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INTERNET USERS 

Nguồn: Digital in 2016, We Are Social 

Thế giới: 
- 3.4 tỷ người dùng Internet 

(46% dân số) 
- 3.79 tỷ thiết bị di động 

(51% dân số) 
 
 

Việt Nam: 
- 47.3 triệu người dùng Internet 

(50% dân số) 
- 142.99 triệu thiết bị di động 

(152% dân số) 
 
 



TOP 10 TECHNOLOGY TRENDS 2016 

Xu hướng của ngành công nghệ ??? 

Internet of Things !!! 



INTERNET OF THINGS 

World Economic Forum 2016 

- 2016: 22.9 tỷ thiết bị 
- 2020: 50.1 tỷ thiết bị 
- CAGR: 21.62 % (2016-2020) 

IoT ngày nay! 



IoT – QUÁ TRÌNH 



Thiếu hụt không gian địa chỉ là thách thức đầu tiên ! 

IoT – THÁCH THỨC 



• IPv6 là cơ sở quan trọng để triển khai IoT 

• Nguyên nhân cơ bản: 

1. Mở rộng (SCALABILITY) 

 - Không gian rộng lớn 

 - Đảm bảo định danh cho từng thiết bị 

2. Bảo mật (SECURITY) 

 - Bảo mật đầu cuối IPsec 

 - An toàn cho IoT 

3. Kết nối (CONNECTABILITY) 

 - Hỗ trợ kết nối nhiều thiết bị 

 - Không cần NAT 

IoT & IPv6 



NỘI DUNG 

Hiện trạng triển khai IPv6 



APNIC Labs (04/2016) 

Rank Country %-age 

1 Belgium 42.37% 

2 Switzerland 26.94% 

3 
United States of 
America 

24.60% 

4 Germany 23.15% 

5 Greece 23.13% 

6 Portugal 22.96% 

7 Ecuador 18.43% 

8 Luxembourg 17.47% 

9 Peru 16.23% 

10 Estonia 11.13% 

11 Japan 10.50% 

12 France 10.47% 

13 Czech Republic 9.79% 

14 Malaysia 9.22% 

15 Finland 8.70% 

BẢN ĐỒ IPv6 THẾ GIỚI 



THỐNG KÊ IPv6- KHU VỰC CHÂU Á 

APNIC Labs (04/2016) 

CC Country IPv6 Capable IPv6 Preferred 

JP Japan 15.11% 12.00% 

MY Malaysia 13.10% 11.43% 
SG Singapore 8.14% 5.48% 

SA Saudi Arabia 3.46% 3.20% 

TR Turkey 3.32% 0.01% 

HK Hong Kong 2.66% 0.10% 

IN India 1.39% 0.96% 

KR Republic of Korea 1.36% 1.20% 

BT Bhutan 0.78% 0.77% 

LK Sri Lanka 0.63% 0.58% 
CN China 0.39% 0.30% 

IL Israel 0.26% 0.23% 

TH Thailand 0.15% 0.13% 

TW Taiwan 0.11% 0.09% 

ID Indonesia 0.06% 0.03% 

MV Maldives 0.06% 0.05% 

MO Macao 0.05% 0.02% 

IR Iran  0.04% 0.00% 

QA Qatar 0.04% 0.04% 

VN Vietnam 0.03% 0.03% 
PH Philippines 0.02% 0.01% 

MM Myanmar 0.01% 0.00% 

KH Cambodia 0.01% 0.00% 



CÔNG NGHỆ VỚI IPv6 



• Thống kê IPv6 của Google: 

 

 

 
Cột mốc 10% tỷ lệ 
người dùng sử dụng 
IPv6 !!! 

TỶ LỆ NGƯỜI SỬ DỤNG IPv6 



 ~ 20% website trong Top 1000 Alexa sử dụng IPv6 

~ 36% DNS trong Top Alexa sử dụng IPv6   

~ 23% Mail trong Top Alexa sử dụng IPv6   

TỶ LỆ DỊCH VỤ SỬ DỤNG IPv6 



THỐNG KÊ CỦA CÁC CSP  LỚN NHẤT 

Thống kê Sandvine (9-10/2015): 
• > 47.6% dung lượng nội dung trên mobile đã được enable IPv6 



iOSv9 & IPv6  

• iOS 9 sẽ hỗ trợ các dịch vụ mạng thuần 
IPv6 

• Tất cả các  ứng dụng gửi lên AppStore phải 
hỗ trợ IPv6 (kể từ iOS 9) 

