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Chương Trình Nghị Sự và Báo Cáo
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Chương Trình Nghị Sự Chung
Phòng Họp Hội Đồng Thành Phố
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Hội Đồng Thành Phố Fremont
Lily Mei, Thị Trưởng
Rick Jones, Phó Thị Trưởng
Vinnie Bacon
Raj Salwan
David Bonaccorsi

Nhân Viên Thành Phố

1. Mở Đầu
• Bắt Đầu Cuộc Họp
• Chào Cờ
• Điểm Danh
2. Chương Trình Nghị Sự Đã Đồng Thuận
3. Nội Dung Có Tính Nghi Thức
4. Giao Tiếp Quần Chúng
5. Hoạt Động Theo Lịch Trình
• Điều Trần Công Cộng
• Kháng Nghị
• Báo Cáo của các Ủy Ban và Hội Đồng
6. Báo Cáo của Luật Sư Thành Phố
7. Công Tác Khác
8. Giao Tiếp Hội Đồng
9. Kết Thúc Cuộc Họp

Trình Tự Thảo Luận

Fred Diaz, Quản Lý Thành Phố
Harvey E. Levine, Luật Sư Thành Phố
Jessica von Borck, Phụ Tá Quản Lý Thành Phố
Marilyn Crane, Giám Đốc Dịch Vụ Công Nghệ
Thông Tin
Susan Gauthier, Lục Sự Thành Phố
Kelly Kline, Giám Đốc Phát Triển Kinh Tế
Hans Larsen, Giám đốc Công Trình Công Cộng
Geoff LaTendresse, Sở Trưởng Cứu Hỏa
Richard Lucero, Cảnh Sát Trưởng
David Persselin, Giám Đốc Tài Chính
Jeff Schwob, Giám Đốc Phát Triển Cộng Đồng
Karena Shackelford, Phó Quản Lý Thành Phố
Suzanne Shenfil, Giám Đốc Sở Dịch Vụ Nhân
Sinh
Brian Stott, Phó Quản Lý Thành Phố
Suzanne Wolf, Giám Đốc Sở Dịch Vụ Cộng Đồng

Nói chung, trình tự thảo luận sau khi Thị Trưởng đưa ra
một vấn đề sẽ bao gồm nhận xét và thông tin của nhân
viên, sau đó là câu hỏi và truy vấn dành cho Hội Đồng
Thành Phố. Người đăng ký, hoặc đại diện được ủy
quyền của họ, hoặc công dân quan tâm, sau đó có thể
nói về một nội dung; mỗi người phát biểu chỉ có thể nói
một lần về mỗi nội dung. Khi kết thúc thảo luận công
khai, nội dung sẽ được Hội Đồng Thành Phố cân nhắc
và đưa ra hành động. Các nội dung trên chương trình
nghị sự có thể bị loại khỏi thứ tự nghị sự đã được liệt
kê.

Chương Trình Nghị Sự Đã Đồng Thuận

Các nội dung trên Chương Trình Nghị Sự Đã Đồng Thuận
được Hội Đồng Thành Phố coi là có tính thông lệ và sẽ
được ban hành với một phiếu bầu và một kiến nghị. Sẽ
không có cuộc thảo luận riêng về những nội dung này trừ
khi Ủy Viên Hội Đồng hoặc công dân có yêu cầu, trong
trường hợp đó nội dung sẽ được loại ra khỏi Chương Trình
Nghị Sự Đã Đồng Thuận và được xem xét riêng. Thêm vào
đó, những mục nội dung khác không có thẻ "Yêu Cầu Phát
Biểu Trước Hội Đồng Thành Phố" ở phía đối diện có thể
được thêm vào Chương Trình Nghị Sự Đã Đồng Thuận.
Luật Sư Thành Phố sẽ đọc tựa đề các sắc lệnh cần được
thông qua.

••Chương Trình Nghị Sự và Báo Cáo Của Cuộc Họp Hội Đồng Thành Phố Fremont vào ngày
13 tháng Sáu, 2017

Phát Biểu trước Hội Đồng

Bất kỳ người nào đều có thể phát biểu một lần về bất kỳ nội dung nào trong cuộc thảo luận do Hội Đồng
Thành Phố chủ trì sau khi được Thị Trưởng công nhận. Thẻ người phát biểu sẽ có sẵn trước và trong khi
họp. Để phát biểu trước Hội Đồng Thành Phố, thẻ phải được nộp cho Lục Sự Thành Phố trong đó ghi rõ
tên, địa chỉ và số nội dung mà người đó muốn nói đến. Khi phát biểu trước Hội Đồng Thành Phố, xin vui
lòng đi lên bục ở phía trước Hội Đồng Thành Phố. Nêu tên của quý vị. Để đảm bảo tất cả mọi người đều
có cơ hội phát biểu, Thị Trưởng sẽ đặt ra giới hạn thời gian cho mỗi người phát biểu (xem hướng dẫn
trên thẻ người phát biểu). Để đảm bảo thời gian, mỗi người phát biểu chỉ có thể nói một lần về mỗi nội
dung trong từng chương trình nghị sự; vui lòng giới hạn chỉ nhận xét những điều mới; không lặp lại
những gì người phát biểu trước đó đã nói.

Giao Tiếp Nói

Bất kỳ người nào muốn nói về một vấn đề không được lên lịch trình trong chương trình nghị sự này đều
có thể làm như vậy trong phần Giao Tiếp Nói của Giao tiếp Quần Chúng. Vui lòng gửi thẻ người phát
biểu của mình đến Lục Sự Thành Phố trước khi phần Giao Tiếp Nói bắt đầu. Chỉ những người đã nộp
thẻ trước khi bắt đầu phần Giao Tiếp Nói mới được phép phát biểu. Xin lưu ý Bộ Luật Chính
Quyền California nghiêm cấm Hội Đồng Thành Phố thực hiện ngay lập tức bất kỳ hành động nào đối với
một nội dung chưa được đưa vào chương trình nghị sự, trừ khi nội dung đó đáp ứng các yêu cầu nghiêm
ngặt theo luật định. Thị Trưởng sẽ giới hạn thời gian thuyết trình của quý vị (xem hướng dẫn trên thẻ
người phát biểu) và mỗi người phát biểu chỉ có thể nói một lần về mỗi nội dung trong chương trình nghị
sự.

Quý vị có thể truy cập các Chương Trình Nghị Sự của Hội Đồng Thành Phố trên máy tính tại
Chỉ World Wide Web như sau: www.fremont.gov

Thông tin

Các bản sao của Báo Cáo và Chương Trình Nghị Sự có sẵn tại sảnh tiếp đón của Tòa Thị Chính Fremon, 33
Capitol Avenue và Trung Tâm Dịch Vụ Phát Triển, 39550 Liberty Street, vào ngày thứ Sáu trước ngày tổ ch
buổi họp thường kỳ của Hội Đồng Thành Phố. Các tài liệu khác liên quan đến những nội dung trong chương
nghị sự cụ thể có sẵn tại Văn Phòng của Lục Sự Thành Phố.
Các cuộc họp thường kỳ của Hội Đồng Thành Phố Fremont được phát sóng trên Kênh Truyền Hình Cáp 27 v
thể được xem thông qua webcast trên địa chỉ web của chúng tôi (www.Fremont.gov).
Các điều chỉnh dành cho người khuyết tật sẽ được hỗ trợ theo quy định tại Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật
1990. Các bên quan tâm phải yêu cầu sự điều chỉnh này ít nhất 2 ngày làm việc trước ngày diễn ra cuộc h
bằng cách liên lạc với Lục Sự Thành Phố qua số điện thoại (510) 284-4060. Các cuộc họp Hội Đồng Thành
được chú thích mở để hỗ trợ người khiếm thính trong Phòng Họp Hội Đồng và được chú thích đóng đối với
xem tại nhà.

Tính Sẵn Có của các Hồ Sơ Công Khai

Tất cả các hồ sơ công khai có thể tiết lộ được liên quan đến một nội dung được phép thảo luận trong chươn
trình nghị sự này mà được Thành Phố gửi đến cho tất cả hoặc phần lớn ủy viên Hội Đồng Thành Phố trong
chưa đến 72 giờ trước thời điểm diễn ra cuộc họp sẽ có sẵn trong các cặp tài liệu có nhãn dán cụ thể ở sản
của Tòa Thị Chính Fremont, 3300 Capitol Avenue để cho phép quần chúng kiểm tra trong giờ làm việc bình
thường, ngay từ lúc các hồ sơ được đưa đến Hội Đồng Thành Phố.
Thông tin về Thành Phố hoặc nội dung được lên lịch trong Chương Trình Nghị Sự và Báo Cáo có thể được g
đến:

Địa chỉ:

Điện thoại:

City Clerk
City of Fremont
3300 Capitol Avenue, Bldg. A
Fremont, California 94538
(510) 284-4060

Chúng tôi trân trọng sự quan tâm của quý vị dành cho hoạt động của Thành Phố.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
BUỔI HỌP THƯỜNG KỲ CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ FREMONT
Ngày 13 tháng Sáu, 2017
PHÒNG HỌP HỘI ĐỒNG, 3300 CAPITOL AVE., TÒA NHÀ A
19:00
1.

2.

SƠ BỘ
A.

Bắt Đầu Cuộc Họp

B.

Chào Cờ

C.

Điểm Danh

D.

