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1. Sơ đồ tổng quan
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─ Sử dụng truyền dẫn cáp quang ngầm 48 FO
─ Tổng chiều dài 350km
─ Băng thông nội bộ từ 1Gbp đến 20Gbps:

• Lớp lõi: băng thông 20Gpbs.
• Lớp phân phối: băng thông 10Gbps
• Lớp truy cập: băng thông 1 Gbps

─ Thiết bị: Cisco và Juniper
─ Kết nối 133 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

• Sở ngành, UBND quận huyện.
• UBND xã phường
• Các đơn vị sự nghiệp: bệnh viện, công an, văn phòng đăng ký đất

đai, v.v…
─ Băng thông internet: 1,3Gbps trong nước, 130Mbps quốc tế
─ ISP: VNPT, Viettel, SPT

2. Thông tin chung
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1. Mạng không dây thành phố
+ 429 thiết bị phát song trên địa bàn TP
+ 1000 người dùng đồng thời
+ Băng thông 100Mbps

2. Điện thoại IP
+ 500 thiết bị Ipphone ( 85 video phone)

3.Hội nghị truyền hình: 
+ 2MCU 85HD
+ 10 thiết bị điểm cầu
+ Dự kiến đầu tư 2019: 11 thiết bị điểm cầu. 

4. Truy nhập Internet cho 133 đơn vị. 
5. Cung cấp dịch vụ Intranet nội bộ: 

+ Server ảo
+ Ứng dụng dùng chung: Nền tảng Egov, Quản lý cán bộ

công chức, Y tế thông minh, Du lịch thông minh

3. Các dịch vụ
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─ Mạng đô thị: đã cấp phát 200 khối /24
+ 10.17.0.0/16 (user)
+ 10.33.0.0/16 (user)
+ 10.49.0.0/16 (user)
+ 10.209.1.0/20 (Management)
+ 10.204.1.0/21(Management)

─ Mạng không dây
+ 10.78.0.0/16 
+ 10.79.0.0/16

─ Điện thoại IP phone
+ 10.64.0.0/22

4. Quy hoạch địa chỉ IPv4 private
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2. Tình hình sử dụng IP Public
a) Địa chỉ IPv4
─ Số lượng địa chỉ IP Public v4: 2048 địa chỉ

+ 49.156.52.0/22
+ 103.101.76.0/22

─ Số hiệu mạng AS: 56141
─ Peering: ISP Viettel, SPT, VNPT
─ Đã cấp phát 1024 địa chỉ
─ Sử dụng công nghệ NAT
b) Địa chỉ IPv6
- IPv6: 2001:0DF2:9b00/48
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Hệ thống điện - Sử dụng nguồn điện riêng và ưu tiên riêng cho
DC, dự phòng trạm biến áp, dự phòng máy nổ
và có hệ thống UPS lưu trữ riêng cho DC (N 
+1 )

- Hệ thống UPS được cung cấp bởi Emerson 
Network Power (1+1)

- Hệ thống máy phát được cung cấp bởi
Cummin

- Hệ thống trạm biến áp cung cấp bởi ABB

Hệ thống tủ RACK

- Sử dụng hệ thống tủ RACK chuyên dụng của
Emerson cho phép lên tới 40 SERVER RACK 
và 9 OPEN RACK

- Toàn bộ PDU trên tủ RACK đều được giám
sát về nguồn điện cung cấpHệ thống Cáp

- Được cấu trúc rõ ràng giữa cáp trục backbone 
và cáp truy cập access

- Sử dụng giải pháp cable của Nexan

Hệ thống bảo mật

- Sử dụng giải pháp CCTV của Pelco nhằm
giám sát toàn bộ việc truy cập, bộ lưu trữ
được phân theo chính sách riêng

- Sử dụng giải pháp Access Control của
Honeywell cho phép sử dụng thẻ từ, vân tay
nhằm kiểm soát việc vào/ra DC. 

