Ủy ban Giám sát Bầu cử của Người dân
Thông tin sau đây cho biết các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của Ủy ban Giám
sát Bầu cử của Người dân (CEOC) và các trách nhiệm được kỳ vọng đối với các thành
viên của ủy ban.
Tiêu chuẩn để trở thành thành viên CEOC
1. Kiến thức công việc về các hoạt động bầu cử và quản lý bầu cử, nhân khẩu học,
công nghệ và quản lý tổ chức của chính quyền địa phương hoặc chính quyền tiểu bang.
2. Cam kết mạnh mẽ đối với hoạt động bầu cử có trách nhiệm, minh bạch, được quản
lý tốt và hiệu quả ở Quận King.
3. Sẵn sàng cam kết thời gian cần thiết để tham dự các cuộc họp và hoạt động của ủy
ban.
4. Một ứng cử viên hoặc người được bổ nhiệm vào ủy ban sẽ không được giữ chức vụ
dân cử hoặc là ứng cử viên cho cuộc bầu cử vào chức vụ dân cử, ngoài chức vụ ủy
viên phân khu bầu cử.
5. Đối với các thành viên đại diện cho các cộng đồng nói tiếng Trung Quốc, tiếng Tây
Ban Nha, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt, khả năng đọc được ngôn ngữ tương ứng và
chứng minh mối quan hệ chặt chẽ với các cộng đồng tương ứng là rất đáng mong
muốn.
6. Việc tất cả các thành viên có kỹ năng thuyết trình tốt cũng như kỹ năng giao tiếp ứng
xử và tạo lập quan hệ và khả năng làm việc tốt theo nhóm là rất hữu ích.
Trách nhiệm của các thành viên CEOC
1. Xem xét các báo cáo mới đây về bầu cử và luật pháp mới đây ảnh hưởng đến các
tiêu chuẩn, quy trình, thiết bị và công nghệ bầu cử.
2. Tiến hành giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn hoặc thủ tục mới cho các cuộc bầu
cử theo quy định của pháp luật quận, tiểu bang hoặc liên bang.
3. Theo dõi các cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử và các cuộc họp hội đồng để quan
sát xem các quy trình đúng cách có được tuân thủ hay không, để báo cáo về bất kỳ vấn
đề nào quan sát được hoặc phát hiện được, để đề xuất các hành động khắc phục các
vấn đề có thể phát sinh và để đảm bảo rằng mọi vấn đề phát sinh được thảo luận một
cách cởi mở và công khai. Ủy ban sẽ báo cáo với hội đồng một cách kịp thời về bất kỳ
vấn đề quan trọng nào có thể xảy ra hoặc về bất kỳ các lo ngại nghiêm trọng nào mà ủy
ban có thể có.
4. Tham dự các cuộc họp hằng tháng (Thứ Tư vào tuần thứ hai, 11:30 sáng – 1:00
chiều tại trụ sở của Sở Bầu cử Quận King ở Renton).
5. Gửi báo cáo cho hội đồng về các quan sát, phát hiện và khuyến nghị của ủy ban về
cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử không trễ hơn ngày 1 tháng 2 mỗi năm. (Nhân viên
soạn thảo báo cáo dựa trên ý kiến đóng góp từ các thành viên CEOC.)

