TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM

THE VIETNAMESE MARINE CORPS ASSOCIATION

1544 12th St., Des Moines, IA 50314
Điện thoại: (515) 246-8557
Email: lamviendalat1963@yahoo.com
Website: http://tqlcvn.org

VĂN THƯ
Trích yếu:

v/v Bầu THT nhiệm kỳ 2016-2018
TH/TQLC số:013
BCH TH trân trọng thông báo đến Quí Niên Trưởng, Quí Chiến Hữu MX,
Đại Hội TQLC năm 2016 tại thành phố Grand Rapids, Michigan sẽ bầu THT nhiệm kỳ 2016-2018
BCH TH 2014-2016 sẽ chầm dứt vào thời gian ĐH.
Yêu cầu quý hội địa phương đề cử người ứng cử vào BCH/TH để duy trì sinh hoạt của TH cũng như việc giúp đỡ
các TB còn tại quê nhà. Đây là công việc chúng ta cần thay phiên gánh vác và cần sự tình nguyện của tất cả quý
vị. Vì tinh thần BC, vì tình huynh đệ chi binh, vì sự đùm bọc các TB còn đang sống đau khổ khốn cùng tại quê
nhà, trân trọng kính xin quý vị tình nguyện ứng cử để chu toàn trách nhiệm cũng như trả lại món nợ lương tâm
của tất cả chúng ta.
Sau đây là Điều lệ Bầu cử chiếu theo Bản Nội Qui TH TQLC

CHƯƠNG VI: BẦU CỬ
Điều 23.
Cử tri:
231. Là các cựu quân nhân TQLCVN, thành viên của các hội TQLC địa phương và với tư cách cá
nhân đối với các địa phương chưa thành lập hội
232. Các đoàn viên TTN TQLC (Young Marines), đang sinh hoạt tại địa phương. 18 tuổi trở lên.
Điều 24.
Ứng cử viên:
241. Là cựu quân nhân TQLC.
242. Sinh hoạt thường xuyên với Tổng hội, các hội địa phương.
243. Có lập trường Quốc Gia.
244. Không đảm trách bất cứ nhiệm vụ nào từ các hội đoàn khác.
Điều 25.
Thể thức bầu cử
251. Lưu nhiệm
Không có trường hợp lưu nhiệm
252. Đề cử
252(a). Các hội TQLC địa phương đề cử một hội viên trong hội mình . Kèm theo tiểu sử, thành
tích tham gia sinh hoạt. Gởi về Tổng hội 3 tháng trước ngày đại hội.
252(b). Các địa phương không tổ chức hội có thể đề cử lên TH với tư cách cá nhân.
252(c). Ban chấp hành TH đương nhiệm có nhiệm vụ tổng kết danh sách và thông báo trên hệ
thống thông tin như website, diễn đàn điện thư
252(d). Trong trường hợp không nhận được sự đề cử nào, ứng cử viên sẽ được đề cử ngay trong
ngày đại hội.
252(e). Người đề cử phải giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người được đề cử.
252(f). Chủ tọa đoàn sẽ tiến hành bầu cử tại chỗ.
252(g). Người có phiếu cao nhất sẽ là Tổng hội trưởng TH TQLCVN
252(h). Tân THT sẽ thành lập Ban chấp hành Tổng hội trong vòng 60 ngày, kể từ ngày đại hội.
Điều 26.
Phương thức bầu cử
Bầu cử theo phương thức bỏ phiếu kín

Nơi nhận:





Ban Giám sát và Cố vấn: để kính tường
Các Hội TQLC (để thi hành và phổ biến)
Quí MX
Lưu hồ sơ

Des Moines ngày 20 tháng 3 năm 2016
BCH/TH/TQLCVN
MX Phạm Cang, THT
cangpham

