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CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ - CHÍNH SÁCH 

 QĐ 1605/QĐ-TTG ngày  27/08/2010: chương trình quốc 
gia về ƯD CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước 
2011-2015, định hướng 2020 
◦ Mục tiêu trong giai đoạn này là tiếp tục tăng cường ứng dụng công 

nghệ hiện đại trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ 
quan Chính phủ; thiết lập hệ thống thông tin quốc gia toàn diện, 
minh bạch; cải tiến dịch vụ công và gắn kết với người dân, 
doanh nghiệp, hướng tới xây dựng một Chính phủ điện tử hiệu 
quả hơn. 

 Chỉ thị số 15/CT-TTg, 22/5/2012 của chính phủ về việc 
tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động 
CQNN 

 Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ 
: Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính 
nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 
◦ Trong đó xác định nhiệm vụ “6.Hiện đại hóa hành chính”, bao gồm 

các nội dung về ứng dụng CNTT nhằm CCHC hiện đại hóa CQNN. 
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CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ - CHÍNH SÁCH 

 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/6/2012 ban hành Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư ngày 16 

tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây 

dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở 

thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 

◦ NQ13 đã đưa ra định hướng phát triển hạ tầng thông tin: 

“Đẩy nhanh tiến trình thực hiện thẻ công dân điện tử, 

CPĐTvà cam kết ASEAN điện tử; Đẩy mạnh ƯDCNTT vào 

QL, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH 

và toàn bộ nền kinh tế. Coi phát triển và ƯDCNTT là 

nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lộ trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa từng ngành, từng lĩnh vực. 

◦ NQ16 xã định trách nhiệm của các cơ quan trong triển khai 

thực hiện NQ 13, trong đó có nội dung phát triển CPĐT 

trên phạm vi cả nước. 
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CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ - MÔ HÌNH 

CPĐT 

Hạ tầng kỹ 
thuật 

Hệ thống 
thông tin & 

CSDL 

ƯD CNTT - 
CQNN 

ƯD CNTT 
– người 
dân & 
doanh 
nghiệp 
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HẠ TẦNG BỀN VỮNG – DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN – 

 AN TOÀN TIN CẬY 



CHUYỂN ĐỔI SANG IPV6 ĐẢM BẢO 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA HẠ 

TẦNG THÔNG TIN, INTERNET, 

CPĐT. 
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PHÁT TRIỂN INTERNET Ở VIỆT NAM 

 Người sử dụng Internet: 35% dân số. 

 

 

 

 

 

 

 
 Việt Nam đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á  (sau 

Singapore và Malaysia) về  mức độ phát triển và đầu tư 
cho Internet  
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Sử dụng tài nguyên Internet  

tại Việt Nam 
• Địa chỉ IPv4 (T7/2013) : 15.518.720 IPv4. Đứng 

thứ 23 toàn cầu, thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, 
thứ 10 khu vực Châu Á. 

• Tên miền “.vn” (T7/2013): trên 250.692 tên miền 
truyền thống, đứng đầu khu vực Đông Nam Á.   
 

 

Mức độ tăng trưởng của tài nguyên Internet  

phản ánh sự phát triển Internet Việt Nam. 
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PHÁT TRIỂN INTERNET Ở VIỆT NAM 

 2015 (40-45%) 

 

 2020 (55-60%) 

9 
Nguồn: Quy hoạch phát triển Viễn thông quốc gia đến 2020 



Phát triển Internet – thách thức 

 Cạn kiệt IPv4 (APNIC: 15/04/2011) 
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Cạn kiệt IPv4 – giải pháp 

 IPv4 (32 bit): 

◦ 2 exp(32) = 1,5792592 × 1014 (gần 4 tỉ) 

 

◦ Cạn kiệt từ ngày 15/04/2011 

 

 

 

 

 

 

 

Giải pháp =? 

 

• Địa chỉ 128 bits,  2 exp(128) = 7,77541681 × 1055   

• Plug & play:  kết nối dễ dàng hơn. 

• Host to Host: kết nối, trao đổi  tốt hơn 

• Hỗ trợ bảo mật IPSec (mặc định) 

 
IPv6 là giải pháp duy nhất để phát triển  

hạ tầng, dịch vụ CNTT & Internet bền vững 
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Phát triển Internet – IPv6 
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Khai trương IPv6 thế giới – World IPv6 Launch  

http://www.worldipv6launch.org/ 

IPv6: mặc định, vĩnh viễn. 



