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KẾ HOẠCH
Chuyển đổi IPv6 trong các cơ quan Nhà nước

trên địa bàn xã Thăng Long giai đoạn 2021-2023

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND, ngày 14/3/2022 của UBND thị xã 
Kinh Môn về việc chuyển đổi IPv6 trong các cơ quan nhà nước thị xã Kinh Môn 
giai đoạn 2021 - 2023. Ủy ban nhân dân xã Thăng Long ban hành Kế hoạch triển 
khai thực hiện, cụ thể 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.

Thúc đẩy, hỗ trợ cơ quan nhà nước chuyển đổi IPv6, hiện đại hóa hệ thống 
công nghệ thông tin (CNTT), kết nối Internet một cách đồng bộ, hiện đại để đảm 
bảo an toàn thông tin, phát triển hạ tầng số phục vụ tốt cho người dân, doanh nhiệp 
về nhu cầu truy cập, sử dụng dịch vụ cơ quan nhà nước qua IPv6.

Là cơ sở để UBND xã chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 
quan tổ chức triển khai chuyển đổi hệ thống CNTT, Internet từ địa chỉ IPv4 sang địa 
chỉ IPv6.

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 toàn xã.

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.



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.

II. NỘI DUNG

1. Giai đoạn 1

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chuyển đổi từ 
IPv4 sang IPv6 phù hợp với lộ trình của Chính phủ, của tỉnh về IPv6; phổ biến một 
số nội dung hướng dẫn ưu đãi trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất thiết bị, phần 
mềm, nội dung số hỗ trợ công nghệ IPv6.

Tiến hành lập hồ sơ xin cấp phát địa chỉ IPv6 và số hiệu mạng độc lập
ASN theo kế hoạch của thị xã.

Tiến hành đào tạo cơ bản và chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách về CNTT 
của xã; Ban biên tập Cổng thông tin điện tử xã và Trang thông tin điện tử xã.

Bổ sung, nâng cấp thay thế các thiết bị phần mềm triển khai hệ thống IPV6; 
mua sắm bổ sung thiết bị, đường truyền để đáp ứng yêu cầu triển khai IPv6 trong 
giai đoạn tiếp theo.

2. Giai đoạn 2
Tiến hành kết nối thử nghiệm theo kế hoạch của UBND thị xã.

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.

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

Từng bước thay thế các trang thiết bị chạy nền tảng địa chỉ IPv4 ra khỏi hệ 
thống thông tin điều hành và mạng chuyên dùng của xã tiến hành chạy hoàn toàn 
bằng địa chỉ IPv6.

Phối hợp  phòng VHTT thị xã  triển khai thiết bị chạy thuần địa chỉ IPv6 
cho mạng điều hành, mạng chuyên dùng, Cổng thông tin điện tử xã .

Thực hiện chuyển đổi sang IPv6 đối với những máy tính sử dụng hệ điều 
hành Windows XP tại xã.

III. KINH PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí hằng năm theo 
phân cấp hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.



2. Thời gian và lộ trình cụ thể các bước triển khai chuyển đổi IPv6 trên 
địa bàn xã: Theo Kế hoạch của UBND thị xã.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức VH-TT

Tham mưu giúp UBND xã hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo 
việc chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 cho hệ thống CNTT, Internet của đơn vị.

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 xã.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị các 
điều kiện để nâng cấp và chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 cho Cổng thông tin điện tử 
xã 

Lập danh sách đăng ký đào tạo, tập huấn.

Tham mưu văn bản chỉ đạo các cơ quan nhà nước trên địa bàn xã về việc 
chuyển đổi mạng lưới, dịch vụ hỗ trợ từ IPv4 sang IPv6.

Xây dựng dự toán kinh phí cho từng năm để tổ chức triển khai kế hoạch 
chuyển đổi IPv6 trên địa bàn xã theo kế hoạch của tỉnh đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

2. Văn phòng Đảng ủy, HĐND và UBND

Kết hợp trong việc lập dự toán kinh phí cho việc nâng cấp hệ thống máy chủ, 
hệ thống mạng LAN và các hạng mục kỹ thuật tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
của xã.

3. Công chức Kế toán - ngân sách: Lập dự toán và bố trí kinh phí cho việc 
thực hiện chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 trên địa bàn toàn xã.

Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ 
thông tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn xã Thăng Long giai đoạn 
2021 - 2023. 
Nơi nhận:
- Phòng VHTT thị xã;
- T T Đảng ủy,HĐND, UBND;
- Cán bộ, công chức UBND xã;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Đông
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