
Bộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VEỆT NAM 
---------------------  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: /QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày Á$L tháng ũếUnăm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thức đẩy phát triển IPv6 năm 2018 

của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPvổ quốc gia

B ộ TRƯỞNG Bộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và 
Truyền thông;

Căn cứ Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT ngày 06/5/2008 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới 
IPvổ;

Căn cứ Quyết định số 1909/QĐ-BTTTT ngày 03/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc kiện toàn thành viên Ban Công tác thúc đẩy 
phát triển IPvó quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam -  Thường trực Ban 
Công tác thúc đấy phát triến IPvó quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thúc đẩy phát triển 
IPv6 năm 2018 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể tò ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông 
tin và Truyền thông; các thành viên Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPvổ quốc 
gia; Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; Nhà 
đăng ký tên miền “Ếvn”, báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng họp, mạng xã hội 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.yfN^^

Nơi nhận:
- Như Điều 3; ^
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
-Lưu: VT, VNNIC(llOb).

KT. Bộ TRƯỞNG



KẾ HOẠCH THÚC ĐẦY PHÁT TRIỂN IPv6 NĂM 2018 CỦA BAN CÔNG TÁC 
THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPV6 QUÓC GIA

(Ban hành kèm theo Quyết định số ¿VỊ:/QĐ-B TTTT ngày Ậĩsthángậ&ĩăm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Iẵ Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách
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Nghiên cứu đề xuất chuyên đề IPvổ 
trong hoạt động của ủy  ban Quốc gia 
về ứng dụng CNTT.

Vụ CNTT, 
VNNĨC

VNNIC,
Cục Tin 
học hóa

-Nội dung chuyên đề IPvó được ừuứi lãnh 
đạo Bộ để báo cáo đề xuất ủy  ban Quốc 
gia về ứng dụng CNTT bổ sung nội dung 
chuyên đề IPvổ trong hoạt động của ủy 
ban.

Tháng
8/2018
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Nghiên cứu cơ chế thúc đẩy ừiển khai 
IPv6 cho khối cơ quan Đảng, Nhà 
nước

Cục Tin 
học hóa

VNNIC, 
Vụ CNTT, 
Cục Bưu 

điện Trung 
ương, Vụ 
Pháp chế

“ Nghiên cứu, bổ sung quy định bắt buộc 
hỗ trợ IPvổ ừong đầu tư, mua sắm, thuê 
sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sử 
dụng vốn nhà nước.
- Phổ biến, hướng dẫn ừiển khai quy định 
yêu cầu phải hỗ trợ IPv6 trong dịch vụ 
công trực tuyến, Chính phủ điện tô theo 
Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 
15/11/2017.

Tháng
12/2018
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Bổ sung nội dung yêu cầu hỗ ữợ5 sử 
dụng IPv6 trong các VBQPPL, 
chương trình, đề án về viễn thông và 
CNTT của Bộ Thông tin và Truyền 
thông; Nghiên cứu xây dựng cơ chế 
chính sách tạo lập thị ừường.

Cục Viễn 
thông

VNNIC, 
Vụ Pháp 

chế

- Nghiên cứu, bổ sung quy định, chính sách 
yêu cầu bắt buộc các ISP, các doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ 4G LTE đảm bảo cơ sở 
hạ tầng đáp ứng khả năng cung cấp dịch vụ 
IPv6 theo Kế hoạch hành động quốc gia về 
IPv6? áp dụng ừong cấp và gia hạn giấy

Tháng
12/2018
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phép cung câp dịch vụ.
-Kiểm ừa giám sát các nhà cung cấp dịch 
vụ 4G LTE trong ừiển khai IPvó theo cam 
kết khi được cấp, gia hạn giấy phép 4G.

Cục Viên 
thông, Vụ 
Quản lý 
doanh 

nghiệp, Ban 
Quản lý 
Chương 

ừình cung 
cấp dịch vụ 
viễn thông 
công ích

VNNIC

- Yêu cầu nhà đầu tư, nhà thầu trong các 
chương trình viễn thông công ích có lộ 
ừình hỗ trợ IPv6 theo đúng Kế hoạch hành 
động quốc gia về IPv6.

