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Bảy đề xuất về chính sách được đưa ra trong 
cuộc bàn thảo cộng đồng tại APNIC 52 
 

Cuộc họp Chính sách Mở tại APNIC 52 sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày 16 Tháng 9, 2021. Sau đây là 
phần tóm lược về bảy đề xuất chính sách mới cho sự bàn thảo. 

prop-135-v001: Cung cấp giấy tờ 
Đề xuất này đề nghị nên có những thay đổi về quy định cung cấp giấy tờ hỗ trợ khi có các yêu cầu về nguồn 
và xóa bỏ những phần dư thừa.  Trong bản chính sách hiện thời, có sự lặp lại trong các điều khoản 5.6 và 
5.6.1 của Resource Request Supportive Document (Cung cấp giấy tờ Hỗ trợ cho Yêu cầu Nguồn). 

prop-136-v001: Các quy định của thủ tục đăng ký 
Mục 5.3 của văn bản APNIC Internet Number Resource Policies (Các Chính sách về Nguồn Số Internet của 
APNIC) được phân thành ba tiểu điều khoản khác nhau (tiểu điều khoản 5.3.1, 5.3.2 và 5.3.3) tùy theo mỗi 
loại nguồn. Đề xuất này đề nghị nên có những thay đổi trong bản chính sách bằng cách phối hợp các quy 
định cho thủ tục đăng ký của từng loại nguồn thành một điều khoản một. 

prop-137-v001: Phân chia IPv6 cho các Thành viên Liên hợp (Associate 
Members) 
Đề xuất này đề nghị nên cho các doanh nghiệp nhỏ và giới học giả/nhà nghiên cứu sự khích lệ trong việc 
được phân chia IPv6. Theo đề xuất này, các Thành viên Liên hợp của APNIC (Associate Members) có thể 
yêu cầu sự phân chia IPv6 với điều kiện hạn chế là không được phép phân chia nó cho các tổ chức khác 
sau đó. 

Các Thành viên Liên hợp phải đồng ý là họ sẽ sử dụng và loan báo các không gian địa chỉ trong vòng 12 
tháng, đúng với đề xuất. Sau thời gian 12 tháng đó, nếu không gian không được loan báo hoặc các giám sát 
viên miền của APNIC tin rằng không gian địa chỉ không được dùng thì nguồn phân chia IPv6 sẽ được thu 
hồi và trả về bộ trữ chung. 

prop-138-v001: Giới hạn AS_ID trong ROA 
Đề xuất này đề nghị nên cấm các Thành viên APNIC tạo các ROA (các xác định nguồn tuyến) bằng các 
ASN của riêng, được đặt trước, hoặc chưa được phân bổ. Mục tiêu của đề xuất là nhằm giảm tình trạng vô 
tình tạo các ROA giả mạo. 

prop-139-v001: không đòi hỏi SOR 
Đề xuất này đề nghị xóa bỏ thủ tục Yêu cầu Ý kiến Thứ hai (Second Opinion Request – SOR) của LIR trong 
chính sách, vì ít khi nó được sử dụng. Thủ tục này không cần thiết nữa vì IPv4 đã được dùng hết và nó 
không cần thiết đối với IPv6. 

prop-140-v001: Cập nhật định nghĩa end-site 
Đề xuất này khuyến nghị việc định nghĩa rõ cả hai từ ‘end-site’ và ‘end-user’ trong bản chính sách để tránh 
mọi sự nhầm lẫn đối với sự ủy quyền IPv4 và IPv6. 
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prop-141-v001: Thay đổi mức độ ủy quyền tối đa cho địa chỉ IPv4 từ 512 
(/23) lên 768 (/23+/24) địa chỉ 
Đề xuất này đề nghị ủy quyền: 

§ Thêm 256 (/24) địa chỉ IPv4 cho các chủ tài khoản APNIC hiện thời, mà sau Thứ năm, 28 Tháng 2, năm 
2019 họ chỉ nhận 512 (/23) địa chỉ IPv4;  

§ 768 địa chỉ IPv4 (/23+/24) cho các Thành viên mới. 

Hãy tham gia! Góp ý kiến 
Chính sách tốt lệ thuộc vào quan điểm của mọi người từ khắp nơi trong cộng đồng, vì thế sự tham gia của 
quý vị là điều quan trọng. Chính sách được triển khai qua một quá trình tham khảo ý kiến cởi mở, minh bạch 
và từ dưới lên để đạt được sự nhất trí. 

Hãy góp ý về các đề xuất về chính sách này bằng cách đăng ký với danh sách gửi thư của Chính sách SIG 
hoặc đích thân tham gia hoặc tham gia từ xa cuộc họp APNIC 52 Policy SIG. 


