
ĐÂY LÀ THÔNG BÁO rằng Hội đồng thành phố thống nhất một cuộc bầu cử 
đặc biệt sẽ được tổ chức tại thành phố Hayward vào thứ Ba 8 tháng 11, năm 2016, 
cùng với cuộc tổng tuyển cử. Hội đồng thành phố nhất trí đề xuất đưa nghị quyết 
số 16-154, với cùng mục tiêu với Biện pháp___sau, như đã được giới thiệu bởi 
Nghị viên thành phố Mendall, cho cử tri của thành phố Hayward:

 CHỨC NĂNG LÁ PHIẾU

ĐỂ GIẢM THÂM HỤT NGÂN SÁCH VÀ KIỂM SOÁT TOÀN BỘ, DỰ LUẬT SẼ 
GIAO QUYỀN CHO THÀNH PHỐ HAYWARD ĐƯỢC BAN HÀNH MỘT PHÁP 
LỆNH THUẾ MỚI KHÔNG VƯỢT QUÁ 15% THUẾ BÁN HÀNG CHO TẤT 
CẢ SẢN PHẨM LIÊN QUAN ĐẾN CẦN SA HAY QUYỀN SỬ DỤNG CẦN SA 
CỦA NGƯỜI LỚN. NẾU THÀNH PHỐ HAYWARD SẼ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT 
ĐỘNG KINH DOANH CẦN SA TỪ VIỆC TRỒNG, PHÂN PHỐI, SẢN XUẤT VÀ 
BÁN LẺ CẦN SA HOẶC SẢN PHẨM CHIẾT XUẤT TỪ NÓ, THÌ LOẠI THUẾ 
NÀY SẼ CỘNG THÊM VÀO MỌI LOẠI THUẾ KHÁC ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG 
BỞI THÀNH PHỐ HAYWARD HAY TIỂU BANG CALIFORNIA?  

Các văn kiện hoàn chỉnh của biện pháp này được lưu trữ  trong hồ sơ tại văn phòng 
thư ký thành phố, 777 B street, Hayward, và có sẵn trên trang web của thành phố 
ở http://www.hayward-ca.gov.

THÔNG BÁO CÓ THÊM  bởi thư ký thành phố, căn cứ vào các quy định tại mục 
9285 và 9286 của bộ luật bầu cử tiểu bang California, mà thời hạn sau đây được 
niêm yết dưới đây là hạn chót về các biện luận phản bác và bác bỏ các biện pháp 
xuất hiện trên lá phiếu dành cho cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 08 
tháng 11 năm 2016, có thể gửi đến thư ký thành phố để in và phân phối cho các cử 
tri theo đúng luật pháp đòi hỏi: 

Hạn chót nộp biện luận phản bác:   5:00 PM, thứ ba,   9 tháng tám 2016 
Hạn chót nộp biện luận bác bỏ:    5:00 PM, thứ sáu 19 tháng tám 2016 

Biện luận chính phản bác, không quá 300 từ trong chiều dài, Biện luận bác bỏ, 
không quá 250 từ trong chiều dài, phải được gửi đến các thư ký thành phố, 777 B 
street, Hayward, đúng hoặc trước thời hạn. Các biện luận này được giữ bí mật cho 
đến sau thời hạn nộp hồ sơ. Lập luận không thể thay đổi sau thời hạn.

THÔNG BÁO CÓ THÊM sẽ ấn định một thời gian 10 ngày cho công chúng kiểm 
tra xem xét các luận cứ nói trên, trong thời gian này, bất cứ cử tri đã đăng ký bỏ 
phiếu, hoặc các viên chức bầu cử, có thể tìm một nhiệm vụ lệnh hoặc một lệnh yêu 
cầu phải sửa đổi hoặc xóa bất kỳ hoặc tất cả các tài liệu.
Thời gian xem xét cho lập luận là: lập luận chính bắt đầu ngày 9 tháng 8 và kết 
thúc lúc 12PM ngày 19 tháng 8, 2016. Bác bỏ biện luận bắt đầu ngày 19 tháng 8 
và kết thúc lúc 12PM ngày 29 tháng 8, 2016. Thời gian xem xét cho các phân tích 
vô tư bắt đầu vào ngày 29 tháng 7 và kết thúc vào ngày 08 tháng 8 2016. Thông 
tin về cuộc bầu cử và các biện pháp đã có sẵn trang web thành phố tại http://www.
hayward-ca.gov. Để biết thêm thông tin xin gọi (510) 583-4400. 

Trong ngày bầu cử 08 tháng 11, 2016, các phòng phiếu sẽ được mở cửa 
từ 07AM đến 08PM. 

Ngày: 05 tháng tám năm 2016 
Miriam Lens, Thư ký Thành Phố 
Thành Phố Hayward

THÀNH PHỐ HAYWARD
THÔNG BÁO DỰ LUẬT MỚI VÀO 08 THÁNG 11 NĂM 2016 

TỔNG TUYỂN CỬ ĐỊA PHƯƠNG VÀ HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ TRANH LUẬN