Tháng
12/2018

Các đơn vị 
chủ trì ừiển 
lchai nhiệm 

vụ liên 
quan

VNNIC

Nội dung IPv6 được bố sung đồng bộ trong 
xây dựng, triển khai các VBQPPL, chương 
trình, đề án về viễn thông và CNTT của Bộ 
Thông tin và Truyền thông, đặc biệt trong 
ừiển khai các văn bản: Quyết định số 
80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 Quy 
đixửi thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong 
cơ quan nhà nước; Quyết định số 
1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Phê duyệt 
Chưong ừình quốc gia về ứng dụng CNTT 
trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai

Thường
xuyên
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đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 36a/NQ- 
CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử; 
Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 
27/3/2015 Phê duyệt Chưang ừình mục 
tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT 
đến năm 2020, tầm nhìn đển năm 2025; 
Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 
22/9/2010 Phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam 
sớm thành nước mạnh về CNTT và truyền 
thông”; Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg 
ngày 27/7/2012 Phê duyệt Quy hoạch phát 
ừiển viễn thông quốc gia đến năm 2020 và 
Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 
21/01/2016 Phê duyệt Chưang trình phát 
ừiển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 
2020.
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BỔ sung cằc bộ tiêu chuẩn, quy chuần 
yêu cầu l<ihả năng đáp ứng, tính sẵn 
sàng với IPv6 của các thiết bị, hạ tầng 
thông tin,; mạng lưới của tổ chức, 
doanh nghiệp.

Vụ Khoa 
học và 

Công nghệ

Cục Viễn 
thông, 

VNNIC

- Bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về IPv6 được 
hoàn thiện và áp dụng thực tế.

Tháng
12/2018
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Thực hiện báo cáo, đánh giá khen 
thưởng hàng năm cho các đơn vị, 
doanh nghiệp.

VNNIC

Vụ Thi đua 
-Khen 
thưởng, 

Ban Công 
tác, các 
doanh 
nghiệp

- Báo cáo, khen thưảng cuối năm cho các 
đơn vị, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc 
trong công tác thúc đẩy, ừiển khai IPv6.

Tháng
12/2018

n Ệ Thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức
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Tổ chức hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam 
2018. VNNIC

33an Công 
tác, cơ quan 
Đảng, Nhà 
nước, các 

doanh nghiệp

- Hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam 2018 
với chủ đề: “IPv6 LTE & Content” tại 
Hà Nội. Các đơn vị, doanh nghiệp đã 
ừiển khai IPv6 ừìxứi bày chia sẻ kinh 
nghiệm (theo phân công của VNNIC).
- Workshop and conference tại Tp. Hồ 
Chí Minh về ừiển khai IPv6 cho cơ quan 
Đảng, Nhà nước.

Tháng
5/2018

1

Duy trì và phát triển trang tin về mức 
độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam 
(www.vietnamipv6ready.vn)

VNNIC Các đơn vị, 
doanh nghiệp

- Duy trì, cập nhật định kỳ hàng tháng 
mức độ sẵn sàng IPv6 của Việt Nam.

Thường
xuyên

http://www.vietnamipv6ready.vn
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Bổ sung nội dung về IPv6 vào các hội 
nghị, hội thảo, sự kiện chuyên môn 
trong lĩnh Yực viễn thông, CNTT của 
Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các đơn vị 
thuộc Bộ VNNIC

- Nội dung IPv6 được truyền thông trong 
các hội. thảo, hội nghị về Viễn thông, 
CNTT của Bộ Thông tin và Truyền 
thông.

Theo lịch 
các sự 

kiện năm 
2018
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Duy trì chuyên mục vê IPv6 trên 
Website của Bộ Thông tin và Truyền 
thông; Đưa tin bài và thực hiện công 
tác truyền thông về hoạt động của Ban 
Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 
quốc gia, các sự kiện IPv6 và hiện 
trạng triển khai IPv6 của Việt Nam.

Trung tâm 
Thông tin VNNIC

“ Các tin, bài cập nhật hoạt động của Ban 
Công tác, sự kiện về IPv6 được đưa trên 
Website của Bộ Thông tin và Truyền 
thông tại chuyên mục về IPv6.

Theo lịch 
của các 

hoạt 
động, sự 

kiện

Vietnamnet: 
, VTC, 

VTV, Tạp 
chí 

CNTT&TT

VNNIC

“ Đưa tin bài và thực hiện công tác 
truyền thông về hoạt động của Ban Công 
tác thúc đẩy phát ừiển IPv6 quốc gia, các 
sự kiện IPv6 và hiện trạng ừiển khai 
IPv6 của Việt Nam trong các ấn phẩm, 
chương trình phù hợp; Nghiên cứu lựa 
chọn phương thức truyền thông mới, 
hiệu quả.

