
TRIỂN KHAI, ỨNG DỤNG HỆ THỐNG 

CHỨNG THỰC SỐ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ 

CÁC CƠ QUAN THUỘC HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Người trình bày: Lê Quang Huy

CỤC CHỨNG THỰC SỐ & BẢO MẬT THÔNG TIN

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ

28/10/2014 http://ca.gov.vn 1



NỘI DUNG

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. HỆ THỐNG CHỨNG THỰC SỐ

3. TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ

4. TÓM TẮT

28/10/2014 http://ca.gov.vn 2



1. ĐẶT VẤN ĐỀ
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1.1. NHU CẦU ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN

XÃ HỘI CÔNG NGHIỆP

Các nguy cơ gây mất an toàn thông tin:

1. Ai đang giao dịch? (Xác thực)

2. Thông tin có bị  xem trộm? (Bí mật)

3. Dữ liệu gửi, nhận có bị sửa đổi ? (Toàn vẹn)

4. Chối bỏ hành động đã thực hiện. (Chống chối bỏ)

XÃ HỘI THÔNG TIN
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1.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ

• Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 quy định về giao dịch

điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, trong lĩnh

vực dân sự, kinh doanh thương mại và các lĩnh vực khác.

• Nghị định số 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật

Giao dịch điện tử về chữ ký số, chứng thư số và quản lý cung

cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số.

• Thông tư số 05/2010/TT-BNV hướng dẫn về việc cung cấp,

quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng

để đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử của các cơ quan

thuộc hệ thống chính trị.

• Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc “Tăng cường sử dụng văn bản điện tử  trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước.
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1.3. MỤC TIÊU TRIỂN KHAI, ỨNG DỤNG CTS

Triển khai ứng dụng chứng thực số (CTS) nhằm đảm bảo an toàn

cho việc trao đổi thông tin trên mạng phục vụ:

• Hoạt động quản lý, điều hành, tác nghiệp của các cơ quan

thuộc hệ thống chính trị; góp phần cải cách hành chính, thúc

đẩy sự phát triển của chính phủ, chính quyền điện tử.

• Dịch vụ hành chính công: Cung cấp dịch vụ tốt hơn cho doanh

nghiệp, công dân; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh,

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao chất lượng

cuộc sống nhân dân.
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Mật mã: là ngành khoa học nghiên cứu các phương pháp biến đổi 

thông tin để đảm bảo tính bí mật của thông tin (chuyển đổi thông 

tin từ dạng rõ sang dạng bí mật và ngược lại). 

Mật mã bất đối xứng (mật mã khóa công khai)
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2.2. CHỨNG THỰC SỐ

• Chứng thực: là việc chứng nhận 

một điều gì đó là đúng thông qua 

một phương tiện cụ thể.

• Chứng thực số: là việc 

một tổ chức có thẩm quyền (tin cậy)

sử dụng các công nghệ, kỹ thuật điện tử (số)

chứng nhận một cặp khóa thuộc về một chủ thể 

thông qua phương tiện cụ thể (chứng thư số).

• Bản chất hệ thống chứng thực số: 

là một hệ thống hỗ trợ cho việc áp dụng 

các kỹ thuật mật mã (đặc biệt mật mã 

khóa công khai), nhằm đảm bảo an toàn, 

tin cậy cho các giao dịch trong môi trường mạng.
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2.3. CHỨNG THƯ SỐ

• Khái niệm: Chứng thư số là 

một phương tiện thông qua nó 

tổ chức chứng thực chứng 

nhận một cặp khóa thuộc về 

một chủ thể.

• Bản chất: Cấu trúc dữ liệu 

gắn các thông tin xác định chủ 

thể với một khóa công khai và 

được ký bởi cơ quan phát hành 

(Tổ chức chứng thực).

• Tạo ra chứng thư số giải quyết 

được vấn đề xác thực cặp khóa 

và chống chối bỏ.
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2.4. CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG CTS

• Hạ tầng: CA, RA, VA – cung cấp dịch vụ

– Chứng thực: Phát hành, thu hồi chứng thư số. Phát hành danh sách thu 

hồi (CRL). Quản lý vòng đời của chứng thư số sau khi phát hành.

