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Tóm lược:
Vìmục đích cho việc quản trị minh bạch, cởi mở, chúng tôi đề nghị
biên soạn tất cả các đề xuất liên quan đến Dự án Newton bằng cách
sử dụng mẫu Đề Xuất Cách Mạng Hóa Dự Án Newton (NEP) để
đánh số vàquản lýthống nhất. Các đề xuất sau đó sẽ được đưa vào
cộng đồng để thảo luận rộng hơn, lấy ýkiến và đề xuất từ tất cả các
bên liên quan trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Chi tiết:
1. Bất kỳ ai cũng có thể gửi một đề xuất NEP. Tổ chức Newton sẽ
chịu trách nhiệm chỉ định riêng cho từng bên liên quan.
2. Tất cả các NEP tiếp theo phải sử dụng định dạng này làm mẫu.
3. Trạng thái của NEP có thể là “dự thảo trao đổi ý kiến”, “không
được thông qua”, “chờ triển khai”, “đã triển khai”, hoặc “triển khai
bị trì hoãn”.

4. Danh mục để thảo luận trong NEP có thể là “mô hình kinh tế”,
“nhân sự”, “kỹ thuật”, “quản trị cộng đồng” hoặc “kinh doanh”.
5. Sau khi nộp NEP, nó được gửi đến cộng đồng để thảo luận rộng
hơn, lấy ý kiến và đề xuất từ tất cả các bên trước khi đưa ra quyết
định cuối cùng.
6. Giai đoạn “dự thảo trao đổi ýkiến” kéo dài 30 ngày theo lịch. Nếu
không đạt được quyết định nào trong giai đoạn đó, trạng thái của
NEP sẽ được thay đổi thành “không được thông qua”.

Tài liệu liên quan:
1. Giấy trắng Newton : https://www.newtonproject.org/whitepaper/
2. Newton website: https://www.newtonproject.org/

