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KẾ HOẠCH 

Chuyển đổi IPv6 trong các cơ quan Nhà nƣớc tỉnh Hải Dƣơng  

giai đoạn 2021-2023 

 

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về 

Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng tại Điều 18 

với nội dung “Thúc đẩy ứng dụng IPv6”; 

Căn cứ Chỉ thị số 03/2008/CT-TTTT 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 

IPv6; 

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm 

bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông 

tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-BTTTT ngày 17/5/2019 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2019 của ban 

Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ 

chuyển đổi IPV6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025”; 

Thực hiện Công văn số 1541/BTTTT-VNNIC ngày 17/5/2019 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về viêc tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên 

mạng lưới dịch vụ của cơ quan Nhà nước; 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. 

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 654/TTr-

STTTT ngày 25/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi 

IPv6 trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 
- Triển khai IPv6 (Ipv6 viết tắt cho Internet Protocol Version 6 - giao thức 

Internet phiên bản thứ 6) để sẵn sàng về công nghệ, đảm bảo cho sự phát triển 

bền vững của mạng Internet với các dịch vụ mới của Đô thị thông minh, Chính 

quyền số và các dịch vụ 4G LTE/5G; Với những tính năng mới được thiết kế 

mới nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển Internet, thay thế địa chỉ Internet 

IPv4 (Ipv4 viết tắt cho Internet Protocol Version 4 - giao thức Internet phiên 

bản thứ 4) đã cạn kiệt. 

- Thống nhất trên địa bàn tỉnh về nội dung, cách thức triển khai, lộ trình 

thực hiện việc chuyển đổi Ipv4 sang IPv6 cho toàn bộ hệ thống thông tin kết nối 
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Internet của các các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. 

- Thống nhất nội dung, cách thức triển khai lộ trình thực hiện việc chuyển 

đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống Công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 
- Việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 chia thành các giai đoạn, có lộ trình và 

phương án phù hợp đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại từng đơn vị, đúng 

lộ trình, đúng quy định. Đồng thời, trong quá trình chuyển đổi phải đảm bảo kết 

nối Internet thông suốt, an toàn thông tin, an toàn mạng, không làm ảnh hưởng 

đến hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị. 

- Triển khai đảm bảo hiệu quả, an toàn cho tất cả các hệ thống, thiết bị, 

phần mềm, ứng dụng, dịch vụ trong thời gian thử nghiệm. Sau thời gian thử 

nghiệm, đánh giá chất lượng đường truyền, sự ổn định của các hệ thống, thiết bị, 

ứng dụng của tỉnh khi chạy trên địa chỉ IPv6, nếu đủ điều kiện để chuyển đổi và 

các điều kiện an toàn, an ninh thì tiếp tục triển khai đồng bộ cho tất cả các Sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các hệ thống đặt tại 

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. 

- Công tác tổ chức thực hiện kế hoạch phải được chuẩn bị chặt chẽ, tiến 

hành từng bước, có phương án dự phòng cho các tình huống có thể xảy ra trong 

quá trình chuyển đổi, đảm bảo các ứng dụng và dịch vụ đang cấp phát hoạt động 

ổn định. 

- Hoàn thành việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 trong phạm vi toàn tỉnh trước 

31/12/2023. 

II. NỘI DUNG  

Việc thực hiện Kế hoạch được chia làm 3 giai đoạn, bao gồm một số nội 

dung chính như sau: 

1. Giai đoạn 1 - Chuẩn bị 

- Truyền thông nâng cao nhận thức: Tổ chức hội thảo, xây dựng bản tin, 

chuyên trang, chuyên đề về chuyển đổi IPv6 trên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh: Cung cấp các tin tức, hoạt động về chuyển đổi IPv6 tại Việt Nam và trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương. 

- Tập huấn, đào tạo cán bộ kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị: tập huấn, đào 

tạo kiến thức cơ bản, chuyên sâu về IPv6 cho các cán bộ chuyên trách, bán 

chuyên trách công nghệ thông tin tại các đơn vị nhà nước trong toàn tỉnh. 

- Đăng ký địa chỉ IPv6 số hiệu mạng ASN độc lập; quy hoạch địa chỉ IPv6 

cho hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Bổ sung, nâng cấp thay thế các thiết bị phần mềm triển khai hệ thống 

IPV6; mua sắm bổ sung thiết bị, đường truyền cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu 

của tỉnh đáp ứng yêu cầu triển khai IPv6 trong giai đoạn tiếp theo. 

