
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO RẰNG SỐ ỨNG CỬ VIÊN ĐÃ KHÔNG NHIỀU HƠN  
SỐ GHẾ CHỨC VỤ SẼ ĐƯỢC BẦU 

NAY THÔNG BÁO rằng chiếu theo Điều § 10229 của Bộ Luật Bầu Cử của Tiểu 
Bang California liên quan đến Cuộc Tổng Tuyển Cử Thành Phố trong Thành Phố Rosemead sẽ 
tổ chức vào Thứ Ba, 3 tháng Ba, 2020. 

 
Tính đến lúc kết thúc thời gian ứng cử vào ngày 6 tháng Mười Hai, 2019, số ứng cử 

viên đã không nhiều hơn số ghế chức vụ sẽ được bầu 
Những cá nhân đã được đề cử là: 

 
 Sean Dang  
 
 Margaret Clark 
 
  
 
Rằng điều § 10229 của Bộ Luật Bầu Cử cho phép Hội Đồng Thành Phố thực hiện một 

trong những điều sau đây: 
 

1. Bổ nhiệm vào ghế chức vụ (những) người đã được đề cử. 
2. Bổ nhiệm vào ghế chức vụ bất kỳ một cử tri nào đủ tư cách bỏ phiếu nếu không  
có ai được đề cử. 
3. Tổ chức bầu cử nếu mộtt là không ai hoặc chỉ có một người được đề cử. 

 
Hội Đồng Thành Phố sẽ họp vào Thứ Ba, 17 tháng Mười Hai, 2019, để một là quyết 

định bổ nhiệm hoặc hai là chỉ thị tổ chức bầu cử.  Những người được đề cử, nếu có, sẽ đủ điều 
kiện nhậm chức và chịu chức y như đã được bầu cho chức vụ đó trong cuộc bầu cử thành phố. 

 
Nếu, cho đến ngày thứ 75 trước khi có cuộc bầu cử thành phố, không ai được bổ 

nhiệm vào các chức vụ chiếu theo (1) hoặc (2) trên đây thì cuộc bầu cử sẽ được tổ chức. 
 
Nếu Hội Đồng Thành Phố quyết định bổ nhiệm chiếu theo điều § 10229, của Bộ Luật 

Bầu Cử, Chánh Sự Thành Phố sẽ không nhận đơn có nội dung phát biểu của ứng cử viên được 
ghi vào phiếu và được nộp sau khi đã bổ nhiệm. 
 
 
 
______________________ 
Ericka Hernandez, Chánh Sự Thành Phố 
 
Ngày:  Thông Báo Dán Tại Các Địa Điểm Chỉ Định– Ngày 7 tháng 12, 2019 
Ngày Loan Báo–11 tháng 12, 2019 
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