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APNIC 49 Kết quả Đề xuất Chính sách 

Kết quả Đề xuất Chính sách được bàn thảo tại APNIC 49 

Cuộc họp Chính sách Mở tại APNIC 49 tại Melbourne, Australia, đã bàn thảo các đề xuất sau đây.  

prop-130-v002: 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. Đề xuất này được gửi trở lại danh sách gửi thư để được bàn thảo thêm với cộng đồng 

và sau đó nộp lại một phiên bản mới tại cuộc họp OPM kỳ tới.  

prop-133-v002: Giải thích về việc chia lại (Sub-Assignments) 

Phiên bản 2 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 được gửi trở lại danh sách gửi thư để được bàn thảo thêm 

với cộng đồng và sau đó nộp lại một phiên bản mới tại cuộc họp OPM kỳ tới.  

Một đề xuất tương tự, prop-124, đã được bàn tại APNIC 46, APNIC 47, và APNIC 48 nhưng đã không đạt 

được sự nhất trí trong số thành viên cộng đồng; vì vậy các Chủ Tịch SIG đã quyết định bỏ đề xuất này.   

prop-134-v002: Cập nhật PDP 

Phiên bản 2 của đề xuất này đã không đạt được sự nhất trí. Tác giả đã thu hồi đề xuất vì những người phát 

biểu ủng hộ và chống đối đã không đạt được thỏa thuận. Tại cuộc họp APNIC 48, Ban Điều Hành của 

APNIC chỉ thị Tổng Thư Ký xem xét lại Quá trình Triển khai Chính sách (PDP) và báo cáo lại cho cộng đồng. 

Một đề xuất tương tự, prop-126, đã được bàn tại APNIC 46, APNIC 47, và APNIC 48 nhưng đã khô ng đạt 

được sự nhất trí trong số thành viên cộng đồng; vì vậy các Chủ Tịch SIG đã quyết định bỏ đề xuất này.  

Các Liên Kết Hữu Dụng  

▪ Quá trình Triển khai Chính sách của APNIC 

- https://www.apnic.net/community/policy/process/policy-development-process/ 

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

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

▪ Vào xem trang chính sách 49 của APNIC:  

- https://conference.apnic.net/49/policy/proposals 
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