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QUYET D!NH
V/v sü'a di, bô sung Quy ch bãu cu
trong h thing Hi Nông dan Vit Narn

Can cr Diu 1 Hi Nông dan Vit Nam;
CAn ci.r Kt 1un tai HOi nghj DAng doàn HOi Nong dan Vit Nam ngAy
04/11/2017;
CAn ci Kt 1un ti HOi nghj Ban Thu&ig vii Trung ucmg Hi Nông dan
Vit Nam ngãy 14/11/2017;
Xét d nghj cüa TruO'ng Ban T chtrc Trung uong HOi Nông dan Via Nam;
BAN THUNG VIJ TRUNG U'O'NG HQI NONG DAN VIT NAM
QUVET D!NH
Diêu 1: Ban hành kern theo Quyt dlnh nay Quy ché bu cir (sira di, b
sung) trong h thong HOi Nông dan Vit Narn.
Diu 2: Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hãnh k tü ngày k.
Diu 3: Dng chI Trueing Ban T chiLrc, Chánh VAn phông Trung uang Hi
Nông dan Vit Nam, Tri.r?mg các Ban, don vj thuc Trung irong Hi, Ban
Thung vii Hi Nông dan các tinh, thành pM và các don vi có lien quan chju
trãch nhim thi hAnh Quyt djnh nAy.

Ncii nhân:
- Nhtr Dièu 3;
- ThLrYng trirc TW HQi;
- Cáe die UVBCH TW Hôi;
- HOi Nông dan các tinh, thánh phô;
- Lu'u BTC, VT.

TIM BAN THUNG VJ
CH1:J TICH

Li Xuãn Mon

QUY CUE BAU CU'
TRONG HE THÔNG HOI NONG DAN VIET NAM
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so 3850 - QD/HNDTW ngày 27/11/2017
cia Ban Thirô'ng vy Trung u'o'ng H5i Nóng dan Vit Narn,)
CHUJNG I
QUY BJNH CHUNG
Diu 1. B!ii ttrçvng và phim vi diêu chinh
Quy ch nay duçic áp di;ing di vâi vic bu cr trong t chrc Hi tir co s&
den Trung uong.
Biu 2. Nguyen tàc bu ci.r
Vic bu cr trong h thng Hi thi;rc hin theo nguyen t&c tp trung dan
chü, bInh ding, trirc tip, da s qua bàn; kt qua bu cir phài ducic chu.n y cüa
ban thuing vi;i Hi cp trên tri;rc tip theo quy djnh.
Diu 3. HInh thi.rc bu cii'
Co 2 hInh thüc bu: B&ng biu quyt gio tay và bO phiêu kin.
1. Vic bu cr bang hInh thrc bó phiêu kin duçic thi:rc hin trong các
triRmg hçp:
a) Bâu ban chap hành trong di hi, bâu ban thix?ng vi;i, chü tjch, phó chü
tjch hoc btu b sung üy viên ban chip hành, üy viên ban thithng v1i và chüc
danh chü tjch, phó chü tjch.
b) Biu dai biu di di;r dti hi Hi Nông dan c.p trên tri1c tip.
2. HInh thiic biêu quyêt gia tay dugc thi;rc hin trong các trtthng hgp:
a. Bâu Doàn chü tich.
b. Bu Doàn thu k.
c. Bâu Chü t9a hi nghj.
d. Bu Ban kim phiu (nu s luqng It hon 5 nguOi thI gi là t kim phiu).
e. Bu Ban thm tra tu cách dai biu.
d. Bu can bô chi hôi/ t hôi.
CHU'€$NG II
QUYEN tNG CIX, nE CU', BAU CIY,
DANH SACH BAU CIT, PHIEU BAU
Diêu 4. Quyn u'ng cu
1. Di vi ban chip hành:

a. Tt Ca hi viên Hi Nông dan Vit Nam du Co quyên irng cü d di.rçic
bu vào ca quan lãnh dao cüa Hi a các cap.
b. Hi viên Hi Nông dan Vit Nam không phãi là dai biu cüa dai hi rng
cr vào ban ch.p hành tiir cp xã trâ len, chm nht là 15 ngày lam vic truOc
ngày khai mc dai hi phãi np h so rng cr gm: Don, l ljch Co xác nh.n cUa
cp CO thm quyn np v ban thuang vi Hi Nông dan c.p di hi.

