
  

Nghị quyết sửa đổi Điều VI Trong Hiến Pháp của SEIU  
   

Xét thấy: SEIU và các cơ sở của SEIU mong muốn xây dựng Sức Mạnh Của Liên Đoàn, và một liên 

đoàn vững mạnh hơn sẽ giúp bảo vệ những người mà chúng ta phục vụ;  

  

Xét thấy: Tất cả nhân viên nên góp một tiếng nói có ý nghĩa vào những quyết định đại diện cho họ;  

  

Xét thấy: Tiếng nói và sức mạnh tập thể của nhân viên phụ thuộc vào các nguyên tắc dân chủ, và sự 

tham gia tích cực cũng như cam kết của các thành viên liên đoàn địa phương của chúng ta;  

  

Xét thấy: Sự tuân thủ các nguyên tắc dân chủ đảm bảo rằng tất cả nhân viên có thể góp một tiếng nói 

có ý nghĩa vào những quyết định ảnh hưởng tới họ;   

  

Xét thấy: Vì nhiệm kỳ của các thành viên trong Ban Điều Hành SEIU khác với nhiệm kỳ của các Giám 

Đốc phụ trách cơ sở của SEIU, nhiệm kỳ tại cơ sở của một thành viên được bầu vào cả hai vị trí là 

Giám Đốc cơ sở của SEIU và thành viên Ban Điều Hành SEIU có thể kết thúc trước khi nhiệm kỳ làm 

thành viên Ban Điều Hành SEIU của họ kết thúc;  

  

Xét thấy: Trong những trường hợp đó, việc cho phép cựu Giám Đốc Cơ Sở hoàn thành phần còn lại 

trong nhiệm kỳ của họ với vai trò là thành viên Ban Điều Hành SEIU có thể không phù hợp với nguyện 

vọng của Cơ Sở SEIU của họ, hoặc lợi ích và phúc lợi của SEIU, điều này làm suy yếu các nguyên tắc 

dân chủ mà SEIU và các cơ sở địa phương của SEIU đang tuân theo.      

  

DO VẬY, chúng ta quyết tâm thực hiện những thay đổi sau:   văn bản sau đây sẽ được bổ sung 

vào Điều VI (Giám Đốc), Mục 2 (Nhiệm Kỳ tại IEB): “Tuy nhiên, trong trường hợp một thành viên của 

Ban Điều Hành Quốc Tế (IEB) có nhiệm kỳ tại liên đoàn cấp cơ sở kết thúc trước thời hạn kết thúc 

nhiệm kỳ làm thành viên Ban Điều Hành Quốc Tế, thì nhiệm kỳ làm thành viên Ban Điều Hành Quốc 

Tế của họ sẽ kết thúc ngay lập tức, và thủ tục bổ khuyết vị trí trống trong Điều VII sẽ được áp dụng.”  

  

 NGOÀI RA còn có thay đổi như sau:  văn bản sau đây sẽ được bổ sung vào Điều VII (Bổ Khuyết 

Vị Trí Trống): “Trong trường hợp có vị trí trống trong số các Thành Viên Ban Điều Hành Quốc Tế do 

thực thi Điều VI, Mục 2, thì trong vòng 90 ngày sau khi có vị trí trống đó, Ban Điều Hành Quốc Tế sẽ 

bổ khuyết vị trí trống cho phần nhiệm kỳ chưa hết hạn dựa trên đa số phiếu bầu.”  

  
Joe Donahue  

Liên Đoàn Nhân Viên Công Cộng NYS -- SEIU Local 4053  

Chủ Tịch Hội Đồng PEF Đơn Vị 190  

Vị Trí 487 trong Ban Điều Hành PEF  



Sở Thuế Vụ và Tài Chính NYS  

  

  