Hệ thống CRAC

- Sử dụng hệ thống điều hòa chính xác của
Emerson Network Power, thổi khí lạnh từ sàn, 
hút khí nóng lên trần giúp luôn đảm bảo nhiệt
độ trong phòng DC ổn định

Hệ thống giám sát
môi trường

- Liên tục kiểm soát độ ẩm và phát hiện sự rò rỉ
của nước nhằm tránh gây ra các sự cố
downtime cho hệ thống

- Toàn bộ hệ thống được kiểm soát tập trung 
thông qua hệ thống Site Scan và có cảnh bảo
tới người quản trị.

Hệ thống PCCC

- Sử dụng hệ thống nhận biết và phát hiện khói
sớm nhờ các đầu cảm biến được lắp đặt tại
từng phòng chức năng.

- Sử dụng hệ thống chữa cháy được kích hoạt
theo địa chỉ nhằm tránh gây thiệt hại tới các
phòng chức năng khác

Hệ thống quản trị DC

- Sử dụng hệ thống quản trị trung tâm giám sát
toàn bộ các hoạt động của trạng thái của trung 
tâm dữ liệu: điện, độ ẩm, nhiệt độ …. 

- Cho phép quản trị từ xa, và có khả năng cảnh
báo thông qua các hệ thống sms, phone ..

- Có khả năng kết nối với các hệ thống khác
- Quản trị hệ thống trên nền 2D, 3D …
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2. Thông tin chung
─ Tổng số lượng thiết bị mạng:20

+ Router 3900: 2
+ Switch Nexus 7000: 2
+ F5: 4
+ Firewall: 6
+ San Switch:4

─ Số lượng máy chủ: 
+121 máy chủ vật lý
+ 322 máy chủ ảo

─ Số lượng thiết bị lưu trữ
+ SAN Hitachi: 100TB
+ SAN Fujitsu: 52,2TB
+ NAS Dell: 14,4TB
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─ Quản lý cán bộ công chức viên chức
─ Email Exchange
─ Email OBM
─ Hosting websites cho 80 Sở ban ngành
─ Cổng thông tin điện tử thành phố
─ Hệ thống EGOV
─ Y tế thông minh, giáo dục thông minh
─ Cổng dịch vụ công
─ Điện tử xã phường
─ Hệ thống giám sát

3. Các ứng dụng
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1. Kế hoạch triển khai địa chỉ IPv6
a) Xác định mục tiêu: 

• Chuyển sang sử dung IPv6 cho toàn hệ thống thông tin chính
quyền điện tử: gồm Mạng đô thị và Data Center

b) Các bước triển khai cụ thể đến nay 
Đào tạo

truyền thông
Rà soát
hạ tầng

Đăng ký
Dải địa chỉ IPv6

Quảng bá địa
chỉ IPv6: Cổng
thông tin, một

số website

75% thiết bị đã
hoạt động song 
song IPv4/ IPv6

Thử nghiệm áp
dung IPv6 trên
một số website 
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1. Kế hoạch triển khai địa chỉ IPv6
c) Các bước triển khai dự kiến tiếp theo

Xây dựng kế
hoạch chuyển đổi

IPv6 cho
Mạng MAN và
Data Center
Quý II/2019

Chuyển đổi IPv6 
cho Mạng MAN: 

2019 - 2020
Chuyển đổi IPv6 
cho DataCenter

2020:2021
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2. Khó khăn, đề xuất
a. Khó khăn:
- Hệ thống mạng phức tạp, đa thành phần
- Nhiều dịch vụ và ứng dụng
- Chính sách an ninh thông tin
- Gia tăng độ phức tạp khi vận hành song song ipv4 và

ipv4
- Kinh nghiệm triển khai
b. Đề xuất
- Mời các chuyên gia khảo sát, đánh giá mô hình mạng, 

ứng dụng để tư vấn giải pháp
- Tìm các mô hình tương tự để tham khảo
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