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Tại sao triển khai IPv6?

IPv6 quyết định sự phát triển Internet với nhiều dịch vụ mới như IoT, Smart City, 4G, 5G … 

TIÊU CHUẨN, CÔNG NGHỆ
• IAB: Dừng phát triển tiêu chuẩn IPv4.
• Xu thế IPv6-Only.
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TT Quốc gia Tỷ lệ IPv6
1 Bỉ 58.32%
2 Hoa Kỳ 51.81%
3 Ấn Độ 45.07%
4 Đức 43.14%
5 Malaysia 39.54%
6 Hy Lạp 38.07%
7 Việt Nam 34.08%
8 Đài Loan 33.35%
9 Nhật Bản 33.35%
10 Luxembourg 32.18%

IPv6 CHO DỊCH VỤ NỘI DUNG
Doanh nghiệp nội dung lớn đã chuyển
đổi IPv6; Lên Kế hoạch tắt dần mạng
IPv4
• Google; Youtube
• Facebook; Instagram
• Microsoft
• Akamai
• LinkedIN
• CNN ….

IPv6 CHO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Nhiều quốc gia chú trọng chuyển đổi
IPv6 cho mạng Government IT.
• Trung Quốc: 67,7% Website 

CQNN chạy IPv6;
• Malaysia: 50% Website CQNN 

chạy IPv6.
• Hoa Kỳ: Yêu cầu bắt buộc chuyển
đổi IPv6 cho Government IT, 
Website, dịch vụ trực tuyến …

1. Quốc tế đã triển khai IPv6



Hạ tầng mạng IPv6 quốc gia:
• Hệ thống DNS quốc gia: 6/7 cụm

máy chủ hỗ trợ IPv6.
• VNIX: 17/20 ISP kết nối qua v4/v6.

Hạ tầng mạng dịch vụ Internet
• FTTH: 8,6 triệu thuê bao có IPv6.
• 3G/4G: 8,5 triệu thuê bao có IPv6.
• Web: 6000 Website IPv6 dưới .vn.

Bộ TTTT
Mic.gov.vn

Bộ TNMT Long	An,	
LâmĐồng

Kết quả chung: Tỷ lệ IPv6 đạt 34,08%, thứ 2 ASEAN, thứ 4 
Châu Á - Thái Bình Dương, thứ 7 toàn cầu (nguồn APNIC), hơn
17.680.000 users (nguồn Cisco).

Đồng	Nai,
Đà Nẵng

STTTT
TP.	HCM

VNNIC
58%

Cục
BĐTW

(MTSLCD)

FPT	Telecom
25%

MobiFone
15%

VnExpress
(FPT	Online)

NetNam CMC
(IDC,	Cloud)

VCCorp
(cloud)

SCTV
(nội dung)

iNET
(tênmiền)

Viettel
39%

VNPT
35%

2. Hạ tầng IPv6 trong nước đã sẵn sàng



Số lượng học viên được đào tạo IPv6

• Các CQNN, doanh nghiệp đã được tập huấn, đào tạo IPv6.
• Số lượng: >1.600 cán bộ.

• Doanh nghiệp: 800.
• CQNN: 800 (chương trình riêng).

Làm việc với Sở TTTT Tp. HCM

Tập huấn IPv6 cho CQNN miền Trung, Tây Nguyên

3. Nguồn nhân lực cơ bản đã sẵn sàng



• Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, Điều 18 “Thúc đẩy ứng dụng IPv6”:
• CQNN khi đầu tư, mua sắm các thiết bị mới có kết nối Internet phải bảo đảm hỗ trợ IPv6.
• Nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu các thiết bị, phần mềm và hoạt động ứng dụng IPv6 

khác được hưởng các mức ưu đãi theo Luật công nghệ cao.
• Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT: Tiêu chuẩn kết nối Liên mạng LAN/WAN qua IPv6 là bắt 

buộc đối với các thiết bị có kết nối Internet.
• Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT: Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 hỗ trợ thế hệ địa chỉ mới IPv6 theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.
• Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6:

§  Giao nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể cho các CQNN.
§ Sở TT&TT: Chủ trì công tác thúc đẩy triển khai IPv6 tại địa phương

4. Cơ sở pháp lý (1/2)



• Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg: “Phát triển ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện 
đại, sử dụng hiệu quả tài nguyên viễn thông trên nền tảng mạng lõi thế hệ sau, 
mạng truy nhập băng rộng, mạng Internet IPv6, mạng truyền dẫn, phát sóng phát 
thanh, truyền hình số phù hợp với điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp, nhằm 
cung cấp đa dịch vụ trên một hạ tầng viễn thông thống nhất”.

