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1. Sơ lược về VNPT

❑ Một trong những doanh nghiệp Viễn
thông, CNTT hàng đầu Việt Nam; top 55
thương hiệu Viễn thông trên toàn thế giới.

❑ Dịch vụ đa dạng:
➢ Thoại: cố định, di động 2G/3G/4G/5G.
➢ Internet cáp quang.
➢ Truyền số liệu.
➢ Truyền hình.
➢ Các giải pháp CNTT về chính phủ điện

tử, y tế, giáo dục, tài chính,….
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1. Sơ lược về VNPT

Thị phần doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
điện thoại di động tại Việt Nam năm 2021 

Thị phần doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
Internet tại Việt Nam năm 2021 

Nguồn: sách trắng Viễn thông, CNTT Việt Nam (Bộ thông tin và Truyền thông)
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1. Sơ lược về VNPT

> 40 TỈNH/THÀNH PHỐ
đã hợp tác với VNPT về xây dựng đề án
và triển khai các nội dung liên quan tới
thành phố thông minh

> 45 ĐƠN VỊ
gồm Văn phòng chính phủ, các bộ, đơn
vị ngang cấp Bộ, các tỉnh, thành phố,
các huyện, … đã hợp tác để xây dựng
Trung tâm điều hành thông minh - IOC

> 50 TỈNH/THÀNH PHỐ
đã ký thoả thuận hợp tác chiến lược với
VNPT về chuyển đổi số.

NHIỀU DỊCH VỤ CÔNG
Trục liên thông văn bản điện tử, CSDL 
quốc gia về dân cư, hệ thống iGate, 
iOffice, y tế, giáo dục điện tử, nông 
nghiệp thông minh…..
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KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI 
IPv6 TẠI KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC2 
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2. Kết quả và kinh nghiệm triển khai IPv6 tại khối cơ quan Nhà nước

Quá trình phát triển và cạn kiệt của địa chỉ IPv4
❑ Sự suy giảm địa chỉ IPv4 đã được dự đoán từ cuối những năm 1980.
❑ Từ năm 2011, thế giới đi vào giai đoạn cạn kiệt địa chỉ IPv4.
❑ IPv6 có nhiều ưu điểm vượt trội so với IPv4:

❖ Không gian địa chỉ rất lớn.
❖ Hỗ trợ các công nghệ, dịch vụ mới: IoT, blockchain, web 3.0,….

Chuyển đổi sang IPv6 là xu thế tất yếu.

SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TRIỂN KHAI IPv6
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2. Kết quả và kinh nghiệm triển khai IPv6 tại khối cơ quan Nhà nước

Hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật hỗ trợ thúc đẩy phát triển IPv6 tại Việt Nam
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2. Kết quả và kinh nghiệm triển khai IPv6 tại khối cơ quan Nhà nước

Đầy đủ văn bản, QPPL hỗ trợ triển khai IPv6 tại khối cơ quan Nhà nước

➢ VB 1541/BTTTT-VNNIC ngày 17/5/2020: 
“Tăng cường ứng dụng IPv6 trong mạng lưới, 
dịch vụ của CQNN”.
➢ VB 273/BTTTT-CBĐTƯ ngày 31/01/2020:
“Hướng dẫn mô hình tham chiếu kết nối mạng 
Bộ, ngành, địa phương: quy hoạch IPv6, triển khai 
IPv6,….”

➢ NĐ 72/2013/NĐ-CP: “Thúc đẩy phát triển IPv6”.
➢ NĐ 73/2019/NĐ-CP: “Thuyết minh, thẩm định dự án 

đầu tư cần đảm bảo yêu cầu hỗ trợ IPv6”.

➢ TT 39/2017/TT-BTTT: “Tiêu chuẩn kết nối liên mạng 
LAN/WAN qua IPv6 là bắt buộc đối với các thiết bị có kết 

nối Internet”.
➢ TT 32/2017/TT-BTTT: “Cổng thông tin điện tử, 

dịch vụ công trực tuyến,… hỗ trợ IPv6”.

➢ QĐ 149/QĐ-TTg ngày 21/01/2016: ”100% trang thông tin điện tử, 
dịch vụ công,… của các cơ quan Nhà nước hỗ trợ 

đồng thời IPv4 và IPv6”.
➢ QĐ 749/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt chương trình 

chuyển đổi số quốc gia: “Chuyển đổi toàn bộ mạng 
Internet Việt Nam sang ứng dụng IPv6”.
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2. Kết quả và kinh nghiệm triển khai IPv6 tại khối cơ quan Nhà nước

7

Năm Kế hoạch IPv6 Quốc gia Lộ trình IPv6 VNPT

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI IPv6 CỦA VNPT
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2. Kết quả và kinh nghiệm triển khai IPv6 tại khối cơ quan Nhà nước

Tháng 11/2016: 1 trong các doanh nghiệp tiên phong chính thức cung
cấp IPv6 cho thuê bao Internet FTTH.

Tháng 5/2018: doanh nghiệp viễn thông đầu tiên tại Việt Nam cung
cấp IPv6 cho thuê bao di động.

Tháng 6/2022: kết quả triển khai IPv6 tại VNPT:
❖ 86% thuê bao Internet FTTH.
❖ 75% thuê bao di động.
❖ 100% hạ tầng IDC.
❖ 70% lưu lượng quốc tế.