2. Di vói ban thiRing vv: Uy viên ban chp hành mi cp có quyn irng
d duqe bu và ban thu?ing vii cüa Hi Nông dan cp do.
3. D6i vói các chirc danh lành dao chü ch&:
Uy viên ban thuang vt cp nào dtrçc rng cir d b&u chü tjch, phó chU tjch
cüa Hi Nông dan c.p do.
4. Di vói dai biu di dir dai hi Hôi cp trên: Chi cO dai biu chInh thirc
CO mt t.i di hi mai co quyn irng cü d duqc b.0

lam

di biu di dir di hôi

Hi cap trên trirc tip.
5. Ngui img cir là dãng viên phãi thirc hin theo Quyt djnh s 47QD/TW ngày 01/11/2011 cüa Ban Chip hành Trung ucTng Dãng v nhthig diu
dáng viên không duçrc lam.
Diu 5. Quyn d dr
1.Di biu chInh thjrc cOa di hi có quyn d cü nguai tham gia ban chAp
hành. Khi d ci:r ngiiai tham gia ban chAp hành

ma

không phãi là dai biu cüa

di hi, ngthi d ci phài báo cáo (btng van bàn) v so yu 1' ljch, tu each cña
nguai dugc d cü (co xác nhn cüa co quan thAm quyn) vâi Co quan chuAn bj
nhân sr cüa dai hi và phâi ducic sir dng ' cUa ngui duoc d cr.
2. Ban chAp hành cAp triu tp dui hi cO trách nhim chuAn bj nhân str

va

báo cáo danh sách nhân si,r chuân bj d di hi tham khâo truóc khi di hi
thông qua danh sách bu cir.
3. Chirc danh chü tjch, phO chü tjch

a

cap nào do cap üy Dâng cUng cAp

giói thiu sau khi thng nhAt vai ban thuông vi Hi cAp trên trirc tip.
Diu 6. Quyn bu cfr
Chi có dai biêu chInh thirc cüa dai hi mOi có quyn bu ban chAp hành cAp
mInh và bu dai biêu dir dai hôi cap trên.
A

