
 
Tiến trình dự kiến tại Hội Thảo 

Chủ tọa sẽ gọi để bắt đầu cuộc họp và các Ủy Viên sẽ đưa ra bất kỳ phát biểu khai mạc nào. Sau đó, các 

Ủy Viên sẽ yêu cầu nhân viên của ủy ban trình bày tổng quan về chương trình hội thảo, hướng dẫn tham 

gia cho tất cả những người tham dự và bất kỳ ý kiến mở đầu nào khác. Chương trình hội thảo có thể bao 

gồm các phần thuyết trình từ các công ty tiện ích, các bên liên quan hoặc những người tham gia khác.  

Khi bắt đầu phần thảo luận tự do, vui lòng làm theo các chỉ dẫn do nhân viên của ủy ban đưa ra, có thể 

bao gồm các chỉ dẫn ra hiệu quý vị muốn phát biểu trong hộp trò chuyện hoặc tự bật tiếng để phát biểu. 

Trước khi quý vị bắt đầu phát biểu ý kiến, vui lòng nêu rõ tên và tổ chức của quý vị, nếu có. Các ủy viên 

hoặc nhân viên có thể đặt câu hỏi cho quý vị khi quý vị đã nêu hết ý kiến. Hãy nhớ đặt micrô hoặc điện 

thoại của quý vị trở lại chế độ tắt tiếng khi quý vị phát biểu xong. 

Nhân viên của ủy ban sẽ hoãn (kết thúc) cuộc họp sau khi cung cấp thông tin về bất kỳ bước tiếp theo có 

thể áp dụng nào, bao gồm các giai đoạn nêu ý kiến hoặc các hội thảo trong tương lai. Bất kỳ bước tiếp 

theo nào cũng sẽ được thông báo trong (các) hồ sơ liên quan đến hội thảo.  Bản ghi của hội thảo sẽ 

được đăng lên trang web của ủy ban để công chúng truy cập. 

Cách tốt nhất để phát biểu trước ủy ban 

Mặc dù nhiều thủ tục của ủy ban có tính chất hình thức nhưng quý vị không nên sử dụng ngôn ngữ hình 

thức hoặc kỹ thuật khi phát biểu trước các ủy viên. Sau đây là một số cách tốt nhất: 

• Cho biết tên của quý vị trước khi bắt đầu phát biểu ý kiến. 

• Phát biểu rõ ràng và thể hiện sự tôn trọng. 

• Cố gắng làm giảm tiếng ồn xung quanh để các ủy viên và những người khác có thể nghe rõ quý vị. 

• Yêu cầu tiện nghi hoặc dịch vụ thông dịch nếu quý vị cần trước cuộc họp. Ủy ban cam kết sẽ 

cung cấp các tiện nghi và tài nguyên hợp lý. 

• Nếu quý vị sử dụng thông dịch viên thì chỉ phát biểu một vài câu mỗi lần để thông dịch viên 

chuyển tiếp thông điệp của quý vị một cách rõ ràng và chính xác nhất có thể. 

• Không ngắt lời các thành viên khác từ công chúng, tổ chức hoặc công ty tiện ích trong lúc họ 

phát biểu. 


