Uỷ Ban Tổ Chức Bầu Cử sẽ từ chối nhận Đơn Ứng Cử của Liên Danh nếu không đầy đủ
chi tiết:

UỶ BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 25 (2021 – 2023)

Thông Báo Số 2

✓
✓
✓
✓
✓

Danh hiệu của liên danh
Họ và tên thụ ủy liên danh
Chi tiết liên lạc của liên danh
Chữ ký của tất cả ứng cử viên trong liên danh
Đường hướng, mục tiêu hoạt động và lập trường chính trị của liên danh - Phụ
lục A
✓ Chi tiết cá nhân của tất cả ứng cử viên – Phụ lục B
✓ Đính kèm Police Check Certificate của mỗi ứng cử viên

Kính gởi Quý đồng hương Nam Úc,

5. HỖ TRỢ CÁC LIÊN DANH RA ỨNG CỬ

Trong thông báo này Uỷ Ban Tổ Chức Bầu Cử (UBTCBC) xin gởi chi tiết về thể thức
ứng cử cũng như những quy chế hỗ trợ phương tiện cho các liên danh ra ứng cử Hội
Đồng Quản Trị (HĐQT)/Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Nam Úc
(CĐNVTDUC/NU)

Nhằm tạo điều kiện cho nhiều thành viên ra tranh cử gánh vác các trách nhiệm của Cộng
Đồng, qua đề nghị của HĐQT và Ban Cố Vấn , UBTCBC sẽ hỗ trợ các liên danh ứng cử
(LD) như sau:

1. THÀNH PHẦN UBTCBC:
- Trưởng uỷ ban: Huỳnh Hoài Bảo Châu

- Phó uỷ ban: Trần Minh Dương
- Thư ký: Trần Ngọc Mỹ
- Thủ quỹ: Hà Thư Thy

- Trưởng ban ghi danh: Nguyễn Từ Hữu Vi

- Trưởng ban kiểm phiếu: Phạm Văn Quí
- Trưởng ban giám sát: Đỗ Văn Tri
- Trưởng ban trật tự: Ninh Duy Định

2. ĐẠI HỘI BẦU CỬ
Điều 34 - Ngày bầu cử HĐQT được quy định tổ chức trong kỳ Đại Hội Bầu Cử
diễn ra vào ngày Thứ Bảy tuần thứ hai của Tháng 11 năm mãn nhiệm kỳ của
HĐQT đương nhiệm.
Đại Hội Bầu Cử HĐQT/CĐNVTDUC/NU nhiệm kỳ 25 sẽ được tổ chức:
Thời gian:
Thứ Bảy 13/11/2021, 9:00am – 6:00pm
Địa điểm:
Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng
62 Athol street, Athol Park SA 5012
3. QUYỀN VÀ THỂ THỨC BẦU CỬ:
Điều 39 - Quyền và thể thức bầu cử
a. Tất cả các Thành Viên Chính Thức (*) từ 18 tuổi trở lên đều có quyền đi bầu
trong ngày Đại Hội Bầu Cử.
b. HĐQT được bầu theo thể thức trực tiếp, liên danh, và bằng phiếu kín.
(*) Điều 8 - Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức của Cộng Đồng phải hội đủ tất cả các điều kiện như
sau:
1. Là người Úc gốc Việt hoặc thường trú nhân người Việt tại Úc.
2. Đang cư ngụ tại Tiểu Bang Nam Úc.
3. Đồng ý chấp hành tất cả các điều khoản trong bản Nội Quy hiện hành.
(Thông báo #3 sẽ gời đến Quý Đồng Hương chi tiết về những giấy tờ cần mang theo
khi đi bỏ phiếu)
4.

