
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG 

DỮ LIỆU DÂN CƯ VÀ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 

RESEARCH AND APPLICATION CENTER FOR RESIDENTS DATA (RAR)

www.rarcenter.vn info@rarcenter.vn 

DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ - GIẢI PHÁP PHẦN MỀM – DỊCH VỤ 



Trong 17 mục tiêu Phát triển bền vững của thế giới cho giai đoạn

2015 – 2030 do Liên Hiệp Quốc đưa ra vào tháng 09/2015 tại Đại Hội

đồng Liên Hiệp Quốc, có mục tiêu thứ 16 hướng tới hòa bình, công lý

và các thể chế vững mạnh.

Theo đó, cần "thúc đẩy các xã hội hòa bình và hòa nhập để phát triển bền

vững, cung cấp quyền tiếp cận công lý cho tất cả mọi người và xây dựng

các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm và bao trùm ở tất cả các cấp. Một

nội dung quan trọng của Mục tiêu thứ 16 quy định rằng đến năm 2030, tất

cả các quốc gia phải cung cấp danh tính pháp lý cho tất cả công dân của

mình.

“



Chính phủ Việt Nam cùng với Liên Hợp Quốc đã và đang nỗ lực để đạt được 17 mục

tiêu Phát triển Bền vững này. Theo đó, việc xây dựng thành công hệ thống Cơ sở dữ liệu

quốc gia về dân cư và Căn cước công dân có ý nghĩa hết sức quan trọng về chính trị,

kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh. Với những nỗ lực của Chính

phủ, tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

từ Trung ương tới địa phương hướng tới mục tiêu thu thập dữ liệu và cấp phát khoảng 50

triệu thẻ CCCD trước ngày 01/07/2021, cho đến nay, 2 dự án bước đầu đã đạt được

những thành tựu đáng kể, mở ra những tiềm năng phát huy lợi ích của thẻ CCCD và

CSDLDC.

Căn cứ QĐ số 5068/QĐ-BCA do Bộ trưởng Bộ Công an ký ngày 11 tháng 06 năm 2021,

Đại tướng Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ Công An, đã quyết định thành lập Trung tâm nghiên

cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và CCCD, đơn vị thuộc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về

Dân Cư, trực thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Bộ Công An

(viết tắt là RAR).



THIẾT BỊ



• BKCA là hệ thống quét vân tay 10 ngón (tĩnh và lăn) – sản 

phẩm “Make in Việt Nam”

• BKCA là hệ thống thông minh ứng dụng công nghệ cảm biến 

quét công nghệ film tự phát sáng hiện đại nhất hiện tại

• BKCA ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo, mã hóa, mã 

mật tiên tiến nhất do Viện CNTT&TT sáng chế.

• Ứng dụng: Quét vân tay phẳng và lăn phục vụ dự án sản xuất, 

cấp và quản lý thẻ CCCD

Hệ thống quét vân tay BKCA



Hệ thống quét vân tay BKCA



THIẾT BỊ
Xác thực – Định danh 

bằng thiết bị chuyên dụng
Xác thực – Định danh 

tại quầy

Xác thực 

từ xa

Xác thực - Định 

danh qua đa kênh

Hệ thống định danh, xác minh công dân

trên nền tảng CSDLDC và thẻ CCCD gắn chip



Đầu đọc MK M1

Tính năng:

• Đọc thẻ theo giao thức tiếp xúc/không tiếp xúc

• Tích hợp module sinh trắc học (dấu vân tay)

• Sử dụng trên máy tính hoặc điện thoại thông minh qua thiết bị 
đấu nối

• Kết hợp với phần mềm Định danh - xác thực công dân để xác 
thực công dân

Ứng dụng:

• Chính phủ điện tử

• Đô thị thông minh

• Tài chính – Ngân hàng

• Viễn thông

Hệ thống định danh, xác minh công dân

trên nền tảng CSDLDC và thẻ CCCD gắn chip



Đầu đọc MK D2

Tính năng:

• Đọc thẻ theo giao thức tiếp xúc

• Kết nối với máy tính cài đặt phần mềm Định danh - xác thực 
công dân để đọc dữ liệu trên thẻ chip CCCD qua cổng USB

• Thiết kế nhỏ gọn, có thể xoay mở, gấp gọn

Ứng dụng:

Các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức… sử dụng dịch vụ 
Chính phủ điện tử, Tài chính – Ngân hàng, Viễn thông…

Hệ thống định danh, xác minh công dân

trên nền tảng CSDLDC và thẻ CCCD gắn chip



HỆ THỐNG ĐỊNH DANH, XÁC MINH CÔNG DÂN 

TRÊN NỀN TẢNG CSDLDC VÀ THẺ CCCD GẮN CHIP 

Máy tính bảng thu nhận và xác minh thẻ định danh điện tử 
e-ID

Tính năng:

• Đọc thẻ theo giao thức không tiếp xúc

• Tích hợp module sinh trắc học (khuôn mặt & vân tay)

• Tích hợp module sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay) để 
thực hiện đối chiếu khuôn mặt/dấu vân tay thực với 
khuôn mặt/dấu vân tay lưu trong chip

• Hỗ trợ xác minh công dân online, offline.

Ứng dụng:

• Dịch vụ Chính phủ điện tử

• Tài chính – Ngân hàng

• Viễn thông…



Thiết bị di động xác minh thẻ định danh điện tử e-ID

Tính năng:

• Đọc thẻ theo giao thức tiếp xúc/không tiếp xúc

• Hoạt động trên nền tảng Android

• Tích hợp module sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay) để 
thực hiện đối chiếu khuôn mặt/dấu vân tay thực với 
khuôn mặt/dấu vân tay lưu trong chip

• Nhỏ gọn, chịu va đập, chống nước.

Ứng dụng:

• Kiểm soát tại sân bay, 

• Kiểm tra, kiểm soát tại các điểm lưu động

Hệ thống định danh, xác minh công dân

trên nền tảng CSDLDC và thẻ CCCD gắn chip



Thiết xác minh đối tượng qua sinh trắc học TBMA-C1

Ứng dụng:

• Đọc thẻ CCCD gắn chíp có tiếp xúc hoặc không tiếp xúc, kiểm 
tra thông tin trên thẻ và thông tin trong CSDL cư dân Quốc gia 
thông qua 3G/4G

• Đọc thông tin từ mã QRCode.

• Quét vân tay so sánh vân tay trong CSDL cư dân Quốc gia.

• Chụp ảnh và nhận dạng khuôn mặt trong CSDL cư dân Quốc gia.

• Hoạt động chế độ offline (không kết nối mạng): So sánh với dữ 
liệu cá nhân được lưu trong máy; tối đa lưu được dữ liệu 20,000 
người.

• Mã hóa dữ liệu lưu trữ theo phần cứng

• Hỗ trợ xác thực thông qua sim PKI.

Hệ thống xác minh & tra cứu thông tin công dân



Thiết xác minh đối tượng qua sinh trắc học TBMA-C1

Thông số kỹ thuật:

• Chống bụi, nước: IP65

• Pin hoạt động liên tục trên 6 tiếng

• Tốc độ nhận dạng offline dưới 3 giây

• Tích hợp sim PKI;  Mã hóa dữ liệu bộ nhớ trong.

• Tích hợp dữ liệu 3G/4G

• Camera 8MP

• Cảm biến vân tay Điện dung; 

• Màn hình cảm ứng 5.1 inch

• Đọc thẻ CCCD ISO/IEC 7816 và ISO/IEC 14443.

• Tốc độ đọc thẻ 848kbps với ISO/IEC 14443 và 600kbps với 
ISO/IEC 7816

Hệ thống xác minh & tra cứu thông tin công dân



Thiết bị xác minh đối tượng, tra cứu thông tin phương tiện, kiểm 
tra nồng độ cồn TBMA-C2

Ứng dụng:

• Kiểm tra nồng độ cồn.

• Nhận dạng biển số xe, hiển thị thông tin từ CSDL đăng ký 
phương tiện giao thông.

