
 

 
 
 

 

Thành Phố đang tìm kiếm các đơn ứng tuyển cho Ủy Ban Kiểm Tra Tuân 
Thủ 

BRAMPTON, ON (ngày 3 tháng 6 năm 2022) - Thành Phố Brampton đang tìm kiếm các đơn 
ứng tuyển từ những công dân quan tâm đến việc phục vụ trong Ủy Ban Kiểm Tra Tuân Thủ 
của Thành Phố. 

Theo Đạo Luật Bầu Cử Thành Phố năm 1996, Ủy Ban sẽ xem xét đơn của các cử tri đủ điều 
kiện, những người tin rằng ứng cử viên bầu cử thành phố hoặc nhà quảng cáo bên thứ ba 
được đăng ký đã vi phạm một điều khoản của Đạo Luật liên quan đến các hoạt động tài chính 
của chiến dịch, trên cơ sở hợp lý. Ủy Ban sẽ bao gồm tối thiểu ba và tối đa bảy thành viên. 
Nhiệm kỳ của văn phòng sẽ diễn ra đồng thời với Nhiệm Kỳ tiếp theo của Hội Đồng từ ngày 15 
tháng 11 năm 2022 đến ngày 14 tháng 11 năm 2026. 

Các Yêu Cầu về Tính Đủ Điều Kiện của Ứng Viên 

Ứng viên phải là các chuyên gia sống hoặc làm việc tại Brampton. Ngoài ra, Thành Phố đang 
tìm kiếm những ứng viên có kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm 
toán, hành chính công và/hoặc luật. Ứng viên phải có:  

• Kiến thức và hiểu biết đã được chứng minh về các cuộc bầu cử thành phố, bao gồm các 
quy tắc cấp kinh phí cho chiến dịch của Đạo Luật Bầu Cử Thành Phố 

• Những kỹ năng phân tích và ra quyết định đã được chứng minh 
• Kinh nghiệm làm việc trong các ủy ban, lực lượng đặc nhiệm hoặc các cơ sở tương tự 
• Kiến thức đã được chứng minh về thủ tục bán tư pháp 
• Mức độ sẵn có và sẵn sàng tham gia các cuộc họp vào ban ngày và buổi tối 
• Những kỹ năng giao tiếp nói và viết xuất sắc 

Những Cá Nhân Không Đủ Điều Kiện Nộp Đơn Ứng Tuyển 

Theo Đạo Luật Bầu Cử Thành Phố, những cá nhân sau đây không đủ điều kiện để được bổ 
nhiệm vào Ủy Ban: 

• Nhân viên của Thành Phố Brampton hoặc hội đồng trường học trong thành phố 
• Các thành viên của Hội Đồng Thành Phố Brampton hoặc các hội đồng địa phương 
• Các ứng cử viên trong cuộc bầu cử mà ủy ban được thành lập để thực hiện kiểm tra 
• Các bên thứ ba được đăng ký tại thành phố trong cuộc bầu cử mà ủy ban được thành 

lập để để thực hiện kiểm tra 

Đơn đăng ký và lý lịch phải được nộp cho Văn Phòng Thư Ký Thành Phố muộn nhất vào 4:30 
chiều Thứ Hai, ngày 13 tháng 6 năm 2022. 



 

 

Một Ủy Ban Tuyển Chọn sẽ phỏng vấn những người nộp đơn và đưa ra các đề xuất bổ nhiệm 
cho Hội Đồng Thành Phố. Các ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ được liên hệ riêng để xác nhận ngày 
và giờ phỏng vấn. Hội Đồng Thành Phố sẽ thực hiện các bổ nhiệm muộn nhất vào ngày 1 
tháng 10 năm 2022. 
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