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CHỈ THỊ
Về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6
Sau hơn 10 năm chính thức kết nối Internet toàn cầu, Internet Việt Nam đã có bước phát
triển nhanh chóng và đóng vai trò ngày càng to lớn trong đời sống xã hội, mang lại nhiều lợi ích
cho người sử dụng, cho doanh nghiệp và góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống
người dân và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Tuy nhiên, sự bùng nổ của Internet trong những năm gần đây đã dẫn đến nguồn tài
nguyên địa chỉ Internet IPv4 được tiêu thụ một cách nhanh chóng. Với tổng số khoảng 4 tỷ địa
chỉ Ipv4, cộng đồng Internet toàn cầu đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt địa chỉ IPv4 trong
khoảng từ 2 đến 4 năm nữa (theo số liệu công bố của Trung tâm Thông tin mạng Châu Á – Thái
Bình Dương). Việc chuyển sang sử dụng thế hệ địa chỉ mới IPv6 thay thế cho IPv4 đang là một
yêu cầu cấp thiết, vừa để nhằm đảm bảo cho sự phát triển liên tục của hoạt động Internet, vừa
phát huy các lợi thế vượt trội về công nghệ mới của IPv6 so với IPv4. Thực tế những năm vừa
qua, trong khi nhiểu nước đã triển khai cung cấp dịch vụ trên IPv6 thì tại Việt Nam, nhận thức
của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về sự cần thiết phải chuyển đổi sang sử dụng IPv6 vẫn
còn hạn chế; việc đăng ký sử dụng IPv6 tại Việt Nam còn tiến triển rất chậm.
Để thúc đẩy sử dụng thế hệ địa chỉ mới IPv6, bắt kịp với các công nghệ, dịch vụ mới, đáp
ứng kịp thời nhu cầu sử dụng địa chỉ trong thời gian tới, tạo đà đẩy mạnh triển khai ứng dụng
công nghệ thông tin trong xã hội và triển khai chính phủ điện tử, Bộ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông chỉ thị cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện những công việc trọng
tâm sau:
1. Tuyên truyền phổ biến và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sử
dụng IPv6

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử
dụng IPv6, coi việc triển khai IPv6 là yếu tố then chốt để phát triển Internet cả về số lượng địa
chỉ lẫn các tính năng ưu việt về an toàn bảo mật, định tuyến, quảng bá, phù hợp với các công
nghệ mới ứng dụng trên Internet trong tương lai.
Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Trung tâm Thông tin phổ biến chỉ thị này đến các đơn
vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Các cơ quan thông tin, báo chí trong ngành thông tin truyền thông tăng cường truyên
truyền, phổ biến, đưa tin, bài về tình hình triển khai sử dụng địa chỉ IPv6 tại Việt Nam và trên
thế giới; xuất bản các ấn phẩm, tài liệu về IPv6. Mở các diễn đàn để trao đổi thông tin và thu
thập ý kiến phản hồi từ xã hội, doanh nghiệp và người sử dụng về IPv6.
Các Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức sử
dụng IPv6 đối với mạng lưới cơ sở hạ tầng truyền thông của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
tại địa phương.
2. Nhanh chóng triển khai kết nối, sử dụng và cung cấp các dịch vụ trên nền IPv6
Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với VNNIC và các đơn vị liên quan, nhanh chóng trình
Lãnh đạo Bộ ra quyết định thành lập Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 (IPv6 Task Force)
làm đầu mối nghiên cứu hoạch định chiến lược phát triển và ứng dụng IPv6, xây dựng kế hoạch
và lộ trình triển khai việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 tại Việt Nam.
Vụ Kế hoạch – Tài chính nghiên cứu, đề xuất các cơ chế hỗ trợ về phí, lệ phí đăng ký sử
dụng IPv6, chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet triển khai
việc kết nối IPv6 qua trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX.
Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin nghiên cứu việc đưa ra yêu cầu phải sẵn sàng hỗ trợ
đồng thời IPv4 và IPv6 đối với các chương trình, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin của
các cơ quan Đảng, Nhà nước và các dự án công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước. Ưu
tiên ứng dụng IPv6 cho mạng máy tính của các cơ quan Đảng và Nhà nước.
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) nâng cấp, phát triển mạng IPv6 của mình, tạo
điều kiện cho các thành viên địa chỉ kết nối và sử dụng IPv6.
Các Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân
trong việc xây dựng kế hoạch và từng bước triển khai sử dụng IPv6 cho mạng quản lý điều hành,
mạng hành chính công của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn, phù hợp với kế hoạch chung của
quốc gia về chuyển đổi IPv4 sang IPv6.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet nhanh chóng đăng ký, sử dụng địa chỉ IPv6
để cung cấp thử nghiệm các dịch vụ trên nền IPv6. Xây dựng lộ trình triển khai IPv6 trong kế
hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới cung cấp dịch vụ các hoạt động kinh doanh của đơn vị
mình, phù hợp với kế hoạch chung của quốc gia về chuyển đổi IPv4 sang IPv6.
Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet thiết lập hệ thống thiết bị và kết nối với trạm
trung chuyển Internet quốc gia VNIX trên nền địa chỉ IPv6 để thử nghiệm và từng bước hình
thành mạng cơ sở hạ tầng IPv6 quốc gia.
3. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, hợp tác quốc tế về IPv6.
Vụ Khoa học – Công nghệ chủ trì, phối hợp với các viện nghiên cứu, doanh nghiệp để
triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về những giải pháp triển khai các ứng
dụng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6, sản xuất thiết bị ứng dụng IPv6, thiết bị chuyển đổi IPv4 –
IPv6.
Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì, trên cơ sở phối hợp với các đơn vị liên quan, xúc tiến và tổ
chức các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến IPv6.
Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet tăng cường đào tạo nhân lực triển khai
nghiên cứu việc cung cấp các dịch vụ mới trên nền IPv6. Tăng cường hợp tác với các nước trong
việc liên danh, liên kết cung cấp các dịch vụ trên IPv6.
4. Tổ chức thực hiện
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành
phố, các doanh nghiệp công nghệ thông tin và Internet có trách nhiệm phổ biến, quán triệt tinh
thần của chỉ thị, tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thông tin và Truyền thông
trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.
Trung tâm Internet Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện
chỉ thị này; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời những vướng
mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và tổng hợp báo cáo Bộ trưởng kết quả.
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