• Đọc thẻ CCCD gắn chíp có tiếp xúc hoặc không tiếp xúc, kiểm 
tra thông tin trên thẻ và thông tin trong CSDL cư dân Quốc gia.

• Đọc thông tin từ mã QRCode.

• Quét vân tay so sánh vân tay trong CSDL cư dân Quốc gia.

• Chụp ảnh và nhận dạng khuôn mặt trong CSDL cư dân Quốc gia.

• Hoạt động chế độ offline (không kết nối mạng): So sánh với dữ 
liệu cá nhân được lưu trong máy; tối đa lưu được dữ liệu 20,000 
người.

Hệ thống xác minh & tra cứu thông tin công dân



Thiết bị xác minh đối tượng, tra cứu thông tin phương tiện, kiểm tra nồng 
độ cồn TBMA-C2

Thông số kỹ thuật:

• Chống bụi, nước: IP65

• Pin hoạt động liên tục trên 6 tiếng

• Tốc độ phân tích nồng độ cồn dưới 3 giây

• Tốc độ nhận dạng offline dưới 3 giây

• Tích hợp sim PKI;  Mã hóa dữ liệu bộ nhớ trong.

• Tích hợp dữ liệu 3G/4G

• Camera 8MP

• Cảm biến vân tay Điện dung; 

• Màn hình cảm ứng 5.1 inch

• Đọc thẻ CCCD ISO/IEC 7816 và ISO/IEC 14443.

• Tốc độ đọc thẻ 848kbps với ISO/IEC 14443 và 600kbps với ISO/IEC 7816

Hệ thống xác minh & tra cứu thông tin công dân



Hệ thống xác minh & tra cứu thông tin công dân

Thiết bị phòng thu thập kiểm tra vân tay chuyên dụng TB-RSF-G10:

Ứng dụng:

• Sử dụng công nghệ quang học, CCD chụp ảnh vân tay chất lượng 
cao

• Tự động nhận dạng chế độ quét phẳng và lăn.

• Tốc độ quét: 4 + 4 +2 (15 giây)

• Màn hình 7Inch hiển thị thông tin chất lượng vân tay, hướng dẫn 
thu nhận vân tay.

• Module trí tuệ nhân tạo tổng hợp tiếng nói, hướng dẫn nhập liệu.

• Module trí tuệ nhân tạo kiểm tra, đánh giá chất lượng vân tay.

• Chèn thông tin ẩn vào file ảnh vân tay (không ảnh hưởng đến chất 
lượng).



Hệ thống xác minh & tra cứu thông tin công dân

Thiết bị phòng thu thập kiểm tra vân tay chuyên dụng TB-RSF-G10:

Thông số kỹ thuật:

• Chế độ quét: Lăn, phẳng đơn, 4x4x2 phẳng (tự động nhận dạng chế 
độ quét phẳng và lăn)

• Kích thước vùng thu quét: 89 x 80 mm (3.5” x 3.15”)

• Vùng thu quét vân tay chụm 4 ngón: 3.2” x 3.0”

• Vùng thu quét vân tay chụm 2 ngón: 3.2” x 3.0”

• Độ phân giải: 500 dpi, 256 gray

• Nguồn cung cấp: 5 VDC qua USB

• Hỗ trợ hệ điều hành: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 32/64bit, 
Ubuntu, Debian, Fedora, Cent OS 32/64bit



GIẢI PHÁP PHẦN MỀM



Ứng dụng di động “Công dân số Việt Nam” được xây dựng với

thông tin tài khoản người dùng được định danh và xác thực bởi

CSDLQG về dân cư. Ứng dụng cung cấp các tiện ích giúp công dân

có thể kết nối nhiều lĩnh vực như dịch vụ công, ngân hàng, du lịch,

giáo dục, giải trí, … một cách đơn giản và an toàn trên không gian

số

Giải pháp ứng dụng công dân số Việt Nam

Ứng dụng Công dân số Việt Nam (VneID) 



Ứng dụng đọc thẻ CCCD gắn chip (VNReadID)

