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1. Các thành viên của Ủy Ban sẽ ngồi tại bàn đặt ở vị trí cao nhất trong phòng hay 

tại nơi mà họ có thể nghe được mọi bình luận và ý kiến.   
 
2. Ủy Ban sẽ giữ một tờ giấy ký tên để xác định những đại biểu nào muốn tham gia 

buổi họp của Ủy Ban chỉ để nghe hay những ai muốn chất vấn Ủy Ban. Chủ Tịch Ủy Ban phải 
chỉ định một thành viên hay nhân viên để ghi chép lại các hoạt động của Ủy Ban. 
 

3.  Các thành viên của Ủy Ban có thể đặt câu hỏi để đảm bảo họ đã hiểu rõ những ý 
kiến đưa ra, hoặc trả lời các câu hỏi nếu có đại biểu muốn giải đáp thắc mắc. Các thành viên Ủy 
Ban không được bày tỏ ý kiến hay tham gia vào tranh cãi với người đang diễn thuyết. 
 

4. Chủ Tịch Ủy Ban sẽ ngồi ghế chủ tọa tại buổi họp khiến nó diễn ra thuận lợi. Chủ 
Tịch có thể yêu cầu Phó Chủ Tịch tiếp quản vị trí tại bất kỳ phần nào của buổi họp. 

 
5. Ủy Ban vận hành một cách thân mật, nhưng những hành động chính thức của Ủy 

Ban đối với một số điều như thông qua hay chấp thuận các nghị quyết, sửa đổi bộ luật, kháng 
nghị hay bãi bỏ đều được thực hiện bằng việc đề nghị, việc tán thành và việc bầu cử đa số. Trong 
Ủy Ban, mỗi thành viên là một lá phiếu. 

 
6. Chỉ có thành viên của Ủy Ban có thể bầu chọn cho các vấn đề nêu ra trong lúc 

họp hoặc trước lúc họp. 
 
7. Chỉ có các đại biểu được phép chất vấn tại Ủy Ban. Chủ Tịch có thể cho phép một 

người không phải là đại biểu được chất vấn Ủy Ban ở một vấn đề đặc biệt nào đó.   
 
8.   Chỉ có đại biểu đến từ Liên Đoàn Địa Phương đã nộp về một nghị quyết hay bản 

sửa đổi Bộ Luật và Quy Tắc Riêng một cách đúng quy tắc mới được có cơ hội chất vấn Ủy Ban 
trong vòng tối đa là 5 phút. Bất kỳ thành viên nào của Ủy Ban cũng có thể xin được nhận ý kiến 
đóng góp từ các đại biểu khác hay ý kiến về những vấn đề thích hợp khác, và trong tối đa là 3 
phút. Chủ Tịch có nhiệm vụ lắng nghe tất cả đại biểu địa phương trước khi cho phép các diễn giả 
khác trình bày vấn đề của mình. Nếu phòng họp còn trống, các cuộc họp của ủy ban sẽ tiếp nhận 
thêm người tham dự đã đăng ký tại Hội Nghị để đến lắng nghe, trừ khi ủy ban đã tiến hành đến 
mục họp về điều hành. Các thành viên Ủy Ban có thể bình bầu để sắp xếp các buổi họp trong đó 
các đại biểu thực hiện chất vấn Ủy Ban. Chủ Tịch có thể thay đổi thời lượng và số lượng bài phát 
biểu dựa vào số lượng vấn đề cần bàn trước khi Ủy Ban và / hoặc các đại biểu chất vấn Ủy Ban.   

 
9. Thứ tự của cuộc họp Ủy Ban sẽ như sau: 

 Giới thiệu các thành viên trong Ủy Ban 



 

 

 Xem xét qua lịch trình 
 Thảo luận các nghị quyết, sửa đổi, kháng nghị hay tán thành  
 Bầu chọn cho các đề xuất của Ủy Ban 
 Xây dựng bản báo cáo cho Hội Nghị  

 
 10.   Không cần thiết phải sử dụng thiết bị tăng âm lượng điện tử hay dùng di động, trừ 
khi cho phép. Tuy nhiên, việc đánh văn bản thì được phép. Quay hình hay ghi âm bất hợp pháp 
các buổi họp của Ủy Ban bị nghiêm cấm. Điện thoại di động phải bị tắt hay chuyển sang chế độ 
rung.   
 
