GÓP Ý ĐỀ NGHỊ...
Thưa Quý Trưởng,
Trại Thẳng Tiến 10 sẽ tổ chức vào năm tới, 2014, nghe nói đất trại là ở
Houston - Texas. Cũng trong kỳ trại này, như thường lệ, Đại Hội Đồng (ĐHĐ)
sẽ họp để bầu tân Chủ Tịch BTV và Ủy viên kiểm soát tài chánh. Tuy khả
năng giới hạn nhưng với hy vọng khả dĩ có thể góp phần cùng nhau tìm một
giải pháp giúp HĐTƯ-HĐVN chúng ta giảm được khó khăn, nếu có, tôi xin
được góp ý đề nghị cùng với Quý Trưởng tham dự ĐHĐ:
Thứ nhất là nhiệm kỳ của Chủ Tịch Ban Thường Vụ (BTV) và
Thứ hai là bầu cử Chủ Tịch BTV....
Cám ơn Quý Trưởng chịu khó đọc qua, nhất là được Quý Trưởng cùng góp ý
kiến thì thật vinh hạnh.

Thân ái BTT
Tô văn Phước
Chi nhánh CHLB Đức
18.07.2013
Góp ý đề nghị thứ nhất:
Xin được thưa là trong thời gian qua tôi có nghe nói nhiệm kỳ của Chủ Tịch
BTV - HĐTƯ đã giới hạn, chỉ được 2 lần... "đắc cử!". Tháng 6 vừa rồi, tôi có
gởi Mail hỏi thăm một vài Trưởng về việc này và đề nghị cho tôi xin văn bản
vì tôi tìm không thấy. Cho đến nay hoặc có Trưởng hứa sẽ tìm giùm hoặc có
lẻ các Trưởng ..cũng không có cho nên tôi vẫn chưa nhận được trả lời!

Vì vậy Quý Trưởng sẽ dễ hiểu là sự góp ý đề nghị của tôi ...không căn cứ vào
văn bản nào, nếu quả thật đã có, hoặc không có văn bản liên quan đến sự
giới hạn nhiệm kỳ mà tôi đã nghe được.
Tôi trình bày góp ý của mình để nếu thật đã có quyết định (?) Chủ Tịch BTV
chỉ được 2 nhiệm kỳ thì đề nghị của tôi là xin Quý Trưởng ..." xem xét lại" .
Nếu chưa có quyết định chính thức nào thì góp ý của tôi là, chúng ta thôi,
hay chưa cần thiết, nghĩ đến chuyện này!
Thông thường anh chị em chúng ta đều biết rằng đóng góp công sức cho
Phong Trào (PT) là mình đã tự nguyện dấn thân: ăn cơm nhà vác ngà voi
thiên hạ!
Nhờ sự dấn thân vô vị lợi, ăn cơm nhà vác ngà voi của anh chị em mà sự
trong sáng của PT càng thêm tỏa rạng. Điều này cho thấy các Trưởng HĐ đã
phải hy sinh, phải chấp nhận bao nhiêu thiệt thòi từ tài chánh đến sinh hoạt
cá nhân chỉ với niềm vui duy nhất: góp phần củng cố PT sao cho bền vững
hơn, phát triễn hơn. Bởi sự vững mạnh của PT sẽ mang lại nhiều sự an lành
cho xã hội: PT đã đào tạo cho xã hội những thành viên hữu dụng cả khả
năng lẫn đức độ.
PT không là tổ chức tranh giành quyền lực như những đảng phái chính trị .
Những anh chị em được ủy nhiệm đứng mũi chịu sào là những người tự
nguyện, có khi "bị ép", không là những người vì "danh lợi". Tất cả chúng ta
đều biết thứ "danh" này chỉ là "hư danh", nhất là với HĐTƯ càng "hư (chứ
không là hữu) danh vô thực". Còn "lợi" ư, là .."ma róc (móc túi ra thêm)!" cho
mình... ! Nói điều này để chúng ta thấy rằng tinh thần Sắp Sẵn và Giúp Ích
của người được ủy nhiệm thật đáng ngưỡng mộ, vậy mà lại "phải giới hạn"
sự đóng góp khi anh chị em vẫn còn được tín nhiệm, tại sao? Rõ ràng chúng
ta đâu phải là một tổ chức có quyền lực, không nghe theo "cấp trên" thì ...sẽ