2. Giai đoạn 2 - Kết nối, thử nghiệm 

- Kết nối, định tuyến: chuyển đổi đường truyền kết nối của các doanh 

nghiệp viễn thông; quảng bá vùng địa chỉ IPv6; yêu cầu doanh nghiệp viễn 

thông triển khai kết nối IPv6 với mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ 

quan nhà nước. 
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- Triển khai trên phần mềm ứng dụng: rà soát, nâng cấp, lập trình chỉnh sửa 

phần mềm, giải pháp, thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin đảm bảo hỗ trợ 

đồng thời IPv4/IPv6. 

- Thử nghiệm ứng dụng IPv6 tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, hệ 

thống mạng LAN và Wifi kết nối Internet sử dụng IPv6 tại Sở Thông tin và 

Truyền thông và một số sở ngành. 

- Đánh giá sau thử nghiệm: Các vấn đề, cách giải quyết, rút kinh nghiệm 

trước khi triển khai chuyển đổi chính thức. 

3. Giai đoạn 3 - Chuyển đổi chính thức 

 - Chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh (hệ thống máy 

chủ và thiết bị lưu trữ, hê ̣thống Chính quyền điêṇ tử tích hơp̣ dic̣h vu ̣công trưc̣ 

tuyến, cổng thông tin điện tử của tỉnh, email, phần mềm ứng dụng nội bộ…). 

- Chuyển đổi IPv6 kết nối WAN tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Chuyển đổi IPv6 cho hệ thống phần mềm của các cơ quan chính quyền tại 

Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh (Hê ̣thống Quản lý cán bô ̣công chức viên 

chức, Phần mềm Quản lý dữ liêụ ngành Giáo d ục đào tạo, Hê ̣thống GIS ngành 

xây dưṇg…). 

 - Thực hiện chuyển đổi sang IPv6 đối với những máy tính sử dụng hệ điều 

hành Windows XP tại các cơ quan, đơn vị sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã. 

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi IPv6. 

III. KINH PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện 

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được huy động từ các nguồn: vốn ngân sách 

nhà nước của tỉnh dành cho ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm (đầu tư cho 

các nhiệm vụ mua sắm các trang thiết bị, dịch vụ, chuyển đổi hệ thống kỹ thuật 

và phần mềm phục vụ trong cơ quan nhà nước) và vốn doanh nghiệp (đầu tư 

cho các nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, đường truyền Internet phục vụ chuyển đổi 

IPv6) theo quy định. 

- Tổng kinh phí dự kiến: 24.055.000.000 đồng (hai mươi bốn tỷ, không 

trăm năm mươi lăm triệu đồng). 

2. Thời gian thực hiện: từ năm 2021 đến năm 2023 

(Chi tiết theo phụ lục kèm Kế hoạch) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra, tổng hợp, báo cáo, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 

cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh. 

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh về 

việc chuyển đổi mạng lưới, dịch vụ sang hỗ trợ IPv4/IPv6. 

- Thực hiện việc đăng ký địa chỉ IPv6, số hiệu mạng ASN độc lập và quy 

hoạch địa chỉ IPv6 cho hệ thống dịch vụ, hệ thống quản lý, hệ thống công nghệ 

thông tin nội bộ,...của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức truyền thông, đào 

tạo, tập huấn. 

- Thực hiện triển khai chuyển đổi IPv6 tại cơ quan và Trung tâm tích hợp 

dữ liệu tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp chuyển đổi 

an toàn và hiệu quả. 

- Chủ trì thuê tư vấn thực hiện công tác khảo sát, đánh giá, xây dựng chi 

tiết kế hoạch, lộ trình chuyển đổi và dự toán kinh phí để triển khai thực hiện. 

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Thông tin và 

Truyền thông tham mưu, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện chuyển đổi từ IPv4 

sang IPv6 theo nội dung Kế hoạch. 

3. Các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát hạ tầng công 

nghệ thông tin, Internet của đơn vị để xây dựng phương án, bố trí nguồn nhân 

lực tổ chức thực hiện. 

- Khi đầu tư, mua sắm các thiết bị mới có kết nối Internet phải bảo đảm các 

thiết bị này có hỗ trợ công nghệ IPv6; đưa yêu cầu hỗ trợ IPv6 vào trong các hợp 

đồng thuê ngoài dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin (dịch vụ kết nối Internet, 

web hosting, email hosting, wifi công cộng...). 

- Các dự án, nhiệm vụ về công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương khi thiết kế bắt buộc phải có hạng mục về IPv6. 

4. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (ISP) 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các giải 

pháp kỹ thuật, cung cấp thông tin kịp thời đảm bảo cho việc triển khai chuyển 

đổi IPv4 sang IPv6 cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai chuyển đổi địa chỉ IPv6 cho các cơ quan 

nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2023, đề nghị các cơ quan, đơn vị căn 

cứ các nội dung, nhiệm vụ nêu trên chủ động tham mưu hoàn thành các mục 

tiêu, nhiệm vụ đã đề ra đảm bảo thực hiện hiệu quả Kế hoạch. Trong quá trình 

triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời 

phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ TT&TT; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh ; 

- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm CNTT; 

- Lưu: VT, KGVX, Nam(10). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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PHỤ LỤC: KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI IPv6 

 (kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh ) 

 

STT NỘI DUNG 
Thời 

gian 

Kinh phí 

(đồng) 

Đơn vị 

thực hiện 

I Giai đoạn 1   5.000.000.000   

1.1 Truyền thông nâng cao nhận thức 
Năm 

2021 
100.000.000 Sở TT&TT 

1.2 
Tập huấn, đào tạo cán bộ kỹ thuật của các cơ 

quan, đơn vị 

Năm 

2021 
350.000.000 Sở TT&TT 

1.3 

Đăng ký, thuê địa chỉ IPv6, IPv4, số hiệu mạng 

ASN độc lập; quy hoạch địa chỉ IPv6 cho hệ 

thống thông tin của các cơ quan, đơn vị 

2021-

2023 
50.000.000 Sở TT&TT 

1.4 

Bổ sung, nâng cấp thay thế các thiết bị phần 

mềm triển khai hệ thống IPV6; mua sắm bổ sung 

thiết bị, đường truyền cho Trung tâm Tích hợp 

dữ liệu của tỉnh đáp ứng yêu cầu triển khai IPv6 

trong giai đoạn tiếp theo 

Năm 

2021-

2022 

4.500.000.000 Sở TT&TT 

II Giai đoạn 2   155.000.000   

2.1 
Chuyển đổi đường truyền Internet của các doanh 

nghiệp viễn thông 

2021-

2022 

  

Các doanh 

nghiệp viễn 

thông thực hiện 

2,2 
Yêu cầu quảng bá vùng địa chỉ IPv6 của đơn vị 

trên Internet toàn cầu 

2021-

2022 

2.3 

Yêu cầu doanh nghiệp viễn thông triển khai kết 

nối IPv6 với mạng truyền số liệu chuyên dùng 

của tỉnh 

2021-

2022 

2.4 

Yêu cầu các đơn vị cung cấp phần mềm, giải 

pháp, thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin 

đảm bảo hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6 

2021-

2022 
120.000.000 Sở TT&TT 

2.5 

Chuyển đổi IPv6 cho các thiết bị mạng và an 

ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của 

tỉnh 

2021-

2022 
15.000.000 Sở TT&TT 

2.6 

Thử nghiệm với các hệ thống mạng LAN và Wifi 

kết nối Internet sử dụng IPv6 tại Sở Thông tin và 

Truyền thông 

2021-

2022 
20.000.000 Sở TT&TT 

2.7 Đánh giá sau thử nghiệm 
2021-

2022 
  Sở TT&TT 

III Giai đoạn 3   18.900.000.000   

3.1 Chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm tích hợp dữ liệu     Sở TT&TT 

3.1.1 
Chuyển đổi IPv6 cho thiết bị máy chủ và thiết bị 

lưu trữ 

Năm 

2022 
60.000.000 Sở TT&TT 

3.1.2 
Hê ̣thống Chính quyền điêṇ tử tích hơp̣ Dic̣h vu ̣

công trưc̣ tuyến 

Năm 

2022 
1.500.000.000 Sở TT&TT 

3.1.3 Cổng thông tin điện tử của tỉnh 
Năm 

2022 
500.000.000 Sở TT&TT 

3.1.4 Email, phần mềm ứng dụng nội bộ 
Năm 

2022 
300.000.000 Sở TT&TT 
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3.2 
Chuyển đổi IPv6 kết nối WAN tới các cơ 

quan, đơn vị 
      

3.2.1 Mở rộng triển khai mạng LAN 
Năm 

2022 
35.000.000 Sở TT&TT 

3.2.2 
Thực hiện chuyển đổi hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6 

cho mạng kết nối diện rộng (WAN) của tỉnh 

Năm 

2022 
55.000.000 Sở TT&TT 

3.3 Hoàn thiện chuyển đổi       

3.3.1 
Chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin nội bộ, 

các dịch vụ và các thiết bị có kết nối Internet 

Năm 

2022 
7.000.000.000 

Các sở, ngành, 

UBND cấp 

huyện 

3.3.2 
Chuyển đổi thiết bị sử dụng hệ điều hành 

Windows XP 

Năm 

2021-

2023 

8.500.000.000 

Các sở, ngành, 

UBND cấp 

huyện 

3.3.3 Chuẩn bị triển khai mạng thuần IPv6 
Năm 

2022 
920.000.000 Sở TT&TT 

3.4 
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chuyển 

đổi IPv6 

Năm 

2023 
30.000.000 Sở TT&TT 

 
Tổng   24.055.000.000   
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