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TỔNG QUẢN TRỊ THÀNH PHỐ LÊN KẾ HOẠCH AN TOÀN 

CÔNG CỘNG SAU KHI DỰ LUẬT O THÔNG QUA 

 

Thứ Ba vừa qua, ngày 18 tháng 12, 2018, Tổng quản trị Thành phố ông Scott 

Stiles đã tổ chức một cuộc họp báo để thông báo về việc triển khai ngay lập tức kế 

hoạch an toàn công cộng của Thành phố sau khi Dự luật O thông qua, dự luật tăng 

thuế doanh thu một phần trăm (1%) đã được 65% cử tri của Garden Grove thông 

qua vào Tháng 11, sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng Tư, 2019.  

 Kế hoạch sẽ tập trung vào: tuyển dụng thêm 16 sĩ quan cảnh sát và nhân 

viên hỗ trợ cảnh sát; bổ sung một sĩ quan cảnh sát toàn thời gian cho lực lượng đặc 

nhiệm vô gia cư SRT (Đội tài nguyên đặc biệt); việc tạo ra một RFP (request for 

proposal) để cải thiện cơ sở cảnh sát dài hạn; và thành lập Ủy ban Giám sát         

Dự luật O vào đầu năm 2019.  

Ông Tổng Quản trị Thành phố đã khai mạc hội nghị bằng cách cảm ơn cộng 

đồng Garden Grove vì đã hỗ trợ Dự luật O. Ông chia sẻ, “Trước tiên, chúng tôi 

muốn cảm ơn cộng đồng vì đã tin tưởng Thành phố để sử dụng doanh thu Dự luật O 

và đảm bảo các phục vụ cộng đồng được tiếp tục tại Garden Grove.” 

Theo ông Stiles, Thành phố sẽ lập tức bắt đầu các nỗ lực tuyển dụng để đảm 

nhận các vị trí sau: mười sĩ quan cảnh sát toàn thời gian; một trung sĩ cảnh sát 

toàn thời và năm nhân viên hỗ trợ cảnh sát  (điều phối viên, chuyên viên hồ sơ, 

nhân viên phục vụ cộng đồng).               

THÔNG TIN 

Từ Thành Phố Garden Grove 
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Cảnh sát trưởng Garden Grove, ông Todd Elgin, cũng chia sẽ tại buổi họp báo 

tầm quan trọng  để gia tăng các sĩ quan cảnh sát và nhân viên dân sự, với lý do số 

lượng cảnh sát tuyên thệ giảm và không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của 

Garden Grove, gần 180,000 cư dân, do hạn chế về ngân sách. 

“Từ năm 1997 đến năm 1998, số lượng cảnh sát tuyên thệ của Garden Grove 

lên tới xấp xỉ 175.  Ngày nay, chúng tôi còn 168 nhân viên.  Điều đó nói lên chúng 

tôi thiếu nhân viên phục vụ.  Dự luật O sẽ hỗ trợ chúng tôi hiệu quả hơn với việc đối 

đầu với tỷ lệ tội phạm gia tăng và xử lý tệ nạn vô gia cư tại Thành phố,” Sở trưởng 

Cảnh sát chia sẻ. 

Ông Stiles cũng tuyên bố thành lập một nhóm nội bộ để phát triển 

RFP (request for proposal) để bảo đảm các công ty sẽ thiết kế và nâng cấp cần thiết 

cho sở cảnh sát hiện tại trong vòng 30 năm tới.  Theo Sở trưởng cảnh sát Todd 

Elgin, trụ sở cảnh sát trong Trung tâm hành chính Garden Grove đã 50 năm cũ và 

không được sửa sang, không phù hợp để chứa thêm nhân viên cảnh sát. 

Thị trưởng Garden Grove Steve Jones và các thành viên của Hội đồng thành 

phố Garden Grove cũng sẵn sàng hỗ trợ cho kế hoạch.   Mọi kế hoạch phải được Hội 

đồng thành phố Garden Grove chấp thuận trước khi thực hiện. 

“Đây là những gì cộng đồng của muốn, và đó là những gì chúng tôi đã nói 

chúng tôi sẽ thực hiện.  Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ hết lòng, cũng như sự hỗ trợ 

của các đồng nghiệp Hội đồng thành phố của tôi,” ông thị trưởng Steve Jones chia 

sẻ trong buổi họp báo. 

Để biết thêm thông tin về Dự luật O, cũng như các cập nhật trong tương lai 

cho kế hoạch an toàn công cộng, hãy truy cập trang web của Thành phố tại 

www.ggcity.org.  Để xem hình ảnh và thông tin từ cuộc họp báo ngày Thứ Ba, xin 

coi tại trang Facebook Garden Grove City Hall.       

http://www.ggcity.org/