Thông Báo của Thị Trưởng/Quản Lý Thành Phố

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN
Các nội dung trên Chương Trình Nghị Sự Đã Đồng Thuận được Hội Đồng Thành Phố coi
là có tính thông lệ và sẽ được ban hành với một phiếu bầu và một kiến nghị. Sẽ không
có cuộc thảo luận riêng về những nội dung này trừ khi Ủy Viên Hội Đồng hoặc công dân
có yêu cầu, trong trường hợp đó nội dung sẽ được loại ra khỏi Chương Trình Nghị Sự Đã
Đồng Thuận và được xem xét riêng. Thêm vào đó, những mục khác không có thẻ "Yêu
Cầu Nói Trước Hội Đồng Thành Phố" ở phía đối diện có thể được thêm vào Chương Trình
Nghị Sự Đã Đồng Thuận. Luật Sư Thành Phố sẽ đọc tựa đề các sắc lệnh cần được thông
qua.
A.

Kiến Nghị Miễn Đọc Thêm Các Sắc Lệnh Được Đề Xuất
(Điều này cho phép chỉ đọc các tiêu đề thay vì đọc toàn bộ văn bản.)

B.

Phê Duyệt Biên Bản - Không có.

C.

LẦN ĐỌC THỨ HAI VÀ THÔNG QUA SẮC LỆNH CỦA THÀNH PHỐ FREMONT
ĐỂ TU CHÍNH CHƯƠNG 2.05 BỘ LUẬT THÀNH PHỐ FREMONT VỀ CÁC
CUỘC BẦU CỬ ĐƯỢC TỔ CHỨC THEO QUY TRÌNH BẦU CỬ THEO QUẬN VÀ
ĐƯA RA CÁC THAY ĐỔI KỸ THUẬT VÀ TUÂN THỦ KHÁC
Người Liên Lạc:
Tên:
Title:
Phòng:
Điện Thoại:
Email:

Jessica von Borck
Phụ Tá Quản Lý Thành Phố
Văn Phòng của Quản Lý
Thành Phố
510-248-4008
jvborck@fremont.gov

Susan Gauthier
Lục Sự Thành Phố
Văn Phòng Lục Sự Thành Phố
510-284-4076
sgauthier@fremont.gov

ĐỀ XUẤT: Thông qua sắc lệnh.
D.

NÂNG CẤP THIẾT BỊ MẠNG THÀNH PHỐ - Ủy quyền cho Quản Lý Thành
Phố hoặc Người Được Chỉ Định Thực Hiện Đặt Đơn Hàng Mua với IT
Management Corporation với Số Tiền $222.725 để Mua Thiết Bị Mạng
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Trang 1

Cisco cùng Hỗ Trợ Phần Cứng Liên Quan
Người Liên Lạc:
Tên:
Title:
Phòng:
Điện Thoại:
Email:

Marilyn J. Crane
Giám Đốc
Dịch Vụ Công Nghệ
Thông Tin
510-494-4802
mcrane@fremont.gov

ĐỀ XUẤT: Ủy quyền cho Quản Lý Thành Phố hoặc người được chỉ định đặt đơn
hàng mua với IT Management Corporation với số tiền $222.725 (bao gồm cả
thuế mua hàng hiện hành) để mua thiết bị Cisco và ba năm hỗ trợ và ký các tài
liệu thực thi cũng như thực hiện các hành động thực thi nếu cần.

E.

KHUNG QUY HOẠCH CƠ SỞ HẠ TẦNG XANH - Phê duyệt Sử Dụng Khuôn
Mẫu Vùng cho Khung Quy Hoach Cơ Sở Hạ Tầng Xanh theo Yêu Cầu của
Giấy Phép Nước Bão Vùng Thành Phố
Người Liên Lạc:
Tên:
Title:
Phòng:
Điện Thoại:
Email:

David Swartz
Chuyên Gia Môi Trường II
Dịch Vụ Môi Trường
510-494-4587
dswartz@fremont.gov

Kathleen Cote-Guarnieri
Quản Lý Dịch Vụ Môi Trường
Dịch Vụ Cộng Đồng
510-494-4583
kcote@fremont.gov

ĐỀ XUẤT: Nhân viên đề xuất rằng Hội Đồng Thành Phố nên phê duyệt nghị
quyết thông qua Khung Quy Hoạch Cơ Sở Hạ Tầng Xanh của Thành Phố Fremont
như được mô tả trong báo cáo của nhân viên này.
F.

MUA XE TẢI CHỞ HÀNG CÓ GẦU NÂNG TRÊN KHÔNG - Phê duyệt Hợp
Đồng Đặt Mua với Altec Industries để mua một chiếc Xe Tải Chở Hàng Có
Gầu Nâng Trên Không Altec AT37G với Số Tiền Không Vượt Quá
$119.718. Miễn Thực Hiện Đánh Giá CEQA theo Hướng Dẫn 15061.
Người Liên Lạc:
Tên:
Title:
Phòng:
Điện Thoại:
Email:

Mark Collins
Quản Lý Bảo Dưỡng Đoàn
Xe
Bảo Dưỡng
510-979-5739
mcollins@fremont.gov

Hans Larsen
Giám Đốc Công Trình Công Cộng
Công Trình Công Cộng
510-494-4722
hlarsen@fremont.gov

ĐỀ XUẤT: Cho phép Quản lý Thành phố hoặc người được chỉ định ký kết hợp
đồng đặt mua với Altec Industries, với số tiền không vượt quá $119.718 để mua
một chiếc Xe Tải Chở Hàng Có Gầu Nâng Trên Không Altec AT37G.
G.

DỊCH VỤ VÔ TUYẾN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ HỆ THỐNG LIÊN LẠC VÙNG
EAST BAY (EBRCSA) - Ủy quyền cho Quản Lý Thành Phố hoặc Người
Được Chỉ Định Đặt Mua và Ký Kết Tài Liệu Thực Thi cho Khoản Thanh
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Toán Hoạt Động Hàng Năm của Năm Tài Khóa 2017/18 với Số Tiền
$273.000 để Sử Dụng Hệ Thống Liên Lạc Vô Tuyến An Toàn Công Cộng
EBRCSA.
Người Liên Lạc:
Tên:
Marilyn J. Crane
Title:
Giám Đốc
Phòng:
Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin
Điện Thoại:
510-494-4802
Email:
mcrane@fremont.gov
ĐỀ XUẤT:
Ủy quyền cho Quản Lý Thành Phố hoặc người được chỉ định đặt mua với Cơ
1.
Quan Quản Lý Hệ Thống Liên Lạc Vùng East Bay (EBRCSA) với số tiền
$273.000 và ký kết tài liệu thực thế cho khoản thanh toán hoạt động hàng
năm để sử dụng hệ thống liên lạc vô tuyến an toàn công cộng EBRCSA
trong thời gian một năm kể từ ngày 1 tháng Bảy, 2017 cho đến ngày 30
tháng Sáu, 2018.
Ủy quyên cho Quản Lý Thành Phố hoặc người được chỉ định gia hạn khoản
2.
thanh toán hoạt động hàng năm với Cơ Quan Quản Lý Hệ Thống Liên Lạc
Vùng East Bay (EBRCSA) thêm hai giai đoạn một năm nữa với số tiền
không tăng quá năm phần trăm (5%) chi phí của năm trước.
H.

THỎA THUẬN CỦA KHU ĐẠI HỌC CỘNG ĐỒNG CHABOT-LAS POSITAS VỀ
VIỆC SOẠN CHƯƠNG TRÌNH VÀ SẢN XUẤT TRUYỀN HÌNH PEG - Ủy quyền
cho Quản Lý Thành Phố hoặc Người Được Chỉ Định Ký Kết Thỏa Thuận với
Khu Đại Học Cộng Đồng Chabot-Las Positas Về Việc Soạn Chương Trình
và Sản Xuất Truyền Hình PEG với Số Tiền $150.000 Mỗi Năm trong Ba
Năm
Người Liên Lạc:
Tên:
Karena Shackelford
Title:
Phó Quản Lý Thành Phố
Phòng:
Văn Phòng của Quản Lý
Thành Phố
Điện
510-284-4063
Thoại:
Email:
kshackelford@fremont.gov

Marilyn J. Crane
Giám Đốc
Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin
510-494-4802
mcrane@fremont.gov

ĐỀ XUẤT:
Phân bổ và chuyển quỹ trị giá $450.000 sang 502PWC8857.
1.
Ủy quyền cho Quản Lý Thành Phố hoặc người được chỉ định ký kết thỏa
2.
thuận với Khu Đại Học Cộng Đồng Chabot-Las Positas về các dịch vụ soạn
chương trình và sản xuất truyền hình PEG với số tiền $150.000 trong mười
hai tháng đầu tiên cho đến ngày 30 tháng Sáu, 2018, kèm phương án gia
hạn thêm hai giai đoạn một năm nữa với tổng trị giá thỏa thuận là
$450.000.
I.