Theo lịch 
của các 

hoạt 
động, sự 

kiện

Hiệp hội 
Internet 

Việt Nam
VNNIC

- Đưa nội dung truyền thông về IPv6 
trong các hoạt động phù họp của Hiệp 
hội.

Thường
xuyên
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Tăng cường thông tin tới khách hàng 
về các dịch vụ hỗ trợ IPv6 của doanh 
nghiệp.

Các doanh 
nghiệp

- Cung câp ữên Website của doanh 
nghiệp các thông tin, câu hỏi đáp về các 
dịch vụ hỗ trợ IPv6 để hướng dẫn khách 
hàng.

Thường
xuyên
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Thúc đẩy việc xin cấp và sử dụng địa 
chỉ IPv6 của các thành viên địa chỉ IP 
của VNNIC.

VNNIC Các tổ chức, 
doanh nghiệp

- Tăng số lượng các thành viên địa chỉ IP 
xin cấp và sử dụng-địa chỉ IPv6 tại Việt 
Nam.
- Hướng dẫn thành viên địa chỉ yêu cầu 
nhà cung cấp dịch yụ kết nối quảng bá 
các vùng IPv6 đã xin cấp.

Thường
xuyên

i l
Chia sẻ kinh nghiệm, bài học từ việc 
triển khai thành công dịch vụ IPv6.

FPT 
Telecom, 

VNPT, FPT 
Online

VNNIC
“ Chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong 
việc ừiển khai thành công IPvó trên 
mạng lưới và địch vụ.

Theo lịch 
! sự kiện 

trong 
năm

Thúc đẩy nhận thức về yêu cầu 
chuyển đổi IPvổ cho các doanh nghiệp 
Startup ừong lĩnh vực CNTT 1

VNNIC
- Các doanh nghiệp Startup được tham 
gia vào một trong các sự kiện thúc đẩy 
phát triển IPv6.

Theo lịch 
sự kiện 
trong 
nămHI

III. Tư vấn, đào tạo, hựp tác quốc tế

§ i f
Đ ■' ằ ■

iiillSÉliír* ■ ■ ;

■pvề

■ V 
* *■ ¡ ¡ ¡ É M

i

Đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng 
về công nghệ IPv6 cho các Sở Thông 
tin và Truyền thông.

VNNĨC

Cấc Sở 
Thông tin và 

Truyền 
thông

“Tổ chức đào tạo cho các Sở Thông tin 
và Truyền thông về nội dung thúc đẩy 
ừiển khai IPvó.

Thượng
xuyên
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Tổ chức chương trình đào tạo chuyên 
sâu về triển khai IPv6 trong mạng lưới 
và dịch vụ cho khối các cơ quan Đảng 
và Nhà nước.

VNNIC Cục Bưu 
điện Trung 

ương

- Khóa đào tạo chuyên sâu về triển 
khai IPv6 cho ừong mạng lưới và dịch 
vụ cho khối các cơ quan Đảng và Nhà 
nước.

Tháng
9/2018
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HỖ ừợ tư vấn lập kế hoạch, triển khai 
IPv6 cho khối cơ quan Đảng, Nhà nước VNNIC

Cục Tin học 
hóa, Cục 
BĐTỪ

Hỗ ừợ tư vấn lập kế hoạch, triển khai 
IPv6 cho khối cơ quan Đảng, Nhà 
nước.

Thường
xuyên
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Đào tạo về công nghệ IPvổ trong 
chuyên ngành công nghệ thông tin và 
điện tủ’ viễn thông.

Cục Công 
nghệ Thông 

tin -  Bộ 
Giáo dục và 

đào tạo

Học viện 
Công nghệ 
Bưu chính 

Viễn thông, 
các trương 

đại học, cao 
đẳng

- Tiếp tục duy trì, phát triển nội dung 
về công nghệ IPv6 cho sinh viên các 
trường đại học và cao đẳng chuyên 
ngành CNTT và điện tử viễn thông 
theo quy định tại khoản 5, Điều 18, 
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của 
Chính phủ (hoặc theo VBQPPL thay 
thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP).

