HỘI ĐỒNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM – BẮC CALIFORNIA
VIETNAMESE SCOUTING COMMITTEE NORTHERN CALIFORNIA
THỂ THỨC BẦU CỬ
TTBC 1. ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
1.1. Ứng cử viên hay người được đề cử phải là trưởng của đơn vị thành viên của Hội Đồng,
đang hoạt động tích cực ít nhất hai năm và 25 tuổi trở lên.
1.2. Người đề cử phải là trưởng của đơn vị thành viên của Hội Đồng, đang hoạt động ít nhất hai
năm và 21 tuổi trở lên.
TTBC 2. BẦU CỬ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
2.1. Ban Thường Vụ đương nhiệm thành lập Ủy Ban Ban Bầu Cử độc lập với ít nhất 3 người.
Ủy Ban này sẽ bầu Chủ Tọa đồng thời lo tổ chức, điều hành cuộc bầu cử cho thành công.
Sau Khi cuộc Bầu Cử thành công, Ủy Ban Bầu Cử sẽ tự động giải tán.
2.2. Ủy Ban Bầu Cử có nhiệm vụ mời gọi mọi người tích cực tham gia ứng cử, đề cử, bầu cử
nhưng không được vận động bầu phiếu cho bất cứ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử.
2.3. Các ứng cử viên, người được đề cử, hoặc người đề cử được vận động tối đa để đạt phiếu
bầu cho mình, cho người mình đề cử nhưng phải dựa trên tinh thần Hướng Đạo, Nội Lệ
và Thể Thức Bầu Cử của Hội Đồng.
2.4. Trước khi vào cuộc đầu phiếu, Ủy Ban Bầu Cử sẽ quy định thời gian cho mỗi ứng viên để
vận động thêm một lần cuối trước các cử tri.
2.5. Ủy Ban Bầu Cử có quyền bãi bỏ cuộc bầu cử để tổ chức lại vào lần khác nếu:
2.5.1. Không đủ quá bán trên tổng số đại diện các đơn vị trong Hội Đồng. (Xem TTBC
mục 3).
2.5.2. Có sự vi phạm Nội Lệ hoặc Thể Thức Bầu Cử của Hội Đồng.
2.5.3. Lần tổ chức lại không được quá 60 ngày, tính từ ngày bầu cử trước. Ban Thường
Vụ cũ tiếp tục điều hành công việc của Hội Đồng trong khoảng thời gian này.
2.6. Bầu cử Chủ Tịch theo thể thức bỏ phiếu kín trong cuộc họp Hội Đồng cuối năm trước khi
mãn một nhiệm kỳ.

TTBC 3. CỬ TRI VÀ PHIẾU BẦU
3.1. Mỗi đơn vị (đoàn) có 1 phiếu.
3.2. Đại Diện Trưởng Niên có 1 phiếu.
3.3. Chủ Tịch Hội Đồng có 1 phiếu.
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TTBC 4. SỰ ĐẮC CỬ
4.1. Nếu chỉ có một người ra tranh cử hay được đề cử thì số phiếu bầu phải đạt được 2/3 trên
tổng số phiếu thì mới gọi là đắc cử. (Xem TTBC mục 3). Nếu không đạt được tiêu chuẩn
này thì ban tổ chức bầu cử sẽ tổ chức cuộc bầu cử khác trong thời gian thuận tiện nhất
nhưng không được quá 60 ngày, tính từ ngày bầu cử trước. Ban Thường Vụ cũ tiếp tục
điều hành công việc của Hội Đồng trong khoảng thời gian này.
4.2. Nếu có hơn một người ứng cử hay được đề cử:
4.2.1. Lần bầu đầu tiên, người đạt số phiếu bầu quá bán trên tổng số phiếu được xem là
đắc cử.
4.2.2. Nếu lần bầu đầu không đạt được tiêu chuẩn này thì Ủy Ban Bầu Cử cho bầu lại lần
thứ hai với 2 ứng cử viên có số phiếu cao nhất; và lần này chỉ dựa trên nguyên tắc đa
số, vị nào đạt được đa số phiếu là đắc cử.
TTBC 5. BÀN GIAO
5.1. Giai đoạn chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ: Bắt đầu sau khi sự bầu cử thành công cho đến
ngày 1 tháng 3, là ngày chính thức tân Ban Thường Vụỉ nhận lãnh trách nhiệm. Trong thời
gian chuyển tiếp, hai Ban Thường Vụ sẽ cùng nhau làm việc để mọi công việc được bàn
giao tốt đẹp.
TTBC 6. TU CHÍNH THỂ THỨC BẦU CỬ
6.1. Mọi sự tu chính về Thể Thức Bầu Cử này đều phải được thông qua bằng một biểu quyết
của Hội Đồng. (Xem Bản Nội Lệ, mục NL 4. và các điều khoản về thể thức biểu quyết)

*********
Chữ Viết Tắt:
- NL: Nội Lệ
- TTBC: Thể Thức Bầu cử

Xem thêm:
- Bản Nội Lệ của Hội Đồng HĐVN – Bắc California
- Định Nghĩa Một Số Từ Ngữ Thường Dùng
- Bảng Phân Nhiệm
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