ĐƯỜNG 8288 - Phê duyệt Bản Đồ Cuối Cùng, Thỏa Thuận Thi Công Cải
Tạo Đường Phố Công Cộng và Cải Tạo Khu Vực Chung Tư Nhân, và Hiến
Đất và Quyền Địa Dịch Công Cộng cho Đường 8288, nằm ở Cung Đông
Bắc của Đại Lộ Ardenwood và Cao Tốc Paseo Padre (Patterson Ranch)
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Người Liên Lạc:
Tên:
Kan Xu
Hans Larsen
Title:
Kỹ Sư Dân Sự Liên Kết
Giám Đốc Công Trình Công Cộng
Phòng:
Công Trình Công Cộng
Công Trình Công Cộng
Điện Thoại:
510-494-4714
510-494-4722
Email:
kxu@fremont.gov
hlarsen@fremont.gov
ĐỀ XUẤT: Thông qua nghị quyết để:
Phê duyệt Bản Đồ Cuối Cùng và Kế Hoạch Cải Tạo Đường 8288.
1.
Phê duyệt Thỏa Thuận Cải Tạo Công Cộng có tên là "Thỏa Thuận Cải Tạo
2.
Công Cộng, Đường 8288", với nhà phát triển, Fremont Pat Ranch, LLC, và
ủy quyền cho Quản Lý Thành Phố ký kết thỏa thuận thay cho Thành Phố.
Phê duyệt Thỏa Thuận Cải Tạo Tư Nhân có tên là "Thỏa Thuận Cải Tạo Tư
3.
Nhân, Đường 8288", với nhà phát triển, Fremont Pat Ranch, LLC, và ủy
quyền cho Quản Lý Thành Phố ký kết thỏa thuận thay cho Thành Phố.
Chấp nhận đề nghị của nhà phát triển về việc nhượng quyền bất động sản,
4.
như được xác định trên Bản Đồ Cuối Cùng, miễn là việc chấp nhận
nhượng quyền trên bất kỳ bất động sản nào mà nhà phát triển cần để thi
công cải tạo công cộng phải được thực hiện với điều kiện đó là nhà phát
triển hoàn thành cải tạo đến mức độ thỏa mãn yêu cầu của Kỹ Sư Thành
Phố.
J.

TRAO HỢP ĐỒNG MUA CHO DELTA SCIENTIFIC ĐỂ MUA 12 RÀO CHẮN XE
DI ĐỘNG DÀI 20 FOOT (PWC 8520) - Phân Bổ số tiền $543.330,20
từ PWC 8520 để mua 12 rào chắn xe di động dài 20 foot từ Delta
Scientific Inc.
Người Liên Lạc:
Tên:
Cliff Nguyen
Title:
Quản Lý Sáng Kiến Đô Thị
Phòng:
Văn Phòng của Quản Lý
Thành Phố
Điện Thoại:
510-284-4017
Email:
cnguyen@fremont.gov

Richard Lucero
Cảnh Sát Trưởng
Sở Cảnh Sát
510-790-6818
rlucero@fremont.gov

ĐỀ XUẤT:
1.
Cho phép mua mười hai (12) chiếc rào chắn xe di động MP5000 Delta
Scientific, Inc. dài 20 foot với tổng số tiền $543.330,20 từ PWC 8520 (Quỹ
Trung Tâm Thành Phố).
2.
Chỉ đạo nhân viên bắt đầu nghiên cứu tính khả thi để đưa ra đề xuất cho kế
hoạch toàn diện về lắp đặt rào chắn vĩnh viễn ở trung tâm thành phố.

3.

NỘI DUNG CÓ TÍNH NGHI THỨC - Không có.

4.

GIAO TIẾP QUẦN CHÚNG
A.

Giao Tiếp Nói và Viết

CƠ QUAN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - Không có.
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CƠ QUAN TÀI CHÍNH CÔNG - Không có.
CÂN NHẮC CÁC NỘI DUNG ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐÃ
ĐỒNG THUẬN
5.

NỘI DUNG ĐƯỢC LÊN LỊCH TRÌNH
A.

ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN FREMONT KHU 88 - Điều Trần Công Cộng (Thông
Báo Đã Được Công Bố và Đăng Tải) về Cưỡng Chế Đánh Giá Hàng Năm
đối với Đánh Giá Cảnh Quan Khu 88 và Thông Qua Nghị Quyết Xác Nhận
Sơ Đồ và Đánh Giá Khu 88 trong Năm Tài Khóa 2017/2018.
Người Liên Lạc:
Tên:
Chức vụ:
Phòng:
Điện Thoại:
Email:

Suzanne Wolf
Giám Đốc Dịch Vụ Cộng Đồng
Công Viên
510-494-4329
swolf@fremont.gov

ĐỀ XUẤT:
Tổ chức điều trần công cộng.
1.
Cân nhắc tất cả các tuyên bố bằng lời và cũng như văn bản kháng nghị.
2.
Kết thúc điều trần công cộng.
3.
Cưỡng chế thực hiện đánh giá được đề xuất bằng cách thông qua nghị
4.
quyết xác nhận Sơ Đồ và Đánh Giá trong Năm Tài Khóa 2017/18 đối với
Đánh Giá Cảnh Quan Fremont Khu 88.

B.

ĐIỀU TRẦN CÔNG CỘNG LẦN HAI VÀ THÔNG QUA GIỚI HẠN PHÂN BỔ VÀ
NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI KHÓA 2017/18 - Điều Trần Công Cộng
Lần Hai (Thông Báo Đã Được Công Bố) và Thông Qua Giới Hạn Phân Bổ
và Ngân Sách Hoạt Động Năm Tài Khóa 2017/18
Người Liên Lạc:
Tên:
Chức vụ:
Phòng:
Điện Thoại:
Email:

Mike Sung
Phó Giám Đốc Tài Chính
Sở Tài Chính
510-494-4608
msung@fremont.gov

David Persselin
Giám Đốc Tài Chính
Sở Tài Chính
510-494-4631
dpersselin@fremont.gov

ĐỀ XUẤT:
Tổ chức một cuộc điều trần công cộng về giới hạn phân bổ và ngân sách
1.
hoạt động cho năm tài khóa 2017/18.
Thông qua một nghị quyết phê duyệt Ngân Sách Hoạt Động cho Thành Phố
2.
Fremont trong Năm Tài Khóa 2017/18.
Thông qua nghị quyết giới hạn phân bổ $675.413,206 cho Năm Tài Khóa
3.
2017/18.
C.

CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN VỐN - Điều Trần Công Cộng Lần Hai (Thông
Báo Đã Được Công Bố) và Cân Nhắc Thông Qua Chương Trình Cải Thiện
Vốn (CIP) cho Năm Tài Khóa 2017/18 - 2021/22
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Người Liên Lạc:
Tên:
Chức vụ:
Phòng:
Điện Thoại:
Email:

Michelle Silva-Salinas
Quản Lý Kinh Doanh
Công Trình Công Cộng
510-979-5705
msilva-salinas@fremont.gov

Hans Larsen
Giám Đốc Công Trình Công Cộng
Công Trình Công Cộng
510-494-4722
hlarsen@fremont.gov

ĐỀ XUẤT:
Tổ chức một buổi điều trần công cộng về Chương Trình Cải Thiện Vốn cho
1.
năm năm 2017/18 - 2021/22.
Thông qua nghị quyết phê duyệt CIP Năm Tài Khóa 2017/18 - 2021/22 bao
2.
gồm xác định số tiền quỹ được đề xuất từ nguồn quỹ trong báo cáo Sử
Dụng và Nguồn Quỹ cho cả năm năm, với khoản phân bổ cho Năm Tài Khóa
2017/18 được thực hiện vào ngày 1 tháng Bảy, 2017 và khoản phân bổ cho
Năm Tài Khóa 2018/19 được thực hiện vào ngày 1 tháng Bảy, 2018.
Vào ngày 1 tháng Bảy, 2017, cho phép chuyển 2,5 triệu đô-la từ số dư quỹ
3.
chưa phân bổ trong Quỹ 392 Dự Trữ Trung Tâm Chi Phí Phát Triển sang
Quỹ 502 để phân bổ cho các dự án Thay Mái/HVAC của Trung Tâm Phát
Triển trong CIP này và dự án Thay Thảm của Trung Tâm Phát Triển như
được nêu trong báo cáo Sử Dụng và Nguồn Quỹ.
Ủy quyền cho Quản Lý Thành Phố điều chỉnh thời gian, không phải số tiền,
4.
phân bổ đã được Hội Đồng Thành Phố phê duyệt để cho phép tăng tốc hay
hoãn thời gian phân bổ những khoản quỹ này cho phù hợp với các điều kiện
thay đổi.
Ủy quyền cho Quản Lý Thành Phố chuyển các khoản phân bổ với trị giá tối
5.
đá $50.000/dự án từ quỹ Chi Tiêu Bất Ngờ Trong Phạm Vi và Chi Phí trong
Chương Trình Cải Thiện Vốn (PWC8101) và quỹ Dự Phòng Dự Án Phát
Sinh (PWC 7101) nếu cần.

6.

BÁO CÁO TỪ LUẬT SƯ THÀNH PHỐ - Không có.

7.

CÔNG TÁC KHÁC - Không có.

8.

GIAO TIẾP HỘI ĐỒNG

9.

A.

Giới Thiệu Của Hội Đồng - Không có.

B.