Dieu 7. Danh sach bau cu
1. Danh sách bâu ctr: Gôm nhüng ngithi üng cü, nhrng nguai duçc d cü
nhung dà duçic dai hi/ hi nghj biéu quyêt thông qua.
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2. S krqng rng c1r viên trong danh sách bu c1r bang ho.c nhiu hon s
luçing cn bu là do di hi/ hi nghj quyt djnh.
3. Danh sách b.0 cir diigc xp theo thr tr ten ngithi theo van A, B, C.
Diu 8. Phiu bu cir
1. Phiu bu cir: Phiéu dtrçic in hoc ghi h9 ten nhttng ngui trong danh
sách bu cr duçic xp thu t11 ten theo van A, B, C... cUa tirng khi ('né'u can
thié't), có dóng d.0 cüa ban chp hành cp triu tp a góc trên ben trái phiu b.u.
Truang hgp danh sách bu không Co s du: Phiu bu dixçc chia lam 4 ct
gm: S thr ti; h9 ten; dng ; không dng ; nguai bu ci.:r dánh du X vào o
dng và ô không dng y' tuclng ung vai h9 và ten ngixai trong danh sách bu cü.
2. Phiêu hgp 1 và không hçip l:
a. Phiu hçxp 1: Là phiu do baa/to kim phiu phát ra, bu ngithi trong
danh sách dà duqc dai hi thông qua, phiu bAu dü hoc thiu s luçmg cn b&u;
phiu bu ma trong danh sách bu cfr chi có mt nguai, ngi.thi bu cir dánh du
X vào mt trong hai ô dông ' hotc không dng '; phiu bu nhiu nguai ma
không có s du, nguai bu ci:r dánh du X vào cá hai ô (dng và không dng
) hoc không dánh dtu X vào câ hai ô (dng và không dng ) cüa mt nguai
hotc mt s ngu1i trong danh sách bu ci:r.
b. Phiu không hqp l: Là phiu không do banIt kim phiu phát ra; phiu
b.0 nhiu hon s lucnig quy dtnh; phiu không bu cho ai trong danh sách bu
(vOi truang hgp danh sách bu tü 2 nguai tri len); phiêu xóa giCta 2 dOng chCt
không bi& b.0 ai; phiu dánh d.0 X vào Ca ô dng và ô không dng hoc
không dánh du X vào Ca Ô dng và ô không dng trong danh sách bu cfr
chi có mt nguai; phiu vit ten ngirai ngoài danh sách dã duçic di hi/hi nghj
thông qua; phiu có dánh du hoc dCing nhiu 1oi mirc, phiu k' ten hoc vit
ten them.
CHU'€NG III
NHIIM VIJ Ci QUAN Phi TRACH viic
CHUAN B! vA TIEN HANH BAli CIX
Diu 9: Nhim viii cüa ban chp hành cp trên triu tp di hi
I. Chuân bj nhân sr di biêu dai hi, nhãn sr ban chp hành, ban thix&ng
vv và các chüc danh chü cht d giài thiu vOi dti hti và ban chtp hành (D an
nhân sir).
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2. Tiêp nh.n h si irng cir và ban chp hành cUa can b hi viên không là
dai biu dai hi.
dti hi.
3. Quyêt djnh s krçing di biu và d an phân b di biêu dir
4. Chuân bj tài 1iu và các van ban lien quan dn ni dung phiên hçp thu
nht cüa ban chp hành.
Diu 10. Boàn chü tich di hi, Doàn thu k Va Ban thm tra ttr cách
diii biêu, Ban/to kim phiu
I. Doàn chü tich di hi
.1. Doàn chü tjch là Co quan diu hành cong vic cüa di hi lam vic theo
nguyen thc tp trung dan chü, quyêt djnh theo da s&
1.2. Doàn chü tjch di hi gm nhUng dai biu chInh thirc, có trInh d, khã
näng diu hành hot dng cüa di hi và do ban chap hành triu t.p di hi gi1i
thiu, dai hi biu quyM v s luçing và nhãn sir cii the.
Thành viên danh dir cña Doàn chü tjch: ban chp hành cp triu tp di hi
có th mi di din Iänh d?o Dâng, chInh quyên, doàn th, dja phucmg lam thành
viên danh dr Doàn chü tjch di hi. S lucmg cii th do ban chp hành cp triu
tip di hi chuân bj và báo cáo d?i hi.
1.3. S lung Doàn chü tjch dai hi mi cap: S hrqng, Co dtu Doàn chü
tjch cp nào do di hi cp do quyêt djnh.
1.4. Nhiêm vçi cüa Doàn chü tjch:
1.4.1. Diu hành cong vic cUa dai hi theo chucmg trInh, ni quy, quy ch
lam vic dã duçc di hi thông qua. Diu hành vic bu cir theo quy djnh cüa
quy ch nay. Phân cong thành viên diêu hành các phiên hçp cüa di hi.
1.4.2. Diêu hành di hi biêu quyêt:
a. Chucmg trInh, ni quy, quy ch d.i hi.
b. B.0 Doàn thu k, Ban thm tra tu each di biu, BanIt kim phiu.
c. Thông qua báo cáo thâm tra tu each di biêu
d. Báo cáo gop ' dir tháo van kin di hi cp trên.
e. Dê an than sir ban chip hành; Dê an bu doàn di biu di du di hi cp trên.
f. Thông qua biên bàn kiêm phiu và nghj quyêt d.i hôi.
g. Biêu quyêt mt s van d khãc ti dai hi khi cn thit.
1.4.3. Diu hành vic bâu cu.
a. Huàng dan dé dti hi thâo 1

