
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

s&24C1/KH-UBND Quáng Trj, ngày4' thángç nám 2020 

KE HOACH 
Chuyên dôi IPv4 sang IPv6 cho h th6ng Cong ngh thông tin, Internet cüa 

các co quan Nhà ntr&c trên dja bàn tinh Quãng Trj, giai doin 2020-2025 

I. CAN C1 LAP KE HOACH 

Nghj djnh s 72/201 3/ND-CP ngày 15/7/2013 cüa ChInh phü ye Quân 1, cung 
cap, sir diing djch vit Internet và thông tin trên mng; 

Quyêt djnh so 32/2012/QD-TTg ngày 27/7/20 12 cüa Thu tuàng v vic phê 
duyt Quy hoach phát triên viên thông Quôc gia den näm 2020; 

Clii thj s 03/2008/CT-BTTTT ngày 06/512008 cüa BO Thông tin và Truyn 
thông ye thüc day sir dçing dja chi Internet the h mâi IPv6; 

Quy& djnh s 433/QD-BTTTT ngày 29/3/2011 cüa B tnrâng B Thông tin và 
Truyên thông ye vic phê duyt kê hoach hành dng quôc gia ye Ipv6; 

Quyt djnh s 1509/QD-BTTTT ngày 20/10/2014 cüa B tru&ng B Thông tin 
và Truyên thông ye vic sira dôi bô sung Quyêt djnh so 433/QD-BTTTT ngày 
29/3/2011 cüa B truóng Bô Thông tin và Truyên thông. 

UBND tinh ban hành K hoach chuyn di IPv4 sang IPv6 cho h thng Cong 
ngh thông tin, Internet cüa các co quan Nhà ntthc trén dja bàn tinh Quàng Trj giai 
don 20 19-2025 nhi.r sau: 

II. MUC DICH, YEU CAU 

1. Miic dIch 
- Là ca sâ d các Sâ, ban ngành c.p tinh và UBND các huyn, thj xâ, thành ph 

trên dja bàn tinh chü dng, phôi hçip vâi các co quail, don vj có lien quan tO chüc trién 
khai chuyên dOi h thông Cong ngh thông tin (CNTT), Internet tir dja chi IPv4 sang 
dja chi IPv6. 

- Thng nht ni dung, cách thirc trin khai, 1 trInh thrc hin vic chuy&i di 
IPv4 sang IPv6 cho h thMg Cong ngh thông tin, Internet cüa các Co quan NIià nithc 
trên dja bàn tinh. 

2.Yêucu 
- Vic chuyn d& IPv4 sang IPv6 cho h thng mang KrOi, djch vj cüa các co 

quan nhà nuâc trên dja bàn tinh dam bào phü hgp vói tInh hInh thirc tê cüa co quail, 
don vj, dung 1 trInh, dung quy djnh. 

- Qua trInh chuy&i di IPv4 sang IPv6 cho h thng mng Krài, djch vçi cüa các 
cci quan nhà nithc trén dja bàn tinh dam bào kêt nôi Internet thông suôt, an toàn thông 
tin, an toàn mng, không lam ânh hu&ng den hoat dng chi dao,  diêu hành cüa co quan, 

donvj. 
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III. NQI DUNG 

1. Tang cu'ông nhn thüc, dào to nhân lire dê triên khai chuyên dôi IPv6 

- To chtrc tp hun, ctào tao  v chuyn di IPv6 trong hot dng cüa các ca 
quan Nhà nithc. 

- Hucng din, tuyén truyn vic chuyn di IPv6 cho h tMng CNTT, Internet 
cho các Co quan Nhà nuâc trén dja bàn tinh Quãng Trj; tIch hçip trên trang thông tin 
din tCr S& Thông tin và Truyén thông. 

2. Ban hành van bàn chi do các ciY quan nba nu&c trên dla  bàn tinh v vic 
chuyn di mng Itrói, dlch  vi sang h trçr IPv4/IPv6 

- B sung hing m1ic v IPv6 trong các d an, dir an img dung cong ngh thông 
tin cüa tiub. 

-, Khi du tu, mua s.m các thit bj CNTT mth có kt ni Internet phâi bâo dam 
các thiêt bj có ho trçY cong ngh IPv6; ho trq IPv6 dôi vói thuê các djch vi irng diing 
CNTT. 

3. Khão sat, dánh giá hin trng hi tng, nguôn nhân lire 
- Rà soát tng th& dánh giá thirc trng thit bj, mng luói, h thng may chü, 

djch vi, phân mém và may tInh van phông, mng truyên sO 1iu chuyên ding dé dánh 
giá khã nãng, cách thirc chuyên dôi sang cong ngh mi IPv6. 

- Dánh giá ngun nhân 1irc CNTT d chun bj cho vic chuyên d6i IPv6, rà soát 
các chInh sách, kê hoach triên khai rng diing CNTT cUa tinh. 