Báo Cáo Miệng về các Cuộc Họp và Sự Kiện

KẾT THÚC CUỘC HỌP
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ACRONYMS
ABAG
ACE
ACFCD
ACTC

Association of Bay Area Governments
Altamont Commuter Express
Alameda County Flood Control District
Alameda County Transportation
Commission
Alameda County Water District
Art Review Board
Bay Area Air Quality Management
District
Bay Area Rapid Transit District
Bay Conservation & Development
Commission
Best Management Practices
Below Market Rate

GIS
GPA
HARB
HBA
HRC
ICMA

NEPA
NLC
NPDES

ERAF
EVAW
FAR
FEMA
FFD

California Public Employees’ Retirement
System
California Building Code
Community Development Department
Covenants, Conditions & Restrictions
Community Development Block Grant
California Environmental Quality Act
Community Emergency Response Team
Capital Improvement Program
Compressed Natural Gas
City of Fremont
Community Oriented Policing and Public
Safety
California State Association of Counties
California Transportation Commission
Decibel
Draft Environmental Impact Report
Dwelling Units per Acre
East Bay Regional Park District
Economic Development Advisory
Commission (City)
Environmental Impact Report (CEQA)
Environmental Impact Statement
(NEPA)
Education Revenue Augmentation Fund
Emergency Vehicle Accessway
Floor Area Ratio
Federal Emergency Management Agency
Fremont Fire Department

FMC
FPD
FRC
FUSD

Fremont Municipal Code
Fremont Police Department
Family Resource Center
Fremont Unified School District

WMA

State Transportation Improvement
Program
Tri-Cities Recycling and Disposal Facility
Transit Oriented Development
Transfer Station/Materials Recovery
Facility
See CBC
Santa Clara Valley Transportation
Authority
Waste Management Authority

ZA
ZTA

Zoning Administrator
Zoning Text Amendment

ACWD
ARB
BAAQMD
BART
BCDC
BMPs
BMR
CALPERS
CBC
CDD
CC & R’s
CDBG
CEQA
CERT
CIP
CNG
COF
COPPS
CSAC
CTC
dB
DEIR
DU/AC
EBRPD
EDAC
EIR
EIS

JPA
LLMD
LOCC
LOS
MOU
MTC

NPO
PC
PD
PDA
PUC
PVAW
PWC
RFP
RFQ
RHNA
ROP
RRIDRO
RWQCB
SACNET
STIP
TCRDF
TOD
TS/MRF
UBC
VTA

Geographic Information System
General Plan Amendment
Historical Architectural Review Board
Home Builders Association
Human Relations Commission
International City/County Management
Association
Joint Powers Authority
Lighting and Landscaping Maintenance
District
League of California Cities
Level of Service
Memorandum of Understanding
Metropolitan Transportation
Commission
National Environmental Policy Act
National League of Cities
National Pollutant Discharge Elimination
System
Neighborhood Preservation Ordinance
Planning Commission
Planned District
Priority Development Area
Public Utilities Commission
Private Vehicle Accessway
Public Works Contract
Request for Proposals
Request for Qualifications
Regional Housing Needs Allocation
Regional Occupational Program
Residential Rent Increase Dispute
Resolution Ordinance
Regional Water Quality Control Board
Southern Alameda County Narcotics
Enforcement Task Force
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CUỘC HỌP SẮP TỚI VÀ KÊNH 27
LỊCH PHÁT SÓNG
Ngày
Ngày 20 tháng Sáu,
2017
Ngày 27 tháng Sáu,
2017
Ngày 4 tháng Bảy,
2017
Ngày 11 tháng Bảy,
2017
Ngày 18 tháng Bảy,
2017
Ngày 25 tháng Bảy,
2017
Ngừng Họp Tháng
Tám
Ngày 5 tháng Chín,
2017
Ngày 12 tháng
Chín, 2017
Ngày 19 tháng
Chín, 2017

Thời gian
19:00

19:00
19:00

19:00
19:00
19:00

26 tháng Chín, 2017
Thứ Hai,
Ngày 2 tháng
Mười, 2017
Ngày 3 tháng
Mười, 2017
Ngày 10 tháng
Mười, 2017
Ngày 17 tháng
Mười, 2017
Ngày 24 tháng
Mười, 2017
Ngày 31 tháng
Mười, 2017

17:30
19:00
19:00
19:00

Loại Cuộc Họp
Cuộc Họp Hội Đồng Thành
Phố
Không Có Cuộc Họp Hội
Đồng
Nghỉ Lễ - Không Có Cuộc
Họp Hội Đồng
Cuộc Họp Hội Đồng Thành
Phố
Cuộc Họp Hội Đồng Thành
Phố
Không Có Cuộc Họp Hội
Đồng
Không Có Cuộc Họp Hội
Đồng
Cuộc Họp Hội Đồng Thành
Phố
Cuộc Họp Hội Đồng Thành
Phố
Cuộc Họp Hội Đồng Thành
Phố
Không Có Cuộc Họp Hội
Đồng
Cuộc Họp FUSD/Hội Đồng
Chung
Cuộc Họp Hội Đồng Thành
Phố
Cuộc Họp Hội Đồng Thành
Phố
Cuộc Họp Hội Đồng Thành
Phố
Không Có Cuộc Họp Hội
Đồng
Không Có Cuộc Họp Hội
Đồng

Địa điểm

Kênh
Truyền
Hình Cáp
27

Phòng Họp
Hội Đồng

Trực tiếp

Phòng Họp
Hội Đồng
Phòng Họp
Hội Đồng

Phòng Họp
Hội Đồng
Phòng Họp
Hội Đồng
Phòng Họp
Hội Đồng

FUSD
Phòng Họp
Hội Đồng
Phòng Họp
Hội Đồng
Phòng Họp
Hội Đồng
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Trực tiếp
Trực tiếp

Trực tiếp
Trực tiếp
Trực tiếp

Trực tiếp
Trực tiếp
Trực tiếp
Trực tiếp

SƠ THẢO BẢN ĐỒ C-2b
SẮC LỆNH SỐ XX-2017
SẮC LỆNH CỦA THÀNH PHỐ FREMONT TU CHÍNH CHƯƠNG 2.05
CỦA BỘ LUẬT THÀNH PHỐ FREMONT VỀ CÁC CUỘC BẦU CỬ ĐỂ
XÁC LẬP QUY TRÌNH BẦU CỬ THEO KHU VÀ TU CHÍNH CHƯƠNG
2.05 ĐỂ ĐƯA RA CÁC THAY ĐỔI KỸ THUẬT VÀ TUÂN THỦ KHÁC
XÉT RẰNG, Thành Phố Fremont hỗ trợ cho sự tham gia đầy đủ của toàn bộ dân cư trong
việc bầu chọn các ủy viên của Hội Đồng Thành Phố; và
XÉT RẰNG, căn cứ tiên khởi cử tri 1977, Dự Luật A, theo như đã được cử tri tu chính
vào năm 1996, Dự Luật AA, Thành Phố Fremont hiện bầu chọn bốn Ủy Viên Hội Đồng Thành
Phố bằng hệ thống bầu cử diện rộng, với Thị Trưởng, tuy là một ủy viên của Hội Đồng Thành
Phố, được tiến hành bầu chọn riêng; và
XÉT RẰNG, trong hệ thống bầu cử diện rộng, các ứng cử viên có thể sống tại bất kỳ nơi
nào của Thành Phố và mỗi Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố được bầu chọn bởi cử tri của toàn
Thành Phố; và
XÉT RẰNG, trong hệ thống bầu cử theo khu, một ứng cử viên cho Hội Đồng Thành Phố
phải sống trong khu mà ứng cử viên đó muốn đại biểu, và chỉ cử tri của khu đó mới được quyền
bỏ phiếu để quyết định ai sẽ là đại biểu của họ; và
XÉT RẰNG, vào ngày 15 tháng Hai, 2017, Thành Phố đã nhận được thư từ một luật sư,
Kevin Shenkman, khẳng định rằng hệ thống bầu cử diện rộng của Thành Phố vi phạm Đạo Luật
Quyền Bầu Cử California và có khả năng dẫn đến trách nhiệm pháp lý nếu Thành Phố từ chối
thông qua bầu cử theo khu; và
XÉT RẰNG, lá thư không chứa bất kỳ bằng chứng vi phạm nào, nhưng chi phí biện hộ
chống lại khiếu nại theo Đạo Luật Quyền Bầu Cử California có thể cực kỳ cao; và
XÉT RẰNG, Đoạn 34886 của Bộ Luật Chính Quyền California, theo như được tu chính
và tu chính có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Một, 2017, quy định rằng:
Bất kể Đoạn 34871 hay bộ luật nào khác, cơ quan lập pháp của một thành phố có thể
thông qua một sắc lệnh yêu cầu các thành viên của cơ quan lập pháp được bầu chọn theo
khu hoặc theo khu có thị trưởng tranh cử, theo như được mô tả trong tiểu mục (a) và (c)
của Đoạn 34871, mà không phải nộp sắc lệnh chờ cử tri phê duyệt. Một sắc lệnh được
thông qua chiếu theo đoạn này phải có tuyên bố khẳng định rằng thay đổi trong phương
thức bầu cử thành viên của cơ quan lập pháp phải được thực hiện theo cách nhằm thúc
đẩy việc hoàn thành các mục đích của Đạo Luật Quyền Bầu Cử California 2001 (Chương
1.5 (bắt đầu từ Đoạn 14025) của Mục 14, Bộ Luật Bầu Cử); và
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XÉT RẰNG, Đoạn 34871(c) của Bộ Luật Chính Quyền California quy định việc bầu cử
các thành viên của cơ quan lập pháp thành phố được thực hiện theo khu tại sáu khu, với một khu
có thị trưởng tranh cử; và
XÉT RẰNG, tại cuộc họp thường kỳ vào ngày 21 tháng Ba, 2017, Hội Đồng Thành Phố
đã thông qua nghị quyết về ý định xác lập quy trình bầu cử theo khu chiếu theo Đoạn 10010 Bộ
Luật Bầu Cử; và
XÉT RẰNG, chiếu theo Đoạn 34886 Bộ Luật Chính Quyền California, việc thay đổi
phương thức bầu cử ủy viên Hội Đồng Thành Phố của Thành Phố Fremont theo sắc lệnh này là
nhằm thực hiện các cam kết của Đoạn 7, Điều I và Đoạn 2, Điều II của Hiến Pháp California,
theo như được quy định trong Đoạn 14031 của Đạo Luật Quyền Bầu Cử California, và
XÉT RẰNG, theo các điều khoản trong Đoạn 10010 của Bộ Luật Bầu Cử California, một
tiểu ban chính trị thay đổi từ phương thức bầu cử diện rộng sang phương thức bầu cử theo khu
phải tổ chức ít nhất hai cuộc điều trần công cộng trong thời hạn không dài quá ba ngày, trong đó
cộng đồng sẽ được mời tới để đưa ra ý kiến về thành phần khu trước khi phác thảo bản đồ sơ
thảo ranh giới khu dự kiến; và
XÉT RẰNG, trước khi bản đồ ranh giới khu dự kiến được phác thảo, Hội Đồng Thành
Phố đã tổ chức các cuộc điều trần công cộng vào ngày 4 tháng Bốn, 2017 và ngày 18 tháng Bốn,
2017, và tại các cuộc điều trần này, ý kiến từ quần chúng về ranh giới khu sơ thảo đã được lắng
nghe; và
XÉT RẰNG, tại cuộc điều trần công cộng vào ngày 18 tháng Bốn, Hội Đồng Thành Phố
đã hướng dẫn cố vấn nhân khẩu học xây dựng các phương án kế hoạch tái phân khu với sáu Khu
Hội Đồng; và
XÉT RẰNG, vào ngày 27 tháng Bốn, 2017, để đảm bảo phù hợp với các điều khoản của
Đoạn 10010, Bộ Luật Bầu Cử California, Thành Phố đã thông báo và ban bố tất cả bản đồ sơ
thảo đang được cân nhắc; và
XÉT RẰNG, trình tự bầu cử dự kiến cũng đã được công bố; và
XÉT RẰNG, theo yêu cầu của Đoạn 10010, Bộ Luật Bầu Cử California, Thành Phố đã tổ
chức thêm các cuộc điều trần trong thời gian không quá 45 ngày, trong đó cuộc điều trần đầu tiên
được tổ chức vào ngày 2 tháng Năm, 2017, cuộc điều trần thứ hai được tổ chức vào ngày 16
tháng Năm, 2017 và cuộc điều trần thứ ba được tổ chức vào ngày 6 tháng Sáu 2017, và tại các
cuộc điều trần này, quần chúng đã được mời giam gia để nêu ý kiến về nội dung bản đồ sơ thảo
cũng như trình tự bầu cử dự kiến; và
XÉT RẰNG, mục đích của Sắc Lệnh này là nhằm ban hành, căn cứ theo Đoạn 34886, Bộ
Luật Chính Quyền California, một sắc lệnh về việc bầu cử ủy viên Hội Đồng Thành Phố của
Thành Phố Fremont theo khu tại sáu khu độc lập, trong khi vẫn duy trì việc bầu cử riêng đối với
chức vụ Thị Trưởng, như được trình bày tại Phụ Lục 1 của Sắc Lệnh này, cũng như đưa ra các
thay đổi kỹ thuật và tuân thủ khác cho Chương 2.05, Bộ Luật Thành Phố Fremont.
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DO ĐÓ, HIỆN TẠI, Hội Đồng Thành Phố của Thành Phố Fremont quyết định như sau:
ĐOẠN 1.

