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CHÍNH SÁCH CỦA IEB VỀ 

TIẾN TRÌNH HỘI HỌP CỦA CÁC B ỘPHẬN 
21 Tháng 5, 2016 

 
1. Các cuộc họp của các B ộPhận s ẽdiễn ra vào ngày Ch ủNhật, 21 tháng 5, 2016.  

S ẽcó buổi họp cho mỗi b ộphận: Chăm Sóc Sức Khỏe, Dịch V ụtại Bất Động 
Sản, Dịch V ụCông. Mục đích của những cuộc họp này là đ ểthông qua các K ế
Hoạch của B ộPhận và Lời Kêu Gọi dành cho 4 năm sắp tới, được soạn thảo bởi 
Các Ban Lãnh Đạo của B ộPhận. 
 

2. Mỗi cuộc họp b ộphận s ẽch ỉdành cho đại biểu của ngành hay các đại biểu thay 
th ếcho họ, các đại diện tr ẻvà khách mời đã đăng ký tại Hội Ngh ịlà đại biểu có 
quyền bình chọn, đại biểu thay thế, đại diện trẻ, hay khách mời (bao gồm 
những người lao động được mời tham dự). Nhân viên Liên Đoàn Quốc T ếs ẽh ỗ
tr ợtrong các hoạt động của buổi họp. 
 

3. Các buổi họp của b ộphận không phải là buổi họp của Hội Nghị, vì Hội Ngh ị
chưa diễn ra. Các đại biểu vẫn s ẽchưa được chứng nhận cuối cùng vì Ủy Ban 
Chứng Nhận Hội Ngh ịvẫn chưa hoàn tất các thảo luận của mình, và Hội Ngh ị
vẫn chưa có danh sách các đại biểu. 
 

4. Các Quy Tắc Hiện Hành của Hội Ngh ịs ẽkhông áp dụng trong Cuộc Họp B ộ
Phận.  
 

5. Các buổi họp s ẽdiễn ra một cách thân mật với một Ch ủTọa, chính là Phó Ch ủ
Tịch Điều Hành của B ộPhận hay người được Phó Ch ủTịch ch ỉđịnh. Ch ủTọa 
s ẽkhai mạc buổi họp, điều hành các bước trong buổi họp, và tuyên b ốkết thúc 
buổi họp. Buổi họp s ẽch ỉxem xét các tranh cãi và thông qua K ếHoạch, Lời 
Kêu Gọi của B ộPhận mình.  
 

6. Buổi họp s ẽkhông s ửdụng thiết b ịkhuếch đại âm thanh, thiết b ịquay phim hay 
ghi âm, hay điện thoại di động tr ừkhi Ch ủTọa cho phép. Điện thoại di động s ẽ
phải tắt hoặc đ ở ểch ếđ ộrung. 
 

7. K ếHoạch của B ộPhận và Lời Kêu Gọi Hành Động được cuộc họp thông qua 
s ẽđược sáp nhập thành phần tài liệu tham khảo trong ngh ị quyết chính 
được trình bày tại Hội Nghị.  
 

8. Các đại biểu, đại biểu thay thế, đại diện trẻ, và khách mời là thành viên của 
SEIU tại B ộPhận đó s ẽcó th ểđược Ch ủTọa cho phép bày t ỏý kiến v ềviệc 
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thông qua K ếHoạch của B ộPhân và Lời Kêu Gọi Hành Động. Tuy nhiên, việc 
thông qua s ẽđược quyết định dựa trên s ựbầu c ửcủa các đại biểu có mặt tại 
Cuộc Họp B ộPhận.  
  

9. Các lá phiếu cho K ếHoạch của B ộPhận và Lời Kêu Gọi Hành Động s ở ẽhình 
thức lên tiếng hay giơ tay. Mỗi đại biểu là một lá phiếu (mỗi người được tính là 
một phiếu bầu). 
  

10. Ch ủTọa Cuộc Họp s ẽđảm bảo rằng K ếHoạch của B ộPhận và Lời Kêu Gọi 
Hành Động được tranh luận k ỹcàng, và cho phép mỗi diễn gi ảtối đa là một 
phút rưỡi đ ểchất vấn v ềđ ềxuất, đồng thời lên lịch cho th ứt ựcác diễn gi ả
thực hiện bài nói v ềvấn đ ềđ ểcàng nhiều đại biểu t ừcác liên đoàn địa phương 
khác nhau tham gia chất vấn càng tốt. Ch ủTọa cũng s ẽthiết lập các hướng dẫn 
khác đ ểkhuyến khích việc tranh luận có trật t ựv ềcác vấn đ ềvà việc tham gia 
đông đảo của các thành viên t ừcác địa phương. Không một diễn gi ảnào trong 
tranh luận được quyền tr ởv ềch ủđ ềtrước đó. 
   

11. Biên bản chính xác của việc bình chọn và các tiến trình đi kèm s ẽđược ghi lại 
bởi một người do Ch ủTọa Cuộc Họp ch ỉđịnh. 