Giai đoạn 3  – Triển khai chính thức
✓ Bước 9: Triển khai IPv6 cho các đơn vị trực thuộc.
✓ Bước 10: Triển khai IPv6 cho Trung tâm tích hợp dữ liệu….

Giai đoạn 2  – Thử nghiệm
✓ Bước 5: Kết nối IPv6 với các doanh nghiệp cung cấp kết

nối Internet.
✓ Bước 6: Rà soát, hoàn thiện phần mềm, ứng dụng.
✓ Bước 7: Thử nghiệm.
✓ Bước 8: Đánh giá kết quả thử nghiệm.

Giai đoạn 1 – Chuẩn bị: tạo tiền đề cho việc triển khai
✓ Bước 1: Đào tạo, truyền thông.
✓ Bước 2: Lựa chọn giải pháp.
✓ Bước 3: Lập kế hoạch thực hiện.
✓ Bước 4: Đăng ký, quy hoạch tài nguyên.

2. Kết quả và kinh nghiệm triển khai IPv6 tại khối cơ quan Nhà nước

Các giai đoạn triển khai
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2. Kết quả và kinh nghiệm triển khai IPv6 tại khối cơ quan Nhà nước

Toàn bộ kết nối Internet VNPT cung
cấp cho các cơ quan Nhà nước trên
toàn quốc hỗ trợ dual-stack IPv4/IPv6

1

Các dịch vụ Chính phủ điện tử hỗ
trợ dual-stack ngay từ đầu

Toàn bộ hạ tầng IDC hỗ trợ dual-
stack

3

2

❖ Dịch vụ 1 cửa iGate: > 40 tỉnh/TP và
các Bộ, ngành.

❖ Dịch vụ văn bản điện tử iOffice: > 50
tỉnh/TP.

❖ Trung tâm Điều hành thông minh: >
45 đơn vị (bao gồm các Bộ, ngành,
tỉnh/TP).

❖ Hệ thống eCabinet: > 20 tỉnh/TP.
❖ Hệ thống vnPortal: > 30 tỉnh/TP.
❖ Trục liên thông văn bản quốc gia.
❖ Cổng dịch vụ công quốc gia.
❖ Hệ thống CSDL quốc gia về dân cư.
❖ Các dịch vụ y tế, giáo dục điện tử,

nông nghiệp thông minh,… triển
khai trên toàn quốc.
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2. Kết quả và kinh nghiệm triển khai IPv6 tại khối cơ quan Nhà nước

CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH 
TRIỂN KHAI VÀ PHỔ BIẾN IPv6 TẠI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

15

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức
của Lãnh đạo và nhân viên về vai
trò quan trọng và tất yếu của IPv6
đối với các dịch vụ Viễn thông,
CNTT và chiến lược chuyển đổi số
quốc gia tại Việt Nam.

Đào tạo, chuẩn bị nhân sự phụ
trách triển khai IPv6.

Cần có đơn vị chủ trì lập kế hoạch
chi tiết và đôn đốc các công việc
liên quan đến triển khai theo kế
hoạch.

Rà soát, đánh giá khả năng hỗ trợ
IPv6 của thiết bị mạng, thiết bị
đầu cuối người dùng, hệ thống
phần mềm, trung tâm dữ liệu…...
Chuẩn bị kinh phí phục vụ thay
thế, nâng cấp hạ tầng, phần
mềm,…. (nếu cần) để đảm bảo
triển khai IPv6 toàn trình.
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ĐỀ XUẤT3 



3. Đề xuất đối với Bộ Thông tin và Truyền thông/VNNIC

17

Tăng cường tuyên truyền đến các đơn vị, cơ quan Nhà nước về vai trò
của IPv6 đối với công tác chuyển đổi số tại từng đơn vị.

Tiêu chuẩn hoá các thiết bị Viễn thông, CNTT; yêu cầu thiết bị hạ tầng và
thiết bị đầu cuối sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam phải hỗ trợ IPv6.

Có chính sách khuyến khích và yêu cầu các nhà cung cấp phần mềm,
dịch vụ nội dung,.... tại Việt Nam phải cung cấp sản phẩm hỗ trợ IPv6.

Có chính sách hỗ trợ các ISP trong việc tư vấn, hướng dẫn, phối hợp triển
khai IPv6 cho các cơ quan Nhà nước.

Tăng cường đào tạo, phổ cập kiến thức về IPv6 cho nhân sự kỹ thuật và
nhân sự quản lý của khối cơ quan Nhà nước.

Tăng cường tổ chức các sự kiện, diễn đàn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm
triển khai IPv6 giữa ISP và cơ quan Nhà nước.

Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các chương trình, dự án quốc gia sử dụng IPv6.

Tăng cường hợp tác quốc tế về IPv6.



3. Đề xuất đối với các Bộ, ngành, tỉnh/TP
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Sớm ban hành kế hoạch và chuẩn bị nguồn lực để chuyển đổi IPv6, hoàn tất
trước 2025 để phù hợp với kế hoạch chuyển đổi số quốc gia

Cần theo dõi sát quá trình thực hiện, đúc kết kinh nghiệm để
cập nhật/điều chỉnh qua mỗi giai đoạn.

Hành động quyết liệt để thực hiện chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới,
dịch vụ của đơn vị mình.

Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin, nâng cao chất
lượng dịch vụ.

Nhận thức đúng mức tầm quan trọng của chuyển đổi IPv6 đối với mạng lưới,
dịch vụ của Cơ quan Nhà nước.



TRÂN TRỌNG 

CẢM ƠN !

19


