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KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI 
CHUYỂN ĐỔI IPV6 



10 bước chuyển đổi IPv6 cho hệ thống CNTT, Internet các cơ quan Nhà nước



Thông tin địa chỉ IPv6 & AS



• Ngày 27/6/2019 Sở TTTT trình UBND tỉnh công văn số 615/STTTT-CNTT

• Ngày17/7/2019 UBND tỉnh ban hành chỉ thị số 4855/UBND-CT

• Sở TTTT đã tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày

06/3/2021

Các văn bản liên quan



Quy hoạch IPv6 ban đầu



Chia dãy IPv6 /48 thành 4 dãy mạng /50:

• 1 dãy dành cho Trung tâm dữ liệu đặt tại HueIOC- Sở TTTT

• 1 dãy dành cho mạng WAN

• 1 dãy dành cho Trung tâm dữ liệu đặt tại Văn phòng UBND tỉnh

• Còn lại 1 dãy dự phòng

Quy hoạch theo tư vấn của VNNIC



Đối với mạng tin học diện rộng, chúng tôi chia dãy IPv6 /50 thành 256 dãy mạng con /58

Quy hoạch mạng WAN



Đối với từng đơn vị trực thuộc Sở, Ban, Ngành hay đơn vị cấp Xã, chúng tôi chia dãy mạng /58 thành 64 dãy mạng con /64

Quy hoạch chi tiết mạng LAN các đơn vị



Triển khai giải pháp kết nối mạng WAN Mô hình 6 (Mô hình tập trung lưu lượng WAN và Internet về điểm quản lý tập trung của
địa phương) Theo Công văn số 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn mô
hình tham chiếu về kết nối mạng cho bộ, ngành, địa phương.

Mô hình triển khai mang WAN



• Mạng diện rộng của tỉnh đã được kết nối 426 điểm

• Mỗi CBCCVC có thể đăng ký địa chỉ IPv6 trên “Hệ thống quản lý nhân sự ” và tự khai báo trên máy tính của mình.

Tích hợp với phần mềm “Hệ thống quản lý nhân sự ”



Đến nay đã có 6.257 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại 452 cơ quan, đơn vị nhà nước đã đăng ký và khai

báo địa chỉ IPv6 trên máy tính có kết nối mạng WAN

Kết quả triển khai



Chúng tôi triển khai IPv6 đồng loạt các trang, cổng thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng, đến nay đã triển khai

được 261 website chạy IPv6.

Chuyển đổi cổng thông tin và dịch vụ công



Trân trọng cám ơn!


