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Các	  thành	  viên	  SEIU	  tự	  hào	  vì	  những	  gì	  chúng	  tôi	  đã	  đạt	  được	  cùng	  nhau	  trong	  những	  năm	  gần	  đây.	  Chúng	  tôi	  đã	  
chiến	  thắng	  vì	  gia	  đình	  của	  mình	  và	  vì	  tất	  cả	  những	  người	  lao	  động	  bằng	  cách	  tập	  hợp	  vào	  liên	  đoàn	  thêm	  1	  triệu	  
thành	  viên	  mới	  là	  những	  người	  trong	  ngành	  chăm	  sóc	  sức	  khỏe,	  dịch	  vụ	  công,	  và	  dịch	  vụ	  tại	  các	  khu	  bất	  động	  sản,	  
bằng	  cách	  phát	  triển	  một	  thế	  hệ	  các	  nhà	  lãnh	  đạo	  mới,	  bằng	  cách	  thương	  thuyết	  các	  hợp	  đồng	  mang	  tính	  đột	  phá	  
và	  bằng	  cách	  giúp	  đỡ	  trong	  việc	  phát	  động	  các	  phong	  trào	  cho	  sự	  công	  bằng	  xã	  hội,	  kinh	  tế	  và	  chủng	  tộc.	  	  

Chúng	  tôi	  đang	  đối	  mặt	  với	  những	  thách	  thức	  ghê	  gớm.	  Các	  nhóm	  tư	  bản	  giàu	  có	  đang	  tiếp	  tục	  đầu	  cơ	  trong	  nền	  
kinh	  tế	  và	  tiến	  hành	  những	  đợt	  tấn	  công	  dữ	  dội	  vào	  người	  lao	  động	  và	  vào	  khả	  năng	  chúng	  tôi	  hình	  thành	  được	  
một	  tổ	  chức	  vững	  mạnh	  hay	  không	  thông	  qua	  việc	  cổ	  vũ	  các	  đạo	  luật	  và	  phiên	  tòa	  mà	  có	  thể	  gây	  khó	  khăn	  cho	  việc	  
tiếp	  quỹ	  và	  duy	  trì	  các	  liên	  đoàn	  mà	  người	  lao	  động	  đã	  nỗ	  lực	  tạo	  ra.	  Cùng	  lúc	  này,	  thế	  giới	  chúng	  ta	  đang	  biến	  đổi	  
dữ	  dội	  bởi	  các	  thế	  lực	  mạnh	  mẽ	  của	  sự	  thay	  đổi	  về	  khoa	  học	  kỹ	  thuật,	  nhân	  chủng,	  môi	  trường,	  và	  kinh	  tế	  toàn	  cầu.	  
Để	  vượt	  qua	  được	  đợt	  tấn	  công	  của	  các	  nhà	  tư	  bản	  này	  và	  định	  hình	  các	  thay	  đổi	  trong	  các	  ngành	  chúng	  ta,	  chúng	  
tôi	  sẽ	  tạo	  ra	  các	  hình	  thức	  tổ	  chức	  mới	  dành	  cho	  người	  lao	  động	  và	  xây	  dựng	  một	  phong	  trào	  rộng	  khắp	  hơn	  cho	  sự	  
bình	  đẳng.	  Tại	  hội	  nghị	  này,	  chúng	  tôi	  sẽ	  thông	  qua	  một	  kế	  hoạch	  để	  thực	  hiện	  cả	  2	  chiến	  lược	  cốt	  lõi	  đó.	  

Nhưng	  để	  thành	  công,	  chúng	  tôi	  cần	  nhiều	  hơn	  vậy.	  Chúng	  tôi	  phải	  đổi	  mới	  tất	  cả	  công	  việc	  hiện	  hành	  để	  củng	  cố	  
và	  chuyển	  đổi	  liên	  đoàn	  gồm	  2	  triệu	  thành	  viên	  hiện	  tại	  để	  có	  tiếng	  nói	  mạnh	  mẽ	  và	  hiệu	  quả	  hơn	  cho	  từng	  thành	  
viên	  trong	  công	  việc,	  trên	  bàn	  đàm	  phán,	  và	  trong	  cộng	  đồng	  lẫn	  trong	  chính	  trị.	  	  

