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PKI TRONG HỆ THỐNG ĐẢM BẢO AN TOÀN 

THÔNG TIN CHO CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Đào Đình Khả
TRUNG TÂM CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ  QUỐC GIA

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Hội thảo về chính sách An toàn Thông tin

Các vấn đề đảm bảo an toàn thông tin 
cho chính phủ điện tử

Chính phủ điện tử

� Chính phủ điện tử dựa trên CNTT và TT để
tăng hiệu quả nghiệp vụ và chất lượng dịch
vụ cung cấp cho người dân và doanh nghiệp

� Giao dịch điện tử trong CPDT
– Môi trường trao đổi thông tin nghiệp vụ của các cơ

quan chính phủ

– Môi trường cung cấp dịch vụ của với xã hội
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Vấn đề an toàn thông tin trong
không gian mạng

� Công nghệ mang đến thách thức bảo mật

� Sự phụ thuộc vào không gian mạng làm tiếp
xúc với các mối rủi ro khác nhau

� Không gian mạng: cơ hội nhưng hấp dẫn đối 
với các hoạt động độc hại

� Công cụ tội phạm mạng phát triển song song 
với cuộc cách mạng CNTT

� Nhưng Chính phủ điện tử cần tích hợp và online!
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Nguy cơ an toàn thông tin vs CPDT

� Dữ liệu bị lộ bởi người không có thẩm quyền

� Các hệ thống thông tin/dịch vụ trực tuyến
không sẵn sàng

� Dữ liệu bị thay đổi không hợp pháp

� Các bên tham gia giao dịch không cam kết

� Không rõ đối tác/bị mạo danh
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Xác thực điện tử

� Tội phạm mạng thay thế tội phạm truyền thống 
– Theo Bộ Tư pháp Mỹ: Ăn cắp ID sẽ sớm thay thế buôn

bán ma túy như tội phạm số 1 tại Mỹ

– Ở Malaysia: Năm 2008 hơn 78% người được hỏi có lo 
lắng về tội phạm ăn cắp ID 

� An toàn thông tin có

vai trò sống còn đối

với chính phủ điện tử

6AN TOÀN THÔNG TIN

Bí mật Nhất quán

Xác thựcSẵn sàng

Không chối bỏ
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Niềm tin & an toàn thông tin cho CPDT

� Việc chấp nhận của người
dân và doanh nghiệp vẫn còn 
là hiện tượng khó nắm bắt.

� An toàn thông tin  là một
chiều của Niềm tin vào CPDT

� Cần một hạ tầng kỹ thuật và 
phi kỹ thuật để tạo ra sự tin 
cậy và điều này cần được 
cộng đồng sử dụng thấy rõ
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Liệu dịch vụ
có an toàn? 

PKI trong hệ thống đảm bảo an toàn
thông tin cho chính phủ điện tử

Cơ bản về PKI

Giữ bí mật
Được coi như định danh của chủ khóa
Lưu trong token bảo mật hay smart card

KhóaKhóa bíbí mậtmật

KhóaKhóa côngcông khaikhai
Liên kết toán học với khóa bí mật: mã - mở mã
Có thể truy cập rộng rãi

Công bố

ChứngChứng thưthư sốsố
Được cấp phát bởi tổ chức có thẩm quyền
chứa khóa công khai và thông tin định danh
Có hiệu lực theo giai đoạn

Công bố

ChữChữ kýký sốsố
Mã hóa và gắn vào dữ liệu được ký
Kết hợp với các thuật toán chuyên dụng khác

Tạo từ khóa
bí mật
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Nhu cầu đảm bảo bí mật

� PKI hỗ trợ bảo mật nội
dung giao dịch điện tử
thông qua khả năng
mã hóa

� Ứng dụng điển hình:
� Bảo mật hệ thống thông tin 

� Bảo mật thông điệp dữ liệu

AN TOÀN THÔNG TIN

Nhất quánBí mật
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Sẵn sàng Xác thực

