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HƯỚNG DẪN VỀ HỘI ĐỒNG 

BẦU CHỌN CỦA SEIU 

 

I. ĐỀ RA MỤC TIÊU 

 

Các hội đồng bầu chọn đã chứng tỏ là phương tiện quan trọng trong việc hỗ trợ, ủng hộ, trao đổi 

thông tin và phát triển đội ngũ lãnh đạo. Các hội đồng đó có thể mang lại tiếng nói cho các khu vực bầu cử 

đa dạng trong môi trường tôn trọng lẫn nhau trên tinh thần cộng đồng. Các hội đồng đó tạo điều kiện chia sẻ 

kinh nghiệm, các mối lo ngại và hoạt động của nhiều khu vực bầu cử khác nhau với đội ngũ thành viên 

SEIU, từ đó tăng cường sự tham gia của thành viên nói chung. Các hội đồng bầu chọn có thể là phương tiện 

hữu hiệu để học hỏi và xây dựng kỹ năng lãnh đạo. Và các hội đồng đó có thể là nguồn lực cho SEIU trong 

việc đánh giá các nỗ lực của Liên Đoàn Quốc Tế từ quan điểm của các khu vực bầu cử thành viên cụ thể. 
 

Do đó, mục tiêu hoạt động của hội đồng bầu chọn với Liên Đoàn Quốc Tế tại thời điểm này bao 

gồm, nhưng không giới hạn ở: 
 

A. Thúc đẩy tính đa dạng trong đội ngũ thành viên của SEIU như một nguồn 

sức mạnh thông qua các nguyên tắc đoàn kết, gắn kết, trao quyền và tự 

quyết; 
 

B. Phát triển, ủng hộ và theo dõi các vấn đề do các cử tri xác định được và làm 

việc với Liên Đoàn Quốc Tế thông qua đào tạo; 
 

C. Làm nguồn lực cho Liên Đoàn Quốc Tế trong việc tổ chức, hành động chính 

trị và tham gia vào cộng đồng; 
 

D. Thúc đẩy và tăng cường phát triển cũng như đào tạo đội ngũ lãnh đạo ở tất 

cả các cấp đại diện của Liên Đoàn. 
 

II. XÁC ĐỊNH CÁC HỘI ĐỒNG BẦU CHỌN 
 

Các hội đồng bầu chọn sau đây được Liên Đoàn Quốc Tế chính thức công nhận cho mục đích tham 

gia vào các hoạt động của Liên Đoàn Quốc Tế và nhận các nguồn lực của Liên Đoàn Quốc Tế: Hội Đồng 

Bầu Chọn Của Người Mỹ Gốc Phi (AFRAM), Hội Đồng Bầu Chọn Của Cư Dân Trên Đảo Châu Á Thái 

Bình Dương, Hội Đồng Bầu Chọn Của Người Mỹ Bản Địa, Hội Đồng Bầu Chọn Của Người Mỹ Gốc 

Latinh Quốc Tế, Hội Đồng Bầu Chọn Của Cộng Đồng LGBT, Hội Đồng Bầu Chọn Của Người Khuyết Tật, 

Hội Đồng Bầu Chọn Của Người Về Hưu và Hội Đồng Bầu Chọn Của Phụ Nữ. 
 

Liên Đoàn Quốc Tế có thể công nhận chính thức các hội đồng bầu chọn khác bằng cách bỏ phiếu 

tại mỗi Hội Nghị của Liên Đoàn Quốc Tế. 
 

Các hội đồng bầu chọn có thể có ở các cấp địa phương, vùng miền và quốc gia. Tuy nhiên, việc 

thành lập hội đồng bầu chọn sẽ bắt đầu ở cấp địa phương, sau đó phát triển lên cấp vùng miền và quốc 

gia. Một số địa phương có thể bỏ phiếu thành lập một hội đồng bầu chọn theo vùng miền ở một vùng địa 

lý xác định, theo phê duyệt của Ban Điều Hành Quốc Tế. 
 