và bâu ban chap hành, bu di biu di du

di hi cap trên.
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b. GiOi thiu s luçing, danh sách ban!t kim phiu d dai hi bu. Chi dio
hoat dng cña ban/to kim phiu; ph bin nguyen t.c, thu tic bu c1r trong di hi.
c. Giãi dáp nhüng kin cüa di biu v nhân sr trong qua trInh bu cir.
1.4.4. Bàn giao cho ban chp hành khóa mói các tài lieu v dai hi d km
trü theo quy djnh.
2. Doàn thir k dai hôi
2.1. Gm nhtthg dti biu chInh thirc do ban chap hành dip triu tp di hi
giói thiu d dii hi bAu.
2.2. S6 luqng doàn thu ks': Cp Co s 1 2 ngtthi; dip huyn tth len tir 2 - 3
nguYi.
2.3. Doàn thu k có nhiêm via:
a. Ghi biên bàn dti hi, dir thão các van bàn kt lun, nghj quyt cüa dai
hi, trInh bay dr thào nghj quyêt.
b. Quãn l và phát hành tài 1iu, n phâm cüa d.i hi theo sir chi dao ci.'ia
Doàn chü tjch, doc din, thu chuc mrng dai hi. Thu nhn, bâo quàn và gUi dn
ban chtp hành khóa mói dy dü h so, tài lieu, n phm cUa dii hi.
c. Tp hçip, phàn ành kjp thai vi Doàn chü tjch nhUng van dê phát sinh ti
dai hôi.
3. Ban thm tra tir cách dii biêu
3.1. Ban thm tra tu cách dai biu (chi Co a di hç5i di bie2u cOc cá'p,) là
nhUng di biu chinh thUc cüa d?i hi do ban chp hành dip triu tp di hi d
xut, giii thiu d di hi btu; là nhüng ngixñ am hiu cOng tác t chirc, n&m
vtrng nguyen ttc và Diêu I Hi.
3.2. S luqng Ban thtm tra tu cách dai biu:
- Dai hi dai biu cci si 3 - 5 ngu?i.
- Di hi dai biu dip huyn, tinh tU 5 - 7 ngui.
- Dti hi di biêu toàn quôc tU 7 - 9 ngu1i.
3.3. Nhim vu cüa Ban thm tra tu cách dai biu:
- Xem xét báo cáo và các tài 1iu lien quan do ban ch.p hành triu t.p dai
hi cung dip v vic chip hành nguyen t.c, thñ tuc, tInh hInh và kt qua bu dai
biu; nhttng van d lien quan den tu cách dii biu d xét tu cách dai biu.
- Báo cáo vi dai hi két qua thâm tra tu cách di biu d dai hi xem xét,
biêu quyt cong nhn.
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- Xem xét dcin thu khiêu nai, t cáo v tt.r cách di biu; báo cáo vi Doàn
chü tjch di hi d trInh di hi xem xét quyt djnh.
4. Ban/ti kim phiu
4.1. Ban/to kim phiêu là nhng di biu.chinh thiic cüa di hi, không Co
ten trong danh sách bu cir và do Doàn chü tjch di hi d xut, giâi thiu d di
hôi bu.
4.2. S h.rçng thành viên banitô kim phiu
•S6 krqng thành viên ban/to kiêm phiêu a di hi (hi nghj) các cp do
Doàn ch tjch dai hi (hoc chü t9a hi nghj) hra ch9n, giói thiu; di hi (hIi
nghj) biu quyt thông qua.
4.3. Banitô kim phiu cO nhim vi1:
a. Chun bj phiu bu, hOrn phiu.
b. Huâng dn cách thüc bO phiu.
c. Kiêm tra, niêm phong thOng phiu; phát phiu triic tip cho di biu
hoc theo doàn di biu; kim tng phiu phát ra, thu v báo cáo di hii; tin
hành kim phiu.
d. Xem xét và k& 1un phiu không hçp l.
e. Lp biên bàn bu cü; cong b kt qua bAu cir.
f. Niêm phong phiêu bu và chuyên cho Doàn chO tjch di hi.
CH1JNG IV
BA! BIEU BA! HQI
Biu 11. Bai biu d dai hi
Dii biu dr di hi Hi Nông dan các cp gm: Các Oy viên ban chip hành
di.rcmg nhim dip triu tp di hi, dai biu duqc di hi cp duâi bu theo quyt
dnh phân b dai biu cOa Hi cAp trên trrc tiêp (di vâi di hi cAp xã là di
biêu do d?i hi hoác hi nghj chi hi bu len), di biêu do ban chAp hành cap
triu t.p dai hi chi dinh (không qua 5%).
Diu 12. S Itrqng di biu
S luçing di biu d%r di hi do ban chAp hành Hi NOng dan cAp triu tp
di hi quyêt djnh trên c si ht.rang dn di hi cOa Hi cAp trén, s luqng hi
viên, sES dcm v hành chInh, diéu kin kinh tê, ' kiên cOa cap Oy cOng cAp.
Biu 13. Nhfrng trtrong hçrp ilirqc thay th dii biêu
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Dai biu dr khuyt duçic chuyn thành di biu chinh thrc khi dai biu
chInh thirc vng mtt có 1' do su& thii gian di hi. Ban thu&ng vii cp triu tp
di hi quyt dnh chuyn dai biu dr khuyt thành di biu chInh thrc.
Then 14. Nhtrng trirong hçrp khong dirçc thay the dn bieu
A

-

•

..