Thách	  thức	  đổi	  mới	  quan	  trọng	  nhất	  là	  tìm	  ra	  cách	  để	  thu	  hút	  thêm	  nhiều	  thành	  viên	  nữa.	  Chính	  các	  nhà	  lãnh	  đạo,	  
với	  tầm	  nhìn	  và	  sự	  thông	  thái	  chung	  cũng	  như	  các	  suy	  nghĩ	  chiến	  lược	  của	  mình	  sẽ	  thực	  hiện	  đổi	  mới	  trong	  lúc	  
chúng	  ta	  tạo	  ra	  các	  tổ	  chức	  để	  xây	  dựng	  nên	  sức	  mạnh	  cho	  công	  nhân	  trong	  thập	  kỉ	  sắp	  tới.	  	  

Sự	  đổi	  mới	  của	  chúng	  tôi	  cũng	  phải:	  

• Củng	  cố	  và	  chuyển	  đổi	  các	  mô	  hình	  hiện	  tại	  của	  việc	  đàm	  phán,	  làm	  đại	  diện,	  tổ	  chức,	  và	  phát	  triển	  số	  thành	  
viên	  để	  đáp	  ứng	  tốt	  cho	  những	  thách	  thức	  trong	  các	  ngành	  nghề	  đang	  tiến	  hóa.	  

• Mở	  rộng	  tiếng	  nói	  của	  mình	  trong	  việc	  định	  hình	  các	  ngành	  nghề	  đó	  cho	  cộng	  đồng	  của	  mình	  và	  những	  
người	  chúng	  tôi	  phục	  vụ	  lẫn	  những	  người	  chung	  tôi	  chăm	  sóc.	  

• Chống	  trả	  và	  đánh	  bại	  các	  cuộc	  tấn	  công	  leo	  thang	  vào	  các	  liên	  đoàn	  của	  chúng	  tôi	  thực	  hiện	  bởi	  các	  nhà	  
tuyển	  dụng	  và	  các	  nhóm	  tư	  bản	  giàu	  có.	  	  

• Chuẩn	  bị	  bản	  thân	  để	  hoạt	  động	  như	  một	  tổ	  chức	  tự	  duy	  trì,	  trong	  trường	  hợp	  các	  nhóm	  tư	  bản	  giàu	  có	  tấn	  
công	  qua	  việc	  thúc	  đẩy	  hệ	  thống	  pháp	  lý	  và	  tố	  tụng	  mà	  đánh	  giá	  thấp	  khả	  năng	  chúng	  tôi	  tự	  cấp	  quỹ	  và	  tự	  
xây	  dựng	  các	  liên	  đoàn	  vững	  mạnh.	  

• Thành	  thạo	  trong	  việc	  sử	  dụng	  các	  kỹ	  thuật	  mới	  nhằm	  đem	  lại	  chiến	  thắng	  cho	  các	  thành	  viên.	  	  

Điều	  này	  không	  mới	  lạ	  đối	  với	  SEIU.	  Chúng	  tôi	  đã	  liên	  tục	  đổi	  mới	  và	  thích	  nghi	  để	  dành	  chiến	  thắng	  cho	  các	  thành	  
viên	  của	  mình	  và	  tất	  cả	  người	  lao	  động.	  Điều	  mới	  lạ	  ở	  đây	  là	  sự	  cam	  kết	  của	  chúng	  tôi	  về	  việc	  đổi	  mới	  công	  tác	  hiện	  
hành	  cùng	  lúc	  với	  việc	  chúng	  tôi	  tập	  trung	  cho	  việc	  phát	  triển	  các	  hình	  thức	  mới	  cho	  tổ	  thức	  và	  thực	  hiện	  phong	  
trào	  rộng	  khắp	  hơn	  mà	  người	  lao	  động	  cần	  hiện	  nay	  lẫn	  trong	  tương	  lai.	  

Cùng	  với	  viễn	  cảnh	  của	  chúng	  tôi	  về	  một	  xã	  hội	  công	  bằng,	  chúng	  tôi	  mơ	  tưởng	  đến	  một	  liên	  đoàn	  có	  thể	  liên	  kết	  
các	  công	  nhân	  lại	  để	  có	  thể	  giành	  được	  chiến	  thắng	  ở	  mức	  độ	  không	  lường	  được;	  một	  liên	  đoàn	  đổi	  mới	  để	  trở	  nên	  
mạnh	  mẽ	  hơn,	  hiệu	  quả	  hơn,	  và	  giang	  tay	  chào	  đón	  nhiều	  hơn;	  một	  liên	  đoàn	  sử	  dụng	  nền	  kỹ	  thuật	  tiên	  tiến	  để	  mở	  
rộng	  giao	  tiếp,	  sự	  thu	  hút,	  tính	  hiệu	  quả	  và	  sức	  mạnh;	  một	  liên	  đoàn	  có	  thể	  vừa	  tự	  duy	  trì	  về	  mặt	  kinh	  tế	  để	  dành	  
chiến	  thắng	  cho	  các	  thành	  viên	  vừa	  có	  thể	  tạo	  ra	  nguồn	  tài	  nguyên	  cần	  thiết	  để	  giành	  chiến	  thắng	  cho	  những	  người	  
luôn	  phục	  vụ	  và	  chăm	  sóc	  chúng	  ta	  cũng	  nh7	  xây	  dựng	  một	  phong	  trào	  rộng	  khắp	  hơn	  cho	  một	  xã	  hội	  bình	  đẳng.	  	  



