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Thể Lệ Bầu Cử  

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA - NAM CALIFORNIA 
 
 Chiếu Nội Quy Cộng Đồng Ngƣời Việt Quốc gia Nam California ban hành ngày 14 tháng 8, 

năm 2010; 
 

 Chiếu Quyết Nghị của Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng Ngƣời Việt Quốc Gia Nam California 
ngày 10 tháng 7, năm 2011. 

 
Ban Tu Chính Nội Quy/Uỷ Ban Tổ Chức Bầu Cử đƣợc thành lập tại Đại Hội Khoáng Đại Cộng 

Đồng Ngƣời Việt Quốc Gia Nam California ngày 10 tháng 7, năm 2011 đã soạn thảo và đệ nạp 
bản Thể Lệ Bầu Cử này.  
 

Thể Lệ Bầu Cử này đã đƣợc chấp thuận thông qua tại Đại Hội Cộng Đồng ngày 17 tháng 12, 
năm 2011, thành phố Garden Grove. Thể Lệ Bầu Cử này sẽ đƣợc áp dụng vào cuộc bầu cử các 

cơ chế của Cộng Đồng Ngƣời Việt Quốc Gia Nam California từ năm 2012 về sau. 
 
 

CHƯƠNG  I 
ỦY BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ VÀ ỦY BAN GIÁM SÁT BẦU CỬ 

 
Điều 1. Cuộc bầu cử Hội Đồng Đại Diện và Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Ngƣời Việt Quốc 

Gia – Nam California (CĐNVQG-NC) sẽ đƣợc thực hiện bởi Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử và Ủy Ban 
Giám Sát Bầu Cử.  
 

Điều 2. Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử và Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử phải đƣợc bầu ra trong một Đại 
Hội Cộng Đồng sáu tháng trƣớc cuộc bầu cử. 

 
Điều 3. Cơ cấu tổ chức nhân sự của Uỷ Ban Tổ Chức Bầu Cử gồm có: 

 
 một Trƣởng Ban 

 hai Phó Trƣởng Ban 
 một Tổng Thƣ Ký 

 một Thủ Quỹ 

 một số Uỷ Viên 

 
Điều 4. Nhiệm vụ của Uỷ Ban Tổ Chức Bầu Cử là tu chính Thể Lệ Bầu Cử khi cần thiết, và tổ 
chức cuộc bầu cử Hội Đồng Đại Diên và Hội Đồng Giám Sát CĐNVQG-NC trong thời gian hạn 

định, một cách đúng đắn, trong sạch, không thiên vị cho một ứng cử viên nào, theo đúng tinh 
thần Bản Nội Quy và Thể Lệ Bầu Cử của CĐNVQG-NC. 

 
Điều 5. Công tác tổ chức bầu cử cần phải bao gồm những việc sau: (1) thiết lập lịch trình tổ 
chức bầu cử, (2) phổ biến rộng rãi cuộc bầu cử và khuyến khích sự tham gia đông đảo của 

đồng hƣơng vào cuộc bầu cử qua việc ứng cử và bầu cử, (3) soạn thảo và phát đơn ứng cử, 
(4) xét đơn ứng cử, (5) giải quyết các khiếu nại về tƣ cách và điều kiện ứng cử của các ứng 

cử viên trong thời gian hạn định, (6) qui định các nguyên tắc và luật lệ vận động tranh cử,  
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(7) tổ chức gây qũy tổ chức cuộc bầu cử, (8) tổ chức các cuộc nói chuyện vận động tranh cử 
cho các ứng cử viên, (9) soạn thảo và in ấn phiếu bầu, (10) tổ chức các địa điểm và nhân sự 

phụ trách phòng phiếu, (11) kiểm phiếu ngay sau khi cuộc bầu cử chấm dứt hay trong thời 
hạn sớm nhất, (12) giải quyết các khiếu nại về bầu cử trong phạm vi quyền hạn, (13) công bố 

kết qủa bầu cử, (14) tổ chức Lễ Ra Mắt và Bàn Giao giữa tân và cựu HĐĐD và HĐGS, (15) 
thực hiện những công tác cần thiết khác nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử đạt đƣợc kết quả tốt 

đẹp. 
 
