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  I. Tổng quan

Trong một thành phố, một đất nước có nền kinh tế phát triển thịnh vượng, 
một xã hội văn minh thì hệ thống giao thông vận tải đóng vai trò rất quan trọng. 
Thậm chí trên tầm nhìn thế giới, văn hóa giao thông phản ánh phần lớn văn hóa 
và nền kinh tế của quốc gia đó. Chính vì lẽ đó, ngày 03/02/2021, chính phủ Việt 
Nam đã ký quyết định 165/QĐ-TTg phê duyệt đề án “ĐẦU TƯ LẮP ĐẶT 
CAMERA GIÁM SÁT, CHỈ HUY ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG PHỤC VỤ
AN NINH TRẬT TỰ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH”. Đây là một 
quyết định để từng bước nâng cấp hệ thống giao thông Việt Nam dần thành hệ
thống giao thông thông minh với mục tiêu:

- Nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông, xây dựng hệ thống 
quản lý điều hành, kết nối các hệ thống camera giám sát phục vụ an 
ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông trên toàn quốc.

- Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống camera giám sát, 
chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm 
hành chính; trong đó có loại thông tin, dữ liệu thu thập, khả năng kết 
nối, chia sẻ, liên thông, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu dùng chung…

- Xây dựng hành lang pháp lý trong việc xử lý vi phạm trật tự an toàn 
giao thông đường bộ qua hình ảnh.

Phần mềm Giám sát, Xử lý Vi phạm An toàn Giao thông Mystic là 
một ứng dụng tiên tiến nhằm cung cấp các dịch vụ sáng tạo liên quan đến các 
phương thức giám sát, quản lý mạng lưới giao thông tập trung, an toàn, hiệu 
quả và đem lại những lợi ích thiết thực, đồng thời cho phép người dùng được 
cung cấp thông tin tốt hơn, minh bạch hơn và “thông minh hơn”. 



  II. Giải pháp
Với kinh nghiệm sản xuất giải pháp trong lĩnh vực CCTV và xử lý video, hình 

ảnh, chúng tôi tự hào cung cấp giải pháp Phần mềm Giám sát, Xử lý Vi phạm An 
toàn Giao thông Mystic bao gồm: Hệ thống camera giám sát, thu thập dữ liệu giao 
thông thời gian thực; Hệ thống ghi nhận vi phạm giao thông tự động; Hệ thống quản 
lý nghiệp vụ xử phạt vi phạm giao thông; Hệ thống quản lý, điều hành phục vụ công 
tác đặc thù của ngành Công an.  

Sơ đồ kết nối hệ thống Giao thông thông minh



Giải pháp cung cấp một hệ thống camera giám sát toàn cảnh và camera nhận 
diện biển số xe được quản lý số hóa một cách khoa học, mang lại khả năng giám 
sát, truy xuất dữ liệu, thống kê chính xác cao. Cán bộ vận hành hệ thống giám sát 
dễ dàng nắm bắt được thông tin giao thông bằng cách:

- Xem trực tiếp trên bản đồ bằng cách chọn vào camera bất kì.
- Biểu tượng camera cho biết tình trạng của camera đó.
- Tìm kiếm để xem nhanh camera theo tên camera, theo địa chỉ, theo tên 

đường, theo bán kính khu vực,…
- Có thể tìm kiếm, xem, thay đổi nội dung hiển thị dễ dàng trên hệ thống màn 

hình bằng 1 chiếc laptop hoặc PC thông qua tiện ích Smart Video Wall.
- Khi có một sự kiện giao thông nào xảy ra mà camera phân tích được sẽ phát 

cảnh báo trên bản đồ, đồng thời phát video trực tiếp tại đó trên 1 màn hình 
khác.

- Truy xuất lịch sử di chuyển của 1 phương tiện bằng cách nhập biển số, thời 
gian, khu vực,…hệ thống sẽ truy xuất dữ liệu từ máy chủ và gửi lại báo cáo 
bằng hình ảnh, video mà camera ghi nhận được.