– Các dịch vụ (trực tuyến) nhằm khẳng định tính tin cậy và hợp lệ của 

chứng thư số: LDAP, CRL, OCSP…

– Dịch vụ dấu thời gian: TimeStamp, …

• Thực thể cuối (client) – ứng dụng, thiết bị - sử dụng dịch vụ

– Chủ thể sở hữu chứng thư số

(thuê bao) - subscriber.

– Người dùng, thiết bị, 

tin cậy và sử dụng chứng thư số

relying party.
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2.4. MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG 

CHỨNG THỰC

28/10/2014 http://ca.gov.vn 12



2.5. ỨNG DỤNG MÃ MẬT DỮ LIỆU
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Sơ đồ mã mật thông tin sử dụng mật mã khóa công khai



2.5. ỨNG DỤNG MÃ MẬT DỮ LIỆU
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2.6. ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ

• Sơ đồ ký và kiểm tra chữ ký số
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2.6. ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ
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2.8. TỔ CHỨC CHỨNG THỰC SỐ CHUYÊN 

DÙNG CHÍNH PHỦ

• Tổ chức chứng thực số chuyên dùng Chính phủ: là cơ quan 

thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ có chức năng cung cấp dịch vụ 

chứng thực số tới các cơ quan thuộc hệ thống chính trị bao 

gồm các cơ quan:

• Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin: duy trì 

hạ tầng và cung cấp các dịch vụ chứng thực 

phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống 

chính trị (CA, VA)

• Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền: Tiếp nhận 

các yêu cầu chứng thực và bàn giao kết quả (RA)



2.9. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI

• Các cơ quan nhà nước đã sử dụng:

• Cơ quan TƯ: 17/33.

• Cơ quan ĐP: 42/63.

• Cơ quan Đảng: 4.

• Số lượng chứng thư số 
đã cấp phát: 
29.970 (9/2014).

• Nhóm ứng dụng dụng chính: 

• Chữ ký số trong văn bản 
điện tử

• Chữ ký số trong dịch vụ công
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3. ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ

3.1. CHỮ KÝ SỐ

3.2. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CHỮ KÝ SỐ

3.3. CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

3.4. QUY TRÌNH SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

3.5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI KÝ
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3.1. CHỮ KÝ SỐ

• Khái niệm: Chữ ký số là thông tin (Dữ liệu) được 

gắn kèm với tài liệu (văn bản, âm thanh, hình ảnh)

sử dụng các kỹ thuật mật mã nhằm xác định

người ký dữ liệu đó.

• Mục đích của chữ ký số: thể hiện 

- Nguồn gốc tài liệu,

• - Ý định cá nhân trên tài liệu đó

• Bản chất: chữ ký số là kết quả 

của một lược đồ toán học với đầu vào là 

dữ liệu cần ký, được tóm lược thông qua 

hàm băm và mã mật hóa dữ liệu đã tóm lược.

• Kỹ thuật: Chữ ký số được tạo và kiểm tra bằng các kỹ thuật 

mật mã khóa công khai.
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3.2. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CHỮ KÝ SỐ

Ưu/nhược 

điểm
Chữ ký tay Chữ ký số

Việc giả mạo 

chữ ký

Vẫn có thể diễn ra 

trong thực tế.

Hầu như không thực hiện 

được (trừ bị lợi dụng).

Chữ ký ở các 

tài liệu khác 

nhau

Gần giống nhau và 

không phụ thuộc vào 

tài liệu và thời điểm ký

Khác nhau và phụ thuộc vào 

từng tài liệu ký và thời điểm 

ký

Đảm bảo tính 

toàn vẹn

Yếu (dễ sửa đổi nội 

dung tài liệu)

Mạnh (Phát hiện được)

Thời hạn kiểm 

tra chữ ký

Gần như không có giới 

hạn.

