GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
Số 04/2021-2022/TB/GXCT

HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-LOAN BÁO TIN MỪNG

THÔNG BÁO
V/v. BẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ GIÁO XỨ
Ngày Bẩu cử Ban Thường Vụ Giáo Xứ
được tổ chức vào Chúa Nhật IV Mùa vọng (19/12/2021)
tại Hội Trường Giáo Xứ
THỜI GIAN BỎ PHIẾU: cử tri bắt đầu bỏ phiếu từ 08g00 và kết thúc lúc 21g00
cùng ngày được phân chia theo từng 02 Giáo họ như sau:
Thời gian
Giáo họ
Từ 08g00 đến 10g00
02 Giáo họ Đaminh Khảm và Phaolô Lộc
Từ 10g00 đến 12g00
02 Giáo họ Đaminh Cẩm và Phêrô Lựu
Từ 13g00 đến 15g00
02 Giáo họ Micae Hy và Augustinô Huy
Từ 15g00 đến 17g00
02 Giáo họ Anê Thành và Giuse Viên
Từ 17g00 đến 19g00
02 Giáo họ Emmanuel Triệu và Phaolô Bường
Từ 19g00 đến 21g00
02 Giáo họ Anrê Trông và Giuse Khang
PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ PHÒNG PHIẾU:
1. Thùng Phiếu: 01 Thùng Phiếu lớn bằng kính được niêm phong có chữ ký
và con dấu của Cha Quản xứ kèm theo chữ ký của đại diện 12 Giáo họ trong
Ban Bầu Cử (vì Thùng Phiếu phải để lại qua ngày thứ Hai mới kiểm phiếu).
2. Trang trí Phòng Phiếu: Anh Ngọc (Ủy viên Phụng vụ) giúp trang trí bên
ngoài và bên trong Phòng Phiếu gồm có:
- Băng rôn Phòng Phiếu,
- 01 bảng danh sách 10 Ứng viên có hình và kèm theo Thể Thức Bầu Cử (đặt
trước 02 Bàn cử tri ghi Phiếu Bầu) để cử tri xem trước khi chọn bầu,
- 01 decal in chữ “Thùng Phiếu”,
- 02 bảng để bàn “Bàn cử tri ghi Phiếu Bầu”,
- 01 bảng để bàn “Bàn Giám Sát”,
- 02 bảng để bàn “Bàn Kiểm tra Thẻ Cử Tri và Phát Phiếu Bầu”,
- 12 bảng để bàn “Tên của 12 Giáo họ” để đặt trên Bàn Kiểm tra Thẻ Cử Tri.
3. Giới Người Cha: giúp chuẩn bị 05 bàn học giáo lý và 10 ghế dựa.
4. Giới Người Mẹ: giúp tổng vệ sinh Hội trường vào sáng thứ Bảy 18/12/2021.
5. Chị Thủy (BTV): giúp chuẩn bị chuẩn bị các vật dụng:
- 02 cái kéo để tại 02 Bàn Kiểm tra Thẻ Cử Tri: để người kiểm tra cắt góc Thẻ
Cử Tri sau khi đã kiểm tra Danh Sách của Giáo họ.
- Một số cây bút bi và thước kẻ: để gạch tên tại 02 “Bàn cử tri ghi gạch tên
Ứng viên trên Phiếu Bầu”.
- 01 thùng có ghi bên ngoài “Phiếu Bầu không hợp lệ”: để lưu các Phiếu Bầu
không hợp lệ (để tại Bàn kiểm Phiếu).
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- 01 thùng có ghi bên ngoài “Phiếu Bầu hợp lệ”: để lưu các Phiếu Bầu hợp lệ
(để tại Bàn Thư Ký).
- 05 khăn trắng: để trải 05 bàn học giáo lý.
A. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ: gồm có Cha Quản xứ, 02 Cha Phó
xứ, Ban Thường Vụ đương nhiệm và 12 vị đại diện của 12 Giáo họ.
1. Ban kiểm tra Thẻ Cử tri và phát Phiếu Bầu:
Thời gian
Giáo họ
Từ 08g00 đến 10g00 02 người Giáo họ Micae Hy và Augustinô Huy
Từ 10g00 đến 12g00 02 người Giáo họ Anê Thành và Giuse Viên
