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Bản dịch Chính sách Dự kiến 
 

Cuộc Họp Chính Sách Mở Open Policy Meeting (OPM) tại APNIC 46 sẽ được tổ chức vào ngày 13 Tháng 9, 
2018 ở Noumea, New Caledonia, sẽ gồm có bốn chính sách dự kiến cần được bàn thảo. Dưới đây là phần 
tóm lược bốn dự kiến. 

prop-118: Chính sách không cần thiết cho vùng APNIC 
Đây là dự kiến xóa bỏ quy định chứng minh nhu cầu cho việc chuyển các địa chỉ IPv4 vào hoặc trong vùng 
APNIC. Có sự ngoại lệ trong trường hợp các nguồn liệu là từ một vùng RIR được quy định vùng nhận phải 
có các chính sách trên cơ sở có nhu cầu, trong trường hợp đó, các bên nhận phải cung cấp một kế hoạch 
cho việc sử dụng ít nhất 50% của nguồn liệu trong thời gian 5 năm. Chính sách này không áp dụng to sự 
chuyển số AS. 

prop-124: Giải thích về IPv6 Sub-Assignments 
Cho biết rõ định nghĩa của không gian địa chỉ được phân chia cho các đại biểu IPv6 dưới điều khoản 2.2.3 
của văn bản APNIC Internet Number Resource Policies (Các chính sách về Nguồn Số Internet của APNIC). 

Khi chính sách này được phác thảo, khái niệm phân chia/chia lại đã không tính đến việc sử dụng các địa chỉ 
IP bằng hotspots, hoặc việc khách hay nhân viên sử dụng các địa chỉ IP bằng máy của riêng mang theo 
(Bring Your Own Device – BYOD) và những trường hợp tương tự khác.  
Dự kiến này làm rõ ràng tình trạng này và định nghĩa rõ ràng hơn khái niệm này, cụ thể là tính đến những 
cách sử dụng mới IPv6 (RFC8273), bằng cách có thêm phần ngôn ngữ trong sự định nghĩa sự ‘Phân chia’. 

prop-125: Phê chuẩn "abuse-mailbox" (hộp thư lạm dụng) và các email 
IRT khác 
Cơ sở của cộng đồng Internet được dựa vào sự cộng tác. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, điều này vẫn 
chưa đủ, và tất cả chúng ta cần thiết liên lạc các LIR có thể đang mắc phải một vấn đề trong hệ thống mạng 
lưới của họ mà không hay biết điều này. Dự kiến này có mục đích tìm giải pháp cho vấn đề này bằng một 
thủ tục xác minh thường kỳ đơn giản các email chủ đề IRT, và lập ra các luật lệ cơ bản cho việc thực hiện 
thủ tục xác minh này. Như vậy sẽ tránh khỏi phí tổn không cần thiết cho các bên ba cần liên lạc những 
người phụ trách giải quyết sự lạm dụng hệ thống mạng lưới cụ thể. 

prop-126: Cập nhật PDP  
Dự kiến cập nhật điều khoản 4 của văn bản Quá trình Khai triển Chính sách APNIC (APNIC Policy 
Development Process). 

Dự kiến này sẽ tăng sự tham gia, bằng sự đồng thời cân nhắc đến các ý kiến trong danh sách để xác định 
sự nhất trí. Vì thế, sự nhất trí sẽ được xác định dựa vào việc cân đối giữa danh sách thư và cuộc họp, như 
vậy sẽ tăng sự tham gia của cộng đồng. 

Ngoài ra dự kiến cũng đề nghị:  

 Xóa bỏ quy định nhất trí 'đôi' của Chính sách SIG và các Cuộc họp Thành viên APNIC  

 Giới hạn thời gian hạn chót nộp dự kiến từ 4 tuần xuống 1 tuần trước OPM 

 Truyền tin trong dánh sách SIG nếu dự kiến đã đạt được sự nhất trí tại OPM 

 Trực tiếp đưa ra một thủ tục 'yêu cầu khẩn khoản' đến Hội Đồng Điều Hành APNIC nếu người đề xuất 
cho rằng các vị Chủ tịch SIG đã vi phạm PDP 

https://conference.apnic.net/46/program/schedule/#/day/8/
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-118/
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-124/
https://www.apnic.net/community/policy/resources#2.2.3.-Assigned-address-space
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-125/
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-126/
https://www.apnic.net/about-apnic/corporate-documents/documents/policy-development/development-process/#4
https://www.apnic.net/about-apnic/corporate-documents/documents/policy-development/development-process/#4
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Thu hồi 
Các dự kiến sau đây được bàn thảo tại cuộc họp APNIC 44 và APNIC 45 được tác giả thu hồi. 

 prop-119: Chuyển tạm thời  

 prop-120: kế hoạch sử dụng hết hoàn toàn nhóm 8/sau cùng 

 prop-123: Sửa đổi chính sách chuyển địa chỉ 103/8 IPv4  

Hãy tham gia! Góp ý kiến 
Nếu muốn tham gia các cuộc bàn thảo các chính sách dự kiến này, đăng ký vào Mailing List (Danh sách 
Thư) Chính sách SIG và tham dự cuộc họp APNIC 46 Policy SIG – bằng cách đích thân đến hoặc remote 
participation (tham gia từ xa).  

 

https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-119
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-120/
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-123/
https://mailman.apnic.net/mailman/listinfo/sig-policy
https://mailman.apnic.net/mailman/listinfo/sig-policy
https://mailman.apnic.net/mailman/listinfo/sig-policy
https://conference.apnic.net/46/program/schedule/#/day/8
https://conference.apnic.net/46/program/webcasts/
https://conference.apnic.net/46/program/webcasts/
https://conference.apnic.net/46/program/webcasts/
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