- Xây dçrng các giãi pháp k thut chuyn dOi tong quát, thirc hin mO phOng, 
dâu nôi thu nghim, dánh giá mirc d sAn sang cho vic chuyên dôi IPv6. 

4. Nghiên ciiu chuyn di tu IPv4 sang IPv6 di vói mt s h thng thông 
tin cüa tinh. 

Thirc hin chuyn di IPv6 cho các h thng thông tin cüa tinh (Cng thông tin 
din tCr, djch vi cOng trrc tuyên, Email, phân mêm quãn 1 vAn bàn diêu hành...) 

5. L trInh các bu'óc trin khai chuyn di sang IPv6 (Chi tiet tgi Phy lyc kern 
theo) 

IV. KINH PH! THIXC HIIN 

S Thông tin và Truyn thông chü trI phi hcip vi Sâ Tài chInh, Si K hoach 
và Du tu và các don vj liênquan tong hçp, tham mixu UBND tinh bô tn trong kinh 
phi hang nAm dê thirc hin Ké hoach nay. 

V. TO CHUC THIJC HIN 

1. S& Thông tin và Truyn thông 

- Hithng dan, don dc, kim tra, tng hçip, báo cáo, t chüc thirc hin vic 
chuyên di tir IPv4 sang IPv6 cho h thng Cong ngh thông tin, Internet cüa CC co 
quan Nhà nrnic trén dla  bàn tinh; 

- Tham muu Ké hoach triên khai chuyên dôi tir IPv4 sang IPv6 cho h thông 
Cong ngh thông tin, Internet cüa các co quan nhà nuc trén dja bàn tinh; 
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- Chü trI, phôi hçip vói các ca quan có lien quan t chc truyên thông, dào 
tao, tp huân; 

- Thirc hin vic dãng k dja chi IPv6, IPv4, s hiu mng ASN dc 1p và 
quy hoach  dja chi IPv6 cho h thông djch 

vv, 
h thông quán 1, h thông thông tin 

ni b, ... cUa các cci quan Nhà nuâc trên dja bàn tinh; 

- Xây dirng và trInh UBND tinh phê duyt D an chuyn di IPv6 cho mt s 
h thông thông tin cüa tinh; 

- Phi hçp vth cac Sâ, ban, ngành có lien quan xây dirng dir toán kinh phi cho 
tIrng näm dê to chrc triên khai Kê hoach  chuyên dôi IPv6 trén dja bàn tinh darn bào 
tiêt kim, hiu qua. 

2. Tãi chInh và S& K hoch và DAu tu' 

Sâ Tài chInh, Sâ K hoach  và Du tr chü tn, phôi hqp vài S& Thông tin và 
Truyên thông tham mixu nguôn kinh phi dé thirc hin vic chuyên dôi tr IPv4 sang IPv6 
cho h thông Cong ngh thông tin, Internet cüa các ca quan Nhà nixâc trên dja bàn tinh 
giai doan 2019-2025. 

.7 A S 

3. Cac So', ban nganh cap tinh va UBND cac huyçn, th! xa, thanh pho 

- Chü dng rà soát ha thng Cong ngh thông tin, Internet cüa Ca quan, dan vj 
mInh pMi hçip vi Si Thông tin vâ Truyên thông xây dirng phiicrng an, bô trI nguôn 
hrc t chirc thçrc hin vic chuyên dOi tü IPv4 sang IPv6. 

- Phi hqp vâi Si Thông tin và Truyên thông xây dirng dir toán kinh phi cho 
t1rng nàm dé to chirc triên khai chuyên dôi tir IPv4 sang IPv6 tai  ca quan, dan vj 
mlnh. 

- Truc ngày 30/12 hang näm, các Ca quan Nhà ni.rrc trên dja bàn tinh tng hçip 
kt qua thrc hin K hoach  nay ye Sâ Thông tin vã Truyên thông dê tong hcip báo cáo 
B Thông tin và Truyên thông và UBND tinh. 

4. Các Doanh nghip vin thông 

Phi hqp vi Sâ Thông tin và Truyn thông và các ca quan, dan vj lien quan 
trin khai chuyn di ttr IPv4 sang IPv6 cho h thông Cong ngh thông tin, Internet 
cüa các co quan Nhà ni.râc trên dja bàn tinh. 

Tren day K hoach chuyn di IPv4 sang IPv6 cho h thng COng ngh thông 
tin, internet cüa các ca quan Nhà nithc trên dja bàn tinh Quáng Trj giai doan 2020-
2025, UBND yeu câu các ca quan, dan vi triên khai thirc hin./.j 

Noi n/ian: 
- B YT&TF; 
- Các PCT UBND tinh; 
- Các Sr, Ban, ngành cAp tinh; 
- UBND các huyn, thi x, thành ph; 
- Luu: VT, VX. 
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PHU LUC 
N KHAI CHUYEN DOI SANG IPV6 

hogch  sá:246(  /KLI-UBND ngày/5/2O2O 
UBND tinh Quáng Trj) 

n chuãn b 

TI '- Thôi gian 
hoàn thành Don vi chü trI Don vj phi 

h9p NQI dung 

Dao tao, truyn thông (Tap  hun, 
dào tio, chuân b nhân sir; Truyn 
thông, nãng cao nhn thüc) 