Thường
xuyên
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. Hợp tác về công tác triển khai IPv6 với 
Bộ Bưu chính Viễn thông Lào, Ẩn Độ, 
Hàn Quốc

VNNIC Ban Công 
tác

- Phối hợp ữao đổi, làm việc, đào tạo 
(nếu cần thiết) trong mối quan hệ họp 
tác song phương giữa Bộ Thông tin và 
Truyền thông Việt Nam và Bộ Bưu 
chính Viễn thông Lào.
- Triển khai chương trình làm việc với 
đối tác Ắn Độ, Hàn Quốc về IPv6 theo 
thỏa thuận hợp tác.

Theo lịch 
họp tác
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Tham gia các diễn đàn, sự kiện quốc tế 
vềIPv6 VNNIC

Các đơn vị 
thuộc Bộ 

Thông tin và 
Truyền 

thông, Các 
doanh 
nghiệp

- Tham gia các diễn đàn IPv6 khu vực 
và thế giới.

Theo lịch 
sự kiện 
quốc tế

HP®pupi

IV. Phát triển cơ sử hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6
R:*S5.;i
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Tăng cường kết nổi và lưu lượng IPv6 
ừao đổi qua mạng IPv6 quốc gia. VNNIC Các doanh 

nghiệp ISP

- Mở rộng Hệ thống ĐNS quốc gia hỗ trợ 
IPv6;
- Tăng số lượng ISP kết nối IPvổ qua 
VNIX, kết nối với nhau, kết nối quốc tế, 
tăng lưu lưạtig thựcễ

Thường
xuyên

li Triển khai IPv6 trong các kết nối 
ngang hàng giữa các doanh nghiệp; mở 
rộng kết nối IPvó quốc tế.

Các doanh 
nghiệp ISP

- Doanh nghiệp ISP lớn có kết nối 
IPv6/IPv4 với nhau.
- Mở rộng về các hướng và lưu lượng IPv6 
đi quốc tế.

Thường
xuyên

1

Mở rộng phạm vi ừiển khai IPv6 và 
tăng cường lưu lượng IPv6 ùễên mạng 
truyền số liệu chuyên dùng cùa các cơ 
quan Đảng, Nhà nước.

Cục Bưu 
điện Trung 

ương

Các đơn vị 
chuyên ừách 
CNTT của 

khối cơ quan 
Đảng, Nhà

- Mở rộng dịch vụ hỗ trợ IPv6 và tăng lưu 
lượng IPv6 trên mạng ừuyền số liệu 
chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà 
nước, đặc biệt là lưu lượng từ mạng Vãn 
phòng Trung ương Đảng, Văn phòng

Tháng
12/2018
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nước Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ 
Thông tin và Truyền thông.
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Triển khai IPv6 cho chính phủ điện tử, 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4, hệ thống máy tính kết nối Internet

Đơn vị 
chuyên 
ừách 

CNTT của 
cơ quan 

Đảng, Nhà 
nước

Cục Tin học 
hóa, Cục 
Bưu điện 

Trung ương, 
VNNIC, cac 

doanh 
nghiệp

- Triển khai kích hoạt hỗ trợ IPv6 cho các 
Website cổng thông tin của cơ quan nhà 
nước.
- Nghiên cứu ừiển khai ứng dụng IPv6 cho 
các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4 và hệ thống máy tính kết nối 
Internet.

Tháng
12/2018
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Triển khai IPv6 cho ứng dụng công 
nghệ thông tin nội bộ

Các đoa 
vị, doanh 
nghiệp

Triển khai IPv6 cho các ứng dụng CNTT 
nội bộ đơn vị, doanh nghiệp: WiFi, mạng 
văn phòng, Website....

Thường
xuyên
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Tổ chức chương ừình làm việc của Ban 
Công tác với các đơn vị, doanh nghiệp 
để đánh giá mức đô ừiển khai và thúc 
đẩy việc cung cấp dịch vụ thực tế trên 
nền IPv6, tăng cường tỉ lệ người sử 
dụng và lưu lượng IPv6 của Việt Nam.

VNNIC

Ban Công 
tác, các đơn 
vị có liên 

quan

- Chương trình làm việc của Ban Công tác 
với các đơn vị, doanh nghiệp để đánh giá 
mức độ triển khai và thúc đẩy việc cung 
cấp dịch vụ thực tế trên nền IPv6 theo Kế 
hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018.

Tháng
9/2018

88111 Mở rộng dịch vụ IPv6 tới người sử dụng:
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l i | | '  Mở rộng cung cấp địch vụ IPv6 cho 
p m  khách hàng:
¡ ¡ ¡ li - Khách hàng băng rộng cố định.
B pfj - Khách hàng sử dụng dịch vụ kết nối 
m in  Internet.