Nghị	  Quyết	  103A	  –	  Đổi	  Mới	  nhằm	  Củng	  Cố	  và	  Biến	  Đổi	  Liên	  Đoàn	  để	  Đạt	  Thắng	  Lợi	   	  

2	  
	   	   	  

	  

Do	  vậy,	  giải	  pháp	  đưa	  ra	  là…	  

SEIU	  sẽ	  thực	  hiện	  các	  bước	  sau	  để	  củng	  cố	  và	  chuyển	  đổi	  liên	  đoàn	  của	  chúng	  ta	  nhằm	  đạt	  được	  thắng	  lợi	  hôm	  nay	  
và	  trong	  tương	  lai:	  	  

1.	   Các	  liên	  đoàn	  địa	  phương	  được	  khuyến	  khích	  đổi	  mới	  cho	  tương	  lai	  bằng	  cách:	   	  

• Tham	  gia	  vào	  các	  cuộc	  thảo	  luận	  trong	  và	  xuyên	  liên	  đoàn	  để	  xác	  định	  các	  cơ	  hội	  quan	  trọng	  nhất	  để	  
cải	  thiện	  và	  đổi	  mới.	  

• Cam	  kết	  thực	  hiện	  việc	  trang	  bị	  cho	  các	  thành	  viên	  để	  họ	  tham	  gia	  nhiều	  hơn	  vào	  liên	  đoàn.	  

• Kiểm	  tra	  và	  áp	  dụng	  các	  phương	  pháp	  hoạt	  động	  trong	  một	  môi	  trường	  có	  nhiều	  thách	  thức	  đối	  với	  
nguồn	  quỹ	  và	  khả	  năng	  duy	  trì	  một	  liên	  đoàn	  vững	  mạnh.	  

• Thiết	  lập	  các	  mục	  tiêu	  rõ	  ràng	  để	  thúc	  đẩy	  đổi	  mới	  trong	  toàn	  bộ	  công	  việc	  của	  chúng	  ta.	  

• Cam	  kết	  xây	  dựng	  các	  kỹ	  năng,	  cách	  thức	  hoạt	  động	  và	  văn	  hóa	  ủng	  hộ	  sự	  đổi	  mới.	  

• Chia	  sẻ	  và	  học	  hỏi	  lẫn	  nhau	  với	  các	  liên	  đoàn	  địa	  phương	  khác.	  	  

	  

2.	   SEIU	  sẽ	  thiết	  lập	  một	  Trung	  Tâm	  Đổi	  Mới	  	  để	  kết	  nối	  và	  hỗ	  trợ	  các	  thành	  viên	  SEIU,	  các	  bộ	  phận	  và	  liên	  
đoàn	  tại	  địa	  phương,	  tiểu	  bang	  để	  đổi	  mới	  một	  cách	  có	  hệ	  thống	  cho	  toàn	  bộ	  công	  việc	  của	  chúng	  tôi:	  

• Để	  củng	  cố	  và	  chuyển	  đổi	  tổ	  chức	  hiện	  tại	  của	  chúng	  tôi	  nhằm	  xây	  dựng	  sức	  mạnh	  chiến	  thắng	  trên	  diện	  
rộng	  cho	  người	  lao	  động	  trong	  các	  ngành	  nghề	  hiện	  nay	  cũng	  như	  trong	  tương	  lai.	  

• Để	  phát	  triển	  các	  phương	  pháp	  có	  hiệu	  quả	  nhằm	  sống	  sốt	  và	  phát	  triển	  trong	  một	  môi	  trường	  có	  đầy	  
khó	  khăn	  cho	  người	  lao	  động	  đang	  muốn	  tạo	  nên,	  gây	  quỹ,	  và	  xây	  dựng	  các	  liên	  đoàn	  vững	  mạnh.	  

