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THỂ LỆ BẦU CỬ  
THƢỜNG VỤ BAN HÀNH GIÁO, GIÁO XỨ KẺ SẶT 

NHIỆM KỲ 2021-2025 

- Căn cứ tài liệu hướng dẫn sinh hoạt ban hành giáo do Tòa Giám Mục Xuân Lộc ban 

hành năm 2009; 

- Căn cứ Lịch Bầu Chọn Ban Hành Giáo nhiệm kỳ 2021-2025 của Giáo phận Xuân 

Lộc; 

- Căn cứ tình hình thực tế của giáo xứ; 

- Sau khi đã thống nhất trong TVBHG: 

 

I. TỔ CHỨC BẦU CỬ 

1. Châm ngôn kỳ bầu cử 9/5/2021: 

YÊU THƢƠNG-CÔNG BẰNG- TRÁCH NHIỆM 

2. Ban chỉ đạo bầu cử 

Gồm cha xứ và Ban Thường Vụ đương nhiệm. 

Nhiệm vụ: 

 Đề ra những qui định chung về bầu cử.  

 Xét duyệt các ứng viên được đề cử từ các đơn vị 

 Giám sát và điều hành tổng quát cuộc bầu cử 

 Xử lý các khiếu nại trong cuộc bầu cử nếu có. 

3. Ban bầu cử 

a) Ban bầu cử do Cha xứ chỉ định để phụ trách các công việc liên quan đến bầu cử 

b) Ban bầu cử gồm:  

(1) Trưởng ban: Ông Phó Nội BHG 

(2) Phó ban: Ông UV GLVH  

(3) Thư ký: Ông trưởng giới Thiếu Nhi 

(4) Thành viên:  khoảng 10 thành viên do BBC chọn + một số dì phụ trách 

kiểm phiếu. 

(5) Tổ giám sát: Gồm quí ông đại diện BĐH giáo khu/họ và đại diện các ƯCV 

(mỗi ứng cử viên chọn một người đại diện) 

Quí ông BĐH khu/họ phối hợp với quí vị trưởng xóm giám sát việc lập danh 

sách cử tri sao cho chính xác và đầy đủ nhất. 

c) Ban bầu cử bắt đầu làm việc khi được công bố thành lập và chấm dứt nhiệm vụ 

khi việc bầu cử hoàn thành. 
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4. Nhiệm vụ ban bầu cử (sẽ có chương trình chi tiết cho từng thành viên) 

a) Lập và niêm yết danh sách cử tri tại bảng thông báo của giáo xứ và giải quyết 

khiếu nại về danh sách. 

b) Phổ biến tài liệu hướng dẫn bầu BHG của tòa Giám mục (dán bảng thông báo và 

trên trang Web của Giáo xứ). 

c) Phổ biến tài liệu hướng dẫn bầu cử BHG của Giáo xứ gồm qui trình đề cử và thể 

lệ bầu cử (dán bảng thông báo và trên trang Web của Giáo xứ). 

d) Giới thiệu danh sách các ứng cử viên đã được duyệt. 

e) Giới thiệu mẫu Thẻ Cử Tri và Phiếu Bầu (dán bảng thông báo và trên trang Web 

của Giáo xứ) 

f) In thẻ cử tri và phân phối đến các gia đình 

g) In phiếu bầu 

h) Tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu. 

II. QUI TRÌNH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN TV BHG 

1. Theo sự chỉ đào của cha xứ và để đảm bảo các Khu/Họ/Giới có đại diện trong 

BTV, các ứng viên do các đơn vị sau đây đề cử: 

a) 3 giáo khu và 2 giáo họ, mỗi đơn vị đề cử 01 ứng viên 

b) 2 giới Gia trưởng và Hiền mẫu mỗi đơn vị đề cử 01 ứng viên 

c) Thường vụ BHG đương nhiệm đề cử 01 ứng viên 

d) Tống số: 08 ứng viên. Trong trƣờng hợp không đủ 8 ứng viên đƣợc đề cử, nếu 

số ứng viên đƣợc đề cử trên 4 vẫn tiến hành bầu cử theo thời gian qui định 

của TGM 

2. Hình thức đề cử ƢCV 

a) BĐH các khu/họ, BTS các giới tổ chức họp thành viên đơn vị mình để tổ chức đề 

cử và báo cho TVBHG và cha xứ biết thời gian và địa điểm để có thể tham dự. 

