
 

Ba đề xuất về chính sách được đưa ra trong cuộc 
bàn thảo cộng đồng tại APNIC 51  

 

 

Cuộc họp Chính sách Mở tại APNIC 51 sẽ được tổ chức vào ngày 3 Tháng 3, 2021. Sau đây là các điểm 

chính của ba đề xuất về chính sách sẽ được bàn thảo. 

 

Trong cuộc bàn thảo APNIC 49 

prop-130-v003: Sửa đổi các chính sách chuyển 

Mục tiêu của đề xuất này là đổi chính sách chuyển hiện thời để cho phép chuyển nội bộ và chuyển giữa Cơ 

quan đăng ký mạng khu vực (RIR) cho các trường hợp như bán một phần hay sáp nhập toàn bộ doanh 

nghiệp, thu mua, cải tổ hay dời doanh nghiệp. Hiện tại, chính sách chuyển giữa Cơ quan đăng ký mạng khu 

vực (RIR) chỉ cho phép chuyển các địa chỉ IPv4 và các số hiệu mạng (AS), và đề xuất này muốn bao gồm cả 

các địa chỉ IPv6. 

 

Đề xuất Mới 

prop-133-v003: Giải thích về việc chia lại (Sub-Assignments) 

Đề xuất này cho biết rõ định nghĩa của không gian địa chỉ được phân chia cho các đại biểu IPv4/IPv6 dưới 

điều khoản 2.2.3 của văn bản APNIC Internet Number Resource Policies (Các Chính sách về Nguồn Số 

Internet của APNIC). 

Mục tiêu dự định của các sự phân chia để được dùng bởi những người dùng cuối hoặc LIR trong cơ sở hạ 

tầng của riêng họ (các máy chủ, thiết bị, các sự liên kết, nhân viên, máy của khách dùng, và các thợ thầu), 

mà không được chia lại qua các mạng lưới khác. 

Đề xuất này giống với prop-124, mà tại APNIC 48 đã bị loại bỏ vì đề xuất không đạt được sự nhất trí tại 

APNIC 46, APNIC 47, và APNIC 48. 

 

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 chính sách 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 51 Policy SIG. 
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