• Để	  trở	  thành	  một	  cầu	  nối	  phát	  triển	  và	  hỗ	  trợ	  các	  mạng	  lưới	  nhà	  lãnh	  đạo	  của	  địa	  phương,	  khu	  vực,	  các	  
bộ	  phận,	  và	  các	  chiến	  dịch	  nhằm	  xác	  định	  cách	  thách	  thức,	  gọt	  dũa	  các	  mục	  tiêu,	  chia	  sẻ	  học	  hỏi	  và	  phổ	  
biến	  những	  cách	  thức	  hoạt	  động	  tốt	  nhất	  trong	  lẫn	  xuyên	  liên	  đoàn	  của	  quốc	  gia	  và	  quốc	  tế,	  tạo	  ra	  các	  
cơ	  hội	  mới	  và	  đề	  xuất	  về	  cơ	  bản	  các	  tiêu	  chuẩn	  mới	  có	  thể	  giúp	  chúng	  tôi	  xây	  dựng	  sức	  mạnh	  chiến	  
thắng	  trên	  diện	  rộng	  và	  hoạt	  động	  hiệu	  quả,	  có	  thể	  tự	  duy	  trì	  được.	  	  	  

3.	   Trung	  Tâm	  Đổi	  Mới	  sẽ	  phát	  triển	  và	  giúp	  thực	  thi	  –	  nhờ	  dữ	  liệu	  nhập	  vào	  từ	  các	  nhà	  lãnh	  đạo	  xuyên	  suốt	  
liên	  đoàn	  –	  một	  chiến	  lược	  tổng	  quát	  để	  củng	  cố	  và	  chuyển	  đổi	  tổ	  chức	  hiện	  tại	  của	  chúng	  tôi,	  làm	  cho	  phù	  
hợp	  với	  các	  mục	  tiêu	  và	  ưu	  tiên	  chung	  của	  liên	  đoàn.	  Trung	  Tâm	  sẽ	  giúp	  toàn	  liên	  đoàn	  đẩy	  nhanh	  các	  công	  
việc	  vơi	  tốc	  độ,	  sự	  nhanh	  nhẹn,	  và	  nghiêm	  khắc.	  	  

4.	   Thông	  qua	  nghị	  quyết	  đi	  kèm:	  	  “Trở	  Thành	  Tổ	  Chức	  Kỹ	  Thuật	  Cao”.	  
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BẢN	  ĐÍNH	  KÈM	  1	  

Trở	  Thành	  Tổ	  Chức	  có	  Kỹ	  Thuật	  Cao	  

Chúng	  ta	  đang	  sống	  trong	  thời	  đại	  thay	  đổi	  chóng	  mặt,	  rối	  rắm	  của	  khoa	  học	  kỹ	  thuật.	  Điện	  thoại	  di	  động	  thông	  
minh	  kết	  nối	  chúng	  ta	  với	  lượng	  thông	  tin	  không	  tưởng	  nổi	  qua	  Internet,	  khai	  thác	  sức	  mạnh	  tính	  toán	  nhiều	  hơn	  cả	  
trong	  phi	  thuyền	  Apollo	  đáp	  lên	  mặt	  trăng	  vào	  năm	  1969.	  Kỹ	  Thuật	  Số	  cho	  phép	  chúng	  ta	  giao	  tiếp	  ngay	  lập	  tức	  với	  
những	  người	  khác	  ở	  gần	  như	  mọi	  nơi	  trên	  thế	  giới.	  	  

Cũng	  chính	  kỹ	  thuật	  này	  đang	  biến	  đổi	  thế	  giới	  lao	  động,	  chính	  trị,	  và	  công	  vụ,	  tổ	  chức,	  giải	  trí	  –	  thật	  sự	  thì	  toàn	  bộ	  
nền	  văn	  hóa	  của	  chúng	  ta.	  Khoa	  học	  kỹ	  thuật	  có	  thể	  đem	  lại	  cho	  chúng	  ta	  các	  công	  cụ	  mạnh	  mẽ,	  nhưng	  nó	  cũng	  có	  
thể	  lật	  đổ	  những	  cách	  thức	  làm	  việc	  cũ.	  

Chúng	  ta	  có	  thể	  thấy	  được	  những	  thay	  đổi	  này	  đặc	  biệt	  nơi	  những	  người	  trẻ	  tuổi	  –	  “dân	  bản	  xứ	  về	  công	  nghệ”,	  
những	  người	  gắn	  bó	  với	  công	  nghệ	  để	  kết	  nối	  với	  nhau	  và	  với	  thế	  giới	  xung	  quanh,	  và	  mong	  đợi	  muốn	  gia	  nhập	  một	  
liên	  đoàn	  cũng	  làm	  được	  điều	  này.	  	  