Thành Lập Hội Đồng Bầu Chọn Quốc Gia 
 

Một hội đồng bầu chọn có thể được ghi nhận là hội đồng “quốc gia” sau khi có bằng chứng cho 

thấy các mô hình hội đồng bầu chọn phát triển ở địa phương và vùng miền là nhất quán và thuyết phục, và 

sau khi đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau: 
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A. Ít nhất 3/4 số hội đồng bầu chọn vùng miền bỏ phiếu tán thành việc thành lập một hội đồng 

bầu chọn quốc gia. 
 

B. Có sự phê duyệt của Ban Điều Hành Quốc Tế. 
 

III. THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI 
 

A. Hiến Pháp và/hoặc tài liệu quy định của mỗi hội đồng bầu chọn sẽ không được 

xung đột với Hiến Pháp và Quy Chế của Liên Đoàn Quốc Tế. 
 

B. Mỗi hội đồng bầu chọn quốc gia có thể chuyển mọi đề xuất và nghị quyết liên quan 

tới các chính sách của SEIU cho ủy ban liên quan theo chỉ định của Chủ Tịch Liên 

Đoàn Quốc Tế. 
 

C. Các hội đồng bầu chọn sẽ không can thiệp vào các vấn đề của Liên Đoàn Địa Phương, 

công bố các vấn đề của Liên Đoàn Địa Phương hay xác nhận ứng cử viên cho văn 

phòng Liên Đoàn Địa Phương hoặc văn phòng Liên Đoàn Quốc Tế. 
 

D. Mỗi hội đồng bầu chọn đều có trách nhiệm giữ bí mật các vấn đề của hội đồng 

bầu chọn khác và thúc đẩy khái niệm công bằng xã hội. 
 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH ĐIỀU CHỈNH 
 

A. Các quyết định/phiếu bầu sẽ do hội đồng bầu chọn xác định dựa trên khái niệm mỗi cơ sở 

một phiếu bầu hoặc mỗi người một phiếu bầu. Các quyết định/phiếu bầu sẽ được chỉ định 

để thúc đẩy sự phát triển và gắn kết của Cơ Sở/Hội Đồng Bầu Chọn. 
 

B. Các hội đồng bầu chọn sẽ thiết lập một quy trình bầu chọn để bầu viên chức. Các hội đồng 

bầu chọn có thể thành lập một Ủy Ban Điều Hành theo toàn quyền quyết định của họ. Ủy 

Ban Điều Hành của hội đồng bầu chọn cấp quốc gia hoặc vùng miền sẽ có quyền đại diện 

cho hội đồng bầu chọn cụ thể của họ đối với ban lãnh đạo Liên Đoàn Quốc Tế và trong tất 

cả các vấn đề khác. 
 

C. Tất cả thành viên của các Cơ Sở có tư cách tốt đều đủ điều kiện trở thành thành viên của hội 

đồng bầu chọn. 
 

D. Nếu có hội đồng bầu chọn quốc gia, các hội đồng bầu chọn sẽ chỉ định một người được công 

nhận là đầu mối liên hệ chính cho mục đích của các mối quan hệ với Liên Đoàn Quốc Tế. 

 

Các hội đồng bầu chọn địa phương và vùng miền cùng có trách nhiệm trình bày quan điểm của các 

hội đồng bầu chọn cho Liên Đoàn Quốc Tế về các vấn đề liên quan. 

 

V. THỦ TỤC BÁO CÁO 

 

A. Tất cả hội đồng bầu chọn sẽ cung cấp và đệ trình một bản sao Hiến Pháp và Quy Chế của 

họ cho các viên chức của Liên Đoàn Quốc Tế và (các) chủ tịch của ủy ban liên quan do Chủ 

Tịch Liên Đoàn Quốc Tế chỉ định. Mọi hội đồng bầu chọn sẽ đệ trình lại bảo sao của Hiến 

Pháp và Quy Chế đó mỗi khi có sửa đổi cho Liên Đoàn Quốc Tế. 

