
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

THÀNH PHỐ GARDEN GROVE VỚI KẾ HOẠCH AN TOÀN 
CÔNG CỘNG SAU KHI DỰ LUẬT O ĐƯỢC THÔNG QUA 

 

 

THÔNG TIN 
 

Vào ngày 6 tháng 11, 2018, cử tri tại Garden Grove đã thông qua Dự luật O, dự luật 
tăng thuế doanh thu một phần trăm (1%), dự đoán sẽ tạo ra khoảng 19 triệu đô la tài 

trợ hàng năm cho các dịch vụ an toàn công cộng và quan trọng trong thành phố. Dự 
luật O tập trung vào các lĩnh vực chính sau đây về an toàn công cộng: 
 

• Duy trì thời gian phản ứng khẩn cấp 9-1-1 
• Ngăn chặn cắt giảm nhân viên cảnh sát/ cứu hỏa/ nhân viên dịch vụ cứu cấp y tế 

• Duy trì tuần tra thành phố/ băng đảng/phòng chống ma túy của cảnh sát khu phố 
• Giải quyết vấn nạn người vô gia cư 

 
Dự luật O yêu cầu kiểm toán độc lập hàng năm và các khuyến nghị được đưa ra cho 
Hội đồng thành phố Garden Grove bởi một ủy ban giám sát cộng đồng. Dự luật O sẽ 

có hiệu lực vào ngày 1 tháng Tư, 2019.  Ngân quỹ sẽ không có sẵn cho đến tháng Bảy 
năm 2019. 

 
 

KẾ HOẠCH 

 
Các đề nghị sau đây cần nhận được sự chấp thuận của Hội đồng Thành phố trước khi 

thực hiện.  Các vị trí này được bổ sung thêm không loại trừ việc mướn thêm nhân   
viên đưa vào những vị trí đang còn trống. 

 
√ TUYỂN THÊM CẢNH SÁT 

 

• 10 nhân viên cảnh sát toàn thời gian 

• 1 trung sĩ cảnh sát toàn thời gian 
• 5 nhân viên hỗ trợ cảnh sát (nhân viên điều phối, chuyên viên hồ sơ, nhân  

    viên phục vụ cộng đồng) 
• Lập tức tập trung tuyển dụng các nhân viên nói song ngữ 
 

 
√ ĐỘI TÀI NGUYÊN ĐẶC BIỆT (SPECIAL RESOURCES TEAM) GIẢI QUYẾT   

    VẤN ĐỀ VÔ GIA CƯ 
 

 • 1 nhân viên cảnh sát toàn thời gian thuộc đội tài nguyên đặc biệt (SRT) 

 
 
 



 

 
 

 
√ YÊU CẦU ĐỀ XUẤT NÂNG CẤP AN TOÀN CÔNG CỘNG DÀI HẠN 
 

 Lập RFP (Request for Proposal) để bảo đảm các công ty thiết kế cho kế 
hoạch nâng cấp cơ sở 30 năm. 

 

√ ỦY BAN PHỤ TRÁCH GIÁM SÁT 

 
 Trình bày các đề xuất cho Hội đồng Thành phố vào đầu năm 2019 việc lựa chọn 

 Ủy ban giám sát cộng đồng cho Dự Luật O.  Ủy ban sẽ phụ trách tư vấn, 
 đưa ra những khuyến nghị cho Hội đồng Thành phố và làm thế nào để Dự Luật 
 O được áp dụng cho các dịch vụ thiết yếu phục vụ trong Thành phố. 

 
 Để biết thêm thông tin về Dự Luật O, cùng với những cập nhật trong tương lai 

 cho Kế hoạch An toàn Công cộng, hãy truy cập vào trang web Thành phố tại 
 www.ggcity.org. 


