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Chương trình họp kín khu vực của đảng DFL* 
1. Mở đăng ký lúc 6:30 chiều và bắt đầu phiếu ưu tiên Thống đốc  
2. Họp (gọi để đặt) lúc 7:00 tối  
3. Giới thiệu và Chào mừng  
4. Đọc yêu cầu tư cách đủ điều kiện của người tham gia  
5. Đọc tuyên bố về hành động, tiếp cận và hòa nhập  
6. Đọc tuyên bố nền tảng  
7. Bầu Chủ tọa cuộc họp và ít nhất 2 Kiểm phiếu viên, và bổ nhiệm Thư ký cuộc họp  

a. Vị trí chủ tọa chỉ dành cho tối nay. Chức năng là tiến hành cuộc họp kín.  
8. Có thể áp dụng các quy tắc cho công việc họp kín trong khu vực, nếu cần  
9. Bầu chủ tịch khu vực và hai phó chủ tịch  

a. Các lãnh đạo này sẽ phục vụ trong hai năm tiếp theo. Chức năng là tổ chức Đảng DFL trong 
khu vực. Họ cũng đóng vai trò đại diện khu vực trong Ban Tổ chức Trung ương.  

b. Ít nhất một Phó chủ tịch không được cùng giới tính với Chủ tịch.  
10. Bầu đơn vị tổ chức/Đại biểu dự hội nghị cấp khu vực Thượng viện và những người dự khuyết  

a. Phải bắt đầu lúc 7:30 tối trừ khi người tham dự vẫn đang còn đăng ký.  
11. Xem xét các giải pháp  

a. Theo quyết định của Chủ tọa cuộc họp, có thể được thực hiện trong thời gian giải lao trong các 
công việc khác  

12. Bài phát biểu giải trí cho khách tham dự  
a. Theo quyết định của Chủ tọa cuộc họp, có thể được thực hiện trong thời gian giải lao trong các 

công việc khác  
13. Công việc khác  
14. Điều chỉnh không sớm hơn 8 giờ tối  

*Cuộc họp có thể thêm đồ dùng và vật tư, nhưng không được xóa bớt. 

  
Các quy tắc họp kín khu vực*  

Đề cử  
1. Bất kỳ người tham gia họp kín nào cũng có thể tự đề cử mình cho bất kỳ vị trí nào được bầu trong cuộc họp. 

Không được đưa ra bài phát biểu đề cử hoặc biệt phái nào.  
2. Nếu có cạnh tranh, mỗi ứng cử viên cho một vị trí được bầu chọn có thể nói đến 1 phút để giải thích lý do tại sao 

họ nên được bầu trong cuộc họp kín cho vị trí đó.  
Lệnh/Giải pháp  

3. Tất cả các nghị quyết được đề xuất xem xét bởi cuộc họp kín (và bất kỳ sửa đổi nào từ 5 chữ trở lên) phải được 
đệ trình lên Chủ tịch cuộc họp kín bằng văn bản ngay sau khi được đề xuất.  

4. Không được phép có quá ba người phát biểu ủng hộ và ba người phát biểu phản đối một lệnh hoặc giải pháp. 
Sau khi tranh luận kết thúc, cuộc họp kín sẽ đi đến biểu quyết ngay lập tức, nếu đã có ba diễn giả ở mỗi bên về 
vấn đề.  

5. Các phát biểu không được quá một phút.  
6. Không người phát biểu nào có thể nói hai lần về một lệnh hoặc một giải pháp cho đến khi tất cả những người 

khác muốn nói về vấn đề đó đều đã qua lượt của họ.  
7. Không ai có thể đề xuất một giải pháp thứ hai cho đến khi tất cả những người khác muốn đều đã qua lượt đề 

xuất giải pháp của họ.  
Diễn giả khách mời  

8. Các ứng cử viên, quan chức được bầu và cán bộ đảng có thể phát biểu trước cuộc họp kín trong tối đa hai phút.  

*Các quy tắc được liệt kê ở trên là những khuyến nghị mà Cuộc họp có thể thêm, xóa hoặc thay đổi khi thấy phù hợp. Tuy 
nhiên, Hiến pháp và Quy tắc đảng DFL, Lời kêu gọi chính thức 2022-2023 thay thế các quy tắc này; và trong trường hợp 

không áp dụng điều luật nào thì Quy tắc trật tự của Robert, mới được sửa đổi lần thứ 12 sẽ chi phối.   

