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APNIC 48 Kết quả Đề xuất Chính sách 

Kết quả Đề xuất Chính sách được bàn thảo tại APNIC 48 

Cuộc họp Chính sách Mở tại APNIC 48 tại Chiang Mai, Thái Lan các đề xuất sau đây đã được bàn thảo. 

prop-124-v006: Giải thích về việc chia lại (Sub-Assignments) 

Phiên bản 6 của đề xuất này đã không đạt được sự nhất trí. Những người phát biểu ủng hộ và chống đối đề 

xuất đã không đạt được thỏa thuận. Đề xuất này đã được bàn thảo tại APNIC 46, APNIC 47, APNIC 48 và 

đã không đạt được sự nhất trí của các thành viên trong cộng đồng cho nên các Chủ tịch của SIG đã quyết 

định bỏ đề xuất này. 

prop-126-v004: Cập nhật PDP 

Phiên bản 4 của đề xuất này đã không đạt được sự nhất trí. Những người phát biểu ủng hộ và chống đối đề 

xuất đã không đạt được thỏa thuận. Ban Điều Hành của APNIC chỉ thị Tổng Thư Ký xem xét lại Quá trình 

Triển khai Chính sách (PDP) hiện thời và gửi cho cộng đồng báo cáo về bất kỳ các đề nghị nào.  

Đề xuất này đã được bàn thảo tại APNIC 46, APNIC 47, APNIC 48 và đã không đạt được sự nhất trí của 

các thành viên trong cộng đồng cho nên các Chủ tịch của SIG đã quyết định bỏ đề xuất này. 

prop-130-v001: Sửa đổi các chính sách chuyển 

Đề xuất này đã không đạt được sự nhất trí. Những người phát biểu ủng hộ và chống đối đề xuất đã không 

đạt được thỏa thuận. Chủ Tịch phát biểu rằng, nếu tác giả muốn tiếp tục với đề xuất này, hãy cân nhắc mọi 

ý kiến và chỉnh sửa đề xuất và nộp lại cho Cuộc họp Chính sách Mở kỳ tới. 

prop-131-v001: Thay đổi biên soạn trong Chính sách IPv6 

Đề xuất được sự đồng thuận tại cuộc họp Chính sách SIG và sau đó tại Cuộc họp Thành viên APNIC 

(APNIC Member Meeting AMM). Tổng thư ký sẽ thực thi chính sách này trong ba tháng theo lệ thường kể từ 

ngày được sự tán thành của Ban Điều Hành APNIC.  

prop-132-v002: Các Xác định Nguồn Tuyến Hạ tầng Cơ sở Khóa công 
(RPKI ROA) cho địa chỉ không gian APNIC không được phân bổ hay 
phân chia 

Đề xuất được sự đồng thuận tại cuộc họp Chính sách SIG và sau đó tại Cuộc họp Thành viên APNIC 

(APNIC Member Meeting AMM). Tổng thư ký thông báo cùng cộng đồng đề xuất này sẽ mất đến sáu tháng 

để thực thi thay vì ba tháng theo thường lệ, vì hệ thống đăng ký cần được thay đổi. Đề xuất này được sự 

tán thành của Ban Điều Hành APNIC. 

Các Liên Kết Hữu Dụng  

 Đăng ký vào danh sách thư từ bàn thảo chính sách: 

- https://mailman.apnic.net/mailing-lists/sig-policy 

 Vào xem trang chính sách 48 của APNIC:  

- https://conference.apnic.net/48/policy/proposals 
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