- Khi phát hiện xe có biển số nằm trong danh sách đen, tại bất kỳ vị trí nào 
có gắn camera, hệ thống sẽ tự động thông báo.

Hệ thống camera giao thông được số hóa trên bản đồ số và hoạt động theo thời 
gian thực



Giải pháp này sử dụng các thiết bị công nghệ cao kết hợp máy chủ xử lý hình 
ảnh chuyên dụng để đưa ra kết quả chính xác nhất. Hệ thống hoạt động theo quy 
trình tự động: Thiết bị ghi nhận hành vi giao thông và xử lý một số hành vi => Máy 
chủ ghi nhận dữ liệu và xử lý dữ liệu => Đưa ra kết quả và lưu dữ liệu vi phạm =>
Xuất kết quả báo cáo vi phạm => Cán bộ kiểm tra lại và in biên bản xử phạt.

Các chức năng cơ bản của hệ thống có thể xử lý được:
 Phát hiện xe vượt đèn đỏ, lấn tuyến, dùng đỗ trái phép, chạy ngược chiều, 

chạy quá tốc độ.
 Thống kê chi tiết phương tiện vi phạm theo biển kiểm soát.
 Chụp hình và lưu video tại thời điểm vi phạm làm bằng chứng xử phạt.
 Gởi hình ảnh vi phạm đến thiết bị di động.
 Tự động xuất biên bản xử phạt hành chính ra file pdf kèm hình ảnh.
 Chức năng xem lại theo từng vi phạm, tự động nhảy đến các thời điểm phát 

hiện vi phạm.
 Tự động sao lưu các các video clip vi phạm ra file AVI định kỳ.

Hệ thống xử phạt chạy quá tốc độ bằng camera trên QL19



Hệ thống cung cấp phần mềm nghiệp vụ, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, 
hỗ trợ chức năng thông báo tức thời đến trung tâm giám sát, thiết bị di động khi có 
hành vi vi phạm giao thông. Chức năng này hỗ trợ tối đa cho cơ quan chức năng đi 
tuần tra, xử lý trực tiếp vi phạm giao thông ngay tại khu vực đang trực.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm giao thông của phương tiện mình 
được ghi nhận tại Trụ sở công an địa phương khi đến làm việc.

Một số hình ảnh minh họa ứng dụng trên điện thoại



  III. Tính năng kỹ thuật 
Phần mềm Giám sát, Xử lý Vi phạm An toàn Giao thông Mystic là 

một hệ thống phần mềm, ngoài gói bản quyền phần mềm lõi (trung tâm), các 
phân hệ trong hệ thống phần mềm được cung cấp theo từng bản quyền riêng 
biệt, linh hoạt và thuận lợi cho người sử dụng dễ dàng lựa chọn, đáp ứng theo 
từng nhu cầu thực tế cần triển khai hệ thống. 

TT Phần mềm Tính năng kỹ thuật

1 Phần mềm Giám sát, 
Xử lý Vi phạm An toàn 
Giao thông Mystic
P/N: Mystic-C
Hãng: LOVAD (VN)

* Tính năng chính phần mềm:
- Nhận các cảnh báo tức thời.
- Báo vị trí cảnh báo cụ thể trên bản đồ số, kèm hình, 

video trước, ngay sau sự kiện, play video liên quan 
giúp xác minh nhanh sự vụ….

- Tìm kiếm camera thông minh, điều khiển xem camera 
từ bản đồ số.

- Tao kịch bản tuần tra bằng camera, quản lý lịch tuần 
tra bằng camera trên bản đồ.