Lưu ý: 
• Sử dụng các nền tảng kết nối 

mạng 
• Tránh sử dụng các API chuyên 

biệt cho IPv4 
• Tránh “hard-code” địa chỉ IPv4 

vào các URL 



http://www.worldipv6launch.org/ 

IPv6 - ISP, MOBILE OPERATORS 



• Số lượng thiết bị di động thông minh: 

– 2015: 2.5 tỷ smartphone (trên 7.9 tỷ 
thiết bị) 

 

 

 

 

• Mức độ hỗ trợ IPv6: 

– 2015: 1.9 tỷ smartphone hỗ trợ IPv6 

Devices (K) 2015 2020 

Global  2,674,225  7,648,803 

Laptops  107,262  174,788 

M2M  135,054  1,519,097 

Nonsmartphones  378,052  450,773 

Other portables  11,021  12,518 

Smartphones  1,926,731  5,139,693 

Tablets  116,106  351,934 

IPv6 TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG 



• 464XLAT: Công nghệ chuyển đổi được sử dụng hầu 
hết tại các Mobile Operators. 

• Các ứng dụng cũ, sử dụng IPv4 vẫn có thể sử dụng 
được trong mạng IPv6. 

• RFC 6877 464xLAT 

CÔNG NGHỆ 464XLAT 



NỘI DUNG 

Việt Nam với công tác triển khai IPv6 



Giai đoạn chuyển đổi (2016 - 2019) 

Giai đoạn khởi động (2013 – 2015) 

Giai đoạn chuẩn bị (2011 – 2012) 

Ban Công tác 
thúc đẩy 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 KH hành động quốc gia. 

• Chuyển đổi IPv4 sang hỗ trợ song song IPv4 và IPv6 
• Hình thành mạng IPv6 Quốc gia; cung cấp thử nghiệm dịch 

vụ cho khách hàng. 

• Cung cấp chính thức dịch vụ trên nền IPv6.  
• Đảm bảo hoạt động bền vững của Internet Việt Nam trên 

nền công nghệ IPv6. 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA IPv6 



KẾT QUẢ GIAI ĐOẠN 2 

• Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, khung chính sách thúc đẩy IPv6: 

o Kế hoạch, lộ trình thúc đẩy triển khai, ứng dụng IPv6 

o Ưu đãi sản xuất thiết bị, phần mềm, nội dung hỗ trợ IPv6 

o Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển 

• Đào tạo nguồn nhân lực: 

o Đào tạo Các sở TTTT, VPTW Đảng. 

o Đào tạo chuyên sâu: VPTW Đảng, Security, 4G LTE … 

o Đào tạo chính quy: Bàn giao tài liệu cho Bộ GDDT 

• Hội thảo nâng cao nhận thức cộng đồng: 

o Khai trương IPv6 Việt Nam (2013) 

o Thường niên: Tổ chức Ngày IPv6 Việt Nam, hội thảo chuyên đề. 

• Hoàn thiện mạng IPv6 quốc gia: 

o Mạng DNSv6 & VNIXv6 quốc gia (10 ISP kết nối IPv4/IPv6) 

o Mạng TSLCD của các CQ Đảng, Nhà nước và mạng các doanh nghiệp 



Các doanh nghiệp chủ đạo đã hỗ trợ IPv6: 

• NetNam: 

– Lưu lượng băng thông IPv6  

    trung bình 6Mb (Peak: 10Mb); 

– IPv6 users (dual stack): 500 /native IPv6: 50. 

– IPv6 Tunnel Broker: 80 tunnel; 

– IPv6 Tunnel SixxS: 326. 

• FPT Telecom: 

– Triển khai cung cấp kết nối cho 4 tổ chức, 
91.200 thuê bao băng rộng cố định. 

– Dung lượng kết nối: 1,5 Gbps. 

KẾT QUẢ GIAI ĐOẠN 2 – DOANH NGHIỆP 



• Viettel:  

Sau khi thử nghiệm thành công, Viettel đã chính thức cung cấp 
dịch vụ trên nền IPv6 (3/2016) tại Bà Rịa – Vũng tàu. 

– FTTH dùng công nghệ GPON: sẵn sàng cung cấp cho 
11.000 khách hàng, 35 khách hàng active. 

– Thử nghiệp IPv6 trên mạng 4G cho nhân viên. 

– 10 hướng kết nối quốc tế, tổng dung lượng 432 Gbps. 

• VNPT:  

Sẵn sàng cho xã hội IoT Online, sẵn sàng triển khai IPv6. 

– Triển khai mô hình 6PE/6VPE trên các thiết bị Router 
biên của mạng VNPT-Net. 

– Triển khai 7 hướng kết nối quốc tế chạy IPv4//IPv6, 
tổng dung lượng 220 Gbps. 