Điều 6. Cơ cấu tổ chức nhân sự của Uỷ Ban Giám Sát Bầu Cử gồm có: 

 một Trƣởng Ban 

 hai Phó Trƣởng Ban  
 một Tổng Thƣ Ký 

 một số Uỷ Viên 

 
Điều 7. Nhiệm vụ của Uỷ Ban Giám Sát Bầu Cử là (1) giám sát Uỷ Ban Tổ Chức Bầu Cử và 

cuộc bầu cử Hội Đồng Đại Diên và Hội Đồng Giám Sát CĐNVQG-NC theo đúng tinh thần Bản 
Nội Quy và Thể Lệ Bầu Cử của CĐNVQG-NC một cách đúng đắn ngõ hầu bảo đảm cuộc bầu 
cử đƣợc diễn ra một cách trong sạch, không gian lận, không thiên vị bất kỳ một ứng cử viên 

nào; (2) cùng với Uỷ Ban Tổ Chức Bầu Cử cứu xét các đơn khiếu nại về tƣ cách và điều kiện 
ứng cử của các ứng cử viên, cùng các cáo giác về sai trái hay gian lận trong cuộc bầu cử; (3) 

chứng nhận kết qủa cuộc bầu cử do Uỷ Ban Tổ Chức Bầu Cử đệ nạp. 
 
Điều 8. Thành viên của Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử và Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử không đƣợc ghi 

danh ứng cử. 
 

 
CHƯƠNG  II  

KHU VỰC BẦU CỬ 
 
Điều 9. Khu vực bầu cử bao gồm các vùng thuộc phạm vi Nam California bao gồm các quận 

hạt Los Angeles, Orange, Riverside, và San Diego.  
 

 
CHƯƠNG III  

THỂ THỨC ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG CĐNVQG-NC 
 
Điều 10. HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN CĐNVQG-NC ứng cử theo hình thức liên danh với một danh 

xƣng và một dấu hiệu cho từng liên danh. 
 

Điều 11. Mỗi liên danh gồm 5 ứng cử viên (UCV) chính thức và 2 dự khuyết. Hai UCV dự 
khuyết không bắt buộc, nhƣng nên có để thay thế cho UCV chính thức khi có nhu cầu. Mỗi liên 
danh phải có một UCV đứng đầu là Thụ Ủy Liên Danh. 

 
Điều 12. Mỗi liên danh phải đƣợc ít nhất 3 hội đoàn đang hoạt động và có lập trƣờng quốc 

gia trong cộng đồng Nam California giới thiệu. 
 

Điều 13. Các ứng cử viên phải là thƣờng trú nhân của miền Nam California trong những 
thành phố thuộc các quận hạt Los Angeles, Orange, Riverside và San Diego. 
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Điều 14. Các ƢCV viên phải là ngƣời Việt có lập trƣờng quốc gia, không có tiền án hình sự và 

không về Việt Nam trong thời gian 1 năm trƣớc ngày nộp đơn ứng cử. 
 

Điều 15. Các ƢCV phải đủ 21 tuổi trở lên. Riêng ƢCV Thụ Ủy Liên Danh phải đủ 30 tuổi trở 
lên tính đến ngày nộp đơn ứng cử. 

 
Điều 16. Ngoài đơn ứng cử liên danh, mỗi UCV trong liên danh phải nộp một tấm hình 4X6 
cùng với đơn ứng cử.  

  
Điều 17. Lệ phí ghi danh ứng cừ cho mỗi liên danh do Uỷ Ban Tổ Chức Bầu Cử ấn định. 