Ứng dụng hỗ trợ công dân tra cứu thông tin lưu trữ trong thẻ

CCCD gắn chip với các tác vụ hỗ trợ:

• Đọc mã QRCode

• Đọc mã MRZ

• Đọc thẻ chip

• Hiện đã có thể chạy trên hệ điều hành iOS & Android



Ứng dụng định danh và xác thực điện tử

Ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để bóc

tách thông tin CCCD và nhận dạng khuôn

mặt, kết hợp với cơ sở dữ liệu dân cư và

căn cước công dân để xác minh và khởi tạo

danh tính số. Sau khi khởi tạo danh tính số,

công dân được định danh và xác thực điện

tử để thực hiện các dịch vụ, giao dịch điện

tử mọi lúc, mọi nơi với mức độ chính xác,

bảo mật cao nhất



Ứng dụng nhận diện khuôn mặt (SDT)

Hệ thống nhận dạng khuôn mặt có thể được sử dụng để xác định mọi 

người trong ảnh, video hoặc trong thời gian thực nhằm mang lại các 

lợi ích:

• Nâng cao bảo mật: Với sự trợ giúp của nhận dạng khuôn mặt,

việc theo dõi bất kỳ ai vào đơn vị của bạn sẽ dễ dàng hơn.

• Xử lý nhanh hơn: Thời gian nhận diện khuôn mặt mất một giây

hoặc ít hơn

• Tự động nhận dạng: Nhận dạng khuôn mặt hoàn toàn độc lập

trong quá trình định danh, chỉ cần vài giây và cực kỳ chính xác

• Tích hợp: Công nghệ tích hợp với tất cả các hệ thống phần mềm

sẵn có



Ứng dụng eID định danh công dân

Tính năng:

• Hoạt động trên thiết bị Android & iOS hỗ trợ giao

thức đọc thẻ không tiếp xúc

• Xác thực thông tin trên chip thẻ CCCD

• Đối chiếu khuôn mặt thực với khuôn mặt lưu trên

chip

Ứng dụng:

• Các cá nhân sử dụng dịch vụ Chính phủ điện tử, 

Tài chính – Ngân hàng, Viễn thông…



DỊCH VỤ



Dịch vụ xác thực và định danh điện tử

Cung cấp tính năng xác thực định danh cá nhân cho các

đơn vị tổ chức được quy định tại Nghị định 37/2021/NĐ-

CP. Và dịch vụ được tích hợp qua API.



Dịch vụ cung cấp thông tin & quản lý lưu trú trực tuyến, eContract

Dịch vụ cung cấp thông tin dân cư: Dịch vụ thực hiện cung cấp thông tin dân cư cho khách hàng (tuân thủ các quy

định của pháp luật về bảo vệ bí mật cá nhân), cho phép cá nhân tự tra cứu thông tin của mình qua SMS; cho phép xác

minh nhân thân, cung cấp thông tin công dân, xác thực thông tin công dân, tra cứu/cung cấp thông tin công dân, cung

cấp thông tin người giám hộ, chủ hộ, thông tin nơi ở hiện tại, thông tin hộ gia đình, thông tin nhóm máu, xác minh tình

trạng hôn nhân, tình trạng chết/mất tích.



Phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến – ORM: Các cơ sở lưu

trú sử dụng phần mềm ORM để quản lý khách lưu trú. Cơ sở

lưu trú có thể dễ dàng quản lý, cập nhật tình hình khách lưu trú,

đăng ký trực tuyến thông tin khách lưu trú đến cơ quan quản lý

một cách nhanh chóng, chính xác, tiện lợi. Các tính năng điển

hình gồm Đăng ký thông tin lưu trú; Thiết lập cơ sở lưu trú;

Quản trị điều hành SXKD; Báo cáo thống kê và hơn thế nữa.

Cơ sở lưu trú có thể sử dụng phần mềm đóng gói hoặc gọi các

API để tích hợp vào phần mềm riêng mình.

Dịch vụ cung cấp thông tin & quản lý lưu trú trực tuyến, eContract



Dịch vụ cung cấp thông tin & quản lý lưu trú trực tuyến, eContract

Dịch vụ SMS Brandname: SMS Brandname thực hiện việc gửi tin nhắn tới số điện thoaị của người dân, doanh

nghiệp có sử dụng các dịch vụ do Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước công dân cung cấp. 

