
  

THÔNG  CÁO 
 
 

Đề mục :  V/v  Bầu cử Tân Hội Trưởng Hội Hải Quân Trùng Dương  DFW và vùng phụ cận 
Nhiệm kỳ  2008 – 2010. 

 
      Nhằm xúc tiến việc bầu cử Tân Hội Trưởng nhiệm kỳ  2008 – 2010, nay thành lập Ủy Ban Bầu Cử gồm : 
  Trưởng Ban : HQ  Lê Thành Uyển 
      Phó Trưởng Ban : HQ  Nguyễn Văn Nhựt 
         Thư ký : HQ  Đỗ Trọng Lễ 
      Để giữ tính cách độc lập và vô tư, ba vị này sẽ không đầu phiếu cũng như đề cử Ứng Viên. 
 
Điều 1 :   Ủy Ban Bầu Cử đảm trách : 
 a /  Cổ động Ứng Cử Viên vào chức vụ Hội Trưởng nhiệm kỳ 2008 – 2010. 
 b /  Kêu gọi tất cả thành viên sốt sắng tham dự đông đủ để ngày bầu cử đạt được kết quả mong muốn. 
 c /  Ấn định lịch trình bầu cử và các thể lệ cần thiết. 
Điều 2 :   Điều kiện Ứng Cử Viên. 
 Những thành viên đã liên tục tham gia sinh hoạt của Hội trong một ( 1 ) năm sau cùng. 
 Không chấp nhận và không hợp tác dưới mọi hình thức với chế độ cộng sản Việt Nam. 
Điều 3 :   Quyền đề cử : 
 Tất cả  thành viên có quyền đề cử người đủ điều kiện giữ chức vụ Hội Trưởng. 
 Trường hợp nếu người trong Ủy Ban Bầu Cử được đề cử và chấp nhận thì cá nhân này sẽ được người 
 khác thay thế chức vụ trong Ủy Ban. 
Điều 4 :   Thời hạn và thể thức ghi danh ứng cử : 
 a /   Từ ngày phổ biến thông cáo này đến hết ngày  May 31 – 2008 
 b /   Ứng Cử Viên đơn danh hoặc liên danh sẽ ghi danh với Thư Ký Ủy Ban Bầu Cử bằng điện thoại 
        972 – 262 - 0697 
 c /   Việc đề cử Ứng Viên sẽ được thực hiện trong buổi họp ngày bầu cử. 
 d /   Các đề nghị hay ý kiến ( nếu có ), điện thoại cho Thư Ký UBBC để được ghi nhận và đúc kết. 
Điều 5 :   Ủy Ban Bầu Cử sẽ hội ý cùng Hội Trưởng đương nhiệm để tổ chức ngày bầu cử được dự trù vào 
 khoảng cuối tháng 6 năm 2008. ( Sẽ được thông báo ít nhất 15 ngày trước ngày bầu cử ). 
Điều 6 :   Những điều cần thảo luận bổ khuyết cho các điều khoản đã nêu sẽ được toàn thể thành viên hiện  
 diện thông qua ngay trong ngày bầu cử trước khi đầu phiếu. 
 
 Trong cố gắng duy trì uy tín của màu cờ sắc áo tại địa phương, chúng tôi chân thành 
 kêu gọi tinh thần trách nhiệm tự nguyện của quý vị Ứng Cử Viên hay được đề cử và  
 hoan nghinh sự nhiệt thành tham gia của toàn thể anh em Hải Quân để cuộc bầu cử  
 được thành công tốt đẹp. 
  
 
ỦY BAN BẦU CỬ : 
 
Trưởng Ban  Phó Trưởng Ban  Thư Ký    
Lê Thành Uyển Nguyễn Văn Nhựt  Đỗ Trọng Lễ       
                                                   972-262-0697 
 
Trân trọng thông cáo 
  
Hội Trưởng 
Nguyễn Xuân Dục 


