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Ba đề xuất về chính sách được đưa ra trong cuộc 
bàn thảo cộng đồng tại APNIC 53 
 

Cuộc họp Chính sách Mở tại APNIC 53 sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 3, năm 2022. Sau đây là tổng 
quan về ba đề xuất liên quan đến chính sách mới sẽ được bàn thảo. 

prop-142: Hợp nhất nguyên văn Chính sách Chuyển 
Đề xuất này đề nghị kết hợp tất cả các chính sách chuyển vào một đoạn của văn bản chính sách, mà hiện 
giờ các chính sách được liệt kê dưới các nguồn khác nhau (IPv4, IPv6, ASNs). 

Những người đề xuất nói rằng ý định ở đây không phải là thay đổi các chính sách chuyển mà là hợp nhất 
thông tin dưới một đoạn. 

prop-143: ASN tới Khách hàng 
Đoạn 12.4 về các Chính sách Nguồn Số Mạng của APNIC cho phép LIR yêu cầu một ASN từ APNIC/NIR 
cho khách hàng của mình. Đề xuất này đề nghị công nhận trường hợp mới sử dụng chuyển ASN có thể 
nhận qua các yêu cầu LIR. 

prop-144: Khối dự trữ dưới Chính sách Phân bổ Thí nghiệm 
Prop-144 yêu cầu APNIC giữ một khối địa chỉ /21 IPv4 cho thời gian 5 năm cho các phân bổ thí nghiệm.  

Ngoài ra, đề xuất còn đề nghị điều chỉnh nguyên văn chính sách hiện thời cho đúng với Bảng Lệ phí Hội 
viên bằng cách thay thế đoạn “IP resource application fee” (phí đăng ký nguồn IP) với “assessment of a 
Member’s annual fee” (đánh giá phí thường niên của Hội viên) của Đoạn 5.7.5 trong văn bản chính sách. 

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 diễn đàn APNIC 53 Policy SIG. 