Thúc đẩy triển khai IPv6 tại Việt Nam 

 Ngày 06/5/2008, Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành 

Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT về thúc đẩy phát 

triển thế hệ địa chỉ IPv6. 

 Ngày 06/01/2009, Bộ TT&TT ban hành quyết định 

số  05/QĐ-BTTTT thành lập Ban Công tác thúc đẩy 

phát triển IPv6 quốc gia (IPv6 Task Force). 

 Ngày 29/3/2011, Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch 

hành động quốc gia về IPv6. 

 IPv6 thuộc danh mục công nghệ cao, được ưu tiên 

đầu tư phát triển (Quyết định 49/2010/QĐ-TTg 

19/07/2010) 
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Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 

Giai đoạn chuyển đổi (2016 - to 2019) 

Giai đoạn khởi động (2013 – 2015) 

Giai đoạn chuẩn bị (2011 – 2012) 

Ban công 

tác thúc 

đẩy phát 

triển IPv6 

quốc gia 

 Đánh giá mạng lưới; Thử nghiệm IPv6: Đào tạo nhân lực 

 ISP ban hành kế hoạch hành động của doanh nghiệp, phù hợp 

với kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.  

 Chuyển đổi từ IPv4 sang hỗ trợ song song IPv4 và IPv6. 

 Hình thành mạng IPv6 quốc gia; Cung cấp thử nghiệm dịch vụ 

cho khách hàng.   

 Đảm bảo hoạt động bền vững của Internet Việt Nam trên nền 

công nghệ IPv6.   
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Kết quả ứng dụng IPv6 – tài nguyên & 

nguồn lực 

 33 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký và 

được phân bổ IPv6 (trong đó có 02 Bộ).  

 14 khóa đào tạo với tổng số gần 400 cán bộ kỹ thuật của các 

ISP lớn: VNPT, Viettel, SPT, CMC … 

 

Địa chỉ IPv6 (T7/2012) : 

54.951.049.216 IPv6.   

Tài nguyên IPv6 tại Việt Nam sẵn sàng để triển khai 

chuyển đổi hạ tầng thông tin. 

 

Đào tạo IPv6 trực tuyến 

(miễn phí) 
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DNS & VNIX quốc gia – IPv6 
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 VNIX: hỗ trợ IPv4//IPv6 

 9/17 ISP đã kết nối 
VNIX sử dụng 
IPv4//IPv6. 

 

 
 

	

 
 DNS quốc gia: IPv4//IPv6 

 2001:678:4:0:0:0:0:12 

 2001:dc8:0:7:0:0:0:105 

 2001:67c:e0:0:0:0:0:126 



Phát triển Internet – IPv6 Việt Nam 
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Khai trương IPv6 Việt Nam – Việt Nam IPv6 Launch  

http://VietnamIPv6Launch.vn/  -  6/5/2013 

IPv6: mặc định, vĩnh viễn. 

http://VietnamIPv6Launch.vn/
http://VietnamIPv6Launch.vn/
http://VietnamIPv6Launch.vn/


Khai trương IPv6 Việt Nam – 6/5/2013 

• VNNIC (hệ thống DNS .VN & VNIX quốc gia) & 05 
ISP:  Viettel, VNPT, Netnam, FPT Telecom, SFP, 
VTC - chuyển đổi, kết nối  VNIX IPv4//IPv6, chính 
thức hình thành mạng IPv6 quốc gia. 
 Hệ thống DNS quốc gia .VN, tên miền .VN sẵn sàng với IPv6 

 Hệ thống trạm trung chuyển Interent quốc gia chuyển đổi hoạt 
động IPv4//IPv6, kết nối các doanh nghiệp ISP. 