Các doaxứi 
nghiệp ISP

Cục Viễn 
thông, 

VNNIC

- Các doanh nghiệp lớn thực hiện cung câp 
dịch vụ IPv6 cho khách hàng FTTH; Nhân 
rộng việc cung cấp IPv6 cho khách hàng 
băng rộng cố định với tỉ lệ tăng trưởng đều 
hàng năm.
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ hoàn thiện 
công tác thử nghiệm và đi đến triển khai 
chính thức IPv6 cho khách hàng băng rộng 
cố định.
- Mở rộng triển khai dịch vụ IPv6 cho 
khách hàng kết nối Internet.
- Triển khai nghiên cứu, xây dựng cách 
thức đo kiểm chất lượng dịch vụ ừên nền 
tảng địa chỉ IPv6.

Tháng
12/2018

||jlỊ |l Cung cấp dịch vụ hosting IDC hỗ ừợ 
¡¡S lp  song song IPv4/EPv6ễ

Các doanh 
nghiệp 

cung cấp 
dịch vụ 
hosting 

IDC

VNNIC

- Dịch vụ hosting cung cấp cho khách 
hàng hỗ ừợ song song IPv4/IPvố.
- Chú trọng tư vấn và cung cấp dịch vụ hỗ 
ừợ EPv4/IPv6 cho khối cơ quan Đảng, Nhà 
nước.

Tháng
12/2018

£ 5 1  Triển khai cung cấp IPv6 trong dịch’ vụ
I I P  4G LTE.

Các doanh 
nghiệp 

được cấp 
giấy phép 

4G

VNNIC

- Triển khai IPv6 cho thuê bao dịch vụ 4G 
LTE trong năm 2018.
- Mở rộng thực hiện cung cấp dịch vụ 
IPv6 cho thuê bao di động 4G LTE.

Tháng
12/2018

PỊPII Thực hiện kích hoạt hỗ trợ và dán nhãn Các doanh VNNIC - Các doanh nghiệp thực hiện kích hoạt hỗ 1 Tháng
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IPv6 ready logo cho các Website thông 
tin.

nghiệp,
Các cơ 
quan 

Đảng, Nhà 
nước

trợ IPv6 và gán nhãn IPv6 ready logo cho 
trang chủ và các Website cung cấp dịch vụ 
của doanh nghiệp.
- Các cơ quan Đảng, Nhà nước kích hoạt 
hỗ ừợ IPv6 cho công thông tin điện tử và 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 
4; triển khai gán nhãn IPv6 ready logo cho 
Website đã hoạt động với IPv6.

12/2018

7.5 Kích hoạt hỗ trợ IPv6 cho các dịch vụ 
nội dung số

Các doanh 
nghiệp 

cung cấp 
dịch vụ nội 

dung số

VNNIC

- Kích hoạt hỗ trợ IPv6 trên các dịch vụ 
nội dung số.
- Mở rộng phạm vi ừiển khai IPv6 cho các 
dịch vụ nội dung số, ứng dụng, phần mềm

Tháng
12/2018

7.6 Hỗ trợ IPv6 đối với dịch vụ đăng ký, 
duy frì, hosting tên miền “.vn”

Các Nhà 
đăng ký 
tên miền 

“.vn”

VNNIC

- Các Nhà đăng ký tên miền “.vn” đảm 
bảo hệ thống quản lý, cung cấp dịch vụ 
đăng ký tên miền “.vn” và hệ thống máy 
chủ DNS cung cấp dịch vụ cho tên miền 
“.vn” hỗ trợ song song IPv4/IPv6.
- Kích hoạt Website ừang chính cung cấp 
dịch vụ tên miền “.vn” hoạt động với 
IPv6.

Tháng
12/2018
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7.7
Sản xuất thiết bị; nghiên cứu dịch vụ 
IoT và các dịch vụ Internet khác hỗ trợ 
IPv6

Các doanh 
nghiệp

Vụ Khoa 
học và Công 

nghệ

- Triên khai sản xuât thiêt bị bảo đảm hô 
ừợ IPv6.
- Nghiên cứu dịch vụ IoT và các dịch vụ 
Internet khác trên nền tảng IPv6.
- Nghiên cứu công tác bảo đảm an toàn 
bảo mật cho các dịch vụ IoT trên nền tảng 
IPvó.

Thường
xuyên