- Phân loại các cảnh báo: cảnh báo cháy, vi phạm giao 
thông, vi phạm tốc độ, an ninh trật tự…

- Quản lý trạng thái các cảnh báo: đã được xử lý, chưa 
xử lý, báo giả, mất kết nối…

- Quản lý nhật ký xử lý các cảnh báo, xuất báo cáo.
- Quản lý thiết bị, vị trí thiết bị, trạng thái kết nối các 

thiết bị.
- Quản lý người dùng, phân quyền giám sát, quản trị.
- Cho phép cập nhật các dữ liệu hổ trợ giám sát điều 

hành chỉ huy trên bản đồ số (google maps/open 
streetmap...) như: vị trí camera, vị trí các chốt, vị trí 
trụ sở, cơ quan liên quan, thông tin liên hệ.

- Khả năng tích hợp kết nối và truyền tin cảnh báo cháy, 
tích hợp GPS giám sát vị trí hành trình các xe trên bản 
đồ số.

- Không giới hạn tài khoản người sử dụng (Không giới 
hạn tài khoản các trung tâm giám sát).

* Tích hợp phần mềm quản lý camera VMS hãng thứ 3 
(hãng có hỗ trợ API/SDK).

- Tích hợp, nhận thông tin cảnh báo từ module IVS của 
VMS của hãng thứ 3 (xâm nhập, đám đông, nhận diện 
khuôn mặt...).



- Cảnh báo, gửi thông tin cho phần mềm Phục vụ công 
tác chỉ huy điều hành.

- Nhận stream hình ảnh từ VMS của hãng thứ 3 để phục 
vụ phân tích, hiển thị, giám sát..(Hãng có hỗ trợ 
API/SDK).

- Playback, get video từ VMS hãng thứ 3.
* Tích hợp phần mềm AI phân tích phát hiện vi phạm 
an toàn giao thông từ hình ảnh camera: có sẵn cho 08 
camera giao thông.

- Phân tích các vi phạm tín hiệu đèn giao thông, vi phạm 
ngược chiều, lấn lane, lấn vạch, nhận diện biển số.

- Cảnh báo vi phạm, lưu trữ, gửi thông tin cho phần 
mềm nghiệp vụ Xử phạt an toàn giao thông.

* Tích hợp phần mềm phân tích vi phạm tốc độ giao 
thông từ camera tốc độ: Có sẵn cho 04 bộ thiết bị đo tốc 
độ.

- Tích hợp phân tích các phương tiện vi phạm tốc độ 
giao thông, nhận diện biển số.

- Cảnh báo vi phạm, lưu trữ, gửi thông tin cho phần 
mềm nghiệp vụ Xử phạt an toàn giao thông.

* Tích hợp phần mềm AI phân tích nhận diện biển số xe 
liên tục từ hình ảnh camera: có sẵn cho 55 camera biển 
số xe.

- Phân tích nhận dạng biển số xe liên tục từ stream 
video.

- Cảnh báo, lưu trữ, gửi thông tin cho phần mềm nghiệp 
vụ Xử phạt giao thông, Phục vụ công tác chỉ huy điều 
hành.

- Tìm kiếm, truy tìm, truy vết phương tiện dựa trên biển 
số xe.

* Tích hợp dữ liệu với phần mềm nghiệp vụ xử phạt an 
toàn giao thông và phần mềm phục vụ công tác chỉ huy 
điều hành.

- Gửi các dữ liệu, thông tin và hình ảnh liên quan đến 
vi phạm, sự vụ cho các phần mềm nghiệp vụ xử phạt 
an toàn giao thông và điều động chỉ huy điều hành cán 
bộ hiện trường xử lý sự vụ.

