
CÁCH CHỌN MEMBER OF THE YEAR 

 
 

1. Ban Điều Hành hay bất cứ Hội Viên Chính Thức (có đóng niên liễm) sẽ có quyền 

đề cử danh sách để được chọn Member of The Year (Nominees).  

 

2. Ban Điều Hành hay Hội Viên nào tiến cử bạn mình, thì phải giới thiệu lý do tại 

sao xứng đáng hay những gì các bạn đó đã đóng góp cho Hội hay cho bạn bè. 

 

3. Tất cả Hội Viên (có hay không có đóng niên liễm) đều được quyền Vote, qua 

mạng. Chỉ có quyền vote 1 lần, 1 người trong danh sách được đề cử. 

 

4. Người Cao Phiếu nhất sẽ là Member of The Year. 

 

5. Nếu có trường hợp đồng phiếu nhau, Ban Điều Hành sẽ quyết định chọn bằng 

cách bỏ phiếu kín. 

 

6.  Hội Trưởng và không được chọn là Member of The Year trong lúc đang là HT  

 

7. Chọn 2 lần trong năm: từ tháng 1 đến tháng 6, và từ tháng 7 đến tháng 12. Ngày 

vinh danh các bạn này, sẽ là Ngày Đại Hội của Hội, và công bố cho dù người đó 

có mặt hay không có mặt. Đại Hội tháng 7 - 2013 sẽ vinh danh Member of The 

Year 2012 và người chọn tháng 6/2013. Đến đại hội tháng 7/2014 thì sẽ vinh danh 

người được chọn tháng 12/2013 và tháng 06/2014..... cứ như thế. 

 

8. Một người có thể được vote trở thành Member of The Year nhiều lần khác nhau, 

hay liên tục nhiều lần. Tùy theo ý và quyền lựa chọn của tất cả mọi người. 

 

9. Không nên quá nhiều thủ tục, điều kiện hay tiêu chuẩn, chỉ là sự nhận xét của tất 

cả mọi người chung, và dựa trên đó mà bạn bè sẽ lựa chọn nhau. Có tính cách tinh 

thần nhiều hơn. Như thế người nhận giải sẽ không thấy e ngại hay quá khiêm tốn 

mà từ chối, đồng thời cũng tránh những tranh cãi lập luận hay bênh, chống nhau. 

 

 

Ban Điều Hành - Nhiệm Kỳ 2 - 1/2013 

 

 


