
Quy định về thể thức bầu cử 

Ban Chấp hành Liên Đoàn Cờ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV  
–––––––––––––––––––––– 

  

1. Đại hội Đại biểu Liên Đoàn Cờ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV tổ chức bầu 

cử Ban Chấp hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ và bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

 

2. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định bằng biểu quyết. 

 

3. Chỉ có những Đại biểu chính thức của Đại hội mới được quyền tham gia ứng cử, 

đề cử và bầu cử.  

 

4. Danh sách ứng cử vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV sẽ do Chủ tịch đoàn công bố 

dựa trên cơ sở: 

– Danh sách giới thiệu của Ban Chấp hành nhiệm kỳ III. Những người muốn rút 

khỏi danh sách đề cử phải có đơn trước khi Đại hội được tổ chức hoặc có đề nghị ngay 

tại Đại hội, Chủ tịch đoàn sẽ quyết định vấn đề này. 

– Đề cử tại Đại hội: ứng cử viên được đề cử tại Đại hội phải là Đại biểu chính thức 

và đang có mặt tham dự tại Đại hội. Người giới thiệu phải nắm rõ về nhân thân, khả 

năng và được sự đồng ý của người mình đề cử . 

 

5. Mỗi Đại biểu chỉ có 01 phiếu bầu, không được bầu thay cho người vắng mặt. 

Trường hợp ghi sai, Đại biểu có thể đề nghị thay bằng phiếu khác. Phiếu bầu hợp lệ là 

phiếu được công nhận để tính số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên. 

 

6. Phiếu bầu không hợp lệ là: 

- Phiếu không do Ban bầu cử của Đại hội phát ra, 

- Phiếu sửa chữa, tẩy xóa, phiếu trắng, bôi bẩn hoặc xé rách, 

- Phiếu gạch tất cả tên ứng cử viên, 

- Phiếu bầu quá số lượng quy định, 

- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử hoặc ghi những ý kiến nào khác. 

 

7. Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV được trúng cử với số phiếu bầu quá bán 

(trên 50%) trong tổng số phiếu bầu hợp lệ tại Đại hội. Nếu số người trúng cử không 

đạt đủ số thành viên đề ra cho Ban chấp hành thì Đại hội sẽ biểu quyết việc chọn thêm 

hoặc không chọn thêm số người trúng cử ở các số phiếu thấp hơn. 

 

8. Trường hợp có 02 hay nhiều người ở vị trí cuối cùng đạt số phiếu bầu quá bán 

nhưng bằng nhau và đã vượt số lượng thành viên Ban Chấp hành theo quy định, thì 

Đại hội sẽ quyết định một trong hai hình thức: 

– Tiến hành bầu lại trong số người có số phiếu bằng nhau, ai có số phiếu bầu lần 

tiếp theo cao hơn sẽ được trúng cử. 

 – Hoặc quyết định không tổ chức bầu lại và những người bằng phiếu sẽ trúng cử 

vào Ban chấp hành; số lượng Ban chấp hành sẽ có thay đổi sau quyết định này. 

 



 

 

DANH SÁCH ĐỀ CỬ VÀO  

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN CỜ TPHCM NHIỆM KỲ IV (2011-2015) 

DO BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ III GIỚI THIỆU 

    

TT 
Họ và tên 

(xếp theo vần tên & họ) 
Chức vụ và cơ quan côg tác 

Chức vụ trong Ban chấp 

hành nhiệm kỳ III 

1 Lâm Minh Châu 
Trưởng Ban chuyên môn cờ 

vua, đội tuyển TPHCM 

BCH Liên đoàn cờ 

TPHCM NK III,  

Phó Tổng thư ký 

2 Ngô Huyền Châu 
Trưởng bộ môn cờ, TT TDTT 

quận Bình Thạnh 

BCH Liên đoàn cờ 

TPHCM NK III, ủy viên 

3 Trương Đức Chiến 
Trưởng bộ môn cờ Sở 

VHTTDL TPHCM 

BCH Liên đoàn cờ 

TPHCM NK III,  

Tổng thư ký 

4 Võ Thành Hiếu Giám đốc Cty Phương Thư   

5 Hoàng Đình Hồng 
Trưởng Ban chuyên môn cờ 

tướng, đội tuyển TPHCM 

BCH Liên đoàn cờ 

TPHCM NK III, ủy viên 

6 Nguyễn Thị Thu Hường 
Chánh văn Phòng  

Quận ủy quận 1 
  

7 Nguyễn Đăng Khương 
Trưởng Ban chuyên môn cờ 

vây, đội tuyển TPHCM 

BCH Liên đoàn cờ 

TPHCM NK III,  

Phó Tổng thư ký 

8 Đỗ Văn Long Giám đốc Cty Maika   

9 Diệp Khai Nguyên 
Trưởng bộ môn cờ, TT TDTT 

Quận 5 

BCH Liên đoàn cờ 

TPHCM NK III, ủy viên 

10 Phạm Ngọc Sơn 
Giám đốc TT VHTT Quận 

Tân Bình 

BCH Liên đoàn cờ 

TPHCM NK III, Chủ tịch 

11 Hoàng Thiên Trọng tài Cờ vua quốc gia   

12 Vũ Đức Tiến 
Trưởng Trang thông tin Thế 

giới cờ tướng - Xiangqi World 
  

13 Nguyễn Kiện Toàn 
Trưởng bộ môn cờ, TT TDTT 

Q Phú Nhận 

BCH Liên đoàn cờ 

TPHCM NK III, ủy viên 

14 Nguyễn Phước Trung 
Phó Trưởng phòng Thể thao 

TT cao Sở VHTTDL TPHCM 

BCH Liên đoàn cờ 

TPHCM NK III,  

Phó Chủ tịch 

15 Mai Quang Vinh 
Trưởng phòng Nghiệp vụ, TT 

TDTT Q. Tân Bình 

BCH Liên đoàn cờ 

TPHCM NK III,  

Phó Tổng thư ký 

 