- Di hi bu không dü s lixçing di biu chinh thrc ducic phân b.
- Di biu chInh thi'rc bj bác tu' cách gm: Di biu bj k 1u.t tr cãnh cáo
tr& len clang trong thai gian thi hánh; dai biu clang bj cci quan pháp 1ut khâi t&
truy t; dai biu bu không diing quy djnh; dii biu vi pham ni quy di hi gay
h.0 qua nghiêm tr9ng, ânh huO'ng dn uy tin cüa Hi.

BAU CAC C

CH1fONG V
QUAN, CHIJ'C VI) LANH DAO CUA HQI

Diêu 15. Bu ban chap hành
1. Doàn chü tjch di hi báo cáo vâi dai hi v D an nhân sir ban chip
hãnh khóa mói do ban chip hành cp triu tp di hi chun bj.
2. Dai hi tháo lutn v yêu cu, tiêu chun, ca cu ban chap hành khóa
mfii và biu quyt

ye

s hxçing, Co cãu.

3. Doàn chü tch dii hi d

danh sách nhân sir do ban chtp hành c.p

triu t.p di hi chun bj.
4. Tin hành irng cü', d cr.
d ci:r bao gm:
5. Doàn chü tjch dai hi báo cáo kêt qua mg
a. Danh sách nhân slr duçc di biu thng nht vi gii thiu cüa ban chtp
hành.
b. Danh sách nhân sir ti.r trng c1, nhân sir dugc d cr ngoài danh sách gii
thiu cüa ban chAp hành.
c. Dai hi thâo 1un v danh sách bAu c1r. Nu Co dai biu xin rCit khOi danh
sách bu cr thI Doàn chü tjch d.i hi cO quyn xem xét, quyt djnh cho nit hojc
không cho rñt.
6. Dii hi biu quy& chM danh sách bAu cü ban chAp hành.
7. Di hi bAu ban/tb kim phiu.
a. Doàn chü tch dai hi giói thiu s lugng, dti hi biu quyt thông qua.
b. Doàn chü tjch giOi thiu danh sách dr kin nhân sir ban/to kim phiu,
dii hi biu quyét thông qua.
8. Doán chñ tjch hung dn nguyen tAc, thu tic b.0 cr.
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9. BanIti kim phiu diu hành bu ban chip hành; nhim vii theo quy
djnh ti khoán 4.3 Diu 10 cüa quy ch nay. Bâu 1n thi.r nht chi.ra dü s hrqng,
Co bâu tiêp hay không do di hi quyt djnh.
Diu 16. Bu ban thuong vii, chü tjch, phó chü tich ö' phiên h9p du
tiên cüa ban chap hành khóa mi
Triu tp phiên h9p du tiên cüa ban ch.p hành khóa m9i là dng chI chO
tich hoc phó chü tjch khóa truóc dugc b.0 tái cir.. Nu chü tjch và phó chü tjch
khóa truâc không tái cir thI Doàn chü tjch di hi chi djnh triu tp viên là 1
dng chI mâi dixgc bu vào ban chp hành, chü trI phiên h9p cho dn khi bAu
xong chü to hi nghj. Chü to hi nghj báo cáo ban ch.p hành thông qua
chucing trInh lam vic và tin hành các thu tc bu cir.
1. Bu ban thtr?ing vti:
a. Chü to hi nghj báo cáo ban chip hành v D an nhân sir ban thu?mg vu
do ban chp hành khóa truic chutn bj.
b. Ban chp hành tháo lun và biu quyt v yêu c&u, tiêu chu.n, s luçing,
co câu ban thi.nmg vii khóa mcii.
c. Chü toa hi nghj báo cáo danh sách nhân sir du kin bu vào ban thuOng
vi khóa mâi do ban ch.p hành khóa trurc giâi thiu.
d. Tin hành rng cr, d cir.
e. Hi nghj thão Iun, cho kin v danh sách bu c1r. Di vOi nhtng
tru&ng hqp xin nt khi duccc d cr phài dugc trên 50% üy viên ban ch.p hành
dng.
f. Ban chp hành biu quyêt ch6t danh sách bu ci'r.
g. Bu banitô kim phiêu (thirc hin tumg tir thu phn bu ban chip hành).
h. BanIt kim phiu hithng dn each thtrc bO phiu, phát phiu, thu phiu,
kim phiu và cong b kt qua bu ccr.
i. Nu bu mt ln chua dü s hrqng üy viên ban thuing vi, có bu tip
hay k.hông do ban chip hành xem xét, quyt djnh.
2. Bu chü tjch, phó chü tich:
Nhân sr d bu chO tich, phó chü tjch phài là nhüng dng chI dã trñng cr
üy viên ban thu&ng vu.
a. Chü toa hi nghj thông báo ' kin gii thiu nhân sr cüa cp üy cüng
cp và ban thung vii Hi cAp trén tnrc tip.
b. Hi nghj thão 1un, tin hành 1mg clr, d cii
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c. Hi nghj cho kin v danh sách bu cr và biu quyêt chôt danh sách.
d. Bu ban/ta kim phiu (co th sfr diing ban kim phiu cüa b.0 ban
thuing vu).
e. Tin hânh biu cir và cong b kt qua btu cir (bu chñ tjch tnthc, b.0 phó
chü tich sau).
Diu 17. Bu b sung üy viên ban chap hành, ban thirong vli, bu kiin
toàn chü tch, phó chü tich trong nhim
- Dng chi chü trI hi nghj báo cáo v D an kin toàn ban chap hành, ban
thi.ring vu, chü tich, phó chci tjch.
- Dng chI chü tn hi nghj báo cáo danh sách nhân sir duçic ban thu&ng vu
Hi ctp trên và c.p üy cing cp giOi thiu (theo phân cp).
- Hôi nghj tin hành thão lu.n, 1rng cir, d cü, thrc hin bu cfr theo quy
dinh.
- Nhüng dng chI trüng cr ban chAp hành thrçic tham gia bAu b sung ban
thiring vu, chü tch, phó chñ tjch ngay ti hi nghj nay.
CHIJ'NG VI
BAU IMI BIEU DU' DAT HQI CAP TREN TRIJ'C TIEP
A
. .
.
.
.A
Dieu 18. Bau di bieu dy di hçi cap tren trlrc tiep

