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Đồng Hành-CLC - Vùng Đông Bắc 
 

THỂ THỨC ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ TRƯỞNG VÀ PHÓ VÙNG 
 
 

A. Ban Bầu Cử: 
 

Ban Bầu Cử được thành lập do sự tự nguyện của một số anh chị em Đồng Hành-CLC trong 
Vùng, đáp lại lời mời gọi của Ban Phục Vụ Vùng. 
 

B. Tiến trình 
 

Giai đoạn I:  14/6 đến 17/7/2016 - Đề Cử vào hai chức vụ Trưởng và Phó Vùng. 
Giai đoạn II:  18/7 đến 7/8/2016 - Nhận định của các Đề Cử Viên. 
Giai đoạn III:  8 tháng 8/2016 - Niêm yết những “Chia sẻ của Đề Cử Viên”. 
Giai đoạn IV:  20 tháng 8/2016 - Bầu cử tại Họp Mặt Vùng ĐB. 
 

 
C. Các Giai Đoạn 

 
I. Đề cử 

1. Các Nhóm Đồng Hành-CLC trong Vùng được mời gọi nhận định để đề cử các ứng viên 
Trưởng và Phó Vùng trong một buổi họp nhóm. (Xem “Mẫu cho Buổi Họp Nhận Định”) 

2. Tiêu chuẩn đề cử: 
1) Các Đề Cử Viên phải là nhóm viên Đồng Hành-CLC đã làm cam kết tạm hoặc vĩnh 

viễn. 
2) Có một đời sống tâm linh sâu đậm trong linh đạo I-Nhã. Đã làm Thao Luyện Nhẹ 

Nhàng hoặc đã làm Linh Thao trọn (30-ngày hoặc 19th Annotation). 
3) Là nhóm viên của một nhóm Đồng Hành-CLC trong thời gian tối thiểu 5 năm cho 

chức vụ Trưởng, và 3 năm cho chức vụ Phó. 
4) Được sự chuẩn thuận của cha Tuyên Uý (Ecclesiastic Assistant) cộng đoàn Đồng 

Hành–CLC. 
3. Khi đề cử, nên lưu ý những điều sau: 

1) Đời sống tâm linh và tình trạng gia cảnh của người được đề cử. 
2) Mức độ cam kết và lòng yêu mến của người được đề cử với lối sống Đồng Hành. 
3) Thái độ phục vụ và sự liên hệ của người được đề cử trong các môi trường gia đình, 

cộng đoàn Đồng Hành, giáo xứ, bạn bè …) 
4. Mỗi nhóm đề cử tối đa một người cho mỗi vai trò và gửi về cho Ban Bầu Cử kết quả 

nhận định này trước ngày 17/7/2016.  
Email của Ban Bầu Cử: <db-bbc-2016@yahoogroups.com> 
Ban Bầu Cử sẽ không nhận những đề cử sau thời hạn trên. 

 
II. Liên lạc với các anh chị em được đề cử 

BBC sẽ liên lạc với các anh chị em được đề cử để mời họ bước vào tiến trình nhận định 
với một bạn đường cầu nguyện hay linh hướng.  
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III.  Công bố các nhận định của các đề cử viên  
Những anh chị được đề cử sẽ gửi về Ban Bầu Cử những chia sẻ của mình theo mẫu “Chia 
sẻ của Đề Cử Viên” đã được soạn sẵn, chậm nhất là vào ngày 7/8/2016. 
Sau đó BBC sẽ niêm yết các kết quả nhận định này cho tất cả Vùng để tiếp tục cầu 
nguyện và suy xét trước khi đến bầu cử tại Họp Mặt Vùng.  
BBC khuyến khích các nhóm thu xếp trong thời gian trước HMV để có thời gian cầu 
nguyện và quyết định nhóm sẽ chọn ai. 

 
IV. Bầu Cử  

1. Bầu cử sẽ được tiến hành tại HMV dưới hình thức một cuộc hội nghị các Đại Biểu, là 
những đại diện của các nhóm. Sẽ không có buổi chia sẻ của các Đề Cử Viên ở HMV. Các 
Đề Cử Viên đã được mời gọi điền vào một phiếu “Chia sẻ của Đề Cử Viên” và gửi cho 
Ban Bầu Cử theo hạn định. 

