Thông Báo
Tổ Chức Bầu Cử
Tân Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Biên Hoà
Nhiệm Kỳ 2016-2019
Theo tinh thần buổi hội thảo chương trình bầu cử, được nhóm họp tại
trụ sở tạm của Hội vào ngày Chủ Nhật 31 tháng 01 năm 2016 vừa qua,
Ban Tổ Chức Bầu Cử trân trọng thông báo cùng Quý Đồng Hương và
Thân Hữu về việc bầu Tân Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Biên Hoà
Nhiệm Kỳ 2016-2019, như sau:
1. Mọi hình thức bầu cử và đắc cử không có ấn định ngày giờ bầu
cử, nộp đơn tham dự bầu cử, cử tri không được thông báo, coi như vô
hiệu quả và không hội đủ tư cách pháp lý.
2. Trong thời gian chuẩn bị bầu cử cho đến khi có kết quả đắc cử,
Ban Tổ Chức Bầu Cử đồng ý đề nghị Đồng Hương Ông Lâm Sĩ Đắt,
Cựu Hội Trưởng, vẫn tiếp tục điều hành Hội với đủ tư cách pháp lý.
Mọi sự lạm dụng danh xưng sẽ coi như bất hợp pháp.
3. Nhằm tạo cơ hội cũng như phương pháp thích hợp cho sự làm
việc chung trong những chương trình sinh hoạt Hội từ năm 2013 đến
2016, chúng ta chỉ bầu Hội Trưởng. Hội Trưởng phải là Đồng Hương
Biên Hoà đang sinh hoạt tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, USA,
vìcơ sở pháp lý của Hội thành lập tại đây. Hội Trưởng, sau khi đắc cử,
sẽ mời chọn cộng tác viên vào những chức vụ của Ban Chấp Hành.
4. Ứng Cử Viên hoặc Đề Cử Viên vào chức vụ Hội Trưởng phải
hội đủ những điều kiện sau:
- Chọn địa điểm cho Trụ Sở Hội.
- Điều hành và phát triển Hội qua những sinh hoạt đã có, đang thi
hành và dự tính cho những năm sắp tới.

5. Thời hạn nộp đơn ứng cử kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 đến
ngày 01 tháng 5 năm 2016.
6. Thời hạn bầu cử sẽ thông báo sau khi có danh sách ứng cử Hội
Trưởng.
7. Ban Tổ Chức Bầu Cử chỉ nhận đơn ứng cử qua thơ chuyển đến
từ bưu điện.
8. Ứng Cử Viên hoặc Đề Cử Viên gởi đơn về xin kèm theo phần
tiểu sử đến Ban Tổ Chức Bầu Cử:
Hội Ái Hữu Biên Hoà/Trụ Sở Tạm/Ban Tổ Chức Bầu Cử.
9926 Rolke Road
Houston, Texas 77099.
Muốn biết thêm chi tiết về sinh hoạt Hội, xin gởi thư thỉnh cầu về Ban
Tổ Chức. Ban Tổ Chức Bầu Cử sẽ thông báo sinh hoạt bầu cử đến Quý
Vị trong những ngày tháng tới.