 11. Các Ủy Ban phải chuẩn bị trước các nghị quyết thích hợp hay các văn bản sửa đổi 
để thực hiện những đề xuất có liên quan đến nó và có thể nộp lại cho Hội Nghị, cùng những đề 
xuất riêng của Ủy Ban về những hành động thích hợp, tất cả những văn bản này cùng với những 
nghị quyết hay bản sửa đổi có liên quan. Ủy Ban có thể (1) chọn để báo cáo một ttong số nhiều 
nghị quyết và sửa đổi về một vấn đề, hay (2) kết hợp tất cả hay một phần của các nghị quyết và 
sửa đổi vào một nghị quyết tổng quát về một vấn đề rồi báo cáo lại nghị quyêt tổng quát này, với 
bản trích dẫn là các nghị quyết sẽ nộp sau, hay (3) quyết định không báo cáo lại về mọt nghị 
quyết hay bản sửa đổi nào đó, hoặc (4) trình vấn đề lên Ban Điều Hành Quốc Tế để có sự xem 
xét thích hợp. Sẽ không có các báo cáo phụ. 
 
[LƯU Ý: Điều khoản IV mục 14 của SEIU C&B nói rằng tất cả các Nghị Quyết phải được 
nộp lại dưới hình thức văn bản viết bởi Liên Đoàn Địa Phương “ít nhất 30 ngày trước khi 
diễn ra Hội Nghị và nếu không thì sẽ không được Hội Nghị xem xét, trừ khi được sự tán 
thành của tất cả đại biểu có mặt. Các nghị quyết có thể được Ban Điều Hành Quốc Tế trình 
bày trước Hội Nghị bất kỳ lúc nào trong suốt thời gian Hội Nghị mà không cần có sự tán 
thành tuyệt đối.”] 
 
 12.   Các Ủy Ban có thể báo cáo nhiều nghị quyết trong một lần biểu quyết để được 
xem xét và bầu chọn như một khối thống nhất.   
 
 13.   Bất kỳ báo cáo nào của Ủy Ban về Điều Luật (còn gọi lại Ủy Ban Bộ Luật) sẽ 
không được biểu quyết sửa đổi nhưng sẽ được biểu quyết tán thành hay không tại Ủy Ban. Nếu 
báo cáo của Ủy Ban bị không tán thành, nó sẽ được chuyển trả về Ủy Ban đó để sửa đổi báo cáo 
theo ý kiến của Hội Nghị và sau đó đem báo cáo đã sửa đổi để các đại biểu bầu chọn lần nữa. 
Sau khi trả về cho Ủy Ban Bộ Luật, bất kỳ báo cáo phụ nào từ Ủy Ban cho cùng một vấn đề sẽ 
được sửa chữa ngay tại chỗ. Sau khi có báo cáo cuối cùng của Ủy Ban về Điều Luật, Hội Nghị sẽ 
biểu quyết theo đa số và có thể yêu cầu Ủy Ban báo cáo lại một bản sửa đổi bộ luật, ngay cả khi 
Ủy Ban nhất trí là không báo cáo về nó nữa. 
 

14. Chủ Tịch có thể bắt đầu họp Ủy Ban bằng phần họp về điều hành để thảo luận  và 
đánh giá các đề xuất và ý kiền do đại biểu đưa ra, để bầu chọn đưa các đề xuất lên Hội Nghị, và 
để xử lý các vấn đề hành chính hay những vấn đề khác của Ủy Ban. 

 
15. Tùy thuộc vào tiến triển mà Ủy Ban có thể yêu cầu tái họp sau khi Hội Nghị đã 

bắt đầu.   
 