CHƯƠNG 2.05 FMC, ĐƯỢC TU CHÍNH

Chương 2.05 của Bộ Luật Thành Phố Fremont được tu chính như sau:

Các Đoạn:
2.05.010
2.05.020
2.05.040
2.05.050
2.05.060
2.05.070
2.05.080
2.05.090
2.05.100
2.05.110
2.05.120
2.05.130
2.05.140
Đoạn 2.05.010

Chương 2.05
HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VÀ THỊ TRƯỞNG
Thời gian phiên họp thường kỳ của hội đồng - Hội Đồng ngừng họp.
Được bảo lưu2.05.030
Nơi họp hội đồng.
Nơi tổ chức các buổi họp nghiên cứu thường xuyên theo lịch trình.
Các cuộc họp đặc biệt của hội đồng.
Tiền lương của thị trưởng và ủy viên hội đồng.
Bồi hoàn.
Ngày tổng tuyển cử thành phố để bổ khuyết các chức vụ của hội đồng thành
phố.
Bổ khuyết các chức vụ trống trong hội đồng.
Nhiệm kỳ giới hạn.
Nhiệm kỳ của chức vụ thị trưởng và ủy viên hội đồng.
Hệ thống bầu cử theo khu để lựa chọn sáu ủy viên hội đồng thành phố.
Thành lập khu bầu cử hội đồng thành phố
Lịch trình bầu cử đối với các chức vụ ủy viên hội đồng được bầu cử theo khu.
Thời gian phiên họp thường kỳ của hội đồng - Hội Đồng ngừng họp.

Các cuộc họp thường kỳ của hội đồng thành phố phải được tổ chức vào ba ngày thứ Ba đầu tiên
của mỗi tháng lúc 19:00; với điều kiện khi có bất kỳ cuộc họp thường kỳ nào nói trên rơi vào
ngày nghỉ lễ, cuộc họp thường kỳ này sẽ không được tổ chức vào ngày đó, nhưng phải được tổ
chức vào ngày làm việc tiếp theo tùy theo quyết định của hội đồng thành phố về việc tổ chức
cuộc họp thường kỳ bị hoãn trước khi tổ chức cuộc họp thường kỳ tiếp theo. Hội đồng sẽ nghỉ
họp vào các ngày thứ Ba của tuần đầu tiên, thứ hai, thứ ba và thứ tư trong tháng Tám và ngày thứ
Ba của tuần thứ tư trong tháng 12.
Đoạn 2.05.020
Đoạn 2.05.030

Được bảo lưu
Nơi họp hội đồng.

Tất cả các cuộc họp thường kỳ của hội đồng phải được tổ chức trong phòng họp hội đồng thành
phố tại Tòa Thị Chính Fremont, 3300 Capitol Avenue, Fremont, California.
Đoạn 2.05.040

Nơi tổ chức các buổi họp nghiên cứu thường xuyên theo lịch trình.

Các buổi họp nghiên cứu thường xuyên theo lịch trình phải được tổ chức ở phòng họp hội đồng
thành phố tại Tòa Thị Chính Fremont, 3300 Capitol Avenue, Fremont, California.
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Đoạn 2.05.050

Các cuộc họp đặc biệt của hội đồng.

Bất cứ lúc nào, bốn ủy viên hội đồng thành phố, hoặc thị trưởng, hoặc nếu thị trưởng không có
mặt tại thành phố hoặc trong tình trạng bị khuyết tật, thị trưởng tạm thời, có thể triệu tập cuộc
họp đặc biệt bằng cách gửi văn bản thông báo cho mỗi ủy viên hội đồng và mỗi tờ báo địa
phương đang lưu hành bình thường, đài phát thanh hoặc đài truyền hình yêu cầu có văn bản
thông báo và đăng tải thông báo lên trang web của thành phố. Thông báo này phải được gửi trực
tiếp hoặc bằng phương tiện khác ít nhất 24 giờ trước thời gian tổ chức cuộc họp đó như được nêu
trong thông báo. Mỗi ủy viên hội đồng luôn phải duy trì một địa chỉ nhận thông báo đó theo quy
định tại đây với lục sự thành phố. Giấy triệu tập và thông báo phải nêu rõ thời gian và địa điểm
của cuộc họp đặc biệt cũng như công tác cần hoàn thành. Tại các cuộc họp đặc biệt này, hội
đồng không nên thảo luận về bất kỳ công tác nào khác. Văn bản thông báo có thể được gửi cho
bất kỳ ủy viên hội đồng nào tại hoặc trước thời điểm cuộc họp đã gửi cho lục sự thành phố giấy
miễn thông báo. Giấy miễn thông báo có thể được gửi bằng điện tín. Văn bản thông báo cũng
có thể được gửi cho bất kỳ ủy viên nào đang thực tế có mặt tại buổi họp tại thời điểm gửi thông
báo. Tất cả các cuộc họp đặc biệt đều phải được tổ chức ở địa điểm dùng để tổ chức các cuộc
họp hội đồng thường kỳ như đã được quy định trong chương này với thời gian họp được trình
bày trong thông báo cũng như giấy triệu tập.
Đoạn 2.05.060

Tiền lương của thị trưởng và ủy viên hội đồng.

(a) Mỗi ủy viên hội đồng ngoài thị trưởng đều nhận được mức lương là $2118,89/tháng.
(b) Thị trưởng sẽ nhận được mức lương là $3764,52/tháng.
(c) Việc tăng lương phải được đánh giá trong mỗi chu kỳ ngân sách và khoản tăng phải được
xem xét tương ứng với Chỉ Số Giá Tiêu Dùng - Tất Cả Người Tiêu Dùng Đô Thị, San
Francisco-Oakland-San Jose với mức tăng không vượt quá bốn phần trăm. Việc tăng
lương cho bất kỳ chức vụ ủy viên hội đồng nào đều sẽ chỉ có hiệu lực kể từ khi bắt đầu
nhiệm kỳ chức vụ hội đồng mới sau khi sắc lệnh tăng lương được thông qua. Việc tăng
thêm bất kỳ khoản lương nào của thị trưởng (số tiền cao hơn mức lương của ủy viên hội
đồng) đều sẽ có hiệu lực theo như được quy định trong sắc lệnh thông qua tăng lương.
Đoạn 2.05.070

Bồi hoàn.

Tiền lương được quy định cho ủy viên hội đồng trong Đoạn 2.05.060 là và sẽ bao gồm bất kỳ
khoản tiền nào trả cho mỗi ủy viên hội đồng để bồi hoàn cho các chi phí thực tế và cần thiết mà
ủy viên đó dùng để thực hiện trách nhiệm theo chức vụ của mình cho thành phố.
Đoạn 2.05.080

Ngày tổng tuyển cử thành phố để bổ khuyết các chức vụ của hội đồng
thành phố.