Ban chAp hành cAp triu tp dai hi chuAn bj D an doàn d?i biu dir di
hi cAp trên theo quyt djnh phân b cüa ban thumg vi cAp trén trirc tip.
1. Tiêu chuân di biêu: Là di biéu chInh thrc có mt ti di hi, là can bô,
hi viên iju tü, tiêu biêu trong cOng tác Hi và phong trào nông dan, có uy tin,
có khá nàng dóng gop vào nhüng quyt djnh cüa di hi và tuyên truyn kt qua
cüa di hôi.
2. Quy trInh bAu di biu di dir di hi cAp trén trirc tiêp:
a. Doàn chü tjch di hi d9c quy& djnh phân b di biu di dir dai hi cüa
ban chAp hành cAp trên trilc tip và báo cáo d an bAu di biu dir di hi Hi
Nông dan cAp trên.
b. Di hi thâo lun vá dai biu 1rng cü, d c1r.
c. Doàn chU tjch báo cáo tng hcp danh sách di biu mg cir, d ci1r.
d. Dai hi tháo lun v danh sách dai biu irng cir, d cir, sau do biu quyt
ch& danh sách bAu di biu dir di hi Hi NOng dan cAp trên.
e. D?i hi bâu ban/to kiêm phiêu.
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f. Ban/to kim phiu diu hành bu di biu chInh thi'rc truc, sau do bu
di biu dr khuyt theo s Iuqng quy djnh; hoc bu di biu chInh thirc và dai
biu dir khuyt trong cüng mt 1n, nh.rng sir dung hai 1oi phiu khác nhau.
CH1XNG VII
TINH KET QUA VA CHUAN Y KET QUA BAU cU'
Diu 19. TInh kt qua bu cü' ti di hi và các hi nghj ban chp
hành,ban thu*ng vi
1.Di hi hoc hi nghj chi hçp l khi có It nht 2/3 s dai biu duc triu
tp tham dir.
2. Kt qua bu ci:r ducic tinh trén s phiu b.0 hçip 1. Phiu hgp 1 là phiu
quy djnh ti Diu 8 cüa quy ch nay. Tri.ring hçip phiu bu nhiu nguñ ma
không Co s dir, nguäi bAu cir dánh du X vào Ca Ô dng và ô khOng dng
ho.c không dánh du X vào cà hai ô dng , không dng di vOi ngu?i nào thi
không tInh vào kM qua bAu ci:r cüa nguYi do (phiu dO vn &rgc tInh là phiu
hgp1).
Nguii trüng cü phâi dt so phiu bAu cüa trên 50% so vOi tng s6 dai biu
có m.t dir dui hi hotc hi nghj và duqc tInh tü ngu?i cO s phiu cao nh.t dn
hMskrqngcânbâu.
3. Truông hçip cui danh sách tr(ing cr cO mt s ngithi bang phiu nhau
và nhiu han s luçing cAn bâu và trên 50% s phiêu bAu thI Doàn chO tjch dii
hi ho.c chO trI hi nghj cho 1p danh sách nhUng ngu1i bAng phiu nhau d bAu
tip; ngithi có s phiu bAu cao nhAt sê trüng ci:r, không cAn qua 50% so vOi tng
s phiu bAu. Trung hqp bAu 'a ma s phiu vAn ngang nhau, có bAu nuIa hay
khOng do di hi quyêt djnh.
Diu 20. Biên ban bAu eli
1. Biên bàn bAu ci.r duçc 1p thành 03 bàn có chr k cOa dng chI thay mat
Doàn chO tjch di hi và tris&ng banIt kim phiu.
2. Ban/to kiêm phiêu niêm phong phiu bAu d Doàn chü tjch di hOi bàn
giao cho ban chAp hành mâi lu'u trcr trong thai gian 6 tháng. Qua 6 tháng nu
không có khiu nai, t cáo v kM qua bAu cü, ban thi±ng viii quyM djnh hüy s
phiu do.
3. Doàn chü tjch dai hi giao cho ban chAp hành khóa mOi biên bàn bAu cü
va phiu bAu d báo cáo ban thuông vv Hi cAp trén trirc tip xem xét chuAn y.
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Diu 21. Chun y kt qua bu cfr ban

