
         Thành Phố Stanton 
         THÔNG BÁO CÔNG CỘNG 

 

 

XIN THÔNG BÁO CHO BIẾT LÀ Hội Đồng Thành Phố Stanton sẽ tổ chức một phiên điều 

trần công cộng tại Phòng Họp Hội Đồng (Council Chamber) tại Stanton City Hall, 7800 Katella 

Avenue, California 90680, vào (các) ngày sau đây: 

Thứ Hai, 23 tháng Mười, 2017 lúc 6:00 Chiều 
và 

Thứ Ba, 14 tháng Mười Một, 2017 lúc 6:30 Chiều  
 
LẬP RA MỘT HỆ THỐNG BẦU CỬ TẠI KHU VỰC HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ CHIẾU 
THEO BỘ LUẬT BẦU CỬ CALIFORNIA PHẦN 10010 
 
Mục đích của phiên điều trần công cộng là để đón nhận ý kiến đóng góp của cộng đồng về các 
ranh giới và bản đồ khu vực để thành lập các khu vực Hội Đồng Thành Phố cho các cuộc bầu cử 
bắt đầu bằng cuộc Tổng Tuyển Cử Đô Thị vào tháng Mười Một 2018. Hội Đồng Thành Phố sẽ 
bàn bạc, xem xét, và đảm nhận hành động đối với một (các) bản đồ khu vực hoặc nhiều hơn. Các 
hành động của Hội Đồng Thành Phố có thể bao gồm việc bổ sung các ranh giới của khu vực, lập 
theo thứ tự các cuộc bầu cử, giới thiệu và cho áp dụng một sắc lệnh, và các vấn đề khác có thể 
liên quan tới việc hình thành các khu vực Hội Đồng Thành Phố. Để biết thêm thông tin xin viếng 
trang mạng của Thành Phố tại www.ci.stanton.ca.us hoặc mời quý vị liên lạc với Patricia A. 
Vazquez, Thư Ký Thành Phố, tại số (714) 890-4245 hoặc qua email tại số 
pvazquez@ci.stanton.ca.us.  
 
Tất cả các bên có liên quan được mời tham dự (các) phiên điều trần công cộng để bày tỏ ý kiến 
hoặc nộp thông tin.  Hội Đồng Thành Phố cũng có thể bàn về các phiên điều trần hoặc các mục 
doanh nghiệp khác hoặc sau mục nêu trên. 
 
Nếu có người nào muốn thách thức, ở tòa, bất cứ hành động nào mà Hội Đồng Thành Phố có 
thể đảm nhận về chủ đề của phiên điều trần công cộng, thì người đó có thể chỉ được nêu ra các 
vấn đề đó tại phiên điều trần theo chủ đề hoặc bằng thư gửi đúng thời hạn cho Thư Ký Thành 
Phố tại, hoặc trước, phiên điều trần. 
 
s/ Patricia A. Vazquez, Thư Ký Thành Phố 
________________________________ 
 
Ngày:  12 tháng Mười, 2017 
Đăng tải: 12 tháng Mười, 2017 
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