Näm 2020 
So Thông tin và 
Truyên thông 

Các Ca quan 
thà rarOc trên 
clja bàn tinh 
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Tham muu UBND tinh ban hành 
van bàn chi dao CáC ca qari riha 
nuOc ye vic chuyn dôi mng 
krôi, djch vii sang h trçl 
IPv4IIPv6 

Näm 2020 
SO Thông tin và 
Truyn thông 

3 
Nghiên thu d xutt chuyn di 
IPv6 cho mt s6 h thng thông tin 
cüatinh 

Näm 2020 
SO Thông tin và 
Truyên thông 

. ' 
2. Nam 2021 - 2023: G1aL doin ket noi, thu nghiçm 

Ni dung 
Thôi gian 

hoàn thành 
Don vj chü trl 

I) on vj phi 
hçrp TI 

Tài nguyen (Dang k dja chi IPv6, 
IPv4, so hiu mng ASN dc 1.p; 

Quy hotch dja chi IPv6 cho h 
thông djch vti, h tMng quán I h 
thng IT ni bô, Cüa các ca quan 

Nba nuOc trên dja bàn tinh) 

Nãrn 2021 
SO Thông tin và 
Truyn thông 

Các ca quan 
Nhà nuOc trên 

dia bàn tinh 

2 

Kt n&, djnh tuyn (Lam vic ISP: 
yêu cAu &rOng truyên Internet h 
trçl dng th&i IPv4/IPv6, YU câU 
quàng bá vüng dia chi IPv6 cña d 
vi trén Internet toàn cu; K& 
IPv6 vOi mng s 1iu chuyên ding) 

Näm 2021 
SO Thông tin và 
Truyn thông 

Các ca quan 

dia bàn tinh 

Phân mm, rng ditng (Yêu cAu don 
vj cung cap phân mêm, Ong dvng 
giài pháp, thuê ngoài djch vi CNTI' 

 ho trçl dOng thôi IPv4/IPv6) 

Nam 2022 
SO Thông tin và 

TruyCn thông 

Các Co quan 

rma rnrâc tren 

dia bàn tinh 

Thir nghim thig ding, djch vii 

(ThO nghim trng diing IPv6 cho 

phân mng kt nOi Internet, djch vi 

DNS và Website; ThCr nghirn vOi 

Näm 2023 

Các co quan Nhà 

flUOC trén dja bàn 

tith 

Thông tin Va 

Truyên thông 

(Ba 

1.N 
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TI' Ni dung 
Thôigian 

hoänthành 
Do'n vi chü trI 

D V phi 
h9'p 

Tài nguyen (Dang k2 dja chi IPv6, 
IPv4, so hiu mtng ASN dc Ip; 

Quy hoch dja chi IPv6 cho h 
thông djch vi, he thng quãn 1, h 
th6ng IT ni b, cUa các Co quan 

Nba rnràc trên dja bàn tinh) 

N 2021 
S Thông tin và 
Truyn thông 

Các Co quan 
Nba nuàc trên 

dia bàn tinh 

các h thng ming LAN và Wifi kt 
nM Internet sr diing 1Pv6) 

Dánh giá sau thir nghim và xay 
drng k hoach tip theo 

Näm 2023 
Si Thông tin và 
Trnyn thông 

Các co quan 
tren 

dia bàn tinh 
x . , 

3. Nam 2024 - 2025: Giai don chuyen doi chjnh thuc 

TT Nôj dung 
Thôi gian 

hoànthành 
Don vi chü trI 

Do'ii vj phi 
hçp 

Chuyn di IPv6 cho Trung tam 
tIch hcp d& lieu tinh (H thông 
mtng lOi, k& nôi Internet, h thMg 
DNS, COng thông tin din tir tinh Va 
các cong thãnh phn, djch vii cong 
trirc tuyên, các djch vi Internet co 
bàn: Email, rntng van phOng din tCr 
lien thong, ...) 

N 2024 
Sâ Thông tin và 
Truyên thông 

Các co quan 
Nba nuàc trén 

dia bàn tinh 

2 

Chuyn di IPv6 kt ni WAN tâi 
cac don vj (Mci rng trin khai 
ming LAN; thirc hin chuyn di 
h trçi dng thñ IPv4/1Pv6 cho 
mng kt nôi din rng WAN) 

Näm 2024 
Các co quan Nhà 
nuOc trên dja bàn 

tinh 

Sâ Thông tin và 
Truyên thông 

3 

Hoàn thin (Chuyn di hoàn toãn 
h thông IT n)i b; Chuyn di các 
djch vi cO kt nôi Internet cOn lai;  
sn sang triên khai mang thuãn 
1Pv6) 

Näm 2025 
Các Co quan Nba 
nlsâc trên dja bàn 

tinh 

So Thông tin và 
Truyên thông 
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