2 Bản quyền phần mềm 
hệ thống quản lý hình 
ảnh
P/N: Mystic-V
Hãng: LOVAD (VN)

* Các tính năng quản lý Camera cơ bản.
- Kết nối Camera, Đầu ghi hình
- Tìm kiếm Camera
- Chức năng ghi hình
- Ghi hình theo kiểu Motion & Continuous & Event
- Chức xem trực tiếp, xem lại
- Tùy biến các màn hình hiển thị



- Chức năng trích xuất Video
- Tự động khởi động lại hệ thống theo lịch
- Hệ thống phân quyền User
- Ghi log dữ liệu truy cập và dữ liệu hệ thống
- Gởi cảnh báo
- Tích hợp bản đồ số
- Tích hợp bản cục bộ

* Các tính năng điều khiển Camera PTZ.
- Điều khiển quay
- Thiết lập các điểm Preset
- Thiết lập thời gian, hành trình
- Điều khiển bằng Joystick

* Các tính năng tìm kiếm và hiển thị
- Tìm kiếm nhanh camera theo tên, theo địa chỉ
- Hỗ trợ xuất hình camera khi tìm kiếm

* Các tính năng điều khiển màn hình
- Tạo layout
- Thao tác trên Video Wall

* Các tính năng quản lý cảnh báo
- Cảnh báo Camera mất kết nối
- Cảnh báo lỗi dừng ghi hình
- Cảnh báo từ các thiết bị truyền tin (I/O Controller)
- Cảnh báo từ module xử lý ảnh
- Gởi cảnh báo qua Email, SMS và Gọi Điện Thoại

3 Bản quyền phần mềm 
AI phân tích nhận diện 
biển số xe
P/N: Mystic-L
Hãng: LOVAD (VN)

- Mỗi licence kết nối VMS: 55 kênh để phân tích nhận 
diện biển số xe liên tục.

4 Bản quyền phần mềm 
AI phân tích và phát 
hiện vi phạm an toàn 
giao thông
P/N: Mystic-I
Hãng: LOVAD (VN)

- Mỗi licence kết nối VMS: 08 kênh để phân tích và 
phát hiện phương tiên giao thông vi phạm tín hiệu đèn, 
chạy ngược chiều, lấn lane, lấn vạch, nhận diện biển 
số xe; dừng, đỗ xe sai quy định,…

- Hỗ trợ cơ chế lọc các vi phạm trong trường hợp được 
phép rẽ phải khi đèn đỏ.

- Đếm và phân loại phương tiện: xe máy, ôtô, xe tải, xe 
khách/bus.

5 Bản quyền phần mềm tích 
hợp camera phân tích, phát 
hiện vi phạm tốc độ
P/N: Mystic-S
Hãng: LOVAD (VN)

- Licence phân tích, phát hiện phương tiện vi phạm tốc 
độ an toàn giao thông, nhận diện biển số xe: sử dụng 
cho 08 bộ thiết bị đo tốc độ.



6 Bản quyền phần mềm 
nghiệp vụ xử phạt vi 
phạm an toàn giao 
thông
P/N: Mystic-SP
Hãng: LOVAD (VN)

* Quản lý nghiệp vụ xử lý vi phạm TTATGT:
- Kiểm duyệt các trường hợp vi phạm dựa trên thông 

tin chi tiết về vi phạm, hình ảnh, video bằng chứng.
- Hỗ trợ xử lý vi phạm: Hỗ trợ lập và quản lý thông báo 

vi phạm, cung cấp bằng chứng xử phạt nóng & xử phạt 
nguội, báo cáo thống kê dữ liệu xử lý vi phạm.

- Quản lý danh sách vi phạm: danh sách vi phạm chưa 
xử lý, danh sách vi phạm đã lập biên bản, danh sách 
vi phạm đã ra quyết định xử phạt không qua lập biên 
bản, danh sách vi phạm đã nộp phạt, danh sách black 
list.

- Tìm kiếm, lọc, sắp xếp dữ liệu xử phạt theo các tiêu 
chí.

- Tổng hợp, Báo cáo thống kê dữ liệu.
- Sẵn sàng gửi, đồng bộ thông tin vi phạm tới TTGS cấp 

trên.
- Gửi thông tin vi phạm tới đội tuần tra kiểm soát qua 

mobile app, Zalo, email.
- Cung cấp API kết nối tới CSDL đăng kiểm, CSDL 

Quốc gia về cư dân để đồng bộ dữ liệu phương tiện và 
chủ phương tiện.