Hình thức đề cử có thể là giơ tay biểu quyết hoặc ghi phiếu. 

b) Trước khi tổ chức đề cử, phụ trách các đơn vị nên phổ biến nhiệm vụ của BHG 

được ghi trong tài liệu HƢỚNG DẪN SINH HOẠT BAN HÀNH GIÁO của tòa 

Giám mục Xuân Lộc để các người sẽ được đề cử có khái niệm về nhiệm vụ của 

BHG trước khi chấp thuận đề cử. 

c) Tiêu chuẩn chọn ứng viên phải căn cứ theo các điều 47, 48, 49 (1) trong tài liệu 

HƢỚNG DẪN SINH HOẠT BAN HÀNH GIÁO của tòa Giám mục Xuân Lộc. 

d) Các đơn vị đề cử ứng viên trong khu, họ, giới mình đạt các tiêu chuẩn nêu trên. 

e) Để chọn được những ứng viên xứng đáng, các đơn vị được đề cử nên tổ chức bầu 

chọn một cách công khai, minh bạch và dân chủ. Việc đề cử phải được đông đảo 

thành viên trong đơn vị mình tham dự để tránh dị nghị về sau. 
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f) Sau khi có kết quả đề cử, phụ trách đơn vị phải lập biên bản kết quả bầu cử và gửi 

về cho Cha xứ hoặc TVBHG. 

2. Xét duyệt các ứng viên 

Cha xứ và TVBHG đương nhiệm xét duyệt các ứng viên do các đơn vị đề cử. 

Cha xứ sẽ gặp riêng các ứng viên trước khi làm các thủ tục theo điều 49 trong tài liệu 

HƯỚNG DẪN SINH HOẠT BAN HÀNH GIÁO của tòa Giám mục Xuân Lộc. 

3. Giới thiệu các ứng viên 

Sau khi danh sách các ứng viên đã được Tòa Giám Mục phê chuẩn, các ứng viên nộp 

một tấm hình chân dung cùng với những thông tin cá nhân để ban bầu cử giới thiệu qua 

các hình thức: 

a) Dán trên bảng thông báo của Giáo xứ. 

b) Đăng trên trang web của Giáo xứ 

c) Giới thiệu trực tiếp trong nhà thờ vào thời điểm thích hợp. Dự kiến ngày CN V PS 

(2/5/2021). Có thể tổ chức cho ƢCV tiếp xúc cử tri nếu ƢCV có yêu cầu). 

Thông tin cá nhân, bao gồm: 

- Ngày/tháng/năm sinh 

- Quá trình sinh hoạt tại giáo xứ. 

- Đơn vị đề cử. 

- Trình độ văn hóa (tùy ý, không bắt buộc) 

- Kỹ năng chuyên môn (tùy ý, không bắt buộc) 

- Kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo – trong giáo xứ và ngoài xã hội. (tùy ý, không 

bắt buộc) 

III. THỂ LỆ BẦU CỬ 

1. Thể thức bầu cử: 

a) Giáo xứ tổ chức bầu cử theo hình thức trực tiếp và kín, trong đó mỗi nóc gia 

được coi là một “đơn vị cử tri”, được phát 01 THẺ CỬ TRI trên đó ghi những 

thông tin cơ bản về gia đình như (a) tên chủ gia đình, (b) Số nhà + Xóm + Giáo 

khu/họ (c) số điện thoại liên lạc. 

b) Mỗi gia đình cử một đại diện đem theo Thẻ Cử Tri đến phòng phiếu để bỏ phiếu. 

Người đại diện phải từ 18 tuổi trở lên. 

c) Ngày bầu cử: Ngày 9-5-2021 

d) Địa điểm bầu cử: Nhà Giáo lý 

e) Thời gian bầu cử: Từ 7g00 đến 11g00 (thời gian có thể thay đổi tùy theo hoàn 

cảnh thực tế) 

f) Thời gian kiểm phiếu: Sau khi ngừng bỏ phiếu cho đến khi hoàn thành. 

Ghi chú: xin phân biệt Thẻ Cử Tri (thẻ cử tri dùng chung cho một nóc gia, được 

phát cho các gia đình trước ngày bầu cử) và Phiếu Bầu (phiếu ghi tên các ứng viên 
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để người đi bầu chọn. Phiếu này chỉ được phát tại bàn tiếp tân tại địa điểm bỏ phiếu 

và chỉ phát cho người có Thẻ Cử Tri) 

 

2. Qui trình bỏ phiếu: 

Để thể hiện trách nhiệm đối với giáo xứ, mỗi gia đình nên cử một người đi bỏ phiếu, 

không nên nhờ người khác bỏ phiếu giùm.  

