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THỦ TỤC CỦA ỦY BAN 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 27 

CỦA LIÊN ĐOÀN QUỐC TẾ NHÂN VIÊN DỊCH VỤ 

 

1. Các cuộc họp của ủy ban sẽ được tổ chức theo hình thức phù hợp để các đại biểu 

và đại biểu dự khuyết có thể tham gia, lắng nghe và phát biểu theo đúng trình tự. Hướng dẫn về 

cách tham dự các cuộc họp trực tuyến của ủy ban sẽ được đăng tải trên trang web Hội Nghị 

SEIU. Chủ Tịch Ủy Ban sẽ chỉ định một thành viên hoặc nhân viên lưu giữ hồ sơ về các hành 

động của Ủy Ban. 

 

2. Khi các đại biểu hoặc đại biểu dự khuyết phát biểu trước Ủy Ban, các thành viên 

Ủy Ban có thể đặt câu hỏi để đảm bảo họ hiểu rõ ý kiến mà đại biểu đã nêu hoặc có thể trả lời 

các câu hỏi nếu đại biểu cần làm rõ. Các thành viên Ủy Ban không nên bày tỏ ý kiến hoặc tham 

gia tranh luận với người phát biểu. 

 

3. Chủ Tịch Ủy Ban sẽ chủ trì cuộc họp và hướng dẫn thảo luận. Chủ Tịch có thể 

yêu cầu một thành viên khác của Ủy Ban đảm nhiệm vai trò chủ tọa cho bất kỳ phần nào của 

cuộc họp. 

 

4. Ủy Ban hoạt động không theo nghi thức, nhưng các hành động chính thức của 

Ủy Ban về những khoản mục như thông qua hoặc phê chuẩn nghị quyết, bản sửa đổi hiến 

pháp, ý kiến phản đối hoặc kháng cáo sẽ được xử lý theo kiến nghị, ý kiến tán thành và đa số 

phiếu bầu. Ủy Ban hoạt động theo nguyên tắc một phiếu bầu trên mỗi thành viên ủy ban. 

 

5. Chỉ các thành viên Ủy Ban mới được phép bầu chọn về những vấn đề mang 

tính thủ tục hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh trước Ủy Ban. 

 

6. Chỉ các đại biểu hoặc đại biểu dự khuyết mới được phép phát biểu trước Ủy Ban. 

 

7. Một đại biểu từ Liên Đoàn Địa Phương đã đệ trình theo đúng quy trình một bản 

sửa đổi hoặc nghị quyết cho Hiến Pháp và Quy Chế sẽ có cơ hội phát biểu trước Ủy Ban thích 

hợp nhằm hỗ trợ cho bản đệ trình đó trong thời gian tối đa là ba (3) phút.  Bất cứ Ủy Ban nào 

cũng có thể thiết lập thủ tục cho việc tiếp nhận ý kiến từ các đại biểu hoặc đại biểu dự khuyết 

khác về các vấn đề phù hợp khác, trong thời gian giới hạn là hai (2) phút mỗi người phát biểu. 

Chủ Tịch sẽ thực hiện theo mục tiêu lắng nghe ý kiến từ mọi cơ sở trước khi những người phát 

biểu khác được ghi nhận về một vấn đề nào đó. Các Ủy Ban có thể quyết định lên lịch cho các 

cuộc họp trong đó các đại biểu có cơ hội được phát biểu trước ủy ban. Chủ Tịch có thể sửa đổi 

thời lượng và số lượng bài phát biểu dựa trên số lượng vấn đề phát sinh trước Ủy Ban và/hoặc số 

lượng đại biểu hoặc đại biểu dự khuyết mong muốn phát biểu trước Ủy Ban. 

 

8. Ủy Ban có thể lên lịch cho nhiều cuộc họp. Trình tự làm việc cho mỗi cuộc họp 

mở của Ủy Ban được quy định như sau: 

 

• Giới thiệu về Thành Viên Của Ủy Ban 

• Xem xét Chương Trình Nghị Sự 
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• Thảo luận về các Nghị Quyết, Bản Sửa Đổi, Ý Kiến Phản Đối hoặc Kháng 

Cáo 

 

9. Chủ Tịch có thể triệu tập Ủy Ban trong phiên họp kín để thảo luận và đánh giá các 

đề xuất cũng như ý kiến do các đại biểu và đại biểu dự khuyết bày tỏ, để bầu chọn theo đề nghị của 

Ủy Ban cho Hội Nghị và để xử lý các vụ việc hành chính hoặc công việc khác của Ủy Ban. 

 

10. Việc quay video hoặc ghi hình trái phép các cuộc họp của Ủy Ban đều bị nghiêm cấm. 

 

11. Các Ủy Ban Hiện Hành sẽ chuẩn bị nghị quyết hoặc nội dung sửa đổi phù hợp để 

đưa vào các đề xuất có hiệu lực mà họ nhận được, và có thể đệ trình lên Hội Nghị, với các đề 

xuất riêng của Ủy Ban liên quan đến hành động thích hợp, các nghị quyết hoặc nội dung sửa đổi 

đó cùng tất cả các nghị quyết hoặc nội dung sửa đổi khác được đề cập tới. Một Ủy Ban có thể (1) 

chọn chỉ báo cáo một trong số nhiều nghị quyết hoặc nội dung sửa đổi về cùng một chủ đề, (2) 

kết hợp toàn bộ hoặc các phần của nhiều nghị quyết hoặc nội dung sửa đổi về cùng một chủ đề 

vào một nghị quyết và báo cáo nghị quyết đã kết hợp ở dạng văn bản gốc, với các nghị quyết và 

nội dung sửa đổi ban đầu được gộp lại, (3) quyết định không báo cáo nghị quyết hoặc nội dung 

sửa đổi đã đề xuất, hoặc (4) chuyển một vấn đề lên Ban Điều Hành Quốc Tế để tiến hành xem 

xét thích hợp. Sẽ không có báo cáo thiểu số. 

 

[LƯU Ý: Điều Khoản IV § 14 thuộc Hiến Pháp & Quy Chế (C&B) của SEIU quy định rằng 

tất cả các Nghị Quyết phải được Liên Đoàn Địa Phương đệ trình ở dạng văn bản “ít nhất 30 

ngày trước Hội Nghị và nếu không đệ trình trong thời gian đó thì có thể không được Hội 

Nghị xem xét, trừ trường hợp có sự đồng ý nhất trí của các đại biểu hiện diện. Các Nghị 

Quyết có thể được Ban Điều Hành Quốc Tế trình lên Hội Nghị vào bất cứ thời điểm nào 

trong thời gian diễn ra Hội Nghị mà không cần phải có sự đồng ý nhất trí”. Điều Khoản 

XXIV thuộc C&B của SEIU quy định rằng “Các nội dung sửa đổi có thể được đề xuất tại 

Hội Nghị theo cách thức tương tự như được quy định ở đây đối với việc đệ trình nghị quyết 

của Hội Nghị”.] 
 

12. Các Ủy Ban có thể báo cáo nhiều nghị quyết hoặc nội dung sửa đổi hiến pháp 

trong một bản kiến nghị để được xem xét và bỏ phiếu chung. 