http://dfl.org/
http://dfl.org/
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Khái niệm cơ bản về cuộc họp kín của đảng 
Minnesota DFL 

Họp kín là cuộc họp của các thành viên Đảng Dân chủ, những người sống trong cùng một khu vực 
bỏ phiếu. Cuộc họp được tổ chức bởi các Đơn vị tổ chức DFL địa phương để tham gia ở cấp cơ sở 
với những người cùng chí hướng, để đối thoại về chính trị, giúp điều hành các tổ chức DFL địa 
phương và hợp lực để giúp bầu ra các đảng viên Dân chủ ở tất cả các cấp chính quyền từ thành phố 
đến tiểu bang đến bầu cử Tổng thống. Hơn 4.000 cuộc họp kín diễn ra cùng lúc trên khắp Minnesota. 
Chào mừng bạn đến với Đảng! 

Dưới đây là một số điều xảy ra trong đêm họp kín khu vực: 

Phiếu ưu tiên Thống đốc - Mỗi năm khi chức vụ thống đốc có tên trong lá phiếu, chúng tôi tổ chức 
một phiếu ưu tiên trong các cuộc họp kín ở khu bầu cử. Kết quả sẽ được công bố trong cuộc họp kín 
và báo cáo lên Đảng Nhà nước.  

Bầu cử - Những người tham gia sẽ bầu chọn các cá nhân để giúp tổ chức khu vực của họ và đại 
diện cho họ tại các đại hội trong tương lai. 

● Chủ tịch và Phó Chủ tịch khu vực - Làm việc để tổ chức các đảng viên Dân chủ trong khu 
vực của họ. Họ có thể làm điều này bằng cách nói chuyện với khu vực lân cận về các vấn đề 
quan trọng, phân phát tài liệu vận động tranh cử, đăng ký cử tri và khuyến khích cử tri đi bỏ 
phiếu. Điều này khác với chủ tọa họp kín tại khu bầu cử của bạn, đây là vai trò chỉ diễn ra 
trong một đêm nhưng có thể được nắm giữ bởi cùng một người.  

● Các Đại biểu của Hội nghị - Được bầu tại cuộc họp kín để tham dự và tham gia vào Hội nghị 
Đơn vị Tổ chức của họ. Tại hội nghị này, cơ quan sẽ: 

○ Xem xét việc tán thành các ứng cử viên địa phương cho Hạ viện Minnesota và Thượng 
viện Minnesota. Chính thức chứng thực giúp các ứng cử viên DFL có năng lực được 
bầu chọn. 

○  Bầu các nhà lãnh đạo của Đơn vị tổ chức, những người giúp điều hành Đơn vị tổ chức 
giữa các kỳ đại hội. 

○ Bầu các Đại biểu và Đại biểu dự khuyết cho các hội nghị Quốc hội và Tiểu bang của 
đảng DFL. 

● Dự khuyết hội nghị - Được bầu tại cuộc họp kín để tham dự Hội nghị đơn vị tổ chức của họ. 
Nếu một đại biểu không đến hội nghị, người dự khuyết sẽ vào để đại diện cho khu vực bầu cử 
của bạn tại đại hội. 

Tình nguyện giúp điều hành Hội nghị đơn vị tổ chức của bạn - Bạn có thể tình nguyện giúp điều 
hành Hội nghị đơn vị tổ chức tại một trong số các ủy ban. Đây là một cách tuyệt vời để hỗ trợ đơn vị 
của bạn mà không cần phải cam kết lâu dài. 

Viết và biểu quyết các Nghị quyết - Bất kỳ người tham gia nào tại cuộc họp kín ở khu bầu cử đều 
có thể trình bày một nghị quyết (một bổ sung hoặc sửa đổi đối với Cương lĩnh của Đảng Nhà nước). 
Các Nghị quyết sẽ được trình bày, tranh luận và biểu quyết. Có biểu mẫu Nghị quyết bắt buộc có sẵn 
vào đêm họp kín hoặc tại http://www.dfl.org/partydocuments. 

http://dfl.org/
http://dfl.org/
http://www.dfl.org/partydocuments