 
 

CHƯƠNG  IV 

THỂ THỨC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT CĐNVQG-NC 
 

Điều 18. Hội Đồng Giám Sát CĐNVQG-NC gồm năm (5) thành viên đƣợc bầu ra cùng lúc với 
cuộc bầu cử của Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng qua hình thức đơn danh. 

 
Điều 19. Mỗi ứng cử viên phải đƣợc ít nhất một (1) hội đoàn đang hoạt động và có lập 
trƣờng quốc gia trong cộng đồng Nam California giới thiệu. 

 
Điều 20. Các ứng cử viên phải là thƣờng trú nhân của miền Nam California trong những 

thành phố thuộc các quận hạt Los Angeles, Orange, Riverside, và San Diego. 
 

Điều 21. Các ứng cử viên phải là ngƣời Việt có lập trƣờng quốc gia, không có tiền án hình sự 
và không về Việt Nam trong thời gian 1 năm trƣớc ngày nộp đơn ứng cử. 
 

Điều 22. Các ứng cử viên phải 21 tuổi trở lên. 
 

Điều 23. Mỗi ứng cử viên phải nộp một hình 4X6 cá nhân cùng với đơn ứng cử. 
   

Điều 24. Lệ phí ghi danh ứng cử cho mỗi ứng cử viên do Uỷ Ban Tổ Chức Bầu Cử ấn định. 
 
 

CHƯƠNG  V 
CỬ TRI 

 
Điều 25. Mọi ngƣời Việt Nam hay gốc Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, cƣ ngụ trong vùng Nam 
California trong những thành phố thuộc các quận hạt Los Angeles, Orange, Riverside, và San 

Diego và phải có một trong các giấy chứng từ về nhân thân cùng nơi cƣ trú nhƣ bằng lái xe, 
thẻ căn cƣớc, hoặc thẻ xanh. 

 
Điều 26. Cử tri có thể bầu khiếm diện bằng cách ủy quyền cho ngƣời thân với một trong các 

chứng từ cá nhân (hay bản sao) sau đây: có bằng lái xe, thẻ căn cƣớc, hoặc thẻ xanh. 
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CHƯƠNG VI 
TU CHÍNH THỂ LỆ BẦU CỬ 

 
Điều 27. Thể Lệ Bầu Cử này có thể đƣợc tu chính bởi Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử hay Hội Đồng 

Đại Diện CĐNVQG-NC khi có nhu cầu và phải đƣợc phê chuẩn trong một Đại Hội Cộng Đồng. 
 

Điều 28. Thể Lệ Bầu Cử này gồm sáu Chƣơng, 28 Điều, đã đƣợc thông qua tại Đại Hội Cộng 
Đồng ngày 17 tháng 12, năm 2011 và có hiệu lực tức khắc.  

 

 
Little Sàigòn, ngày 17 tháng 12, năm 2011 

 
Chủ Tịch Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử  Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG-NC 
 

        
 

Phan Kỳ Nhơn    Nguyễn Xuân Nghĩa 

 

 
 
Phụ Đính:  
 
ĐẠI CƢƠNG LỊCH TRÌNH CUỘC BẦU CỬ HĐĐD VÀ HĐGS CĐNVQG-NC nhiệm kỳ 2012-2015: 
 

1. Thời gian ghi danh ứng cử là từ ngày 12 tháng 1, 2012 tới ngày 12 tháng 2, năm 2012 
2. Ủy Ban Tổ Chức và Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử duyệt xét các đơn ứng cử và công bố các 

ứng cử viên: trễ nhất là ngày 19/2/2012 
3. Ngày bầu cử: 25/3/2012 

4. Ngày công bố kết quả bầu cử: 2/4/2012 
5. Lễ Ra Mắt các cơ chế HĐĐD, HĐGS, BTV/HĐĐB do Uỷ Ban Tổ Chức Bầu Cử thực hiện: 

ngày giờ sẽ thông báo sau.  
 

 


