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PHÁP LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ GARDEN GROVE BỔ SUNG PHẦN 10.56.115 VÀO 
CHƯƠNG 10.56, ĐIỀU 10 BỘ LUẬT THÀNH PHỐ GARDEN GROVE LIÊN QUAN ĐẾN CÁC HẠN CHẾ 

ĐỖ XE DÃ NGOẠI 
 

Bản Tóm Tắt Của Luật Sư Thành Phố 
Pháp Lệnh này thiếp lập các hạn chế về đỗ xe, áp dụng cho các xe dã ngoại. 
 

XÉT RẰNG, việc đỗ xe dã ngoại trên đường ưu tiên làm gia tăng mối quan ngại về an toàn công 
cộng, bao gồm gây cản trở khi đi vào đường cao tốc trong trường hợp ứng phó khẩn cấp, làm giảm tầm 
nhìn tại các nút giao, tăng cơ hội cho những kẻ trộm xe và tạo ra môi trường không an toàn cho những 
người ở trong và quanh xe; và 

 
XÉT RẰNG, Thành Phố muốn giảm thiểu những quan ngại về an toàn công cộng do đỗ xe dã 

ngoại trên đường ưu tiên của Thành Phố. 
 
DO ĐÓ, HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ GARDEN GROVE NAY RA PHÁP LỆNH NHƯ SAU:- 

 
PHẦN 1: Bổ sung Phần 10.56.115 trong Chương 10.56, Điều 10 của Bộ Luật Thành Phố Garden 

Grove với nội dung như sau: 
 

Phần 10.56.115 Đỗ Xe Dã Ngoại 

A. Không người nào được phép đỗ và dừng bất kỳ xe dã ngoại nào trên các con phố, ngõ 
công cộng hay của riêng hoặc bất động sản công cộng, trừ khi căn cứ theo giấy phép do Ủy Viên Hội 
Đồng Phụ Trách Quản Lý Thành Phố hoặc người do Ủy Viên đó chỉ định như được quy định trong phần 
này. Theo phần này, “xe dã ngoại” có nghĩa là xe vận chuyển và/hoặc trú ngụ cho người hoặc hàng hóa 
cho các hoạt động vào thời gian nhàn rỗi, bao gồm nhà lưu động, xe kéo du lịch, xe tải, xe tải cắm trại, xe 
kéo cắm trại, thuyền hoặc phương tiện chạy trên địa hình phức tạp. 

B. Ủy Viên Hội Đồng Phụ Trách Quản Lý Thành Phố hoặc người do Ủy Viên đó chỉ định có 
thể cấp giấy phép đỗ xe dã ngoại trong 72 giờ cho các cư dân của Thành Phố, với mục đích duy nhất là 
chất đồ lên xe và dỡ đồ xuống, trước và sau chuyến đi. Mỗi địa chỉ cư trú chỉ được cấp tối đa 12 giấy 
phép không liên tiếp trong một năm dương lịch. Giấy phép sẽ chỉ cho phép đỗ một xe dã ngoại trước địa 
chỉ xin giấy phép của cư dân, trong đó mỗi lần cấp giấy phép trong số 12 lần được cấp phép theo năm 
dương lịch cho một địa chỉ phải cách nhau tối thiểu một ngày. Mỗi địa chỉ sẽ không được cấp nhiều giấy 
phép tại một thời điểm bất kỳ.  

C. Ủy Viên Hội Đồng Phụ Trách Quản Lý Thành Phố hoặc người do Ủy Viên đó chỉ định có 
thể cấp giấy phép đỗ xe dã ngoại hàng tuần cho các cư dân của Thành Phố nhưng mỗi giấy phép không 
quá 7 ngày và tối đa chỉ cấp 6 giấy phép không liên tiếp trong một năm dương lịch bất kỳ cho mỗi địa chỉ 
cư trú. Giấy phép sẽ chỉ cho phép đỗ một xe dã ngoại trước địa chỉ xin giấy phép của cư dân, trong đó 
mỗi lần cấp giấy phép trong số 6 lần được cấp phép theo năm dương lịch cho một địa chỉ phải cách nhau 
tối thiểu một ngày. Mỗi địa chỉ sẽ không được cấp nhiều giấy phép tại một thời điểm bất kỳ. 

