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12 THÁNG 4: GARDEN GROVE TỔ CHỨC BUỔI ĐIỀU TRẦN CÔNG CỘNG VỀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ĐỊA HẠT BẦU 

CỬ    

Cư dân cộng đồng được khuyến khích tham gia đóng góp ý kiến 

Tiếp nối các buổi họp cộng đồng nhằm phân định các địa hạt bầu cử trong thành phố cho các cuộc bầu 

cử năm 2016, khởi đầu từ tháng Giêng năm nay, thành phố Garden Grove sẽ tổ chức buổi điều trần công 

cộng lần thứ hai vào ngày thứ Ba, 12 tháng Tư, 2016 lúc 6:30 chiều. Buổi điều trần công cộng sẽ diễn ra 

trong cuộc họp thường lệ của Hội Đồng Thành Phố tại Garden Grove Community Meeting Center Council 

Chamber, 11300 Stanford Avenue. 

Trong buổi điều trần này, các bản đồ địa hạt bầu cử sẽ được trình bày trước Hội Đồng Thành Phố để 

xem xét. Các bản vẽ phân định khu bầu cử là kết quả của các thăm dò ý kiến từ các cuộc họp cộng đồng. 

Người trình bày là ông David Ely thuộc công ty đảm trách công việc phân chia địa hạt – công ty nhân 

khẩu Compass Demographics. Cuộc điều trần lần này sẽ tạo thêm cơ hội cho công chúng đóng góp thêm 

ý kiến cũng như nhận thêm nhiều thông tin từ tiến trình phân định địa hạt bầu cử. 

Buổi điều trần công cộng cuối cùng theo dự trù sẽ được tổ chức vào buổi họp thường lệ của Hội Đồng 

Thành Phố vào ngày thứ Ba, 26 tháng Tư, 2016. Trong buổi điều trần công cộng diễn ra ngày 26 tháng 

Tư, Hội Đồng Thành Phố sẽ tiến hành bỏ phiếu cho một sắc lệnh liên quan đến việc lập ranh giới cho sáu 

khu vực bầu cử trong thành phố. Sau đó sắc lệnh này sẽ lại được xem xét trong cuộc họp thường kỳ của 

Hội Đồng Thành Phố vào ngày 10 tháng Năm, 2016 để xác nhận bản đồ phân chia địa hạt bầu cử mới của 

thành phố và để thi hành sắc lệnh. 

Trong hai buổi điều trần công cộng sắp tới sẽ có các thông dịch viên nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, 

tiếng Hàn Quốc và tiếng Hoa. 

Trong buổi họp của Hội Đồng Thành Phố diễn ra vào ngày thứ Ba, 22 tháng Ba, 2016, ông Ely sẽ cập nhật 

một số thông tin về tiến trình phân định khu vực bầu cử cho Hội Đồng Thành Phố, cũng như sẽ đưa ra 

một số bản vẽ mẫu và bản đồ dự trù cho việc phân định khu vực bầu cử dựa vào ý kiến của công chúng. 

Kể từ thứ Ba, 22 tháng Ba, 2016, các phiên họp của Hội Đồng Thành Phố sẽ được tổ chức tại Council 

Chamber thuộc Community Meeting Center, 11300 Stanford Avenue. 



Cư dân cộng đồng được khuyến khích tham dự các cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố cũng như tham 

gia các buổi điều trần công cộng sắp tới. Trong trường hợp nếu cư dân không thể tham dự các buổi điều 

trần công cộng, cư dân có thể gởi câu hỏi hay ý kiến đến thư ký hội đồng thành phố Garden Grove City 

Clerk Kathleen Bailor qua số phone (714) 741-5040; địa chỉ email kathyb@ci.garden-grove.ca.us; gởi thư 

qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến địa chỉ 11222 Acacia Parkway. 

Muốn biết thêm chi tiết về vấn đề phân định địa hạt bầu cử của thành phố, xin ghé thăm địa chỉ trang 

mạng www.ci.garden-grove.ca.us, vào phần Open Government, rồi chọn District Election Mapping. 

 