bị giáng chức hay tù tội như những "chính quyền" mà nhiệm kỳ (phải) hạn
chế, như Tổng Thống? Tranh vào chức Tổng Thống là..tả xông hữu đột, bày
mưu tính kế, nếu cần, bất chấp thủ đoạn...v..v..,còn chúng ta thì chỉ "một
cách"...cổ võ, kêu gọi (đến mõi miệng)... Ngay cả những tổ chức cộng đồng,
hội đoàn lẫn các đảng phái chính trị cũng không giới hạn vai trò lãnh đạo chỉ
2 nhiệm kỳ! Thiết tưởng chúng ta cũng chỉ là một Hội Đoàn như những Hội
Đoàn khác, nếu có khác là tổ chức của chúng ta là một trong số không nhiều
Hội Đoàn có tầm vóc quốc tế!
Thật (sẽ) khó hiểu tại sao chúng ta lại tự giới hạn vai trò lãnh đạo (BTVHĐTƯ) chỉ được 2 nhiệm kỳ? Vì với điều này, chúng ta sẽ:
a- tự thú rằng trong chúng ta rồi cũng sẽ... tả xông hữu đột, đấu đá lẫn
nhau, bày mưu tính kế để tranh giành...và vô hình chung biến HĐTƯ
thành đảng phái tranh chấp "ghế... ?"
b- những anh chị em có tinh thần và khả năng đóng góp sẽ ... " chùng
bước, ngao ngán bởi cảm giác tranh chấp" chứ không còn là

tự

nguyện vô vị lơi như trước kia!
c- tự trói mình vì một lúc nào đó khi người có uy tín, khả năng và vẫn
còn tinh thần đóng góp lại phải " rửa tay gát kiếm" trong khi người kế
nhiệm.."chưa tìm được như ý !" mà hậu quả có khi dễ đưa đến những
lủng củng khó lường.
d- tự thú rằng...nếu không giới hạn nhiệm kỳ sẽ "có người ..ngồi mãi
không rời?". Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ ...những thập niên phôi
thai của PT-HĐVN cho đến nay! Không lẻ vì những suy tưởng (vu vơ)
như vậy mà ...cần giới hạn?

Với vài suy tư nêu trên, theo ngu ý, chúng ta không thể cũng như không nên
đưa ra việc giới hạn nhiệm kỳ lãnh đạo, rõ ràng nhất là chức vụ Chủ Tịch
BTV-HĐTƯ.

Nếu quả thật đã có quyết định (?) thì mong quý Trưởng xem lại: hoặc tu
chính hoặc hủy bỏ để phiên họp của ĐHĐ không riêng gì trong kỳ trại Thẳng
Tiến 10 mà mai sau được dễ dàng hơn trong vấn đề tìm nhân sự!
Nếu chỉ mới "gợi ý " thì: đề nghị chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện này
nữa!
"Trao đuốc" là một tinh thần thể hiện sự nối tiếp nhau đầy tình nghĩa và
cũng là một tập tục cao đẹp của PT, chúng ta quên sao?
(Riêng về Ủy viên kiểm soát tài chánh, không rõ cũng bị giới hạn tương tự?).

Góp ý đề nghị thứ hai:
Trong lúc tìm các văn bản cần cho sự góp ý, tôi đã đọc lại Thể thức bầu cử
do Trưởng Vĩnh Đào ký ngày 28 tháng 7 năm 2000. Từ đó đến nay cũng đã
13 năm, không biết giữa khoảng thời gian này có thêm bớt chi..
Tôi copy một phần văn bản đính kèm và xin góp ý đề nghị ngay bên dưới tiếp
theo những Điều tôi đổi sang màu đỏ để Quý Trưởng dễ nhận.

Thể thức bầu cử
Hội Ðồng Trung Ương Hướng Ðạo Việt Nam
.......................................................................................................
C. ỨNG VIÊN
C.1 Ứng viên (ứng cử hoặc đề cử) phải hội đủ các tiêu chuẩn sau đây :

. Trên 25 tuổi
. Ðã giữ một trách vụ hoạt động thực tiễn trong hệ thống cấp bộ Phong trào HÐVN
(Ðoàn, LÐ, CN, Miền, hay BTV) ít nhất 3 năm.
. Có sự giới thiệu của Uỷ viên Ðại diện Miền hay Uỷ viên Chi nhánh Trưởng.
C.2 Ðề cử:
Nếu không có ứng viên hoặc chỉ có một ứng viên duy nhất ghi danh, HÐTƯ có
trách nhiệm đề cử thêm 1 hay 2 ứng viên nữa cho đại hội chọn lựa
(( b- Sau khi đáp ứng yêu cầu theo điều D.3 Ghi danh bên dưới, cho dù chỉ có
Một, chúng ta vẫn phải bầu theo qui định. Ứng viên phải đạt được 2/3 số phiếu
đồng ý trên tổng số tham dự đại hội, bằng không coi như thất cử. Ngay sau đó đại
hội sẽ đề cử những ứng viên mới. Ứng viên vừa thất cử cũng được tái ứng cử, nếu
muốn. Ứng viên nào có số phiếu nhiều nhất sẽ đắc cử.))

