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Xây Dựng Sức Mạnh Liên Đoàn 
 

Xét thấy rằng: SEIU và các liên đoàn địa phương đang tìm cách xây dựng Sức Mạnh 

Liên Đoàn, và tạo ra một liên đoàn đ	ểbảo v	ệnhững người mà chúng tôi đang phục vụ; 

Xét thấy rằng: Tất c	 ảmọi công nhân đều nên có tiếng nói trong những quyết định đại 

diện cho họ; 

Xét thấy rằng: Tiếng nói tập th	 ểvà sức mạnh của người lao động ph	 ụthuộc vào các 

nguyên tắc dân chủ, cũng như s	 ựtham gia ch	 ủđộng và cam kết t	 ừcác thành viên của liên đoàn 

địa phương; 

Xét thấy rằng: S	 ựtrung thành với các nguyên tắc dân ch	 ủđảm bảo cho việc tất c	 ảmọi 

công nhân đều có được tiếng nói có trọng lượng trong những quyết định có ảnh hưởng đến họ.  

Xét thấy rằng: Vì nhiệm kì làm việc dành cho thành viên của Ban Điều Hành SEIU khác 

với các Nhân Viên tại SEIU 	 ởđịa phương, nhiệm kì làm việc 	 ởđịa phương dành cho thành viên 

vừa được bình chọn làm nhân viên của SEIU 	 ởđịa phương lẫn tr	 ởthành Thành Viên Ban Điều 

Hành SEIU có th	 ểkết thúc trước khi nhiệm kì của người này 	 ởvai trò thành viên Ban Điều 

Hành SEIU hết hạn; 

Xét thấy rằng: Trong những trường hợp như vậy, việc cho phép thành viên địa phương 

trước đây hoàn thành nốt phần còn lại trong nhiệm kì là Ban Điều Hành SEIU có th	 ểkhông 

phản ánh đúng nguyện vọng của Liên Đoàn SEIU Địa Phương, hay không giúp ích cho s	 ựthịnh 

vượng của SEIU, vốn s	 ẽlàm suy yếu các nguyên tắc dân ch	 ủlàm nền tảng cho SEIU lẫn các 

liên đoàn địa phương của mình.     

DO ĐÓ, phương pháp giải quyết được đưa ra là: tại Điều Khoản VI (Nhân Viên), Mục 2 

(Nhiệm kì Làm việc IEB), nội dung sau s	 ẽđược thêm vào, “Tuy nhiên, trong trường hợp nhiệm 
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kì làm việc tại địa phương của Thành Viên Ban Điều Hành Liên Đoàn Quốc T	 ếkết thúc khi hết 

hạn nhiệm kì là Thành Viên Ban Điều Hành Quốc Tế, thì nhiệm kì làm việc của người này với 

tư cách là Thành Viên Ban Điều Hành Quốc T	 ếcũng kết thúc ngay lập tức, và tiến trình tuyển 

dụng đ	ểlấp v	ịtrí còn trống theo Điều Khoản VII s	ẽđược áp dụng.” 

 Phương pháp giải quyết TIẾP THEO s	 ẽlà: tại Điều Khoản VII (Lấp v	 ịtrí còn trống), 

nội dung sau s	 ẽđược thêm vào “Trong trường hợp có v	 ịtrí b	 ỏtrống trong Ban Điều Hành Liên 

Đoàn Quốc T	 ếdo việc thực hiện Điều khoản VI, Mục 2, thì Ban Điều Hành Liên Đoàn Quốc 

T	ếtrong vòng 90 ngày k	ểt	ừngày có v	 ịtrí b	ỏtrống s	ẽlấp đầy v	 ịtrí trống này trong lúc nhiệm kì 

chưa kết thúc bằng việc b	ỏphiếu đa số.” 

 

 

Joe	Donahue	
Lãnh	Đạo	Hội	Đồng	PEF	Phân	Ban	190	
Thành	Viên	Ban	Điều	Hành	PEF	Gh	ếs	ố487	
B	ộPhận	Tài	Chính	và	Thu	ếcủa	NYS		
Liên	Bang	Nhân	Viên	Công	Cộng	
SEIU	Liên	Đoàn	Địa	Phương	số	4053	