Từ 13g00 đến 15g00 02 người Giáo họ Emmanuel Triệu và Phaolô Bường
Từ 15g00 đến 17g00 02 người Giáo họ Anrê Trông và Giuse Khang
Từ 17g00 đến 19g00 02 người Giáo họ Đaminh Khảm và Phaolô Lộc
Từ 19g00 đến 21g00 02 người Giáo họ Đaminh Cẩm và Phêrô Lựu
2. Ban Giám sát Bầu cử: gồm có Cha Quản xứ và 02 Cha Phó xứ.
B. THỂ THỨC BẦU CỬ:
1. PHIẾU BẦU HỢP LỆ: gồm có các Phiếu Bầu:
- Phiếu Bầu gạch bỏ từ 05 đến 07 Ứng viên.
- Tên các Ứng viên không bầu chọn : phải được gạch ngang rõ ràng trên cả
họ và tên.
2. PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ: gồm các Phiếu Bầu:
- Phiếu Bầu gạch bỏ từ 01 đến 04 Ứng viên
- Phiếu Bầu gạch bỏ từ 08 đến 10 Ứng viên
Xin lưu ý:
- Các cử tri đi bỏ phiếu xin chấp hành việc phòng ngừa dịch bệnh
covid như: phải mang khẩu trang, sát khuẩn trước và sau khi bỏ
phiếu.
- Trường hợp không thể đi bỏ phiếu theo thời gian của Giáo họ mình
được, cử tri có thể đi bỏ phiếu trong các thời gian nói trên cho đến
21g00 là kết thúc việc bầu cử.
* Sau khi kết thúc Ngày Bầu cử, Thùng Phiếu sẽ được Cha Quản xứ
lưu giữ tại Nhà xứ, đến 08g00 sáng thứ Hai, 20/12/2021 sẽ Kiểm Phiếu.
C. KIỂM PHIẾU: bắt đầu kiểm phiếu lúc 08g00 sáng thứ Hai (20/12/2021).
I. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU: gồm có Cha Quản xứ, Ban Thường Vụ đương
nhiệm và 12 vị đại diện của 12 Giáo họ.
II. PHÂN CÔNG:
- Chủ tọa Kiểm Phiếu: Cha Quản xứ và 02 Cha Phó xứ.
- Ban Thư Ký: gồm có 01 Thư ký chính ghi Biên Bản cuộc Kiểm Phiếu và 03
Thư ký Kiểm Phiếu sẽ được bốc thăm trong số 12 vị đại diện 12 Giáo họ.
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- Ban Giám sát: gồm có Cha Quản xứ, 02 Cha Phó xứ và các vị còn lại trong
số đại diện các Giáo họ.
- Ban Kiểm Phiếu: gồm 03 vị Thư ký trong Ban Thư ký đã được bốc thăm ở
phần trên.
III. DIỄN TIẾN CUỘC KIỂM PHIẾU:
1. Cha Quản xứ nhắc lại thể thức kiểm phiếu: như trong Thông báo đã gửi
trước cho mọi thành viên trong Ban Bầu Cử và Ban Kiểm Phiếu.
2. Kiểm tra các niêm phong Thùng Phiếu: Ban Giám Sát sẽ kiểm tra toàn bộ
các niêm phong ở Thùng Phiếu và công khai cho mọi người cùng xem.Sau
đó, bàn giao Thùng Phiếu đã được kiểm tra cho Ban Kiểm Phiếu.
3. Kiểm Phiếu:
a. Người thứ nhất trong Ban Thư ký Kiểm Phiếu: mở các niêm phong Thùng
phiếu, lấy ra từng phiếu một và kiểm tra xem Phiếu Bầu hợp lệ hay không
hợp lệ đúng theo quy định trong Thể Thức Bầu Cử ở phần D.
- Trường hợp Phiếu Bầu không hợp lệ: sau khi 03 người trong Ban Thư
ký Kiểm Phiếu đã kiểm tra kỹ lưỡng là Phiếu Bầu không hợp lệ, thì bỏ vào
“Thùng Phiếu Bầu không hợp lệ” để sau đó Ban Giám Sát sẽ kiểm tra lại.
- Trường hợp Phiếu Bầu hợp lệ: người thứ Nhất sẽ đọc thầm để kiểm
tra một lần trước khi đưa qua người thứ hai.
b. Người thứ Hai trong Ban Thư ký Kiểm Phiếu: đọc to và chậm rãi theo thứ
