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ỦY BAN QUAN HỆ LAO ĐỘNG QUỐC GIA
một cơ quan của

CHÍNH PHỦ HOA KỲ

Thông Tin Chung
Trước bất kỳ cuộc bầu cử nào do NLRB tổ chức
đều có Thông Báo Bầu Cử do NLRB phát hành
được niêm yết tại nơi làm việc
để thông báo cho quý vị về:
 Ngày,
 Thời

giờ và địa điểm bầu cử
hạn trả lương hợp lệ cho người bỏ

phiếu
 Mô tả đơn vị bầu cử của nhân viên
 Các nguyên tắc chung để tiến hành bầu
cử.
Sẽ có một mẫu phiếu bầu trên Thông Báo Bầu
Cử, đó là bản sao, ngoại trừ màu sắc, của phiếu
bầu mà quý vị sẽ nhận được khi bỏ phiếu.
Quý vị cần đọc Thông Báo Bầu Cử để làm quen
với việc bỏ phiếu.

Địa Điểm Bỏ Phiếu
Tại địa điểm bỏ phiếu sẽ có một bàn bầu cử, một
buồng bỏ phiếu và một hòm phiếu. Tại bàn sẽ có
những quan sát viên của nghiệp đoàn, doanh
nghiệp và một đại diện của NLRB, mỗi người sẽ
đeo một bảng tên chính thức. Bảng tên của
những quan sát viên sẽ có chữ “Quan sát viên”.
Đại diện của NLRB sẽ mang bảng tên “Đại diện”.
Người Đại Diện sẽ phụ trách việc bầu cử. Nếu có
thắc mắc, quý vị chỉ trao đổi với Người Đại Diện
này.

Thủ Tục Bỏ Phiếu
Bước 1 Đến trước bàn bầu cử và xếp hàng nếu
cần.

Bước 2 Thông báo tên và số giờ bỏ phiếu nếu
có, cho quan sát viên. Quan sát viên sẽ tìm tên

của quý vị trong danh sách bầu cử và báo cho
Người Đại Diện khi tìm thấy họ và tên của quý vị.
Nếu có thắc mắc, quý vị chỉ trao đổi với Người
Đại Diện. Không trao đổi với quan sát viên.

Bước 3 Sau khi đã đối chiếu họ và tên xong, quý
vị đến chỗ Người Đại Diện để lấy phiếu bầu.

Bước 4 Đi vào buồng bỏ phiếu trống. Đánh dấu
chọn lựa của mình trên phiếu bầu chỉ với một dấu
X. Không ký vào phiếu bầu. Gấp phiếu lại để giấu
kín chỗ đánh dấu, rồi rời buồng bỏ phiếu với phiếu
bầu trên tay.

Bước 5 Tự mình bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.
Không để ai khác cầm phiếu bầu của quý vị.

Bước 6 Rời khỏi khu vực bầu cử.
Quý vị cần lưu ý rằng chỉ Người Đại Diện mới
được cầm các tờ phiếu trắng và chỉ quý vị mới
được cầm tờ phiếu đã đánh dấu của mình. Khi
phiếu bầu của quý vị đã ở trong hòm phiếu, nó sẽ
bị trộn lẫn với các phiếu bầu khác trong hòm và
không thể nhận ra. Không ai có thể xác định quý
vị đã bầu như thế nào.

Phiếu Bầu Nghi Vấn
Đôi khi có thắc mắc về điều kiện hợp lệ của một
số người bỏ phiếu. Mọi quan sát viên hoặc người
đại diện của NLRB đều có thể nghi vấn, nhưng
phải có lý do xác đáng và không vì lý do cá nhân;
ví dụ: tên của người bỏ phiếu có thể không có
trên danh sách người bỏ phiếu hợp lệ vì lỗi đánh
máy.
Nếu phiếu bầu của quý vị bị nghi vấn, hãy mang
phiếu vào buồng phiếu, đánh dấu, gấp phiếu lại
để giấu kín chỗ đánh dấu và trở lại bàn bầu cử.
Người Đại Diện sẽ đưa cho quý vị một phong bì
phiếu nghi vấn mà phần cuống của nó được ghi
tên và giờ bỏ phiếu của quý vị và lý do nghi vấn.
Quý vị phải bỏ phiếu vào phong bì này. Quý vị

dán kín phong bì và quý vị
bỏ phong bì đó vào hòm phiếu.
Quý vị cần lưu ý rằng tên của quý vị nằm trên
cuống phong bì, không phải là trên phiếu bầu.
Tính bảo mật của phiếu bầu của quý vị vẫn được
duy trì vì nếu các phiếu bầu nghi vấn phải được
kiểm đếm và sau khi kiểm tra xác nhận các phiếu
đó vẫn hợp lệ, thì trước hết, các cuống phong bì
có tên và giờ bỏ phiếu của người bỏ phiếu sẽ bị
bóc ra và hủy bỏ. Tất cả các phong bì có phiếu
nghi vấn sau đó được trộn lẫn vào nhau. Sau đó,
các phiếu bầu sẽ được lấy ra và kiểm đếm bởi
Người Đại Diện của Ủy Ban. Bằng cách này, tính
bảo mật của phiếu bầu vẫn được duy trì.