Không chối bỏ

Đảm bảo nhất quán dữ liệu

� PKI hỗ trợ đảm bảo
tính nhất quán nội
dung giao dịch điện 
tử thông qua chữ ký
số và mã hóa

� Ứng dụng điển hình:
� Hợp đồng điện tử

� Đấu thầu qua mạng

AN TOÀN THÔNG TIN

Bí mật Nhất quán
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Sẵn sàng Xác thực

Không chối bỏ

Nhu cầu xác thực

� PKI hỗ trợ đảm bảo
tính xác thực trong
giao dịch điện tử
thông qua chữ ký số

� Ứng dụng điển hình:
� Hợp đồng điện tử

� Kiểm soát truy cập hệ
thống

AN TOÀN THÔNG TIN

Bí mật Nhất quán

Xác thực
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Sẵn sàng

Không chối bỏ
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Đảm bảo kênh liên lạc

� PKI cung cấp một
phương thức phần
nào hỗ trợ đảm bảo
tính sẵn sàng của
các hệ thống thông
qua hỗ trợ các kết
nối riêng ảo

AN TOÀN THÔNG TIN

Bí mật Nhất quán

Xác thựcSẵn sàng
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Không chối bỏ

AN TOÀN THÔNG TIN

PKI cho chính phủ điện tử

� PKI hỗ trợ đảm bảo
tính không chối bỏ
thông qua chữ ký số

Bí mật Nhất quán

Xác thựcSẵn sàng

Không chối bỏ

� PKI hỗ trợ nhiều chức năng cơ bản của hệ thống
đảm bảo an toàn thông tin cho chính phủ điện tử
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PKI & chương trình CNTT Việt Nam
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Mã hóa dữ liệu

Kiểm soát truy cập
hệ thống/ mạng

Xác thực web  

Chữ ký số

Ký mã hóa email

Xác thực người dùng

ĐỀ ÁN “ĐƯA VIỆT NAM SỚM TRỞ THÀNH 
NƯỚC MẠNH  VỀ CNTT VÀ TT”
Đảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng 
Đảo đảm an toàn thông tin số quốc gia 
Đào tạo trực tuyến  
Thúc đẩy công nghiệp phần mềm

Tăng cường sử dụng thư điện tử 
Trong hoạt động các cơ quan Nhà nước

CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CNTT  1605
Gần ½ số dự án có liên quan/khả năng
ứng dụng các dịch vụ PKI
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PKI và xác thực điện tử

� Tổ hợp các dịch vụ của PKI hỗ trợ rộng rãi
các nhu cầu xác thực điện tử
– Các dự án như eID, hộ chiếu điện tử,…có xu hướng

sử dụng PKI như công nghệ bảo mật lõi

� PKI cung cấp các dịch vụ an toàn thông tin 
đặc thù cho trang thông tin điện tử
– Chứng thư số cho máy chủ

– Các dịch vụ chứng nhận thông tin cho website
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Dịch vụ chứng thực chữ ký số

� Cần cơ chế cấp, quản lý các cặp khóa và
chứng thư số, 
– Đúng đối tượng, bảo mật , giải quyết tranh chấp

� CA: Cấp phát, quản lý chứng thư số

� Hệ thống các CA tại Việt nam:
– CA công cộng: Bộ Thông tin và Truyền thông triển

khai Root CA

– CA cho hệ thống chính trị: Ban Cơ yếu chính phủ

– CA dùng riêng
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Hiện trạng sử dụng chữ ký số trong 
các cơ quan nhà nước
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Giao dịch của một cơ quan/tổ chức

� Phạm vi hệ thống PKI cho cơ quan nhà nước
� Giao dịch điện tử giữa các cơ quan thuộc hệ thống

chính trị G2G

� Giao dịch điện tử trong nội bộ các cơ quan thuộc hệ
thống chính trị

� Các giao dịch G2B, G2C của CPDT thuộc
phạm vi PKI công cộng
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Hiện trạng triển khai

� Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng 
Chính phủ (2007)

� CA của Ban Cơ yếu có các CA bên dưới
� Sub CA cho chính nội bộ Ban cơ yếu

� Sub CA cho Đảng Cộng sảng

� Sub CA cho Bộ Công An
� Sub CA cho Bộ Quốc phòng

� Sub CA cho Bộ Ngoại giao

� Sub CA cho Bộ Tài chính

� Sub CA cho các Bộ/Ngành khác

Theo báo cáo cua BCY tai cuộc họp CIO 7/5/2012

Các chức năng bảo mật

� Loại chứng thư số
� Chứng thư số cho cá nhân (cán bộ, công chức).

� Chứng thư số cho tổ chức (cơ quan).

� Chứng thư số cho thiết bị  (Web/Mail Server)

� Các ứng dụng:
� Bảo mật tài liệu

� Bảo mật dữ liệu ổ cứng

� Bảo mật thư điện tử

Theo báo cáo cua BCY tai cuộc họp CIO 7/5/2012
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Hiện trạng triển khai

� Các cơ quan Đảng

� Bộ Công an

� Bộ Ngoại giao

� Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

� Bộ Tài chính

� Văn phòng Chính phủ

Theo báo cáo cua BCY tai cuộc họp CIO 7/5/2012

Giao dịch với người dân, doanh nghiệp

� Một số cơ quan sử dụng chứng thư số để
giao dịch với doanh nghiệp

� Bộ Công nghiệp thương mại

� Tổng Cục thuế

� Tổng cục Hải quan

� Bộ Kế hoạch đầu tư
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Một số trường hợp đặc thù

� CA Ngân hàng Nhà nước

� Một số địa phương đã/đang đề xuất triển khai
các CA riêng

� Nhu cầu chứng thư số trong cơ quan nhà
nước đòi hỏi sự chủ động

� Giao dịch giữa cơ quan nhà nước với các
doanh nghiệp nước ngoài

24
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Chính sách ứng dụng PKI và an toàn
thông tin cho CPDT

Tại sao chính sách là cấp thiết

� An toàn thông tin cho CPDT không tìm được 
giải pháp nếu chỉ dựa vào hệ thống CNTT CP

� Nhận thức về an toàn thông tin còn chưa cao

� Mô hình ứng dụng cần có các quy định rõ ở 
dạng quy tắc (framework)

� PKI chỉ được ứng dụng mạnh nếu bắt buộc/đủ
kinh tế (EU)

� Từ chính sách đến lộ trình
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Về lộ trình phát triển PKI

� Hoàn thiện các mô hình sử dụng dịch vụ chữ
ký số trong nội bộ/giữa cơ quan nhà nước

� Quy định về tiêu chí cho các ứng dụng chữ
ký số trong cơ quan nhà nước

� Cần tính đến các xu hướng công nghệ mới
– Điện toán đám mây đòi hỏi PKI có các mô hình ứng

dụng phù hợp
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Kết luận

� PKI thuộc các thành phần cốt lõi của hệ
thống đảm bảo an toàn thông tin cho Chính
phủ điện tử

� Hệ thống PKI giúp CPDT tích hợp và online

� Mặc dù có các thách thức mới nhưng chưa
có công nghệ nào được công bố có triển
vọng thay thế PKI 
– Cần chính sách và đầu tư dài hạn
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Đào Đình Khả
Trung tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia (AITA, MIC)
E-mail: dinhkha@mic.gov.vn       Phone: 04 37347164

Xin chân thành cảm ơn!Nếu quý vị có câu hỏi?
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2. PKI trong hệ thống đảm bảo an toàn thông tin

3. Hiện trạng sử dụng chữ ký số trong các cơ quan 
nhà nước

4. Chính sách ứng dụng PKI và an toàn thông tin

5. Kết luận 