Bƣớc 1: Nhân viên tổ bầu cử đối chiếu thông tin trên thẻ cử tri với danh sách các gia 

đình trong giáo xứ. 

Bƣớc 2: Người đi bỏ phiếu nhận phiếu bầu trên đó ghi đủ tên của các ứng viên (theo 

thứ tự ABC) và có mộc của Cha xứ hoặc Ban Bầu Cử. 

Bƣớc 3: Người đi bỏ phiếu chọn các ứng viên bằng cách đánh dấu chọn vào ô vuông 

cạnh tên ứng viên, mỗi phiếu phải chọn đủ 04 ứng viên. (xem mẫu phiếu bầu) 

Bƣớc 4:  Ngƣời đi bỏ phiếu bỏ phiếu vào thùng phiếu. 

Bƣớc 5: Nhân viên phòng phiếu xác nhận đã bỏ phiếu vào Thẻ Cử Tri (bấm lỗ hoặc 

cắt góc) 

Trong quá trình bầu cử, đại diên các ƯCV quan sát và phản ánh những sai sót nếu có để 

bảo vệ sự công bằng, minh bạch. 

Ghi chú: Thẻ cử tri sẽ được in trên 05 (năm) loại giấy mầu khác nhau, tương ứng với 5 

khu/họ trong giáo xứ để tiện việc đối chiếu danh sách. 

4. Trƣờng hợp bỏ phiếu giùm: 

Những gia đình không có điều kiện trực tiếp đi bỏ phiếu có thể nhờ người khác bỏ phiếu 

giùm. Tuy nhiên mỗi lần chỉ được bỏ phiếu giùm cho một gia đình. Thí dụ: Nếu có 

người bỏ phiếu giùm cho 5 gia đình, thì phải thực hiện các bước bỏ phiếu như trên 5 lần. 

Nhân viên phòng phiếu chỉ phát cho mỗi thẻ cử tri một lần – một phiếu. 

5. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ 
a) Phiếu hợp lê: là phiếu đã đánh dấu chọn đủ 04 tên ứng viên và còn nguyên 

vẹn, không bị dập xóa, rách … 

b) Phiếu không hợp lệ là: 

- Phiếu chọn nhiều hoặc ít hơn 04 (bốn) ứng viên 

- Phiếu trắng (không chọn ứng viên nào) 

- Phiếu bị dập/xóa, rách, không có mộc của Cha xứ hoặc Ban bầu cử. 

c) Đổi phiếu 

Trường hợp người đi bỏ phiếu thay đổi chọn lựa của mình (thí dụ đã chọn ứng viên A 

rồi nhưng lại đổi ý muốn chọn ứng viên B …) thì sẽ yêu cầu nhân viên phòng phiếu 

đổi phiếu bầu mới. Nhân viên ban bầu cử phải đổi phiếu mới và đánh dấu hủy phiếu 

sai sót đồng thời ghi chú vào sổ bầu cứ. 

 



Thể lệ bầu TVBHG Giáo xứ Kẻ Sặt. Trang 5 

 

3. Kiểm phiếu và công bố kết quả 

a. Hết thời gian bầu cử, ông Trưởng ban bầu cử sẽ tuyên bố ngừng việc bỏ phiếu và 

niêm phong thùng phiếu. 

b. Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của đại diện các ƯCV, 

thường vụ BHG đương nhiệm, quí ông trùm các giáo khu/họ. 

c. Sau khi kiểm phiếu xong, ông Trưởng BHG đương nhiệm công bố kết quả kiểm 

phiếu và tiến hành lập biên bản kết quả bầu cử gửi cho cha xứ. 

 

IV. CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ PHÂN NHIỆM TRONG BTV 

a) Sau khi bầu cử, cha xứ sẽ công bố công nhận kết quả bầu cử và làm các thủ tục 

để gửi lên tòa Giám mục. 

b) Các ứng viên đắc cử sẽ họp chung với cha xứ và phân nhiệm trong BTV. Việc 

phân nhiệm dựa theo các tiêu chí sau: 

- Bốn người nhiều phiếu nhất phân công đảm nhiệm các chức danh: -trưởng 

BHG, -Phó nội, -Phó ngoại, -Thư ký. Các chức danh nêu trên không nhất thiết 

phụ thuộc thứ tự nhiều phiếu từ trên xuống mà tùy khả năng và thống nhất 

trong 4 ƯCV đắc cử. 