2. Các lá phiếu sẽ được trao cho người Đại Biểu của mỗi nhóm, mỗi nhóm một lá phiếu. 
Chỉ có những nhóm chính thức là nhóm Đồng Hành-CLC mới có quyền bỏ phiếu.  

3. Nếu phải qua vòng bầu cử thứ hai, BBC khuyến khích các đại diện của nhóm có mặt ở 
HMV tự quyết định và chọn, tránh không nên liên lạc với anh chị em ở nhà qua hình thức 
phone conference hay e-mail. 

4. Trước khi bầu cử, BBC sẽ giới thiệu từng Đề Cử Viên và người phối ngẫu, nếu có, vì 
chúng ta muốn xác tín rằng Đề Cử Viên cần sự hậu thuẫn mạnh mẽ của người phối ngẫu 
để có thể chu toàn lời mời gọi phục vụ trong 3 năm tới. 

5. Ban Bầu Cử sẽ cử hành buổi bầu cử. Khi có những trường hợp không dự định trước xảy 
đến, BBC sẽ mời BPV/ĐH-ĐB và Hội Đồng Đại Biểu cùng nhận định và quyết định 
trong một phiên họp đặc biệt vào lúc đó. Sau khi bầu cử, BBC sẽ kiểm phiếu và công bố 
kết quả cho Hội Nghị.  

6. Nếu có sự hiện diện của cha Tuyên Uý tại HMV, Ban Bầu Cử sẽ xin cha chứng kiến việc 
kiểm phiếu và sau đó chúc lành cho Hội Nghị để kết thúc. BBC sẽ chấm dứt nhiệm vụ 
của mình. 

 
D. Thể thức 

 
Vì bầu cử là một việc nhận định ý Chúa nên sự bầu cử sẽ diễn ra tại Họp Mặt Vùng trong tinh 
thần cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.  

1. Mỗi Đại Biểu được bầu 1 phiếu kín. Các nhóm Đồng Hành-CLC vì hoàn cảnh không đến 
tham dự được, có thể bầu khiếm diện bằng email cho Ban Bầu Cử trễ nhất là nửa đêm thứ 
Sáu 19/8/2016 (ngày khai mạc HMV). Những nhóm không có mặt tại HMV sẽ không 
được tham dự ở vòng thứ hai, nếu điều này xảy ra. 

2. Chức vụ Trưởng Vùng: Đề cử viên với số phiếu nhiều nhất sẽ trở thành Trưởng Vùng. 
Trong trường hợp không người nào đạt được đa số phiếu thì sẽ phải qua vòng thứ nhì với 
hai người nhiều phiếu nhất.  

3. Chức vụ Phó Vùng: Những người không đắc cử ở chức vụ Trưởng Vùng được mời ở lại 
trong vòng bầu cử Phó Vùng ngay trước khi tiến hành cuộc bầu cử.  Việc bầu cử Phó 
Vùng cũng theo cùng một cách thức bầu Trưởng Vùng. 
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E. Hỏi Đáp 
 

1. Tôi có thể đề cử theo tư cách cá nhân được không? 
Ban Bầu Cử chỉ chấp nhận mỗi nhóm Đồng Hành-CLC một lá phiếu cho mỗi chức 
vụ. Các Nhóm Đồng Hành-CLC là những nhóm đã tuyên hứa. 

 
2. Nhóm của tôi có thể đề cử một người trong một nhóm khác thuộc Vùng Đông Bắc 

chăng? 
Thưa được, miễn là nhóm của bạn biết rõ về người đó, về đời sống tâm linh, đời sống 
gia đình, đời sống phục vụ và lòng yêu mến của người đó dành cho Cộng Đoàn Đồng 
Hành-CLC. 
  

3. Có thể đề cử những anh chị hiện đang giữ chức vụ Trưởng và Phó Vùng trong nhiệm kỳ 
vừa qua chăng? 

Thưa được, với điều kiện những anh chị này chưa ở chức vụ này trong hai nhiệm kỳ 
liên tiếp.  

 
 
Phụ Chú: 
 
Xin gửi tất cả các đề nghị hoặc câu hỏi nếu có về: db-bbc-2016@yahoogroups.com 