Căn cứ theo Bộ Luật Chính Quyền California §36503, tổng tuyển cử thành phố của thành phố
Fremont phải được tổ chức cùng ngày với tổng tuyển cử toàn tiểu bang, theo như được quy định
trong Đoạn 1301, Bộ Luật Bầu CửCalifornia.
Ghi Chú Của Người Biên Tập: Đoạn 2.05.080 ban đầu đã được Sắc lệnh số 1500 thông qua sau khi cử tri thành
phố Fremont bầu cử tham vấn vào tháng Bốn, 1982, theo đó thay đổi ngày tổng tuyển cử thành phố từ tháng Tư vào
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những năm chẵn sang tháng Mười Một vào những năm lẻ (cuộc bầu cử đầu tiên theo điều khoản này đã được tổ
chức vào tháng Mười Một, 1983 và cuộc bầu cử cuối cùng theo điều khoản này đã được tổ chức vào tháng Mười
Một, 1991). Đoạn 2.05.080 đã được Sắc Lệnh số 1977 tu chính, với điều kiện có sự phê duyệt của và sau khi được
phê duyệt bởi cử tri thành phố Fremont vào tháng Mười Một, 1991, bầu chọn cho một dự luật ràng buộc, không
tham vấn để thay đổi ngày tổng tuyển cử thành phố từ tháng Mười Một vào năm lẻ sang cùng ngày với ngày tổng
tuyển cử toàn tiểu bang mà, chiếu theo Đoạn 1301, Bộ Luật Bầu Cử California, được tổ chức vào thứ Ba đầu tiên
sau thứ Hai đầu tiên của tháng Mười Một trong năm lẻ (cuộc bầu cử đầu tiên theo điều khoản này được tổ chức vào
tháng Mười Một, 1994). Sắc lệnh số 1977 đưa ra nhiều kết luận để hỗ trợ cho việc thay đổi ngày tổng tuyển cử thành
phố sang cùng ngày với ngày tổng tuyển cử toàn tiểu bang, bao gồm một số lượng lớn cử tri tham gia bầu cử kết hợp
để bỏ phiếu cho các dự luật cũng như ứng cử viên cơ quan địa phương, vùng, tiểu bang và thành phố; và lợi ích
chung của việc kết hợp tổng tuyển cử thành phố với bầu cử hội đồng quản trị của một số cơ quan địa phương khác
trong cùng hoặc gần như cùng khu bầu cử (cuộc bầu cử năm 1991 bao gồm sở thủy cục Alameda County, khu học
chánh Fremont unified, khu đại học cộng đồng Fremont-Newark (Ohlone) và khu bệnh viện Washington Township).

Đoạn 2.05.090

Bổ khuyết các chức vụ trống trong hội đồng.

(a) Nếu có chỗ trống trong một chức vụ ủy viên hội đồng, hội đồng thành phố phải, trong
vòng 60 ngày kể từ khi chức vụ bắt đầu bị trống, bổ khuyết bằng hình thức bổ nhiệm
hoặc triệu tập bầu cử đặc biệt để bổ khuyết chỗ trống. Nếu hội đồng bổ khuyết bằng cách
bổ nhiệm, người được bổ nhiệm phải sống trong khu hội đồng nơi có chức vụ trống và
đảm nhiệm chức vụ như được quy định trong Đoạn 36512(b)(2) của Bộ Luật Chính
Quyền California.
(b) Nếu có chỗ trống trong chức vụ ủy viên hội đồng do từ chức, ủy viên hội đồng thành phố
từ chức có thể bỏ phiếu bổ nhiệm nếu việc từ chức sẽ có hiệu lực ngay sau khi bổ nhiệm
người kế nhiệm với các hạn chế được nêu trong Đoạn 36512(e) của Bộ Luật Chính
Quyền California.
(c) Nếu có chỗ trống đối với chức vụ thị trưởng, hội đồng bổ khuyết bằng cách bổ nhiệm
chiếu theo Đoạn 34902 của Bộ Luật Chính Quyền California. Nếu hội đồng không bổ
khuyết trong vòng 60 ngày, hội đồng phải triệu tập bầu cử để bổ khuyết chỗ trống vào
ngày bầu cử tiếp theo sẽ được tổ chức trong vòng chưa đến 114 sau đó. Một người được
bổ nhiệm hoặc bầu chọn bổ khuyết phải đảm nhiệm chức vụ trong thời gian còn lại cho
đến khi hết nhiệm kỳ của người đương nhiệm trước đó.
(d) Nếu hội đồng triệu tập bầu cử đặc biệt, cuộc bầu cử đặc biệt phải được tổ chức vào ngày
bầu cử thường kỳ tiếp theo trong vòng chưa đến 114 ngày kể từ ngày triệu tập bầu cử đặc
biệt. Người được bầu chọn bổ khuyết phải sống trong khu hội đồng nơi có chức vụ trống
và đảm nhiệm chức vụ trong thời gian còn lại cho đến khi hết hạn nhiệm kỳ của người
đương nhiệm trước đó.

Đoạn 2.05.100

Nhiệm kỳ giới hạn.

(a) Không thị trưởng nào đã phục vụ trong các nhiệm kỳ gồm tám năm liên tiếp với cương vị
thị trưởng được đủ điều kiện tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này cho đến khi người đó có
thời gian gián đoạn đảm nhiệm chức vụ này ít nhất bốn năm.
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(b) Không ủy viên hội đồng nào đã phục vụ trong các nhiệm kỳ gồm tám năm liên tiếp với
cương vị ủy viên hội đồng được đủ điều kiện tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này cho đến khi
người đó có thời gian gián đoạn đảm nhiệm chức vụ này ít nhất bốn năm.
(c) Đoạn quy định về việc không đủ tư cách này không ngăn cản một người không đủ tư
cách đảm nhiệm chức vụ thị trưởng khỏi việc đảm nhiệm chức vụ ủy viên hội đồng hay
người không đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ ủy viên hội đồng khỏi việc đảm nhiệm chức
vụ thị trưởng. Tuy nhiên, bất kỳ người nào đã phục vụ trong nhiều nhiệm kỳ bao gồm 16
năm liên tiếp ở các chức vụ thị trưởng và ủy viên hội đồng đều không đủ tư cách được
tiếp tục phục vụ ở cả hai chức vụ cho đến khi người đó có thowfig ian gián đoạn đảm
nhiệm cả hai chức vụ trong ít nhất bốn năm.
(d) Thời gian phục vụ tại một chức vụ chưa đủ nhiệm kỳ không được tính vào số năm phục
vụ liên tiếp tại bất kỳ chức vụ nào.
(e) Thời gian đảm nhiệm chức vụ trước khi ban hành đoạn này không được tính vào số năm
liên tiếp tại bất kỳ chức vụ nào.
(f) Trong khi tính toán số năm phục vụ, các nhiệm kỳ bốn năm đầy đủ sẽ được tính là bốn
năm phục vụ cho dù thời gian bao trùm các nhiệm kỳ đó có thể không chính xác là bốn
năm.
Đoạn 2.05.110

Nhiệm kỳ của chức vụ thị trưởng và ủy viên hội đồng.

Nhiệm kỳ của thị trưởng và mỗi ủy viên hội đồng là bốn năm.
Đoạn 2.05.120

Hệ thống bầu cử theo khu để lựa chọn sáu ủy viên hội đồng thành phố.

(a) Căn cứ theo Đoạn 34886 và 34871(c) của Bộ Luật Chính Quyền California, các ủy viên
hội đồng phải được bầu chọn theo khu tại sáu (6) khu độc lập. Thị Trưởng sẽ được bầu
cử riêng bằng lá phiếu toàn thành phố.
(1) Bắt đầu với cuộc tổng tuyển cử thành phố vào tháng Mười Một, 2018, các ủy viên hội
đồng phải được bầu cử theo khu bầu cử được thành lập theo Đoạn 2.05.130 và sau đó
được tái phân phối theo luật Tiểu Bang. Các cuộc bầu cử phải được tiến hành theo khu
với thuật ngữ bầu cử theo khu được định nghĩa trong Đoạn 34871 của Bộ Luật Chính
Quyền California; nghĩa là một ủy viên của Hội Đồng Thành Phố phải được bầu cử từ
mỗi khu, bởi cử tri của riêng khu đó, ngoại trừ Thị Trưởng, người sẽ được bầu cử toàn
thành phố. Theo Đoạn 2.05.110 và ngoại lệ được nêu trong Đoạn 2.05.140(b), mỗi ủy
viên hội đồng, bao gồm cả Thị Trưởng, phải phục vụ trong nhiệm kỳ bốn năm cho đến
khi người kế nhiệm đủ tư cách.
(2) Trừ khi được quy định trong tiểu mục (b)(3) tại đây, ủy viên hội đồng được bầu cử để
đại biểu cho khu phải sống trong khu đó và là cử tri đã đăng ký trong khu đó, và bất kỳ
ứng cử viên nào cho Hội Đồng Thành Phố đều phải sống trong và là cử tri đã đăng ký
trong khu mà ứng cử viên đó tranh cử tại thời điểm giấy đề cử được ban hành, căn cứ
theo Đoạn 34882 của Bộ Luật Chính Quyền California và Đoạn 10227 của Bộ Luật
Bầu Cử. Việc một Ủy Viên Hội Đồng chấm dứt cư trú trong một khu sẽ ngay lập tức
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tạo ra chỗ trống cho khu hội đồng đó trừ khi Ủy Viên Hội Đồng này sau đó quay trở lại
cư trú trong khu trong vòng 30 ngày kể từ ngày chấm dứt cư trú.
(3) Bất kể các điều khoản khác trong đoạn này, ủy viên hội đồng đang đảm nhiệm chức vụ
trong thời điểm Chương này có hiệu lực sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ cho đến khi hết
hạn nhiệm kỳ đầy đủ mà ủy viên đó được bầu chọn và cho đến khi người kế nhiệm của
ủy viên đó đủ điều kiện. Mặc dù được quy định trong Đoạn 2.05.090, các chỗ trống đối
với chức vụ ủy viên hội đồng được bầu cử diện rộng có thể được bổ khuyết bằng cuộc
bầu cử diện rộng Thành Phố. Vào cuối nhiệm kỳ của mỗi ủy viên hội đồng, người kế
nhiệm của ủy viên đó phải được bầu cử theo khu tại các khu được thành lập trong
Đoạn 2.05.130 và theo như quy định trong Đoạn 2.05.140. Chỗ trống đối với một
chức vụ ủy viên hội đồng được bầu cử theo khu phải được bổ khuyết bằng người đủ
điều kiện đảm nhiệm chức vụ và là cư dân của khu.
Đoạn 2.05.130

