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Giới thiệu hệ thống CNTT Bộ Kế hoạch và Đầu tư1

Quá trình tiếp cận, triển khai ipv6 và kết quả đạt được2

Bài học kinh nghiệm3



1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG MẠNG CỦA BỘ KH&ĐT

• Trung tâm dữ liệu được xây dựng tại trụ sở chính của Bộ KH&ĐT, tại 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, với 24 tủ Rack, cùng

các hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng dựa trên Tiêu chuẩn TIA-942-2005.

• Trung tâm dữ liệu thực hiện chức năng xử lý kết nối mạng nội bộ, kết nối Internet và kết nối với các hệ thống mạng khác; vận

hành, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin của Bộ;…

• Hơn 1000 người dùng mạng nội

bộ, kết nối 04 khu vực: 6B

Hoàng Diệu, 65 Văn Miếu, 68

Phan Đình Phùng và D25 Cầu

Giấy;

• Hơn 60.000 tài khoản quản lý tập

trung, phục vụ kết nối mạng

không dây, xác thực các HTTT

nội bộ, HTTT phục vụ người dân

doanh nghiệp, HTTT quốc gia.

• Các HTTT quốc gia như: Đầu tư

công, giám sát đầu tư, đầu tư

nước ngoài,…



Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT, 

Quyết định số 433/QĐ-BTTTT năm 2011 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động thực 

hiện một số hoạt động quan trọng

2. QUÁ TRÌNH TIẾP CẬN, TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
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2008-2020

• Thực hiện nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, xây dựng Trung

tâm dữ liệu, đăng ký, sử dụng số hiệu mạng riêng, địa chỉ IPv4

riêng, triển khai kết nối BGP đa hướng

• Từ thời điểm này, toàn bộ thiết bị được đầu tư đều hỗ trợ IPv6

• Chủ động nghiên cứu IPv6 dưới hình thức nghiên cứu đề tài

khoa học

• Tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng IPv6 do VNNIC tổ chức
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2008-2020 VNNIC cấp phát tài nguyên IPv4 và IPv6

2. QUÁ TRÌNH TIẾP CẬN, TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC



2. QUÁ TRÌNH TIẾP CẬN, TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
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2021-2025

• Ban hành Kế hoạch chuyển đổi IPv6

tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sau khi hệ

thống mạng IPv6 quốc gia được hình

thành, đi vào hoạt động và các ISP hỗ

trợ hoạt động song song IPv4/IPv6,

theo Chương trình IPv6 for GOV, Bộ

KH&ĐT đã ban hành Kế hoạch triển

khai, giao nhiệm vụ cụ thể cho các

đơn vị liên quan

• Tiếp tục tham gia lớp đào tạo, bồi

dưỡng IPv6 do VNNIC tổ chức

• Tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo

Kế hoạch đã được phê duyệt

Quy hoạch IPv4, IPv6

Chương trình IPv6 for GOV



2. QUÁ TRÌNH TIẾP CẬN, TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
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04
Hoàn thành kết nối IPv4/IPv6 với 

Mạng truyền số liệu chuyên dùng 

Chính phủ
05

Hoàn thành Thực hiện kết nối, 

định tuyến qua IPv4/IPv6 03

01
Hoàn thành chuẩn bị tài nguyên số: 

Đăng ký địa chỉ IPv6 và thực hiện quy 

hoạch sử dụng địa chỉ phù hợp với 

kiến trúc mạng của Bộ

Hoàn thành chuyển đổi IPv4/IPv6 cho 

Trung tâm dữ liệu: Hệ thống mạng lõi, 

Hệ thống kết nối Internet, Hệ thống 

DNS, Cổng thông tin điện tử

Hoàn thành thử nghiệm, tiến tới 

triển khai IPv4/IPv6 cho hệ thống 

mạng nội bộ

Việc chuyển đổi IPv6 về hạ tầng mạng đã thành công, đối với các ứng dụng, dịch 

vụ sẽ được chuyển đổi dần, theo các chương trình, dự án đầu tư, nâng cấp.
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MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI

Announced as 2001:df5:3080::/48 (Informatics Center-Ministry of Planning and Investment) 

https://bgp.he.net/net/2001:df5:3080::/48
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MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI
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MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI



3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
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Bám sát chương 

trình, kế hoạch do 

cơ quan chủ trì tổ 

chức triển khai

Chủ động bồi 

dưỡng, đào tạo 

cán bộ kỹ thuật 

quản trị, vận hành 

hệ thống, đảm 

bảo các cán bộ 

này làm chủ được 

việc cấu hình hệ 

thống mạng của 

cơ quan

Chủ động phối 

hợp, tranh thủ sự 

hỗ trợ của các 

đơn vị liên quan, 

đặc biệt là 

VNNIC, Cục Bưu 

điện Trung ương, 

các ISP cung cấp 

kênh truyền, các 

ISP cung cấp dịch 

vụ tên miền

Xây dựng kế 

hoạch, trình cấp 

có thẩm quyền 

phê duyệt với các 

nhiệm vụ và trách 

nhiệm cụ thể giao 

cho các đơn vị 

liên quan



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
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