KẾT QUẢ GIAI ĐOẠN 2 - DOANH NGHỆP 



Tỷ lệ người dùng IPv6 (Google) 

THỐNG KÊ TỪ GOOGLE & APNIC 

IPv6 quảng bá qua ASN (APNIC) 



Thống kê lưu lượng IPv6 qua VNIX 

THỐNG KÊ TRÊN DNS & VNIX quốc gia 

 

Thống kê trên hệ thống DNS quốc gia 
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NỘI DUNG 

Giải pháp & Chung tay hành động 



TỒN TẠI 

Thực tế cho thấy: 

• Tỷ lệ người sử dụng IPv6 quá thấp? 

• Lưu lượng thực tế IPv6 không đáng kể? 

• Các chính sách thúc đẩy ít hiệu quả? 

• Các doanh nghiệp vẫn trong trạng thái 

chờ đợi…. 

 

 



BAN CÔNG TÁC DOANH NGHIỆP 

• Chính sách chưa thực sự áp dụng vào 
thực tế. 

• Chưa áp đặt các chế tài, bắt buộc. 
Giải pháp: 
• Tăng cường hỗ trợ DN, vận dụng tối đa 

các chính sách, cơ chế hỗ trợ của nhà 
nước. 

• Quy chuẩn, TC, đo kiểm hợp quy. 
• Cơ chế kiểm tra, chế tài đối với triển 

khai IPv6 tại các doanh nghiệp. 
• Tổ chức nhiều các khóa đào tạo IPv6 

cơ bản, nâng cao, hướng dẫn triển khai 
chi tiết. 

• Kết nối, phối hợp đồng bộ 

NGUYÊN NHÂN/ GIẢI PHÁP 

• Doanh nghiệp còn nhiều IPv4? 
• Triển khai chưa đồng đều (chủ yếu 

tập trung mạng lõi) 
• Doanh nghiệp chưa tập trung & “chờ”: 

 Chờ lợi ích từ IPv6 
 Chờ chính sách (ưu tiên, bắt 

buộc) 
 Đợi chờ lẫn nhau (ISP, IDC, CP…) 

Giải pháp: 
• Triển khai IPv6 sẽ mang lại lợi ích 

trong tương lai. 
• Kế hoạch chi tiết,  bám sát KHHĐQG. 
• Hãy hành động, không chờ đợi. 

 



KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 3 (2016-2019) 

• Mục tiêu chung: 

o Các tổ chức, doanh nghiệp chính thức sử dụng và cung cấp dịch vụ trên nền 
tảng công nghệ IPv6. 

o Mở rộng đào tạo, tuyên tuyền, hỗ trợ kỹ thuật cho DN, người sử dụng. 

• Đối tượng tập trung: ISP, ICP, Mobile Operators, CQ Đảng&Nhà nước, Tổ chức GDĐT, 
DN kinh doanh trực tuyến. 

• Kết quả cần đạt: 

o ISP: Hoàn thiện mạng lưới, phát triển dịch vụ IPv6, cung cấp khách hàng. 

o ICP: Các báo điện tử hoàn tất hỗ trợ chuyển đổi dịch vụ nội dung số hỗ trợ IPv6. 

o Nhà cung cấp dịch vụ di động: Triển khai mạng LTE hỗ trợ IPv6. 

o CQ Đảng&NN: Chính thức triển khai áp dụng IPv6 

o NĐK, DNS Hosting Provider: Hoàn tất chuyển đổi dịch vụ DNS hỗ trợ IPv4/IPv6. 

o Doanh nghiệp sản xuất phần mềm, thiết bị: Hoàn tất việc chuyển đổi, đảm bảo 
phần mềm, thiết bị hỗ trợ IPv4/IPv6. 

… 



KẾT QUẢ GIAI ĐOẠN 3 

 

 

Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP, Hosting 
Provider) 

• Hoàn thiện mạng lưới, đảm bảo mạng hoạt động 
ổn định với IPv6 

• Triển khai IPv6 cho KH, đảm bảo chất lượng. 

Nhà cung cấp nội dung Internet (ICP) 

•Hoàn tất hỗ trợ chuyển đổi dịch vụ nội dung số hỗ trợ 
IPv4&IPv6. 