Theo câu ghi trên, nếu chỉ có một ứng viên duy nhất ghi danh, HĐTƯ có trách
nhiệm đề cử thêm...Không thấy qui định rõ thời gian (hạn chót!) sẽ phải gởi đề nghị
về BTV, hay ... sẽ đề cử ngay trong phiên họp đại hội đồng?
Nếu, lại nếu!, đề cử ngay tại chỗ thì như vậy e là không hợp cả tình lẫn lý!
Đọc những qui định bắt buộc ứng viên phải hội đủ, thật không đơn giản. Ứng viên
phải gởi hồ sơ chậm nhất 1 tháng trước khi họp đại hội (điều D. 3 Ghi danh: Một
tháng, từ N-60 đến N-30.)

Thưa Quý Trưởng,
ứng viên đã phải hoàn tất những thủ tục theo thời gian qui định mà vì chỉ có một
mình, HĐTƯ(?) phải đề cử thêm người ngay tại chỗ không cần đúng theo thủ tục
như thể thức bầu cử đã ghi, như vậy chẳng phải không hợp tình hợp lý là gì? Ứng
viên duy nhất này đâu có lỗi chi ?
Tôi xin góp ý đề nghị (câu văn sẽ viết lại sau khi Quý Trưởng đồng ý):
Điều D.3 Ghi danh.a- cần qui định rõ thời hạn mà BTV phải công bố danh sách, thí dụ đến N-30. Như
vậy ít ra 1 tháng trước đại hội chúng ta sẽ biết là chỉ có 1 hay đã có được 2, 3! bởi
nếu chỉ có 1 thì phải tìm hoặc ứng cử hoặc đề cử ngay và phải gởi hồ sơ về BTV,
hạn cuối là 2 tuần trước khi họp đại hội (N-15).
BTV khóa sổ nhận hồ sơ (theo dấu gởi bưu điện) 2 tuần trước khi họp và thời hạn
công bố danh sách ứng viên lần sau cùng là 10 ngày trước khi họp.
Điều C.2 Đề cử.-

b- Sau khi đáp ứng yêu cầu theo điều D.3 Ghi danh, cho dù chỉ có Một, chúng ta
vẫn phải bầu theo qui định. Ứng viên phải đạt được 2/3 số phiếu đồng ý trên tổng
số tham dự đại hội, bằng không coi như thất cử. Ngay sau đó đại hội sẽ đề cử
những ứng viên mới. Ứng viên vừa thất cử cũng được tái ứng cử, nếu muốn. Ứng
viên nào có số phiếu nhiều nhất sẽ đắc cử.

D. LỊCH TRÌNH BẦU CỬ
D.1 Phát động : Ít nhất 3 tháng trước Ðại Hội Ðồng.
D.2 Chuẩn bị : Một tháng từ N-90 đến N-60 (N = ngày họp Ðại Hội Ðồng).
. Thư triệu tập đại hội có tuyển cử phải kèm thư của Chủ tịch HÐTƯ kêu gọi ứng cử
hay đề cử.
. Chi nhánh, Miền và văn phòng Trưởng niên phổ biến nội bộ (đến cấp đơn vị) bằng
phương tiện nhanh chóng nhất (như điện thư), rồi mỗi hệ thống kết hợp đó trao đổi ý
kiến qua hội họp, điện thư hay điện thoại, văn thư chính thức gởi qua bưu điện.
D.3 Ghi danh : Một tháng, từ N-60 đến N-30.
. Chi nhánh, Miền và văn phòng Trưởng niên, gửi hồ sơ ứng viên (ngay sau khi
nhận được và kiểm điểm đủ văn kiện) về BTV.
. BTV kiểm soát sự hợp lệ rồi lập tức phổ biến hồ sơ ứng cử hay đề cử.
(( a- cần qui định rõ thời hạn mà BTV phải công bố danh sách, thí dụ đến N-30.
Như vậy ít ra 1 tháng trước đại hội chúng ta sẽ biết là chỉ có 1 hay đã có được 2,
3! bởi nếu chỉ có 1 thì phải tìm hoặc ứng cử hoặc đề cử ngay và phải gởi hồ sơ về
BTV, hạn cuối là 2 tuần trước khi họp đại hội (N-15).
BTV khóa sổ nhận hồ sơ (theo dấu gởi bưu điện) 2 tuần trước khi họp và thời hạn
công bố danh sách ứng viên lần sau cùng là 10 ngày trước khi họp. ))

D.4 Ngày N-00 : Họp để bầu chủ tịch Hội Ðồng Trung Ương kiêm chủ tịch Ban
Thường Vụ

G. HIỆU LỰC
Thể thức bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Ðại Hội Ðồng biểu quyết.
Làm tại San José, ngày 28 tháng 7 năm 2000
Chủ tịch Hội Ðồng Trung Ương
Vĩnh Ðào