Cũng	  có	  những	  lý	  do	  khác	  đòi	  hỏi	  chúng	  ta	  phải	  trở	  nên	  thành	  thục	  về	  công	  nghệ;	  sự	  phát	  triển	  nhanh	  chóng	  của	  kỹ	  
thuật	  số	  đang	  tái	  tổ	  chức	  lại	  cách	  thức	  làm	  việc	  của	  chúng	  ta,	  biến	  đổi	  các	  ngành	  nghề,	  và	  thay	  đổi	  chính	  trị	  lẫn	  tổ	  
chức	  và	  giao	  tiếp.	  Những	  tổ	  chức	  thành	  công	  cần	  phải	  thích	  nghi.	  Hiểu	  và	  ứng	  dụng	  các	  giải	  pháp	  kỹ	  thuật	  số	  mới	  là	  
điều	  cần	  thiết	  nếu	  chúng	  ta	  muốn	  tiếp	  tục	  dành	  chiến	  thắng	  cho	  người	  lao	  động	  và	  đạt	  được	  viễn	  cảnh	  của	  mình.	  
Và	  theo	  đà	  thay	  đổi,	  chúng	  ta	  cần	  dự	  đoán	  và	  tạo	  bước	  nhảy	  vọt	  đến	  các	  phương	  pháp	  mới	  đầy	  hứa	  hẹn.	  

SEIU	  phải	  trở	  thành	  một	  tổ	  chức	  công	  nghệ	  cao.	  

Do	  đó,	  giải	  pháp	  được	  đưa	  ra	  là:	  

SEIU	  và	  SEIU	  tại	  địa	  phương	  cần	  thực	  hiện	  các	  bước	  vững	  chắc	  để	  hiểu	  các	  tác	  động	  của	  công	  nghệ	  phát	  triển	  chóng	  
mặt	  và	  áp	  dụng	  có	  chiến	  thuật	  vào	  các	  thách	  thức	  quan	  trọng	  nhất	  của	  chúng	  ta	  như	  là	  làm	  cách	  nào	  để	  thu	  hút,	  
lắng	  nghe,	  giao	  tiếp	  và	  liên	  kết	  người	  lao	  động	  để	  tiếp	  tục	  đẩy	  mạnh	  phong	  trào	  của	  mình;	  làm	  thế	  nào	  để	  hoạt	  
động	  hiệu	  quả	  hơn;	  làm	  thế	  nào	  để	  xây	  dựng	  các	  tổ	  chức	  biết	  cách	  duy	  trì.	  	  

1. SEIU	  nên	  chỉ	  định	  một	  Nhà	  Quản	  Lý	  Kỹ	  Thuật	  Chiến	  Lược	  để	  dẫn	  dắt	  trong	  việc	  phát	  triển	  một	  
phương	  pháp	  chiến	  lược	  cho	  việc	  ứng	  dụng	  công	  nghệ	  nhằm	  xây	  dựng	  sức	  mạnh	  cho	  người	  lao	  
động	  và	  thúc	  đẩy	  chương	  trình	  của	  SEIU	  và	  các	  chiến	  lược.	  	  

2. Nhà	  Quản	  Lý	  cũng	  phải	  giúp	  đỡ	  để	  tạo	  ra	  một	  mạng	  lưới	  các	  nhà	  lãnh	  đạo,	  nhân	  viên	  và	  thành	  viên	  
SEIU	  năng	  động,	  tham	  gia	  vào	  việc	  đánh	  giá	  các	  tác	  động	  và	  áp	  dụng	  công	  nghệ	  vào	  công	  việc	  của	  
SEIU	  trong	  các	  tiến	  trình	  tổ	  chức,	  thương	  thuyết,	  đại	  diện,	  chính	  trị,	  và	  giao	  tế.	  Các	  liên	  đoàn	  địa	  
phương	  được	  khuyến	  khích	  tiếp	  tục	  công	  việc	  để	  trở	  nên	  tiến	  bộ	  hơn	  về	  mặt	  kỹ	  thuật	  trong	  các	  dịch	  
vụ	  để	  phục	  vụ	  cho	  mục	  tiêu	  cơ	  bản	  và	  chiến	  lược	  của	  chúng	  ta,	  và	  tham	  gia	  một	  cách	  chủ	  động	  vào	  
các	  mạng	  lưới	  lớn	  hơn	  để	  chia	  sẻ	  và	  học	  hỏi.	  

3. Nhà	  Quản	  Lý	  cần	  học	  hỏi	  từ	  các	  phong	  trào,	  các	  tổ	  chức,	  và	  các	  chuyên	  gia	  ngoài	  SEIU	  về	  cách	  
thức	  áp	  dụng	  công	  nghệ	  vào	  công	  việc	  của	  SEIU.	  