 Hiện có thêm các ISP SCTV, CMC Telecom, VTN kết nối VNIX 
IPv4//IPv6 

• 20 chủ website, 35 website .VN triển khai IPv6 
 Bộ TT&TT là cơ quan Bộ đầu tiên triển khai IPv6 trên cổng 

thông tin điện tử của Bộ: http://www.mic.gov.vn 

 http://Go.vn: mạng xã hội đầu tiên triển khai IPv6 

• 05 Nhà sản xuất thiết bị hỗ trợ IPv6 tham gia 
 Viettel R&D, FPT Telecom, D-Link, Zyxel, Ruckus Wireless Inc. 
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Sự kiện Khai trương IPv6 Việt Nam 

Việt Nam sẵn sàng cho việc phát triển Internet bền vững 



IPv4/IPv6 trong cơ quan nhà nước 

 Quy định áp dụng tiêu chuẩn ứng dụng CNTT 

trong cơ quan nhà nước (19/2008/QĐ-BTTTT ngày 

09/04/2008) 

 Danh mục tiêu chuẩn ứng dụng trong cơ quan nhà 

nước. (20/2008/QĐ-BTTTT ngày 09/04/2008) 

 Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật  

về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan 

nhà nước (01/2011/TT-BTTTT ngày 4/1/2011) 

 Cơ quan nhà nước khi đầu tư, mua sẵn các thiết bị 

có kết nối Internet phải đảm bảo hỗ trợ IPv6 

(NĐ72/2013/NĐ-CP – Điều 18) 

 

 

 

 

Mạng & Liên mạng (LAN/WAN):  

Bắt buộc áp dụng IPv4 và sẵn sàng chuyển đổi sang IPv6 
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Tên miền gov.vn 

 Các cơ quan Đảng, Nhà nước phải sử dụng tên miền quốc 

gia Việt Nam “.vn” và lưu giữ thông tin trong các máy chủ có 

địa chỉ IP ở Việt Nam đối với trang thông tin điện tử chính 

thức của mình – Thông tư 09/2008/BTTTT 

 Tên miền .gov.vn: 1602, tổng số Tên miền .VN: 250.692 

(7/2013) 

 01 website cơ quan Bộ chuyển đổi sang IPv6:  

http://www.mic.gov.vn -> Bộ TT&TT 
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TRIỂN KHAI DNSSEC ĐẢM 

BẢO AN TOÀN, XÁC THỰC 

TÊN MIỀN INTERNET 
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ATTT - BẢO VỆ NHIỀU LỚP 
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Hệ thống DNS – Trái tim của Internet 
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TÊN MIỀN
MIC.GOV.VN

...

ĐỊA CHỈ IP
   IPv4:   123.30.29.36
   IPv6:  2001:ee0:0:8006::2

INTERNET

DNS System

EMAIL WEB 

1

2

2

TÊN MIỀN:  MIC.GOV.VN

 WEB =?

EMAIL =?



DNS: TẤN CÔNG GIẢ MẠO ĐỊA CHỈ. 
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IP của hacker

www.mic.gov.vn

IP của www.mic.gov.vn

www.mic.gov.vn 
web server

Web server của 
hacker

Tấn công DNS, 
thay đổi địa chỉ IP

Hacker

Người 
sử dụng



DNSSEC, SSL, PKI 
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PKI

PUBLIC KEY 

INFRASTRUCTURE

SSL DNSSEC

 DNSSEC đảm bảo các truy cập/sử dụng  tài nguyên Internet, các 

ứng dụng trực tuyến  được xác thực, an toàn. 

 Dựa trên nền tảng khoá công khai 

 Độc lập với SSL 

 



DNS CÓ TRIỂN KHAI DNSSEC 
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IP của hacker

www.mic.gov.vn

IP của www.mic.gov.vn

www.mic.gov.vn 
web server

Web server của 
hacker

Tấn công DNS, 
thay đổi địa chỉ IP

Hacker

Người 
sử dụng

THAY ĐỔI BỊ PHÁT HIỆN

DNSSEC cần được áp dụng đảm bảo an toàn các truy cập,  

đặc biệt là các dịch vụ trực tuyến, e-gov. 



Triển khai DNSSEC ở Việt Nam 
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VNNIC sẽ triển khai chính thức cho tên miền .VN vào năm 2014 



Kết luận 

 IPv4 cạn kiệt, IPv6 là giải pháp duy nhất để phát 

triển hạ tầng thông tin một cách bền vững. 

 Tài nguyên Internet tại Việt Nam đã sẵn sàng cho 

phát triển hạ tầng và ứng dụng Công nghệ Thông 

tin. 

 Hệ thống DNS quốc gia & VNIX đã sẵn sàng với 

IPv6, kết nối với các ISP hình thành mạng IPv6 

quốc gia. 

 DNSSEC cần được áp dụng đảm bảo an toàn các 

truy cập, đặc biệt là các dịch vụ trực tuyến, CPĐT. 
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Xin cảm ơn 
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