Thành lập khu bầu cử hội đồng thành phố

(a) Theo Đoạn 2.05.120(b)(3), ủy viên hội đồng phải được bầu cử "theo khu" tại các khu hội
đồng được mô tả như sau:
Khu 1:
Tất cả các vùng đất, trong phạm vi thành phố Fremont, nằm ở phía tây bắc Cao Tốc 84 của Tiểu
Bang California, hay còn được gọi là Đường Decoto.
Khu 2:
Tất cả các khu vực của thành phố Fremont nằm trong ranh giới được mô tả như sau:
Bắt đầu tại giao điểm của Cao Tốc 84 Tiểu Bang California, hay còn được gọi là Đường Decoto,
và Xa Lộ Liên Tiểu Bang 880, giao điểm được nói đến này là góc cực Bắc của ranh giới thành
phố Newark; từ đó đi theo hướng Đông Bắc dọc Đường Decoto đến giao điểm với Lạch
Alameda, lạch này hiện là ranh giới giữa Fremont với Thành Phố Union; từ đó đi theo hướng
Đông Bắc dọc theo ranh giới này đến giao điểm với Đường Tàu Union Pacific; từ đó đi theo
hướng Đông Nam dọc theo con đường đó tới Lạch Alameda; từ đó đi theo hướng Tây Nam dọc
theo con lạch này tới ô-văng của Appletree Court; từ đó đi theo hướng Nam dọc Appletree Court
tới giao điểm với đường Riverwalk Drive; từ đó đi theo hướng Tây Nam dọc đường Riverwalk
Drive đến giao điểm với Đại Lộ Paseo Padre; từ đó đi theo hướng Nam dọc Đại Lộ Paseo Padre
tới giao điểm với Cao Tốc 84, hay còn được gọi là Đại Lộ Peralta; từ đó đi theo hướng Tây Nam
dọc Đại Lộ Peralta tới giao điểm với Đại Lộ Parish; từ đó đi theo hướng Tây Nam dọc Đại Lộ
Parish đến giao điểm với Đại Lộ Fremont; từ đó đi theo hướng Đông Nam dọc Đại Lộ Fremont
đến giao điểm với đường Eggers Drive; từ đó đi theo hướng Tây Nam dọc đường Eggers Drive
đến giao điểm với đường Logan Drive; từ đó đi theo hướng Đông Nam dọc đường Logan Drive
đến giao điểm với Đại Lộ Richmond; từ đó đi theo hướng Tây Nam dọc Đại Lộ Richmond đến
giao điểm với Đường Blacow; từ đó đi theo hướng Đông Nam dọc Đường Blacow đến giao điểm
với Đại Lộ Mowry; từ đó đi theo hướng Tây Nam dọc Đại Lộ Mowry đến giao điểm với Xa Lộ
Liên Tiểu Bang 880; từ đó đi theo hướng Tây Bắc dọc Xa Lộ Liên Tiểu Bang 880 đến điểm bắt
đầu.
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Khu 3:
Tất cả các khu vực của thành phố Fremont nằm trong ranh giới được mô tả như sau:
Bắt đầu ở góc cực Đông tại ranh giới thành phố Newark, điểm này hiện nằm tại giao điểm giữa
Đại Lộ Stevenson với Xa Lộ Liên Tiểu Bang 880; từ đó đi theo hướng Đông Bắc dọc Đại Lộ
Stevenson đến giao điểm với Cao Tốc Paseo Padre; từ đó đi theo hướng Tây Bắc dọc Cao Tốc
Paseo Padre đến giao điểm với Đại Lộ Walnut; từ đó đi theo hướng Đông Bắc dọc Đại Lộ
Walnut đến giao điểm với đường Civic Center Drive; từ đó đi theo hướng Tây Bắc dọc đường
Civic Center Drive đến giao điểm với Đại Lộ Mowry; từ đó đi theo hướng Đông Bắc dọc Đại Lộ
Mowry đến giao điểm với Cao Tốc Tiểu Bang 238, hay còn được gọi là Đại Lộ Mission; từ đó đi
theo hướng Tây Bắc dọc Đại Lộ Mission đến giao điểm với Đường Tàu Union Pacific; từ đó đi
theo hướng Đông Nam dọc Đường Tàu Union Pacific đến giao điểm với Lạch Alameda; từ đó đi
theo hướng Tây Nam dọc con lạch này đến ô văng Appletree Court; từ đó đi theo hướng Nam
dọc Appletree Court đến giao điểm với đường Riverwalk Drive; từ đó đi theo hướng Tây Nam
dọc đường Riverwalk Drive đến giao điểm với Cao Tốc Paseo Padre; từ đó đi theo hướng Nam
dọc Cao Tốc Paseo Padre đến giao điểm với Cao Tốc 84, hay còn được gọi là Đại Lộ Peralta; từ
đó đi theo hướng Tây Nam dọc Đại Lộ Peralta đến giao điểm với Đại Lộ Parish; từ đó đi theo
hướng Tây Nam dọc Đại Lộ Parish đến giao điểm với Đại Lộ Fremont; từ đó đi theo hướng
Đông Nam dọc Đại Lộ Fremont đến giao điểm với đường Eggers Drive; từ đó đi theo hướng Tây
Nam dọc đường Eggers Drive đến giao điểm với đường Logan Drive; từ đó đi theo hướng Đông
Nam dọc đường Logan Drive đến giao điểm với Đại Lộ Richmond; từ đó đi theo hướng Tây
Nam dọc Đại Lộ Richmond đến giao điểm với Đường Blacow; từ đó đi theo hướng Đông Nam
dọc Đường Blacow đến giao điểm với Đại Lộ Mowry; từ đó đi theo hướng Tây Nam dọc Đại Lộ
Mowry đến giao điểm với Xa Lộ Liên Tiểu Bang 880; từ đó đi theo hướng Đông Nam dọc Xa
Lộ Liên Tiểu Bang 880 đến điểm bắt đầu.
Khu 4:
Tất cả các khu vực đó của thành phố Fremont nằm ở phía Bắc và phía Đông của ranh giới được
mô tả sau đây:
Bắt đầu từ giao điểm của Xa Lộ Liên Tiểu Bang 680 với ranh giới Đông Bắc của thành phố
Fremont; từ đó đi theo hướng Tây Nam đến giao điểm với Đại Lộ Washington; từ đó đi theo
hướng Tây dọc Đại Lộ Washington đến giao điểm với Đường Driscoll; từ đó đi theo hướng
Đông Bắc dọc Đường Driscoll đến giao điểm với Cao Tốc Paseo Padre; từ đó đi theo hướng Tây
Bắc dọc Cao Tốc Paseo Padre đến giao điểm với Đại Lộ Walnut; từ đó đi theo hướng Đông Bắc
dọc Đại Lộ Walnut đến giao điểm với đường Civic Center Drive; từ đó đi theo hướng Tây Bắc
dọc đường Civic Center Drive đến giao điểm với Đại Lộ Mowry; từ đó đi theo hướng Đông Bắc
dọc Đại Lộ Mowry đến giao điểm với Cao Tốc Tiểu Bang 238, hay còn gọi là Đại Lộ Mission;
từ đó đi theo hướng Tây Bắc dọc Đại Lộ Mission đến giao điểm với Đường Tàu Union Pacific;
từ đó đi theo hướng Tây Nam và Tây Bắc dọc đường tàu nói trên đến giao điểm với Ranh Giới
thành phố Fremont.
Ngoại trừ các Khu 2 và 5, như được mô tả trong tài liệu này.
Khu 5:
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Tất cả các khu vực đó của thành phố Fremont nằm ở phía Nam của ranh giới được mô tả sau
đây:
Bắt đầu từ góc cực Đông tại ranh giới của thành phố Newark, điểm này là giao điểm của Đại Lộ
Stevenson và Xa Lộ Liên Tiểu Bang 880; từ đó đi theo hướng Đông Nam dọc Xa Lộ Liên Tiểu
Bang 880 đến giao điểm với Cao Tốc Auto Mall; từ đó đi theo hướng Đông Bắc dọc Cao Tốc
Auto Mall đến giao điểm với Xa Lộ Liên Tiểu Bang 680; từ đó đi theo hướng Đông Bắc dọc Xa
Lộ Liên Tiểu Bang 680 đến giao điểm với ranh giới thành phố Fremont.
Khu 6:
Tất cả các khu vực của thành phố Fremont nằm trong ranh giới được mô tả như sau:
Bắt đầu tại giao điểm của Đại Lộ Washington và Xa Lộ Liên Tiểu Bang 680; từ đó đi theo hướng
Nam dọc Xa Lộ Liên Tiểu Bang 680 đến giao điểm với Cao Tốc Auto Mall; từ đó đi theo hướng
Tây Nam dọc Cao Tốc Auto Mall đến giao điểm với Xa Lộ Liên Tiểu Bang 880; từ đó đi theo
hướng Tây Bắc dọc theo Xa Lộ Liên Tiểu Bang 880 đến giao điểm với Đại Lộ Stevenson; từ đó
đi theo hướng Đông Bắc dọc Đại Lộ Stevenson đến giao điểm với Cao Tốc Paseo Padre; từ đó đi
theo hướng Đông Nam dọc Cao Tốc Paseo Padre đến giao điểm với Đường Driscoll; từ đó đi
theo hướng Tây Nam dọc Đường Driscoll đến giao điểm với Đại Lộ Washington; từ đó đi theo
hướng Đông dọc Đại Lộ Washington tới điểm bắt đầu.
(b) Các khu hội đồng được nêu trong tiểu mục (a) sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khu được tu
chính hoặc bãi bỏ theo quy định của luật.
Đoạn 2.05.140

Lịch trình bầu cử đối với các chức vụ ủy viên hội đồng được bầu cử theo
khu.

