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Bốn đề xuất về chính sách được đưa ra trong 
cuộc bàn thảo cộng đồng tại APNIC 54 

Cuộc họp Chính sách Mở tại APNIC 54 sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 9, năm 2022. Sau đây là tổng 

quan về bốn đề xuất về chính sách sẽ được bàn thảo. 

prop-145: Nguồn duy nhất cho sự Định nghĩa 

Đề xuất này đề nghị APNIC dùng một văn bản định nghĩa duy nhất để đảm bảo các thuật ngữ được sử dụng 

và hiểu một cách nhất quán trong tất cả các văn bản chính sách của APNIC. 

prop-146: Điều chỉnh sự Tương phản 

Đề xuất này đề nghị thay đổi các tựa đề và phần miêu tả của Văn bản Chính sách Nguồn Internet của 
APNIC dưới Đoạn 3.0. Những đoạn sau đây đã được nêu bật trong đề xuất: 

▪ Đoạn 3.1 Các mục tiêu của việc Quản lý Nguồn 

▪ Đoạn 3.2 Môi trường Chính sách 

▪ Đoạn 3.1.4 Không bảo đảm về Ủy nhiệm Liền kề 

▪ Đoạn 3.1.8 Mâu thuẫn về Mục tiêu 

prop-147: Quản lý các Nguồn Lịch sử 

Đề xuất này đề nghị các nguồn IPv4 lịch sử phải được xác minh và nhận, hoặc không thì cung cấp cho các 
tổ chức khác cần chúng. 

Sau nghị quyết của EC đưa ra ngày 22 Tháng 2, 2021, để được tiếp tục nhận các dịch vụ đăng ký, các chủ 
nhân nguồn lịch sử trong khu vực APNIC phải trở thành Thành viên hoặc Không là Thành viên không trễ 
quá ngày 1 Tháng 1, 2021. Sau ngày này, những đăng ký nguồn lịch sử sẽ không được công bố nữa trong 
Cơ sở dữ liệu APNIC Whois, và các nguồn này sẽ được chuyển qua tình trạng dự trữ. 

prop-148: Không chấp thuận cho Thuê Nguồn 

Đề xuất này đề nghị cần tuyên bố rõ ràng trong chính sách APNIC là không được phép cho thuê các địa chỉ 
IP trong khu vực APNIC. Nó đề xuất những điều mà Tổng Thư ký của APNIC có thể thi hành nếu các chủ tài 
khoản cho thuê địa chỉ. 

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 54 Policy SIG. 
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