
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

THÔNG BÁO VỀ BUỔI ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI 
TRƯỚC UỶ BAN QUY HOẠCH 
CỦA THÀNH PHỐ ROSEMEAD 
VÀO NGÀY 3 THÁNG 10, 2022 

 

 
NAY THÔNG BÁO RẰNG Ủy ban Quy hoạch Rosemead sẽ tiến hành một phiên điều trần công khai tại Cuộc 
họp thường kỳ của Ủy ban Quy hoạch vào Thứ Hai, ngày 3 tháng 10 năm 2022, lúc 7:00 tối, tại Tòa thị 
chính Rosemead, tọa lạc tại 8838 East Valley Boulevard, Rosemead. Ý kiến công khai từ xa sẽ nhận được 
bằng cách gọi (626) 569-2100 hoặc qua email tại publiccomment@cityofrosemead.org trước 5:00 chiều ngày 
3 tháng 10 năm 2022. Tùy chọn cuộc gọi điện thoại trực tiếp cũng có thể được yêu cầu bằng cách gọi số 
được cung cấp ở trên. Tất cả các bình luận đều là hồ sơ công khai và sẽ được ghi lại trong hồ sơ chính thức 
của Thành phố. Nếu bạn có yêu cầu chỗ được đáp ứng theo ADA, vui lòng liên lạc với Ericka Hernandez, 
Chánh sự thành phố, theo số (626) 569-2100. 

TRƯỜNG HỢP SỐ: ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ (DR) 22-01 – Vivian Nguyen đã nộp đơn xin Đánh giá Thiết kế, 
yêu cầu được xây dựng một đơn vị nhà ở 2,693 bộ vuông, với một ga ra hai ô tô riêng biệt. Việc cấp Một Kế 
hoạch Địa điểm Tùy ý và Xem xét Thiết kế là cần thiết cho bất kỳ đơn vị nhà ở nào được xây dựng bằng 
hoặc vượt quá hai nghìn năm trăm (2,500) bộ vuông của khu vực sinh hoạt phát triển. Địa điểm chủ đề nằm 
ở 3703 Strang Avenue (APN:  8593-031-025) trong khu dân cư một gia đình (R-1). 

XÁC ĐỊNH MÔI TRƯỜNG: Điều 15303 của Đạo luật Chất lượng Môi trường California miễn trừ các dự án 
bao gồm xây dựng và vị trí của số lượng hạn chế các cơ sở hoặc cấu trúc mới, nhỏ; lắp đặt các thiết bị và cơ 
sở nhỏ mới trong các cấu trúc nhỏ; và chuyển đổi các cấu trúc nhỏ hiện có từ sử dụng này sang mục tiêu 
khác, trong đó chỉ có những sửa đổi nhỏ được thực hiện ở bên ngoài cấu trúc. Theo đó, Đánh giá Thiết kế 
22-01 được phân loại là Miễn trừ Phân loại Hạng 3, chiếu theo Mục 15303 của Hướng dẫn Đạo luật Chất 
lượng Môi trường California. 
 
Chiếu theo Bộ luật Chính phủ Mục 65009(b), nếu vấn đề này sau đó bị thách thức tại tòa án, thách thức có 
thể chỉ giới hạn ở những vấn đề được nêu ra tại phiên điều trần công khai được mô tả trong thông báo này 
hoặc bằng văn bản thư từ được gửi đến Thành phố Rosemead tại hoặc trước phiên điều trần công khai.   
 
Để biết thêm chi tiết về đề xuất này, vui lòng liên hệ với Kinson Wong, Trợ lý Kế hoạch gia theo số (626) 
569-2252 hoặc kwong@cityofrosemead.org.  Ngoài ra, Chương trình nghị sự và Báo cáo nhân sự của Ủy 
ban Kế hoạch sẽ có trên trang web của Thành phố theo "Lịch thành phố" (www.cityofrosemead.org) vào 
cuối ngày thứ Năm, ngày 29 tháng 9 năm 2022. Bất kỳ người nào quan tâm đến các quy trình thủ tục trên 
có thể hiện diện tại thời điểm và địa điểm được chỉ định ở trên để làm chứng ủng hộ hoặc chống đối (các) 
mục được chỉ định trong thông báo này. 
_____________________________________________ 
Ngày thông báo và công bố: ngày 22 tháng 9 năm 2022 
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