chap hành, ban thirôrng vy, chü

tjch, phó chü t!ch
Chm nht 15 ngày lam vic sau dai hi hoc hi nghj, ban thu&ng vi phãi
báo cáo Len ban thung v11 Hi cp trên trrc tip biên ban bu cr ban chap hành,
ban thung v'i, chü tjch, phó chü tjch kern danh sách trIch ngang (theo mu) và
t trInh d nghj chuân y kt qua bâu cir. Ti trmnh nay do chü tjch hoc phó chñ
tjch Hi m9i duçc bu t?i hi nghj ban chip hánh k. Ban thi.rông v11 cap trên
cong nhn ban chp hành, ban thung v11, chü tch, phó chü tich cp duâi sau
khi nhtn dU h so hçip 1 trong th?ji gian 15 ngày lam vic.
CHIJYNG. VIII
GIAI QUYET KHIEU NiJ, VI PHAM QUY CHE BAU cU
.,.
,..
.
. .
Dieu 22. Tham quyen thu tyc gial quyet khieu ni, vi phm quy che
bu cir
1. Trong thôi h.n 10 ngày lam vic kê tir ngày b m.c di hi, nu có don
thu khiu ni v bu cir thI ban thuirng vv cüng cp có trách nhim xem xét, xir
l và báo cáo ban ch.p hành cüng dtp.
2. Nu phát hin có vi phm nguyen t.c, thu tiic b.0 cir thI ban thithng vi
báo cáo ban thumg vi cp trên trrc tiêp.
3. Nu phát hin thy sir vi phm nguyen tàc, thu tçlc bu cir thI ban thuirng
vii cp trên có quyn bäi bO kt qua bu cir cüa di hi hoc cüa hi nghi ban
chip hành cp dixói, chi dto di hi (hi nghj) tin hãnh b.0 cr li; truing hçip
cá nhân dã &rçlc b.0 vào ban chap hành và các chrc danh cüa c.p duii nhLlng
không bâo dam tiêu chun theo quy djnh thI ban thuing vi cp trén có quyên
không chuân y cOng nhn.
CHISNG IX
IMEU lurnAN THI HANH
.A
. *
Dieu 23. Dieu khoan thi hanh
Quy ch nay duçic ph bin dn toán th can b, hi viên trong h thng
Hi. Các quy djnh tnxOc day trái vâi Quy ch nay du bj bäi bO. Quy ch nay có
hiu lirc k tir ngày k.
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