lý hoạt động thu học 

phí dễ dàng hơn và minh bạch hơn. 

Trong lĩnh vực y tế: Thẻ thông minh cũng đã được ứng dụng tại nhiều bệnh 

viện đặc biệt là các bệnh viện tư, như bệnh viện đa khoa Thu Cúc, bệnh viện đa 

khoa Medlatec, bệnh viện đa khoa Vinmec… Thông tin về bệnh nhân sẽ được lưu 

trong thẻ bệnh nhân. Thông tin này sẽ được bệnh viện lưu trữ và phục vụ cho việc 
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khám chữa bệnh của bệnh nhân đó suốt đời. Việc ứng dụng thẻ bệnh nhân thông 

minh giúp cho bệnh nhân thực hiện việc khám chữa bệnh một cách dễ dàng, nhanh 

chóng và giúp cho bệnh viện có thể dễ dàng quản lý tình trạng bệnh sử của bệnh 

nhân để có phác đồ điều trị phù hợp với từng bệnh nhân. 

Trong lĩnh vực quốc phòng an ninh: Thẻ thông minh không những được ứng 

dụng rộng rãi trong các hoạt động dân sinh, mà trong lĩnh vực quốc phòng an 

ninh, đặc biệt hoạt động kiểm tra, kiểm soát của Bộ đội biên phòng cũng đã bước 

đầu triển khai sử dụng thẻ thông minh. Một số ứng dụng thẻ thông minh trong 

lĩnh vực này bao gồm: 

- Thẻ thông minh chứa chíp: Hiện tại trên thị trường, loại thẻ này khá phổ 

biến, giá thành rẻ. Ứng dụng thẻ thông minh chứa chíp để kiểm soát vào ra của 

Bộ đội biên phòng phải xây dựng thêm hệ thống phần mềm tích hợp dựa trên bộ 

công cụ phát triển phần mềm SDK (Software Developement Kit) được phân phối 

bởi nhà cung cấp thẻ và thiết bị. Các module phần mềm phải phát triển bao gồm 

phần ghi thông tin hành khách vào thẻ, mã hóa thông tin trên thẻ, đọc thẻ và giải 

mã thông tin để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu kiểm tra, giám sát của BĐBP. 

- Hộ chiếu điện tử mới: Hộ chiếu điện tử có hình dạng giống như các loại hộ 

chiếu hiện hành nhưng được gắn thêm một con chip điện tử mỏng ở bìa sau (thực 

chất là một thẻ thông minh không tiếp xúc). Khi sản xuất hộ chiếu, các thông tin 

về thân nhân theo chuẩn ICAO của tổ chức hàng không dân dụng thế giới được 

lưu trữ vào chíp này. Chip trong hộ chiếu là chip nhận dạng tần số radio (RFID), 

thông tin trên chíp còn có thể chứa thêm dấu vân tay và đặc điểm sinh trắc học 

của người mang hộ chiếu. Chíp trên hộ chiếu được cấu tạo bằng vật liệu đặc biệt 

để ít bị ảnh hưởng bởi các lực tác động, chống hấp thụ nhiệt để bảo vệ các linh 

kiện điện tử hoạt động ổn định. 

Để kiểm soát việc vào ra bằng hộ chiếu điện tử chỉ cần phát thêm module 

phần mềm đọc thông tin trên hộ chiếu, trang bị thêm máy đọc hộ chiếu điện tử. 

Máy đọc hộ chiếu sẽ kiểm tra sự tồn tại của chip RFID, nếu không có, hộ chiếu 

này sẽ được coi như hộ chiếu thông thường và quy trình kiểm tra của kiểm soát 

viên BĐBP sẽ tuân thủ đúng quy trình truyền thống. Nếu có chíp RFID, hệ thống 

sẽ tiến hành đọc dữ liệu trong thẻ nhớ và kiểm tra tính hợp lệ của những dữ liệu 

qua hệ thống chữ ký số Signing Certification Authority (SCA), song song với 

bước này, kiểm soát viên kết hợp tiến hành kiểm tra an ninh của hộ chiếu điện tử 

về mặt trực quan, khi hợp lệ các thông tin trên hộ chiếu sẽ được đọc vào máy tính 

và tiến hành làm thủ tục cho hành khách. 
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- Hệ thống thẻ từ: Thẻ từ cũng là một loại thẻ thông minh, một hệ thống ứng 

dụng thẻ từ kiểm soát vào ra gồm bốn thành phần chính là thẻ gốc, các đầu đọc 

(Reader) hoặc sensor (cái cảm biến) để truy cập các thẻ, máy chủ chứa hệ thống 

phần mềm giao diện (host computer - server and sortware) và cơ sở hạ tầng truyền 

thông gồm hệ thống mạng có dây, không dây. Các bộ phận này kết nối với nhau 

để hệ thống kiểm tra, kiểm soát vào ra hoạt động có hiệu quả. Dữ liệu của khách 

được lưu trữ trên bề mặt từ tính phía sau của thẻ. Khi đọc thẻ, thông tin sẽ được 

truyền trực tiếp tới máy tính kết nối với đầu đọc, phần mềm quản lý tiến hành 

kiểm tra các thông tin trên thẻ, nếu hợp lệ thông tin xuất nhập cảnh sẽ được lưu 

trữ vào hệ thống máy tính. 

- Hệ thống thẻ mã vạch: Thẻ chứa mã vạch là thẻ nhựa, không chứa chip 

nhưng quy trình quản lý, hoạt động tương tự hệ thống thẻ thông minh. Thông tin 

về hành khách được mã hóa theo chuẩn mã vạch (thường dùng code 39 hoặc 128) 

và được in trên thẻ để đọc thông tin thẻ, sử dụng đầu đọc mã vạch. Đây là giải 

pháp hợp lý, kinh tế nhất để kiểm soát hành khách xuất nhập cảnh của BĐBP. 

Đầu đọc mã vạch có tốc độ đọc nhanh, đáng tin cậy, được thiết kế kiểu dáng gọn 

tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng, lắp đặt đơn giản, không mất thời gian đào tạo 

người dùng. Việc xây dựng một mô hình đầy đủ cho hệ thống kiểm tra, kiểm soát 

sử dụng thẻ thông minh của BĐBP cần có sự đầu tư ở mức vĩ mô từ cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị kiểm soát, phát triển phần mềm chuyên dùng đến kỹ năng vận hành 

hệ thống của người sử dụng. Hiện tại, ở các cửa khẩu do BĐBP quản lý, hệ thống 

mạng máy tính và phần mềm xuất, nhập cảnh hầu như đã được triển khai đồng 

bộ. Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh ứng dụng thẻ thông minh vào hoạt động 

kiểm tra, kiểm soát của BĐBP nhằm đem lại hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong cải cách thủ tục hành chính và triển khai đề án quy chế một cửa quốc gia 

của Bộ đội biên phòng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên thì thực tế, việc sử dụng thẻ thông 

minh tại Việt Nam thời gian qua vẫn còn nhiều trở ngại. Những trở ngại có thể kế 

đến như: cơ sở hạ tầng công nghệ viễn thông còn chưa đáp ứng được với yêu cầu 

phát triển thẻ, chi phí đầu tư cho các thiết bị đầu cuối còn cao, các nhà cung cấp 

giải pháp ứng dụng thẻ thông minh còn hạn chế về năng lực. Ngoài ra, việc nắm 

bắt chủ động công nghệ thẻ và tích hợp, xây dựng hệ thống ứng dụng thẻ tương 

đối phức tạp cũng là một trở ngại đáng kể.  
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