- Cho phép thiết lập và quản lý các Biên bản vi phạm 
hành chính, các Quyết định xử lý xử phạt theo quy 
định.

- Cho phép theo dõi, quản lý quá trình xử lý vi phạm từ 
lúc ra biên bản đến lúc nộp phạt, quản lý hồ sơ xử phạt 
đối với từng trường hợp vi phạm theo quy định.

- Lưu trữ, tra cứu thông tin xử lý vi phạm trên hệ thống.
- Thống kê, báo cáo tổng hợp theo yêu cầu nghiệp vụ.

* Quản lý danh sách phương tiện trong diện kiểm soát
- Có thể tiếp nhận CSDL, hỗ trợ API cung cấp dữ liệu 

cho cơ quan đăng kiểm, CSDL của TTGS Cục CSGT, 
CSDL Quốc gia về cư dân để đồng bộ dữ liệu phương 
tiện và chủ phương tiện.

- Quản lý danh sách Blacklist: xe chưa nộp phạt, xe sử 
dụng biển số giả, xe hết hạn đăng kiểm, xe quá niên 
hạn sử dụng.

- Quản lý danh sách xe liên quan đến ANTTXH: xe mất 
cắp, xe tang vật, xe gây tai nạn bỏ chạy.

- Quản lý danh sách Whitelist: xe VIP, xe ưu tiên, xe 
cấp cứu, xe cứu hỏa…
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7 Bản quyền phần mềm 
phục vụ công tác chỉ 
huy, điều hành 
P/N: Mystic-CC 
Hãng: LOVAD (VN) 

* Quản lý nhiệm vụ giám sát an ninh 
- Quản lý phân cấp, phân quyền cán bộ, nhân sự của 

từng tổ/đội/nhóm theo cơ cấu tổ chức của từng đơn vị. 
- Quản lý phân công công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch 

công tác của từng đơn vị. 
- Điều phối phân loại các sự kiện, cảnh báo mà hệ thống 

ghi nhận được và phân bổ nhiệm vụ tới từng chiến sỹ 
trong đơn vị. 

- Cho phép quản lý giám sát quá trình thực hiện, xử lý 
công việc của từng cá nhân, đơn vị được phân công 
nhiệm vụ. 

- Hỗ trợ xác minh, phê duyệt, phản hồi các kết quả công 
việc, nhiệm vụ đã được phân công xử lý. 

* Cung cấp các tính năng nghiệp vụ cho các cá nhân, 
đơn vị chức năng nhận cảnh báo, quản lý cảnh báo, báo 
cáo qua thiết bị di động: 

- Tích hợp quản lý sự kiện giám sát an ninh của hãng 
thứ 3. 

- Tạo và phân quyền tài khoản người dùng theo chức 
năng nhiệm vụ của chiến sỹ: Cảnh sát giao thông, 
Cảnh sát an ninh. 

- Tiếp nhận các cảnh báo nghiệp vụ trật tự an toàn giao 
thông, nghiệp vụ giám sát an ninh. 

- Cung cấp các dữ liệu vi phạm hỗ trợ công tác xử lý xử 
phạt nóng. 

- Quản lý trạng thái xử lý các sự kiện, cảnh báo, vi 
phạm. 

- Thống kê, báo cáo tổng hợp theo yêu cầu nghiệp vụ. 
- Cung cấp tính năng tra cứu vi phạm cho người vi 

phạm theo các tiêu chí: 
 Theo Biển số phương tiện. 
 Theo số thông báo vi phạm. 

- Cung cấp các thông tin bằng chứng vi phạm như: 
 Thông tin phương tiện: Biển số xe. 
 Thông tin vi phạm: Thời gian vi phạm, địa điểm vi 

phạm, lỗi vi phạm, thiết bị phát hiện vi phạm. 
 Hình ảnh, video bằng chứng vi phạm. 
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