THỂ THỨC NỘP ĐƠN ỨNG CỬ

Điều 38 - Quyền ứng cử HĐQT được quy định như sau:
1) Bất cứ Thành Viên Chính Thức nào của Cộng Đồng từ 18 tuổi trở lên đã và
đang sinh sống ở tiểu bang Nam Úc hai năm trở lên đều có quyền ứng cử
vào HĐQT ngoại trừ trường hợp bị nghiêm cấm theo Điều khoản 30 của
Luật Hội Đoàn. (*)
2) Các nhân viên Văn Phòng Phúc Lợi hay những người có hợp đồng làm việc
trong tất cả các lãnh vực chuyên biệt của Cộng Đồng không được ứng cử
hay đề cử vào bất cứ chức vụ nào trong HĐQT. Nếu muốn ứng cử hoặc có ý
nhận lời đề cử vào các chức vụ trong một liên danh tranh cử thì phải xin
nghỉ việc hay phải chấm dứt hợp đồng theo những điều kiện luật pháp quy
định.
3) Nguyên tắc ứng cử phải theo thể thức liên danh.
4) Một liên danh cần hội đủ ít nhất là sáu (6) thành viên cho các chức vụ:
Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Phó Chủ Tịch Kế
Hoạch, Tổng Thư Ký và Tổng Thủ Quỹ.
5) Đơn ứng cử của một liên danh phải liệt kê tên, tuổi, địa chỉ, chức vụ ứng cử
đồng thời cho biết thành tích trong quá khứ của mỗi ứng viên cùng chương
trình làm việc của liên danh sau khi đắc cử.
6) Đơn ứng cử của một liên danh phải được gửi cho UBTCBC trễ nhất là bốn
(4) tuần trước ngày bầu cử.
7) Nếu không có liên danh nào ứng cử hoặc nộp dơn trước thời hạn quy định ở
Điều 38f, Đại Hội Bầu Cử sẽ được hủy bỏ, và UBTCBC có nhiệm vụ tổ chức
một Đại Hội Bầu Cử khác trong vòng ba (3) tháng, và HĐQT đương nhiệm
được lưu nhiệm trong thời gian đó. Nếu trong Đại Hội Bầu Cử dự trù tổ
chức lần thứ nhì này vẫn không có liên danh nào ứng cử thì HĐQT đương
nhiệm có nhiệm vụ lưu nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa.
➢ Đơn ứng cử phải do Thụ Ủy Liên Danh tận tay nộp tại
- Văn Phòng Cộng Đồng: 62 Athol Street, Athol Park SA 5012
- trước 5 giờ chiều, Thứ Sáu 15/10/2021
➢ Mẫu đơn có sẵn tại Văn Phòng Cộng Đồng
- hoặc có thể tải xuống từ website www.sa.vnca.org.au
- hoặc yêu cầu qua email: UBTCBC2021@gmail.com
➢ (*) Mỗi thành viên trong liên danh ứng cử cần phải có National Police
Check Certificate đính kèm trong đơn ứng cử của mình. (Police check có kết
quả nhanh chóng nếu điền đơn online https://www.ib.com.au)