D. Ủy Viên Hội Đồng Phụ Trách Quản Lý Thành Phố hoặc người do Ủy Viên đó chỉ định sẽ 
có thẩm quyền ban hành các quy định hành chính và quy trình đăng ký xin cấp giấy phép như được ủy 
quyền trong phần này. 

E. Thông qua nghị quyết, Hội Đồng Thành Phố có thể ấn định phí để trả chi phí xử lý giấy 
phép. 
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PHẦN 2: Nếu bất kỳ phần, phần phụ, tiểu mục, câu, vế, cụm từ, từ hay đoạn nào trong Pháp 
Lệnh này bị cho là vô giá trị hoặc trái pháp luật vì bất kỳ lý do nào theo quyết định của bất kỳ tòa án nào 
có thẩm quyền tài phán, quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của những đoạn còn lại trong 
Pháp lệnh này. Hội Đồng Thành Phố tại đây tuyên bố thông qua Pháp Lệnh này và mỗi phần, phần phụ, 
tiểu mục, câu, vế, cụm từ, từ hay đoạn trong Pháp Lệnh này, cho dù thực tế một hay nhiều phần, phần 
phụ, tiểu mục, câu, vế, cụm từ, từ hay đoạn bất kỳ trong Pháp Lệnh này bị tuyên bố là vô giá trị hoặc trái 
pháp luật. 
 

PHẦN 3: Thị Trưởng sẽ ký và Thư Ký Thành Phố sẽ chứng nhận chấp nhận và thông qua Pháp 
Lệnh này, đồng thời sẽ công bố hoặc đăng Pháp Lệnh hay bản tóm tắt Pháp Lệnh theo các quy định của 
luật pháp và Pháp Lệnh này sẽ có hiệu lực ba mươi (30) ngày sau khi thông qua. 
 

Pháp Lệnh trên đây đã được Hội Đồng Thành Phố Garden Grove thông qua vào ngày 22 tháng 8 
năm 2017. 
 
CHỨNG THỰC: /s/ STEVEN R. JONES  
 THỊ TRƯỞNG  
/s/ TERESA POMEROY, CMC________ 
THƯ KÝ THÀNH PHỐ 
 
TIỂU BANG CALIFORNIA  ) 
HẠT ORANGE  ) SS: 
THÀNH PHỐ GARDEN GROVE ) 

 
 Tôi, TERESA POMEROY, Thư Ký Thành Phố Garden Grove, tại đây chứng nhận rằng Pháp Lệnh 
trên đây đã được đưa ra để đề xuất lần đầu và chuyển sang đề xuất lần hai vào ngày 25 tháng 7 năm 2017, 
với tỷ lệ biểu quyết như sau: 
 
PHIẾU THUẬN: CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG: (5) BEARD, NGUYEN T., KLOPFENSTEIN, 

NGUYEN K., JONES 
PHIẾU CHỐNG: CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG: (0) KHÔNG CÓ 
VẮNG MẶT: CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG: (2) O’NEILL, BUI 
 
và đã được thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết như sau: 
 
PHIẾU THUẬN: CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG: (7) BEARD, O’NEILL, NGUYEN T., BUI, 
   KLOPFENSTEIN, NGUYEN K., JONES 
PHIẾU CHỐNG: CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG: (0) KHÔNG CÓ 
VẮNG MẶT: CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG: (0) KHÔNG CÓ 
 
 

/s/ TERESA POMEROY, CMC    
    THƯ KÝ THÀNH PHỐ 
 
 