- Những người còn lại, sẽ đảm nhiệm các chức danh ủy viên BTV tùy theo khả 

năng. 

- Tân BTV và các tân UV sẽ họp với cha xứ để chọn thêm các ủy viên tùy theo 

nhu cầu của giáo xứ, tuy nhiên vẫn tuân theo qui định ghi trong bản HƯỚNG 

DẪN SINH HOẠT BAN HÀNH GIÁO của Tòa Giám Mục. 

 

Phụ lục: 

(1) Trích bản HƢỚNG DẪN SINH HOẠT BAN HÀNH GIÁO – GIÁO PHẬN 

XUÂN LỘC 

VI. TUYỂN CHỌN 

47/ Định hƣớng việc tuyển chọn. 

1. Hiến chế tín lý về Hội Thánh viết như sau : “Chúa Giêsu, sau khi đã cầu nguyện lâu 

giờ cùng Chúa Cha, đã gọi đến với mình những kẻ Người muốn và thiết lập 12 người để 

chung sống với Người, rồi sai họ đi rao giảng Nước Thiên Chúa” (HT 19). Hai điểm cần 

lưu ý trong trích đoạn này : một là trước khi tuyển chọn, Chúa Giêsu đã cầu nguyện ; hai 

là Chúa chọn ai, là để sai người ấy đi loan báo Tin Mừng. Sách Tông đồ công vụ cũng 

làm nổi bật hai ý tưởng ấy khi các tông đồ chọn Matthia : một là cầu nguyện; hai là chọn 

Matthia để ông đi loan báo Tin Mừng (x. Cv 1,15-26). 

2. Theo định hướng trên, việc tuyển chọn những người phục vụ giáo xứ cần được diễn ra 

trong bầu khí cầu nguyện và nhằm lợi ích thiêng liêng cộng đoàn. Hết sức tránh việc 

tranh giành có tính cá nhân, phe nhóm. 
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3. Việc tiến hành tuyển chọn càng đơn giản, êm đềm càng phù hợp tinh thần Phúc âm và 

hoàn cảnh hiện nay. 

48/ Điều kiện đƣợc chọn : 

Để được chọn vào Ban Thường vụ, ứng viên phải hội đủ các điều kiện sau đây : 

1. Có lòng đạo đức, uy tín, nhiệt thành việc chung, không có tiếng xấu; 

2. Có kiến thức và khả năng tương đối trong lãnh vực đảm nhận; biết làm việc tập thể, có 

tinh thần trách nhiệm. 

3. Tuổi từ 30-60. Trường hợp đặc biệt cần được cứu xét. 

 

49/ Tiến hành tuyển chọn Ban Thƣờng vụ. 

Việc tuyển chọn nhân sự cho Ban Thường Vụ giáo xứ được tiến hành như sau (Có lịch 

bầu chọn cụ thể cho từng lần) : 

1. Đề cử :  

a. Các đơn vị sau đây, mỗi đơn vị đề cử 4 người trong phạm vi giáo xứ đủ điều kiện 

được qui định ở điều 48 : 

- Thường Vụ Ban hành Giáo. 

- Các Họ. 

- Các Giới. 

- Các Hội đòan. 

b. Cha sở và BTV đương nhiệm lập danh sách 6 vị được đề cử nhiều nhất rồi trình lên 

TGM xét duyệt trước khi tổ chức bầu cử. 

c. Báo cáo việc bầu cử này với chính quyền địa phương. 

d. Thông báo sớm danh sách ứng viên và ngày bầu cử cho toàn xứ. 

2. Bầu cử : Thành lập Ban Bầu cử và tùy hoàn cảnh, có thể sử dụng 1 trong 3 hình thức 

sau đây : 

a. Các giáo dân trong giáo xứ từ 18 tuổi trở lên đã nhập xứ và không mắc ngăn trở công 

khai, chọn 4 người trong danh sách các vị đã được TGM chấp thuận. 

b. Mỗi gia đình đã nhập xứ cử một đại diện đủ tiêu chuẩn đi bầu, chọn 4 trong danh sách 

các vị đã được TGM chấp thuận. 

c. Giáo xứ nào không thể bầu cử bình thường sẽ xin ý kiến TGM. 

3. Phân nhiệm : Cha xứ cùng 4 vị đắc cử sẽ bàn bạc để phân nhiệm vào các nhiệm vụ 

trong Ban Thường vụ 

 