• Quyết định số 149/QĐ-TTg: “Thúc đẩy triển khai thực hiện Kế hoạch hành
động quốc gia về IPv6, phát triển ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, sử dụng
hiệu quả tài nguyên viễn thông trên nền tảng mạng lõi thế hệ sau, mạng truy cập
băng rộng và mạng Internet IPv6”

4. Cơ sở pháp lý (2/2)



Hiện trạng triển khai IPv6 của CQNN và doanh nghiệp nội dung còn thấp

DỊCH VỤ NỘI DUNG
• Ứng dụng IPv6 của mảng nội

dung còn rất thấp;
• Mới có khoảng 20 Website nội

dung, trang thông tin điện tử
tổng hợp hoạt động trên nền
IPv6 (chiếm tỷ lệ 3,5%).

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
• Ứng dụng IPv6 của CQNN còn

rất thấp;
• Hiện mới có 61 Website CQNN

hoạt động tốt với IPv6 (chiếm
tỷ lệ 2,2%).

Cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp nội dung cần đẩy mạnh chuyển đổi IPv6
hướng tới hoàn thành tổng thể Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6



Cách thức triển khai IPv6 như thế nào?

NỘI DUNG



ü Thúc đẩy
ü Hỗ trợ
ü Kết nối

ü Chuyển đổi IPv6.
ü Bắt kịp xu thế công

nghệ, hiện trạng, 
quy định

ü Hỗ trợ CQNN, DN Nội
dung.

ü Cung cấp dịch vụ hỗ trợ
IPv6.
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Cách thức triển khai IPv6
1. Cơ quan nhà nước:
• Xây dựng đề án, kế hoạch chuyển đổi IPv6 với 03 Giai đoạn - 10 bước

(tham khảo hướng dẫn của VNNIC); Xây dựng, lồng ghép kế hoạch
chuyển đổi IPv6 trong kế hoạch ứng dụng CNTT.

• Thứ tự ưu tiên chuyển đổi IPv6:
• Cổng thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;
• Hệ thống IT cơ bản truy cập Internet;
• Chuyển đổi Trung tâm tích hợp dữ liệu;
• Sẵn sàng triển khai IPv6-only.

• Làm việc với các doanh nghiệp ICT (ISP, Hosting, NĐK … ) đối với các
dịch vụ liên quan.

• Chuyển đổi các dịch vụ nội bộ kết nối mạng TSLCD sang IPv6.

Cơ quan Nhà nước | Tập trung, dứt điểm



Cách thức triển khai IPv6
2. Doanh nghiệp nội dung:
• Báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, doanh

nghiệp ứng dụng OTT, phần mềm … chuyển đổi hỗ trợ IPv6.
• Làm việc với các doanh nghiệp ICT (ISP, Hosting, NĐK … ).

Doanh nghiệp nội dung | Chuyển đổi bắt kịp công nghệ
3. IDC, Cloud
• IDC, Cloud lớn toàn cầu đã hỗ trợ IPv6; các App lớn đều yêu cầu

hỗ trợ IPv6 (Google Store, Apple Store).
• Ngôn ngữ lập trình đã sẵn sàng IPv6.
• Cung cấp dịch vụ, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho CQNN, doanh

nghiệp nội dung.
Doanh nghiệp IDC, Cloud | Bật IPv6 lên



Chương trình hỗ trợ triển khai IPv6 cho CQNN

1. Mục tiêu: Hỗ trợ khối CQNN trong triển khai IPv6.
2. Nội dung:
• Hướng dẫn đăng ký địa chỉ IP/ASN độc lập.
• Tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi IPv6.
• Chương trình đào tạo, tập huấn (dành riêng cho CQNN).
• Tài liệu tham khảo.

3. Địa chỉURL: https://vnnic.vn/IPv6ForGov

Khai trương Chương trình hỗ trợ triển khai IPv6 cho CQNN

IPv6 For Gov



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


