THÔNG BÁO CHO CỬ TRI VỀ NGÀY MÀ SAU ĐÓ KHÔNG CÓ
BIỆN LUẬN ỦNG HỘ HOẶC CHỐNG LẠI MỘT DỰ LUẬT CỦA THÀNH PHỐ
ĐƯỢC NỘP CHO LỤC SỰ THÀNH PHỐ ANAHEIM
ĐÂY LÀ THÔNG BÁO RẰNG Cuộc Tổng Tuyển cử địa phương sẽ được tổ chức tại Thành phố
Anaheim vào ngày 8 tháng 11 năm 2022, Tại đó sẽ nộp các dự luật sau cho các cử tri:
THUẾ KHÁCH SẠN ANAHEIM. Thuế tạm trú hiện hành của Thành phố, là thuế tính vào
những người ở phòng khách sạn/nhà nghỉ, có nên được cập nhật để yêu cầu các công ty trực
tuyến và các công ty du lịch khác thu và giảm thuế trên toàn bộ thuế suất được tính cho khách
cho chỗ ở, tạo ra lên đến 3 triệu đô la hàng năm để được sử dụng cho các dịch vụ tổng quát của
Thành phố, chẳng hạn như cảnh sát, đáp ứng khẩn cấp và cứu hỏa, bảo trì đường phố, dịch vụ
cho thanh thiếu niên/người cao niên và công viên, cho đến khi các cử tri kết thúc không?
(Để có bản sao của sắc lệnh tiên khởi, xin vui lòng liên lạc với Văn phòng Lục sự Thành phố theo số
(714) 765-5166 và một bản sao sẽ được cung cấp miễn phí; hoặc truy cập một bản sao trên trang web
của Thành phố tại anaheim.net/elections)
1.

Phân tích khách quan: THÔNG BÁO NÊU THÊM rằng theo Đoạn 5 của Quyết nghị số 2022071 của Hội đồng Thành phố và Đoạn 9280 của Bộ luật Bầu cử, phân tích khách quan được
chuẩn bị bởi Luật sư Thành phố của dự luật tiên khởi sẽ được nộp tại Văn phòng Lục sự Thành
phố không muộn hơn 5:00 chiều, Thứ Ba, ngày 26 tháng 7, 2022.

2.

Biện luận trực tiếp: THÔNG BÁO NÊU THÊM rằng theo Đoạn 5 của Quyết nghị số 2022-071
của Hội đồng Thành phố và Đoạn 9282 của Bộ luật Bầu cử, bất kỳ và tất cả các biện luận trực
tiếp ủng hộ và chống lại dự luật tiên khởi sẽ được nộp tại Văn phòng Lục sự Thành phố không
muộn hơn 5:00 chiều, Thứ Ba, ngày 26 tháng 7, 2022. Tất cả các biện luận sẽ được kèm theo
thông tin được nêu trong Đoạn 9283 của Bộ luật Bầu cử.

3.

Thay đổi và Rút lại: THÔNG BÁO NÊU THÊM rằng theo Đoạn 5 của Quyết nghị số 2022071 của Hội đồng Thành phố và Đoạn 9286 của Bộ luật Bầu cử, mọi thay đổi đối với hoặc rút
lại bất kỳ biện luận lá phiếu nào phải được nộp tại Văn phòng Lục sự Thành phố không muộn
hơn 5:00 chiều, Thứ Ba, ngày 26 tháng 7, 2022.

4.

Bác bỏ: THÔNG BÁO NÊU THÊM rằng theo Đoạn 6 của Quyết nghị số 2022-071 của Hội
đồng Thành phố và Đoạn 9285 của Bộ luật Bầu cử, bất kỳ và tất cả các biện luận bác bỏ ủng
hộ và chống lại dự luật tiên khởi sẽ được nộp tại Văn phòng Lục sự Thành phố không muộn
hơn 5:00 chiều, Thứ Sáu, ngày 5 tháng 8, 2022. Tất cả các biện luận sẽ được kèm theo thông
tin được nêu trong Đoạn 9285 của Bộ luật Bầu cử.

5.

Duyệt xét công khai: THÔNG BÁO NÊU THÊM rằng bất kỳ sắc lệnh, phân tích khách quan
hoặc biện luận trực tiếp nào được nộp theo thẩm quyền của bộ luật bầu cử sẽ có sẵn để được
xem xét công khai tại Văn phòng Lục sự Thành phố Anaheim trong không ít hơn 10 ngày theo
lịch kể từ hạn chót nộp biện luận và phân tích. Bất kỳ biện luận bác bỏ nào được nộp theo thẩm
quyền của bộ luật bầu cử sẽ có sẵn để được xem xét công khai tại Văn phòng Lục sự Thành
phố Anaheim trong không ít hơn 10 ngày theo lịch kể từ hạn chót nộp biện luận bác bỏ.

Đã ban hành.

Theresa Bass
Lục sự Thành phố
Ngày: July 13, 2022

