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There are no translations available.
VnExpress, VietnamNet, Zing, Go.vn... phải hỗ trợ IPv6

Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng yêu cầu Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia
giao trách nhiệm cho các báo điện tử, mạng xã hội như VietnamNet, VnExpress, Zing, Go.vn...
phải xây dựng lộ trình chuyển đổi sang hỗ trợ IPv6.

Sáng 26/3/2014, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đã chủ trì cuộc họp phổ biến Kế hoạch
hoạt động năm 2014 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia vừa được Bộ TT&TT
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phê duyệt ngày 25/3/2014.

Kế hoạch này bao trùm 4 mảng công tác lớn của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc
gia gồm: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách; thông tin tuyên truyền nâng
cao nhận thức; đào tạo, hợp tác quốc tế; thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ
trên nền IPv6.

Thứ trưởng Lê Nam Thắng nhận định: Triển khai IPv6 tại Việt Nam là cả quá trình lâu dài diễn
ra trong nhiều năm, các nước khác cũng vậy. Giờ đã qua giai đoạn chuẩn bị nhưng Việt Nam
vẫn đang dẫm chân tại chỗ trong khi các nước khác đều có sự tăng trưởng dù còn rất chậm.
Trong giai đoạn khởi động 2014 – 2015, cần phải tiến hành đồng thời cả 3 nội dung công việc
chính.

Thứ nhất, mạng lưới, dịch vụ phải sẵn sàng cho IPv6. Việc này chủ yếu liên quan tới các doanh
nghiệp viễn thông, Internet. Theo báo cáo của 3 doanh nghiệp lớn nhất, chiếm hơn 90% thị
phần Internet Việt Nam (VNPT, Viettel, FPT) về cơ bản đã sẵn sàng đưa mạng lưới, dịch vụ
chuyển sang hỗ trợ IPv6, chỉ cần có nội dung, thiết bị đầu cuối tốt thì có thể đưa ra gói cước
thích hợp. Tuy nhiên, để thúc đẩy được sự phát triển IPv6 cần phải có những hoạt động, chính
sách cụ thể hơn để người dùng thấy IPv6 thực sự có lợi và họ tự nguyện chuyển đổi sang dùng
IPv6. Chẳng hạn, doanh nghiệp cần nghiên cứu gói cước cho IPv6 rẻ hơn IPv4 một chút, cho
thuê hoặc bán modem hỗ trợ IPv6 trong gói dịch vụ có chất lượng tốt hơn so với khi dùng
IPv4,..

Thứ hai, về thiết bị đầu cuối hỗ trợ IPv6, theo Nghị định số 72/2013 của Chính phủ về quản lý,
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, các thiết bị hỗ trợ IPv6 được hưởng
ưu đãi cao nhất khi nhập khẩu. Vì vậy, cần xây dựng lộ trình từng bước để doanh nghiệp sản
xuất, nhập khẩu thấy có ưu đãi của Nhà nước và tự nguyện tham gia lộ trình, tiến tới tất cả các
thiết bị đầu cuối nhập khẩu, sản xuất tại Việt Nam đều hỗ trợ IPv6. Bên cạnh đó phải triển khai
các hoạt động hợp quy hợp chuẩn, đo kiểm, dán logo chứng nhận thiết bị sẵn sàng hỗ trợ IPv6
để người dùng dễ nhận biết hơn. Trong giai đoạn khởi động của Kế hoạch hành động Quốc gia
về IPv6 (2013 – 2015), thiết bị đầu cuối có vai trò rất quan trọng, nếu có mạng lưới mà không
có thiết bị để dùng, cũng không thể thúc đẩy phát triển được IPv6.

Thứ ba, về nội dung, cần giao trách nhiệm xây dựng lộ trình và chuyển đổi sang IPv6 cho các
nhà cung cấp nội dung, trước hết là các website lớn như Vietnamnet, VnExpress… mạng xã hội
lớn như Zing, Go.vn… Nếu có mạng lưới dịch vụ và thiết bị đầu cuối mà không có nội dung,
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người dùng cũng sẽ không biết truy nhập vào đâu, và lưu lượng sử dụng IPv6 vẫn sẽ rất thấp.

Thứ trưởng Lê Nam Thắng cũng lưu ý Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia chú trọng
hơn tới hoạt động phối hợp liên ngành, điển hình như đề nghị Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp
đưa nội dung công nghệ IPv6 vào các chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng
thuộc lĩnh vực CNTT – viễn thông; hoặc kết hợp với các cơ quan quản lý trực tiếp về các lĩnh
vực thuế, đầu tư, hải quan để tổ chức các buổi tọa đàm chuyên sâu phổ biến về các chính sách
ưu đãi liên quan tới IPv6,...
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