I.
Phương Tiện
Các LD được sử dụng miễn phí các phương tiện dưới đây:
a. Được in lên tới 2,000 trang A4 và 200 trang A3 trắng đen
- Nhân viên hành chánh Cộng Đồng sẽ phụ trách việc này giúp các liên danh
- Tài liệu cần in có thể được gởi qua địa chỉ email – admin@sa.vnca.org.au, hoặc
đưa bằng USB tại Văn Phòng Cộng Đồng
- Văn phòng cần ít nhất 24 tiếng đồng hồ để thực hiện. (Nếu tài liệu được giao
chiều thứ Sáu thì chiều thứ Hai tuần sau mới hoàn tất)
- Có thể treo biểu ngữ A2 trên bảng thông báo Cộng Đồng
b. Có thể xin phép phát truyền đơn tại bãi đậu xe của Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng
Đồng vào các ngày bán phở cuối tuần, và tại trường Việt Ngữ Cộng Đồng vào
chiều thứ bảy hàng tuần với sự đồng ý của Ban Giám Hiệu và không vi phạm
những quy định của Hiệp Hội Các Trường Sắc Tộc
c. Có thể sử dụng phòng cho các buổi họp và Hội Trường Tự Do để tổ chức buổi ra
mắt liên danh
- Có thể sử dụng nhà bếp, âm thanh, ánh sáng và chiếu phim miễn phí
- Các liên danh cần thông báo ngày và giờ trước với UBTCBC
- Nếu có trùng ngày, UBTCBC sẽ rút thăm để quyết định LD nào được ưu tiên
II.
Dữ Kiện/Tin Tức
Để giúp các LD tìm hiểu thêm về tình hình và hoạt động Cộng Đồng hầu có thể tranh cử
hữu hiệu hơn, UBTCBC có thể thu xếp cho các liên danh gặp gỡ các đại diện:
a. Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm
b. Văn Phòng Phúc Lợi
c. Ban Giám Hiệu trường Việt Ngữ Cộng Đồng
d. Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết
Các thành viên trên sẽ có trách nhiệm trình bày chính xác tình hình trong lãnh vực
chuyên môn của mình và trả lời những câu hỏi hợp pháp và đúng với nội quy từ các liên
danh.
III.
Tài Chánh
UBTCBC có thể nhận ngân khoản tối đa là $10,000 từ HĐQT để tài trợ các LD chi phí
tranh cử theo quy ước như sau:
a. Mức tối đa:
- Nếu không có LD nào ra tranh cử, và HĐQT đương nhiệm chỉ xử lý thường vụ,
UBTCBC sẽ không tài trợ
- Nếu chỉ có 1 LD ra tranh cử, có thể được tài trợ tối đa $1,500
- Nếu có hai LD ra tranh cử, có thể được tài trợ tối đa $6,000
- Từ ba LD trở lên ra tranh cử, có thể được tài trợ tối đa $10,000
b. Tỷ lệ tài trợ khi có nhiều hơn 1 liên danh tranh cử:
- Những LD nào đạt được ít hơn 10% tổng số phiếu, UBTCBC sẽ không tài trợ.
- Những LD nào đạt được 10% hay nhiều hơn tổng số phiếu, sẽ được UBTCBC tài
trợ chi phí tranh cử căn cứ trên phần trăm số phiếu LD đó vận động được.
Thí Dụ: Sau khi kiểm phiếu, LD Hồng Hà được 4% tổng số phiếu, LD Hương Giang
45% và LD Cửu Long 51%, thì sẽ tài trợ như sau:
LD Hồng Hà không được nhận gì cả vì dưới 10% tổng số phiếu
LD Hương Giang có thể nhận được bồi hoàn tới mức tối đa là $4,500 (45% của
$10,000), và LD Cửu Long có thể nhận tối đa là $5,100 (51% của $10,000)
Ghi chú: Nếu LD nào chi phí nhiều hơn số tiện được bồi hoàn, thì LD đó phải tự bỏ tiền
túi ra trả phần cách biệt.
c. Những chi phí tranh cử được bồi hoàn:
UBTCBC chỉ bồi hoàn các chi tiêu tranh cử chính đáng và có biên nhận hợp pháp. Vì
UBTCBC sẽ có toàn quyền quyết định thế nào là chi tiêu chính đáng, các LD được
khuyến khích tìm hiểu với UBTCBC trước khi chi dùng những khoản tiền lớn cho việc
tranh cử, nếu có ý định yêu cầu bồi hoàn sau này.
Một cách tổng quát, các chi phí sau được xem là chính đáng:
• Tem thư, văn phòng phẩm
• In ấn, làm truyền đơn, biểu ngữ
• Làm kiểm tra lý lịch với cảnh sát Nam Úc
• Phòng họp nếu không mượn được phòng họp Cộng Đồng
• Đăng quảng cáo trên báo Việt ngữ địa phương
• Phí tổn di chuyển khi đi họp hành và vận động
• Ẩm thực cho liên danh và ủng hộ viên trong ngày bầu cử
d. Thể thức bồi hoàn:
- Sau ngày bầu cử, UBTCBC sẽ thông báo số tiền tối đa có thể bồi hoàn cho từng
LD căn cứ trên số phiếu đạt được.
- Thụ ủy liên danh liệt kê các chi tiêu đã dùng vào việc tranh cử trên mẫu đơn của
Cộng Đồng, kèm theo biên nhận chính thức và chi tiết ngân hàng của mình và gởi
về cho UBTCBC.
- Dựa trên bản liệt kê chi tiết này, UBTCBC sẽ quyết định số tiền bồi hoàn cho
từng LD và gởi về HĐQT để xuất ngân quỹ.
Adelaide, 19/09/2021
Thay mặt UBTCBC
Huỳnh Hoài Bảo Châu
Liên lạc: UBTCBC2021@gmail.com hay (08) 8447 8821