(a) Các ủy viên hội đồng phải được bầu cử trong các Khu Hội Đồng 1, 2, 3, và 4 bắt đầu từ
cuộc Tổng Tuyển Cử Thành Phố vào tháng Mười Một, 2018 và mỗi bốn năm một lần sau
đó, trừ khi như được nêu trong Đoạn 2.05.140(b) và căn cứ theo các giới hạn nhiệm kỳ
được quy định tron Đoạn 2.05.100.
(b) Mặc dù được quy định trong tiểu đoạn (a) nói trên, và căn cứ theo tiểu đoạn (d) dưới đây,
ủy viên hội đồng được bầu cử từ Khu Hội Đồng 1 trong năm 2018 sẽ có nhiệm kỳ hai
năm.
(c) Các ủy viên hội đồng từ Khu Hội Đồng 5 và 6 phải được bầu cử kể từ cuộc Tổng Tuyển
Cử Thành Phố vào tháng Mười Một, 2020 và mỗi bốn năm một lần sau đó, chiếu theo các
hạn chế về nhiệm kỳ được quy định trong Đoạn 2.05.100.
(d) Ủy viên hội đồng được bầu cử từ Khu Hội Đồng 1 trong năm 2018 sẽ được bầu cử lại vào
tháng Mười Một năm 2020 và mỗi bốn năm một lần sau đó, chiếu theo các hạn chế về
nhiệm kỳ được quy định trong Đoạn 2.05.100.
ĐOẠN 2.

BẢN ĐỒ KHU

Bản đồ phác thảo các khu được mô tả trong Sắc Lệnh này được đính kèm là Phụ Lục 1 và được
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kết hợp với tài liệu tham khảo này. Nếu có mâu thuẫn giữa các mô tả trong Sắc Lệnh thuộc
Chương này và bản đồ được đính kèm tại đây, bản đồ sẽ được sử dụng ưu tiên. Nếu cần phải tạo
điều kiện thuận lợi cho việc thi hành Sắc Lệnh này, Quản Lý Thành Phố hoặc người được chỉ
định của Quản Lý THành Phố được quyền đưa ra các điều chỉnh kỹ thuật đối với ranh giới khu
mà không làm ảnh hưởng lớn đến dân số khu, tư cách đủ điều kiện tranh cử của ứng cử viên hay
tình trạng cư trú của công chức đã được bầu cử trong bất kỳ khu nào. Quản Lý Thành Phố phải
xin cố vấn của Luật Sư Thành Phố về các điều chỉnh kỹ thuật được coi là cần thiết và phải thông
báo cho Hội Đồng Thành Phố về các điều chỉnh cần thiết để thi hành bầu cử theo khu.
ĐOẠN 3.

CEQA

Hội Đồng Thành Phố kết luận rằng các tu chính được đề xuất đối với Bộ Luật Thành Phố
Fremont được miễn đáp ứng các yêu cầu của Đạo Luật Chất Lượng Môi Trường California
(CEQA) căn cứ theo Đoạn 15061(b)(3), Tựa Đề 14 của Bộ Luật Quy Định California do đây
không phải là dự án có khả năng gây ra tác động lớn tới môi trường.
ĐOẠN 4.

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

Sắc lệnh này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày được thông qua.
ĐOẠN 5.

TÍNH HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Nếu có bất kỳ đoạn, tiểu đoạn, câu, mệnh đề hay cụm từ nào của sắc lệnh này, vì bất kỳ lý do gì,
được tòa án có thẩm quyền xác định là không hợp lệ, thì quyết định đó không ảnh hưởng đến
tính hợp lệ của các phần còn lại của sắc lệnh này. Đoạn, tiểu đoạn, câu, mệnh đề hoặc cụm từ
đó, thay vào đó, sẽ được thay thế bằng các điều khoản tương ứng, nếu có, của Tựa Đề 24, Bộ
Luật Quy Định California. Hội Đồng Thành Phố của Thành Phố Fremont tại đây tuyên bố rằng
Hội Đồng đã thông qua sắc lệnh này và mỗi đoạn hoặc tiểu đoạn, câu, mệnh đề và cụm từ trong
đó, cho dù có bất kỳ một hay nhiều đoạn, tiểu đoạn, câu, mệnh đề hay cụm từ bị tuyên bố là
không hợp lệ.
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ĐOẠN 6.

CÔNG BỐ

Sắc lệnh này phải được công bố một lần trên tờ báo đang lưu hành bình thường, được in và công
bố tại Quận Alameda và được lưu hành trong Thành Phố Fremont, trong vòng mười lăm (15)
ngày kể từ ngày thông qua.
***
Pháp lệnh này đã được đưa ra trước Hội Đồng Thành Phố của Thành Phố Fremont tại cuộc họp
thường kỳ của Hội Đồng Thành Phố được tổ chức vào ngày _____ tháng ______, 2017 và cuối
cùng được thông qua tại cuộc họp thường kỳ của Hội Đồng Thành Phố được tổ chức vào
ngày _____ tháng ______, 2017 bởi số phiếu như sau:
PHIẾU THUẬN:
PHIẾU CHỐNG:
KHIẾM DIỆN:
PHIẾU TRẮNG:

_____________________________
Thị trưởng
CHỨNG THỰC:

__________________________________
Lục Sự Thành Phố

ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHÍNH
THỨC:

_____________________________
Trợ Lý Luật Sư Thành Phố
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Hội Đồng Thành Phố Fremont
3300 Capitol Avenue
Fremont, CA 94538
ĐÃ GỬI

Báo Cáo Của Nhân Viên (ID: 3128)

Cuộc họp: 13/06/17 19:00
Phòng/Ban: Văn Phòng của Quản Lý Thành Phố
Loại: Tu Chính & Thông Qua Bộ Luật
Các nhà tài trợ:
DOC ID: 3128

LẦN ĐỌC THỨ HAI VÀ THÔNG QUA SẮC LỆNH CỦA THÀNH PHỐ FREMONT ĐỂ
TU CHÍNH CHƯƠNG 2.05 BỘ LUẬT THÀNH PHỐ FREMONT VỀ CÁC CUỘC BẦU
CỬ ĐƯỢC TỔ CHỨC THEO QUY TRÌNH BẦU CỬ THEO QUẬN VÀ ĐƯA RA CÁC
THAY ĐỔI KỸ THUẬT VÀ TUÂN THỦ KHÁC
Người Liên Lạc:
Tên:
Jessica von Borck
Title:
Phụ Tá Quản Lý Thành Phố
Phòng/Ban: Văn Phòng của Quản Lý Thành
Phố
Điện Thoại: 510-248-4008
Email:
jvborck@fremont.gov

Susan Gauthier
Lục Sự Thành Phố
Văn Phòng Lục Sự Thành Phố
510-284-4076
sgauthier@fremont.gov

Tóm tắt: Vào ngày 21 tháng Ba, 2017, Thành Phố đã thông qua nghị quyết về ý định
chuyển tiếp từ bầu cử diện rộng sang bầu cử theo khu. Căn cứ theo Đoạn 10010, Bộ Luật
Bầu Cử, Thành Phố phải tổ chức năm (5) cuộc điều trần công cộng trong khoảng thời
gian luật định. Tại cuộc điều trần công cộng vào ngày 2 tháng Năm, 2017, Hội Đồng đã
quyết định tổ chức thêm một buổi điều trần nữa. Năm (5) buổi điều trần công cộng đầu tiên
đã được hoàn thành và cho phép Hội Đồng và cộng đồng tiến hành cân nhắc thành phần
khu cũng như trình tự bầu cử dự kiến. Cuộc điều trần vào ngày 6 tháng Sáu, 2017 là cuộc
điều trần bắt buộc lần thứ năm trong đó Hội Đồng đã chọn Bản Đồ C2-b là bản đồ ưu tiên
và đưa ra sắc lệnh xác lập bầu cử theo khu cũng như đưa ra các thay đổi kỹ thuật và tuân
thủ khác đối với Chương 2.05 của Bộ Luật Thành Phố Fremont. Tại cuộc điều trần công cộng
thứ sáu và cuối cùng, sắc lệnh hiện được đưa ra trước Hội Đồng để thông qua.
ĐÍNH KÈM:
•

Sắc Lệnh Sơ Thảo - Bầu Cử Theo Khu và Tu Chính

ĐỀ XUẤT: Thông qua sắc lệnh

Cập nhật: 7/6/2017 11:39 bởi Debra Margolis
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