Tin nhắn sử dụng Brandname (tên thương hiệu dịch vụ) để khách hàng/người dân dễ dàng nhận biết, đảm bảo độ tin 

cậy của tin nhắn. Dịch vụ cho phép chủ động gửi tin nhắn khi cần quảng bá thông tin hoặc theo từng sự kiện, dịch vụ

mà khách hàng/người dân sử dụng.



Dịch vụ hợp đồng điện tử- eContract: Hợp đồng điện tử

eContract cho phép các bên giao kết các loại hợp đồng

bằng phương tiện điện tử như khởi tạo, đàm phán, ký kết,

quản lý, lưu trữ và tìm kiếm hợp đồng. Trong đó, cá nhân

ký hợp đồng điện tử được xác thực, định danh thông qua

việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và thông tin dân cư và dữ

liệu sinh trắc học từ CSDL QG về dân cư và CCCD trong

quá trình eKYC. Hệ thống hỗ trợ nhiều hình thức ký điện

tử như ký bằng chứng thư số công cộng hoặc ký bằng xác

minh OTP hoặc sinh trắc học.

Dịch vụ cung cấp thông tin & quản lý lưu trú trực tuyến, eContract



Dịch vụ thông báo lưu trú & Số hóa tài liệu OCR

Số hóa tài liệu OCR:

 Công nghệ OCR (nhận dạng ký tự quang học) dùng để đọc và chuyển đổi dữ liệu

từ văn bản đánh máy, viết tay hoặc in sang phiên bản mã hóa máy. Không chỉ số

hóa văn bản mà OCR còn hỗ trợ tổ chức sử dụng các dữ liệu này cho các mục

đích khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực điện toán nhận thức, thị giác máy tính và

trí tuệ nhân tạo.

 Giải pháp dựa trên việc sử dụng AI / ML giúp giải quyết các vấn đề về giấy tờ

một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi không chỉ số hóa tài liệu bằng AI-

OCR và cải thiện năng suất của người vận hành mà còn số hóa quy trình nghiệp

vụ và xây dựng mô hình chuyển đổi kỹ thuật số.



Hệ thống xác minh & tra cứu thông tin công dân

Giải pháp Thông báo lưu trú:

 Sử dụng ứng dụng giúp nhanh chóng đẩy thông tin khai báo lưu trú

sang các hệ thống quản lý Lưu trú và các hệ thống khác trực tiếp

gần thời gian thực

 Áp dụng được cho mọi đối tượng khai báo, không cần cài đặt thiết

bị

 Thông tin người lưu trú đầy đủ và chính xác do sử dụng AI để lấy

thông tin

 Dễ dàng triển khai các chương trình tiện ích liên kết

 Đảm bảo an ninh thông tin với quy chuẩn đẩy dữ liệu OW. Đơn vị

khai báo chỉ cung cấp được thông tin, cơ quan quản lý địa phương

chỉ truy xuất kiểm tra và xem được thông tin được phép



Hệ thống dữ liệu quốc gia

về dân cư và CCCD là cơ

sở của công dân số,

là nền tảng để xây dựng

Chính phủ số.

Trên cơ sở đó, Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu

dân cư và CCCD được thành lập với mục tiêu tổ chức

nghiên cứu, sản xuất, cung cấp các sản phẩm, thiết bị ứng

dụng công nghệ thông tin để phục vụ các nhu cầu về xác

thực định danh công dân. Công tác xác thực, định danh

công dân có thể được thực hiện thông qua việc kết nối

(online) hoặc không cần kết nối (offline) với cơ sở dữ liệu

tập trung.

Trung tâm cũng đảm nhiệm việc liên doanh, liên kết với

các tổ chức, cá nhân để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về

dữ liệu dân cư và căn cước công dân, hướng đến việc

phục vụ lợi ích của công dân – theo đúng tôn chỉ của

ngành Công an và chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

“