tự từ trên xuống gồm đầy đủ Họ và tên người được bầu trong Phiếu Bầu
hợp lệ.
c. Sau khi đọc xong tên các người được bầu trong Phiếu Bầu hợp lệ: người
đọc trao Phiếu Bầu hợp lệ cho người thứ Ba trong Ban Thư ký Kiểm Phiếu,
người này đọc thầm để kiểm tra lại thêm một lần nữa, nếu có gì sai so với
tờ danh sách thì yêu cầu người thứ Hai đọc lại.
d. Ban Tổ chức và Ban Giám sát: cũng có quyền yêu cầu đọc lại nếu nghi
vấn người đọc không chính xác.
e. Sau khi tất cả đều thông qua tên các Ứng viên trong Phiếu Bầu hợp lệ:
người thứ Ba trong Ban Thư ký Kiểm Phiếu bỏ Phiếu Bầu hợp lệ vào “Thùng
Phiếu Bầu hợp lệ”.
g. Sau đó, Ban Kiểm Phiếu: tiếp tục các công việc như trên với các Phiếu
Bầu hợp lệ khác.
4. Công việc của Ban Thư Ký:
- Ban Thư Ký phân công 01 người giữ các Phiếu Bầu hợp lệ, 02 người còn
lại có nhiệm vụ ghi chép.
- Trong khi Ban Kiểm Phiếu đọc các tên trong Phiếu Bầu hợp lệ, 02 người
có nhiệm vụ ghi chép, ghi tên người được bầu chọn vào bản ghi chép của
mình theo mẫu sau (có ghi sẵn tên 10 ứng viên):
DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC BẦU CHỌN
Sô
Họ và tên
Số phiếu
Tổng số
TT
(theo dạng ô vuông)
(bằng số)
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- Sau khi đọc xong 01 Phiếu Bầu hợp lệ, người thứ nhất trong Ban Thư Ký
lưu giữ Phiếu Bầu hợp lệ trong 01 Bìa kẹp đựng Phiếu Bầu hợp lệ và kiểm
tra lại bản ghi chép của 02 người kia.
- Ban Thư Ký tiếp tục thực hiện các thể thức như trên với các Phiếu Bầu
hợp lệ tiếp theo.
D. TỔNG KẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ:
I. Tổng kết:
- Sau khi đã kiểm hết tất cả các Phiếu Bầu hợp lệ, Ban Thư ký tổng hợp và
đọc to kết quả, sau đó nộp bảng kết quả cho Ban Tổ Chức.
- Ban Tổ Chức sẽ sắp xếp lại bản tổng kết theo thứ tự các Ứng viên có số
phiếu từ cao nhất đến thấp nhất.
- Nếu số Ứng viên đồng số phiếu khiến số người được bầu chọn vượt quá 05
người: Ban Tổ Chức Bầu Cử sẽ chọn người bốc thăm trong số những người
đồng phiếu để chọn đủ 05 người. Số người còn lại là Ứng viên dự khuyết.
II. Công bố kết quả:
* Thư ký đọc lại biên bản.
* Cha Quản xứ hỏi có ý kiến gì hoàn chỉnh cho biên bản hay không?
* Sau khi có ý kiến bổ sung, Cha Quản xứ công bố kết quả bầu cử và mời ký
biên bản.
* Những thành phần ký vào biên bản:
- Thư ký ghi biên bản,
- 02 Cha Phó xứ trong Ban Giám Sát
- Cha Quản xứ
III. Kết quả chính thức:
- 19g30 tối thứ Ba 21/12/2021, mời 05 người đắc cử gặp gỡ Cha Quản xứ.
- Danh sách chính thức sẽ được niêm yết trong vài ngày tới.

KHÁN
Quản xứ Chính Toà

Lm. Phêrô Trần Đức Cường

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 12 năm 2021
TM/Ban Thường vụ HĐMV Giáo xứ
Trưởng ban

Fx. Nguyễn Văn Hiến
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