THÀNH PHỐ COSTA MESA
THÔNG BÁO NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ VÀO CHỨC VỤ CÔNG
VÀ NHỮNG DỰ LUẬT ĐƯỢC BỎ PHIẾU VÀO
NGÀY 8 THÁNG MƯỜI MỘT, 2016
Tại đây xin thông báo rằng những người dưới đây đã được đề cử vào chức vụ được chỉ định và sẽ
được bầu vào trong Cuộc Bầu Cử Khoáng Đại Địa Phương tổ chức ở Thành Phố Costa Mesa vào
Ngày Thứ Ba, Mồng 8 Tháng Mười Một, 2016.
Đối với Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố
Xin Bầu Không Quá Ba (3) Ứng cử viên cho Chức vụ 4 năm:
John Stephens
Lee Ramos
Jay Humphrey
Sandra L. “Sandy” Genis
Steve Mensinger
Al Melone
Allan R. Mansoor

NHỮNG DỰ LUẬT ĐƯỢC BỎ PHIẾU
Tại đây xin thông báo là các dự luật dưới đây sẽ được bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử Khoáng đại Hợp
nhất sẽ được tổ chức tại Thành phố Costa Mesa vào ngày Thứ Ba, ngày 8 tháng Mưòi Một, 2016:
Dự luật “V”
Sắc lệnh, cho phép hoạt động lên đến tám doanh nghiệp về cần sa y tế (cần sa) với sáu phần trăm
thuế trên cần sa y tế (ước tính doanh thu thuế hàng năm từ $48,000 đến $912,000); thuế một phần
trăm trên các sản phẩm khác; miễn giấy phép; với điều lệ không được thay đổi bởi Hội đồng Thành
phố, ngoại trừ gia tăng các doanh nghiệp; ưu tiên cho các doanh nghiệp trước; và địa điểm giới hạn
vào khu vực thương mại và công nghiệp, có nên được thông qua hay không? Có ____ Không____
Dự luật “W”
Sắc lệnh, cho phép hoạt động lên đến bốn doanh nghiệp cần sa y tế với sáu phần trăm thuế trên cần
sa y tế (ước tính doanh thu thuế hàng năm từ $24,000 đến $456,000); đòi hỏi giấy phép đặc biệt của
ngành công nghiệp; đòi hỏi giấy phép điều hành; với điều lệ có thể thay đổi bởi Hội đồng Thành phố
kể cả gia tăng các doanh nghiệp; ưu tiên cho các doanh nghiệp trước; và địa điểm giới hạn vào khu
vực thương mại và công nghiệp, có nên được thông qua hay không? Có ____ Không____
Dự luật “X”
Sắc lệnh, cho phép việc sản xuất, chế biến, phân phối sỉ, chuyên chở và nghiên cứu, phát triển và
thử nghiệm, trong các khu sản xuất và công nghiệp phía bắc của South Coast Dr. và phía tây của
Harbor Blvd., với giấy phép sử dụng và giấy phép kinh doanh có điều kiện, kể cả các điều kiện kiểm
tra lý lịch, an ninh địa điểm, hồ sơ kinh doanh, có thể sửa đổi bởi Hội đồng Thành phố, và các khoản
thu thuế 6% tổng doanh thu hàng năm (doanh thu hàng năm ước tính là $48,000- $912,000), có nên
được thông qua không? Có ____ Không____
Dự luật “Y”
Sắc lệnh, đòi hỏi cử tri chấp thuận các dự án phát triển đòi hỏi sự thông qua, tu chính, thay đổi hoặc
thay thế của Kế hoạch Chung, Luật Quy hoạch, một kế hoạch cụ thể, hoặc một kế hoạch che phủ, và
tạo thêm trên 200 chuyến đi, làm tăng khối lượng/công suất của các ngã tư, thay đổi việc sử
dụng/mức độ dịch vụ của các ngã tư, tăng thêm 40 hoặc nhiều hơn đơn vị ở, thêm 10,000 foot

vuông. "sử dụng không gia cư”, hoặc thay đổi từ sự sử dụng công thành sử dụng cá nhân theo các
điều kiện rõ ràng, có nên được thông qua không?,Có ____ Không____
Dự luật “Z”
Dự luật của Costa Mesa về Phát triển Cộng đồng Hợp lý và Phát triển tài trợ Không gian Thông
thoáng và Giải Trí, phê chuẩn quy định sử dụng đất đai hiện tại của Thành phố, đảm bảo rằng
khoảng 25% của Bệnh viện Phát Triển Tiểu bang trên đường Harbor Boulevard sẽ được ấn định là
không gian thông thoáng thụ động hoặc giải trí, và thiết lập một khoản phí trả bởi các nhà phát triển
với mục đích tài trợ không gian thông thoáng và giải trí mới thiết thực, và các tiện ích công viên công
cộng nội trong Thành phố, có nên được thông qua không?
Có ____ Không____
Dự luật “AA”
Một sắc lệnh đòi hỏi cử tri chấp thuận 1) xây dựng các sân chơi, sân thể thao, các thềm/tường chắn
để ngắm cảnh, cầu thang để tiếp cận các dốc đứng, nhà vệ sinh mới, bãi đỗ xe, bảo tàng viện/tòa
nhà đa năng, lối đi và cầu cho người bộ hành; 2) tăng giờ công viên mở cửa cho các sự kiện cộng
đồng; 3) lắp đặt đèn trong bãi đậu xe; hoặc 4) các cấu trúc khác lâu dài tại Fairview Park, có nên
được thông qua không?
Có ____ Không____
Dự luật “BB”
Dự luật của Costa Mesa Cấm Sân Thể thao tại Fairview Park, trong đó nghiêm cấm sự phát triển
Sân Thể thao tại Fairview Park trừ khi được chấp thuận qua một cuộc dân cử, và cho phép thực hiện
Sử dụng Giải trí Thụ động tại Fairview Park kể cả những sử dụng được ghi trong Kế hoạch Tổng thể
cho Fairview Park (như là sân chơi, khu picnic, những đường mòn đi xe đạp, cách tiếp cận xe buýt,
và khu vực ngắm cảnh), có nên được thông qua không? Có ____ Không____
Dự luật “EE”
Các thành viên của cơ quan lập pháp thuộc Thành phố Costa Mesa có nên được bầu theo quận như
mô tả trong Sắc lệnh số 16-05, thành lập sáu quận có địa lý bằng nhau, và chức Thị trưởng của
Thành phố Costa Mesa được bầu trên căn bản toàn thành phố cho một nhiệm kỳ hai năm bởi các cử
tri của toàn thành phố, cho tối đa hai nhiệm kỳ hay không? Có ____ Không____
Brenda Green
Lục sự, Thành phố Costa Mesa
Công bố: Ngày 29 tháng Chín, 2016