Bị giới hạn phụ thuộc vào 

công nghệ

Tính đơn giản Dễ chứng minh, dễ 

hiểu với bên thứ ba 

(thẩm phán, trọng tài…)

Rất phức tạp, khó khi chứng 

minh và khó hiểu với bên thứ 

ba
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3.3. CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ
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Chứng thực chữ ký tay Chứng thực chữ ký số

Khái niệm là việc cơ quan nhà nước có

thẩm quyền chứng nhận chữ

ký trong giấy tờ, văn bản là

chữ ký của người đã yêu cầu

chứng thực (79/2007/NĐ-

CP).

là việc một tổ chức chứng

thực (đủ tin cậy) sử dụng các

công nghệ, kỹ thuật (mật mã) 

chứng nhận chữ ký số trên

một thông điệp dữ liệu đúng

là chữ ký số của một chủ thể

xác định

Mục tiêu Nâng cao độ an toàn, tin cậy

cho chữ ký tay

Nâng cao độ an toàn, tin cậy

cho chữ ký số

Quy trình

chứng thực

chữ ký

Chứng thực chữ ký: trong

khi ký.

Kiểm tra chữ ký trên tài

liệu: sau khi ký.

Chứng thực cặp khóa: trước

khi ký (cấp chứng thư số).

Kiểm tra chữ ký trên tài liệu: 

sau khi ký.



3.4. QUY TRÌNH SỬ DỤNG CHỮ KÝ SÓ

Để chữ ký số đạt mức an toàn cao nhất người ký và người kiểm

tra chữ ký cần thực hiện các bước theo quy trình sau:

• Bên ký (gửi tài liệu):

– Kiểm tra tính hợp lệ chứng thư số người ký (kiểm tra trạng thái hợp lệ

cặp khóa của người ký): kiểm tra trạng thái thu hồi chứng thư số.

– Sử dụng dấu thời gian: dấu thời gian gắn kèm với mỗi chữ ký.

• Bên kiểm tra chữ ký: (bên nhận):

– Xác định tính hợp lệ của chữ ký số: xác định tài liệu đã bị sửa đổi hay

chưa.

– Xác định tính hợp lệ và tin cậy chứng thư số người ký: Xác định cặp

khóa của người ký hợp lệ và tin cậy tại thời điểm ký.

– Xác định thời gian ký: thời gian gắn kèm với chữ ký được lấy từ máy

tính của người ký hay lấy từ máy chủ cấp dấu thời gian.
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3.5. QUẢN LÝ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

Để chữ ký số đạt mức an toàn cao nhất thuê bao (người chủ sở

hữu, người quản lý sử dụng thiết bị lưu khóa) cần thực hiện các

bước theo quy trình sau:

• Bảo quản thiết bị lưu khóa ở mức tối mật.

• Đề nghị thu hồi chứng thư số trong các trường hợp: Mất, thất

lạc, hỏng thiết bị lưu khóa; nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công

tác…

• Khi chứng thư số sắp hết hạn: (4/5 thời gian sử dụng): thông

báo với người quản lý thuê bao để tiến hành thủ tục gia hạn

chứng thư số.

28/10/2014 http://ca.gov.vn 24



4. TÓM TẮT

• Triển khai, ứng dụng chứng thực số là nhu cầu tất yếu của xã

hội trong giai đoạn hiện nay nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt

động của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

• Chứng thư số là một phương tiện mà hệ thống chứng thực số

chứng thực cặp khóa thuộc về một chủ thể xác định. Hệ thống

chứng thực có 3 ứng dụng cơ bản: xác thực, chữ ký số, mã

mật dữ liệu.

• Ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan nhà

nước có hiệu quả nhất trong giai đoạn hiện nay là trong trao

đổi văn bản điện tử và dịch vụ hành chính công. Để ứng dụng

chữ ký số có hiệu quả cần có sự vào cuộc, quyết tâm của lãnh

đạo các cấp.
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KẾT THÚC

TRÂN TRỌNG

CẢM ƠN
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