Quyền của Nhân Viên
Theo luật liên bang, quý vị được quyền tự do bầu
cử để lựa chọn thông qua một cuộc bầu cử bỏ
phiếu kín công bằng và trung thực để xác định
xem nhân viên có muốn có đại diện nghiệp đoàn
hay không.
Ủy Ban Quan Hệ Lao Động Quốc Gia là cơ quan
của Chính Phủ Hoa Kỳ bảo vệ quyền này và các
quyền quan trọng khác được bảo đảm theo Đạo
Luật Quan Hệ Lao Động Quốc Gia năm 1935.
Theo Mục 7 của Đạo Luật Quan Hệ Lao Động
Quốc Gia, nhân viên có quyền:
 Tự

tổ chức.
lập, tham gia, hoặc ủng hộ các
nghiệp đoàn.
 Thương lượng tập thể thông qua
các đại diện do mình chọn lựa.
 Phối hợp hoạt động vì các mục đích
thương lượng tập thể hoặc các hình
thức hỗ trợ hoặc bảo vệ lẫn nhau
khác.
 Từ chối thực hiện bất kỳ hoặc tất cả hoạt
động này.Tuy nhiên, nghiệp đoàn và
doanh nghiệp, tại những Tiểu Bang mà
 Thành

thỏa thuận này là được phép, có thể ký
kết một thỏa thuận an ninh nghiệp đoàn
hợp pháp trong đó yêu cầu nhân viên
đóng đoàn phí ban đầu và đoàn phí định
kỳ. Những người không phải là đoàn viên
đã thông báo cho nghiệp đoàn biết rằng
họ phản đối việc sử dụng khoản tiền đóng
góp của họ cho các mục đích phi đại diện
có thể chỉ bắt buộc chi trả phần chi phí
của nghiệp đoàn cho các hoạt động đại
diện (như thương lượng tập thể, quản lý
hợp đồng và giải quyết tranh chấp).
Ủy Ban Quan Hệ Lao Động Quốc Gia mong muốn tất
cả những người bỏ phiếu đủ điều kiện hiểu rõ các
quyền của mình theo luật pháp và mong muốn doanh
nghiệp và nghiệp đoàn biết được những gì được kỳ
vọng ở họ khi Ủy Ban tổ chức bầu cử.
Khi một cuộc bầu cử được tổ chức, Ủy Ban sẽ bảo vệ
quyền tự do lựa chọn của quý vị theo luật pháp. Không
được phép bầu cử không thích hợp. Chúng tôi mong
muốn tất cả các bên tham gia cuộc bầu cử do Ủy Ban
tổ chức hợp tác đầy đủ với Đại Diện của Ủy Ban để
duy trì các nguyên tắc cơ bản của bầu cử công
bằng theo luật pháp. Ủy Ban Quan Hệ Lao Động
Quốc Gia là một cơ quan của Chính Phủ Hoa Kỳ
không thiên vị bất kỳ lựa chọn nào trong cuộc bầu cử
này.

Bảo Vệ Quyền của Quý Vị
Ủy Ban áp dụng các nguyên tắc để đảm bảo việc bầu
cử là công bằng và trung thực. Nếu đại diện của
nghiệp đoàn hoặc doanh nghiệp can thiệp vào quyền
được bầu cử tự do, công bằng và trung thực của quý
vị, thì kết quả bầu cử sẽ bị Ủy Ban hủy bỏ. Khi thích
hợp, Ủy Ban sẽ đưa ra các biện pháp khắc phục khác,
như tiếp nhận lại nhân viên đã bị sa thải do thực hiện
các quyền của mình, bao gồm việc bù lương từ bên đã
sa thải họ.
Sau đây là ví dụ về các hình thức can thiệp vào quyền
của nhân viên và có thể dẫn đến việc hủy bỏ kết quả
bầu cử:
 Đe

dọa mất việc làm hoặc phúc lợi bởi

doanh nghiệp hoặc nghiệp đoàn.
 Hứa

hoặc đồng ý thăng chức, tăng
lương hoặc các phúc lợi khác, để tác
động đến việc bỏ phiếu của một nhân
viên bởi một bên có khả năng thực
hiện những lời hứa này.
 Doanh nghiệp sa thải nhân viên để ngăn
cản hoặc khuyến khích các hoạt động
nghiệp đoàn hoặc
nghiệp đoàn yêu cầu sa thải nhân
viên để khuyến khích hoạt động
nghiệp đoàn.
 Tổ

chức vận động bầu cử trước các nhóm
nhân viên có tổ chức trong thời hạn 24 giờ
trước khi bầu cử.
 Kích động các nhóm sắc tộc hoặc tôn
giáo do những phát biểu xúi giục của
nghiệp đoàn hoặc doanh nghiệp.
 Đe dọa dùng vũ lực hoặc bạo lực đối với
nhân viên để tác động đến việc bỏ phiếu
bởi nghiệp đoàn hoặc doanh nghiệp.

Ủy Ban Quan Hệ Lao Động Quốc Gia
bảo vệ quyền được bầu cử công bằng và tự
do lựa chọn của quý vị

Ủy Ban Quan Hệ Lao Động Quốc Gia
là một cơ quan dịch vụ công cộng và đón chào mọi
người đến thăm các văn phòng của mình để biết thêm
thông tin. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng vào
trang web của NLRB: NLRB website: www.nlrb.gov
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