 

B. Các hội đồng bầu chọn sẽ cung cấp báo cáo tiến trình hoạt động hai lần mỗi năm cho ủy 

ban liên quan do Chủ Tịch Liên Đoàn Quốc Tế chỉ định. 
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VI. CẤP KINH PHÍ 

 

A. Mỗi hội đồng bầu chọn sẽ đủ điều kiện được yêu cầu một khoản đóng góp hàng năm từ 

Liên Đoàn Quốc Tế nhằm hỗ trợ chương trình hoạt động. Các hội đồng bầu chọn có cơ 

cấu quốc gia có thể nhận được một khoản đóng góp hàng năm trị giá $25.000. Tất cả 

yêu cầu cấp kinh phí của hội đồng bầu chọn phải được đệ trình bằng văn bản lên Liên 

Đoàn Quốc Tế trước khi kết thúc mỗi năm lịch. 

 

B. Nếu có hội đồng bầu chọn quốc gia, hội đồng bầu chọn vùng miền phải đệ trình một 

bản kế hoạch làm việc và ngân sách hàng năm nhất quán với các mục tiêu và sứ mệnh 

của Liên Đoàn Quốc Tế để được nhận hỗ trợ kinh phí. Các hội đồng bầu chọn vùng 

miền và/hoặc khu vực thuộc cơ cấu hội đồng bầu chọn quốc gia cụ thể phải đệ trình yêu 

cầu cấp kinh phí của họ lên ban lãnh đạo hội đồng bầu chọn quốc gia kèm theo bản kế 

hoạch làm việc và ngân sách nhất quán với các mục tiêu và sứ mệnh của Liên Đoàn 

Quốc Tế. 

 

C. Nếu không có hội đồng bầu chọn quốc gia, các hội đồng bầu chọn vùng miền có thể 

được nhận $5.000 từ Liên Đoàn Quốc Tế nhằm hỗ trợ chương trình hoạt động. Các hội 

đồng bầu chọn vùng miền có thể đệ trình yêu cầu cấp thêm kinh phí chương trình 

và/hoặc hoạt động lên Liên Đoàn Quốc Tế, với điều kiện là mỗi hội đồng bầu chọn yêu 

cầu các khoản kinh phí đó phải nêu rõ mục đích sử dụng kinh phí ban đầu dựa trên mục 

tiêu và/hoặc kế hoạch làm việc/dự án của họ, và mức độ thành công trong việc thực 

hiện công việc của họ. Kế hoạch làm việc đó phải nhất quán với các mục tiêu và sứ 

mệnh của Liên Đoàn Quốc Tế. Yêu cầu cấp thêm kinh phí cũng phải nêu rõ và giải trình 

về mục đích sử dụng các khoản kinh phí bổ sung này. Tổng kinh phí hàng năm được 

cấp cho mỗi hội đồng bầu chọn vùng miền/khu vực không được vượt quá kinh phí hàng 

năm được cấp cho từng hội đồng bầu chọn của SEIU. 

 

D. Các hội đồng bầu chọn quốc gia phải đệ trình báo cáo tài chính hàng quý về việc cấp 

phát và sử dụng kinh phí mà họ nhận được từ Liên Đoàn Quốc Tế. 

 

E. Một tiểu ban của ủy ban liên quan do Chủ Tịch Liên Đoàn Quốc Tế chỉ định sẽ 

giám sát việc phê duyệt và cấp phát kinh phí theo yêu cầu. 

 

F. Để tiếp tục được cấp kinh phí, một hội đồng bầu chọn (dù là quốc gia, vùng miền hay 

khu vực) phải đệ trình một bản báo cáo hàng năm nêu rõ cách thức họ đã sử dụng kinh 

phí đó để đạt được các mục tiêu của kế hoạch công việc/dự án, v.v. và mức độ thành 

công trong việc thực hiện công việc của họ. 

 

G. Các hội đồng bầu chọn quốc gia có thể đệ trình yêu cầu cấp thêm kinh phí để hỗ trợ 

cho hội nghị thường niên của họ với điều kiện là họ đệ trình (trước) một bản đề xuất 

nêu rõ cách thức họ sẽ sử dụng khoản kinh phí bổ sung này. 