Khách hàng doanh nghiệp (Enterprise Customers) 

•Đảm bảo các dịch vụ (Web, Email …) hỗ trợ IPv4 & IPv6 

Nhà sản xuất thiết bị (Internet equipment 
vendors) 

•Hỗ trợ IPv6 trên các thiết bị 

Ban công tác 

• Hỗ trợ, thúc đẩy, tư vấn 

• Chính sách khuyến khích (kinh tế, ưu đãi) 

• Chính sách bắt buộc (quy chuẩn, hợp quy, yêu 
cầu trong các hoạt động đấu thầu…) 

Các cơ quan Đảng, Nhà nước 

• Chính thức triển khai áp dụng IPv6 

Nhà cung cấp dịch vụ băng rộng (Mobile 
Operator) 

• Đảm bảo cung cấp IPv6 cho khách hàng  (trên 
nền tảng LTE) 



CHUNG TAY CUNG CẤP DỊCH VỤ IPv6 

Nhà cung cấp dịch vụ 
Internet  

(ISP, IDC) 

Nhà cung cấp dịch vụ 
băng rộng  

(Mobile Operators) 

Nhà cung cấp nội dung 
Internet (Báo điện tử, ứng 

dụng…) 

Các cơ quan Đảng, Nhà 
nước 

Nhà sản xuất thiết bị 
(Internet Equipment 

Vendors) 

Người sử dụng (Internet 
Users) 

NHÀ CUNG CẤP KHÁCH HÀNG 

Tổ chức GDĐT 

Khách hàng doanh nghiệp 
(Enterprise Customers) 

BAN CÔNG TÁC 
(Hỗ trợ, thúc đẩy, kết nối) 

Cung cấp dịch vụ 
(FTTH, Hosting, LTE…) 



KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2016 

• Doanh nghiệp: ISP, IDC, ICP, Mobile Operators. 

• Kế hoạch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• KH: CQ Đảng&NN,Trường đại học/CĐ, các báo điện tử, tập người dùng băng rộng cố 
định. 

• Dịch vụ: FTTH, …. (kẻ bảng) 

• Chia sile: 1. DN & DV, 2. KH, 3. BCT 

• Kế hoạch: 

o BCT: 

 Kết nối, phối hợp đồng bộ kế hoạch hành động trong nước & quốc tế 

 Hướng dẫn chính sách đã có, hoàn thiện chính sách UDCNTT trong CQ NN 
(QC, TC, chính sách ưu đãi CNC, quy định sử dụng IPv6) 

 Tăng cường đào tạo IPv6 cho các CQNN, các Bộ, DN, các trường đại học 
 Khóa đào tạo 

 Hội thảo chuyên đề 

 Triển khai website IPv6 Ready 

o ISP: 

 . 

o Mobile Operators: 

Doanh nghiệp Dịch vụ 

ISP & IDC • Hoàn thiện mạng core, DNS, dịch vụ. 
• Hạ tầng kết nối Native trong nước & quốc tế, VNIX. 
• Cung cấp băng rộng cố định cho khách hàng 
• Cung cấp default hosting IPv4/IPv6 
• Website của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ (ISP, IDC, ICP …) 

hỗ trợ IPv6 

ICP • Cung cấp nội dung số hỗ trợ IPv4/IPv6 
 

Mobile Operators • Kế hoạch tổng thể (Master Plan), kế hoạch IPv6 cho LTE (thiết 
bị, phần mềm…) 

• Thử nghiệm, cung cấp dịch vụ trial 
• Phối hợp đồng bộ DN đầu cuối, ứng dụng. 
 



KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2016 

• Khách hàng trọng tâm: 

o CQ Đảng & Nhà Nước 

o Trường Đại học/ Cao đẳng 

o Các báo điện tử 

o Tập người dùng băng rộng cố định 



KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2016 

• BCT: 

o Kết nối, phối hợp đồng bộ kế hoạch hành động trong nước & quốc tế 

o Hướng dẫn chính sách đã có, hoàn thiện chính sách UDCNTT trong CQ NN (QC, 
TC, chính sách ưu đãi CNC, quy định sử dụng IPv6) 

o Tăng cường đào tạo IPv6 cho các CQNN, các Bộ, DN, các trường đại học 

 Khóa đào tạo 

 Hội thảo chuyên đề 

o Triển khai website IPv6 Ready Doanh nghiệp: ISP, IDC, ICP, Mobile Operators. 



It is better when we go together 

CAM KẾT 

ISP cung cấp 
dịch vụ kết nối 
IPv6 tới người 

sử dụng 

Doanh nghiệp 
nội dung kích 
hoạt IPv6 trên 
sản phẩm kinh 

doanh 

Ban Công tác: 
Hỗ trợ, kết 

nối, thúc đẩy 

Nhà sản xuất 
thiết bị, phần 
mềm cam kết 
hỗ trợ IPv6 

Doanh nghiệp 
di động triển 
khai IPv6 cho 

mạng LTE 

Chúng ta đã sẵn sàng, hãy bắt tay hành động 



Trân trọng cám ơn! 
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