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QUYẾT NGHỊ SỐ 20-051
QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ CỦA THÀNH PHỐ
POWAY, CALIFORNIA, TU CHÍNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ CỦA
THÀNH PHỐ CHO KẾ HOẠCH CỤ THỂ VỀ VÙNG NÔNG TRẠI
TẠI POWAY (SPP) 18-001 (TU CHÍNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ
(GPA) 19-001); LÔ ĐẤT THẨM ĐỊNH SỐ 273-110-07-00, 273-11008-00 VÀ 273-110-18-00
XÉT RẰNG, Kế Hoạch Cụ Thể về Vùng Nông Trại tại Poway có các định nghĩa, quy hoạch
sử dụng đất, tiêu chuẩn phát triển và hướng dẫn thiết kế hình thành nên khung chính sách để
định hướng cho việc phát triển địa ốc;
XÉT RẰNG, Kế Hoạch Cụ Thể về Vùng Nông Trại tại Poway yêu cầu rằng Thành Phố
cũng phải tu chính Kế Hoạch Tổng Thể và Sắc Lệnh Phân Vùng của Thành Phố, bao gồm Bản
Đồ Sử Dụng Đất trong Kế Hoạch Tổng Thể và Bản Đồ Phân Vùng;
XÉT RẰNG, Kế Hoạch Cụ Thể về Vùng Nông Trại tại Poway sẽ có các quy hoạch sử
dụng đất và phân vùng, các tiêu chuẩn phát triển và hướng dẫn thiết kế để phát triển tương lai
trong phạm vi khu vực của Kế Hoạch Cụ Thể;
XÉT RẰNG, các tu chính đã đề xuất bảo đảm tính nhất quán giữa Kế Hoạch Cụ Thể về
Vùng Nông Trại tại Poway và Kế Hoạch Tổng Thể của Thành Phố;
XÉT RẰNG, vào ngày 16 tháng Sáu năm 2020, Hội Đồng Thành Phố của Thành Phố
Poway cũng đã xem xét phê chuẩn Kế Hoạch Cụ Thể về Vùng Nông Trại tại Poway (SPP) 18001 và các quyền pháp lý đi kèm Thay Đổi Phân Vùng (ZC) 19-001, Tu Chính Sắc Lệnh Phân
Vùng (ZOA) 20-001, Bản Đồ Phân Lô Dự Kiến (TTM) 19-002, Duyệt Xét Phát Triển Địa Ốc (DR)
19-001, và Đơn Xin Giấy Phép Sử Dụng Có Điều Kiện (CUP) 19-005 cũng như việc cấp chứng
nhận Báo Cáo Tác Động Môi Trường Chính Thức (FEIR) (EA 19-001), một yêu cầu thông qua
kế hoạch cụ thể, phân lô 117 mẫu đất và xây cất 160 ngôi nhà có tiện nghi giải trí, trồng trọt và
thương mại và tu chính việc quy hoạch sử dụng đất theo quy định trong Kế Hoạch Cụ Thể tại
StoneRidge Country Club đã ngừng hoạt động.
XÉT RẰNG, đoạn 65350, và các phần tiếp theo của Bộ Luật Chính Quyền California mô
tả các quy trình thủ tục để tu chính Kế Hoạch Tổng Thể;
XÉT RẰNG, vào ngày 16 tháng Sáu năm 2020, Hội Đồng Thành Phố đã tổ chức một buổi
điều trần công khai đã được thông báo thỏa đáng để tiếp nhận góp ý của công chúng, kể cả ý
kiến ủng hộ và phản đối, liên quan đến vấn đề này; và
XÉT RẰNG, Hội Đồng Thành Phố đã đọc và cân nhắc báo cáo lịch trình của đề án, bao
gồm cả tài liệu đính kèm, và đã cân nhắc tất cả các bằng chứng khác được đệ trình tại buổi điều
trần công khai.
sau:

VÌ THẾ, NAY, Hội Đồng Thành Phố của Thành Phố Poway ĐƯA RA QUYẾT NGHỊ như
ĐOẠN 1:

Những chi tiết trên là đúng sự thực và chính xác.
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ĐOẠN 2:
Báo Cáo Tác Động Môi Trường Chính Thức (FEIR) (EA 19-001) đã được
soạn thảo cho Kế Hoạch Cụ Thể về Vùng Nông Trại tại Poway (SPP) 18-001 và các quyền pháp
lý đi kèm trong Thay Đổi Phân Vùng (ZC) 19-001, Tu Chính Sắc Lệnh Phân Vùng (ZOA) 20-001,
Tu Chính Kế Hoạch Tổng Thể (GPA) 19-001, Bản Đồ Phân Lô Dự Kiến (TTM) 19-002, Duyệt Xét
Phát Triển (DR) 19-001 và Đơn Xin Giấy Phép Sử Dụng Có Điều Kiện (CUP) 19-005. Hội Đồng
Thành Phố đã phê chuẩn FEIR tại buổi điều trần công khai đã được thông báo thỏa đáng vào
ngày 16 tháng Sáu năm 2020. Việc tu chính Kế Hoạch Tổng Thể này là phần bổ sung và nhất
quán với SPP 18-001 và là quyền pháp lý quy định để cho phép việc phát triển dự án Vùng Nông
Trại tại Poway, theo phân tích cụ thể trong FEIR. GPA 19-001 được Hội Đồng Thành Phố phê
chuẩn kèm theo việc phê chuẩn toàn bộ dự án Vùng Nông Trại tại Poway vào ngày 16 tháng Sáu
năm 2020.
ĐOẠN 3:
Hội Đồng Thành Phố kết luận rằng tu chính Kế Hoạch Tổng Thể nhất quán
với SPP 18-001, ZOA 20-001 và tương ứng với ZC 19-001, và sẽ duy trì sự tương thích của việc
sử dụng đất với các công trình địa ốc chung quanh.
ĐOẠN 4:
Hội Đồng Thành Phố nay phê chuẩn GPA 19-001, tu chính quy hoạch sử
dụng đất trong Kế Hoạch Tổng Thể của địa điểm dự án từ OS-R đến PC-9, và tu chính một vài
phần nhất định trong Bộ Luật Thành Phố, theo sự thông qua của cử tri Thành Phố Poway tại Kỳ
Tổng Tuyển Cử Tháng Mười Một 2020, cụ thể như sau. Phần xóa bỏ được thể hiện bằng dấu
gạch ngang chữ và phần bổ sung được thể hiện bằng dấu gạch dưới.
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ĐOẠN 5:
Bảng III-2 trên Trang 9 của Yếu Tố Phát Triển Cộng Đồng trong Kế Hoạch
Tổng Thể sẽ được tu chính như sau:
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ĐOẠN 6:
Trang 13 của Yếu Tố Phát Triển Cộng Đồng trong Kế Hoạch Tổng Thể sẽ
được tu chính như sau:
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ĐOẠN 7:
Trang 7 của Yếu Tố Cơ Sở Công Cộng trong Kế Hoạch Tổng Thể sẽ được tu
chính như sau:

Toàn Bộ Bản Văn Của Dự Luật P

QUYẾT NGHỊ Số 20-051
Trang 6

ĐOẠN 8:
Trang 8 của Yếu Tố Cơ Sở Công Cộng trong Kế Hoạch Tổng Thể sẽ được tu
chính như sau:
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ĐOẠN 9:
Đương đơn phải bảo vệ, bảo đảm và không truy cứu Thành Phố,
các viên chức, công chức và nhân viên của Thành Phố bất kỳ và tất cả các khiếu nại, kiện tụng,
tố tụng, đòi hỏi bồi thường, phán quyết hoặc chi phí, bao gồm lệ phí luật sư thỏa đáng, gọi chung
là "Khiếu Nại" đối với Thành Phố hoặc các viên chức, công chức và nhân viên của Thành Phố,
liên quan đến bất cứ khía cạnh nào của việc phê chuẩn dự án được quy định trong quyết nghị
này, bao gồm nhưng không giới hạn trong, bất cứ hành động công kích, bãi bỏ, làm mất hiệu lực,
chất vấn hoặc hủy bỏ quyết định phê duyệt phát triển này (bao gồm nhưng không giới hạn trong
SPP 18-001, ZC 19-001, ZOA20-001, GPA 19-001, TTM 19-002, DR 19-001, và CUP 19-005) và
bất cứ tài liệu hoặc quyết định nào về môi trường đã được đưa ra chiếu theo CEQA (EA 19-001)
và bất cứ phần nào trong nội dung lá phiếu, câu hỏi trên lá phiếu, phân tích vô tư, biện luận hoặc
bác bỏ ủng hộ dự án này, và bất cứ chất vấn nào khác liên quan đến dự luật được đưa vào lá
phiếu ngày 03 tháng Mười Một 2020 về dự án Vùng Nông Trại tại Poway được phê chuẩn thông
qua quyết nghị này. Thành Phố có thể quyết định tự biện hộ cho bản thân, tham gia hoạt động
biện hộ cho mình, hoặc tìm sự cố vấn pháp lý độc lập để biện hộ trước bất cứ khiếu nại nào liên
quan đến sự bồi thường này. Trong trường hợp có kỳ bầu cử như vậy, đương đơn phải chi trả
tất cả các chi phí liên quan đến việc đó, bao gồm nhưng không giới hạn trong các lệ phí luật sư
và chi phí thỏa đáng. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Thành Phố và đương đơn về các
vấn đề tố tụng, Thành Phố có quyền kiểm soát việc tố tụng và đưa ra các quyết định liên quan
đến tố tụng, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, điều đình hoặc giải quyết vấn đề. Tuy nhiên,
đương đơn không bắt buộc phải thanh toán hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp giải quyết nào trừ
khi biện pháp giải quyết đó được đương đơn đồng ý. Mặc dù đã đề cập ở trên, không có việc
yêu cầu bồi thường đối với các khiếu nại do sơ suất sai phạm hoặc cố tình sai phạm của Thành
Phố.
ĐOẠN 10:
Tính Tách Biệt. Nếu có bất cứ một đoạn, tiểu đoạn, tiểu phần, đoạn văn,
câu, mệnh đề, hay nhóm chữ nào trong quyết nghị này hoặc việc áp dụng quyết nghị cho bất cứ
cá nhân hoặc hoàn cảnh nào, vì bất cứ lý do gì bị tòa án có thẩm quyền xem là bất hợp lệ hoặc
bất khả thi, thì sự bất hợp lệ hoặc bất khả thi đó sẽ không ảnh hưởng đến tính cách hợp lệ hay
khả thi của phần còn lại của những đoạn, tiểu đoạn, tiểu phần, đoạn văn, câu, mệnh đề, hay
nhóm chữ nào của sắc lệnh này, hoặc việc áp dụng này cho bất cứ cá nhân hoặc hoàn cảnh nào.
Hội Đồng Thành Phố tuyên bố rằng họ sẽ thông qua bất kỳ đoạn, tiểu đoạn, phân đoạn, đoạn
văn, câu, mệnh đề hoặc nhóm chữ trong đây bất kể là một hoặc nhiều đoạn, tiểu đoạn, phân
đoạn, đoạn văn, câu, mệnh đề hoặc nhóm chữ trong đây được tuyên bố là không hợp lệ hoặc
không khả thi.
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ĐƯỢC THÔNG QUA, BAN HÀNH VÀ PHÊ CHUẨN tại Cuộc Họp Thường Kỳ của Hội
Đồng Thành Phố của Thành Phố Poway, California, được tổ chức vào ngày 16 tháng Sáu năm
2020 qua việc bỏ phiếu, cụ thể như sau:
THUẬN:

MULLIN, LEONARD, GROSCH, FRANK, VAUS

CHỐNG:

KHÔNG CÓ

KHIẾM DIỆN:

KHÔNG CÓ

KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH:

KHÔNG CÓ
/chữ ký/: Steve Vaus______________
Steve Vaus, Thị Trưởng

CHỨNG THỰC:

/chữ ký/: Faviola Medina____________
Faviola Medina, CMC, Lục Sự Thành Phố
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SẮC LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ POWAY, CALIFORNIA,
TU CHÍNH BẢN ĐỒ SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KẾ HOẠCH TỔNG
THỂ VÀ PHÂN VÙNG CỦA THÀNH PHỐ, THAY ĐỔI CÁC QUY
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VÀ
PHÂN VÙNG TỪ KHU VỰC GIẢI TRÍ NGOÀI TRỜI (OS-R) ĐẾN
QUY HOẠCH CỘNG ĐỒNG VÙNG NÔNG TRẠI TẠI POWAY (PC9) VỚI CÁC TU CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT THÀNH PHỐ
POWAY TRONG KẾ HOẠCH CỤ THỂ VÙNG NÔNG TRẠI TẠI
POWAY (SPP) 18-001 (THAY ĐỔI VÙNG 19-001 VÀ TU CHÍNH
SĂC LỆNH PHÂN VÙNG 20-001); LÔ ĐẤT THẨM ĐỊNH SỐ 273110-07-00, 273-110-08-00 VÀ 273-110-18-00
XÉT RẰNG, Kế Hoạch Cụ Thể về Vùng Nông Trại tại Poway có các định nghĩa, quy hoạch
sử dụng đất, tiêu chuẩn phát triển và hướng dẫn thiết kế hình thành nên khung chính sách để
định hướng cho việc phát triển;
XÉT RẰNG, Kế Hoạch Cụ Thể về Vùng Nông Trại tại Poway yêu cầu rằng Thành Phố
cũng phải tu chính Kế Hoạch Tổng Thể và Sắc Lệnh Phân Vùng của Thành Phố, bao gồm Bản
Đồ Sử Dụng Đất trong Kế Hoạch Tổng Thể và Bản Đồ Phân Vùng;
XÉT RẰNG, Kế Hoạch Cụ Thể về Vùng Nông Trại tại Poway sẽ có các quy hoạch sử
dụng đất và phân vùng, các tiêu chuẩn phát triển và hướng dẫn thiết kế để phát triển tương lai
trong phạm vi khu vực của Kế Hoạch Cụ Thể;
XÉT RẰNG, Chương 17.06 Tiêu Đề 17 (Bộ Luật Phát Triển Phân Vùng) của Bộ Luật
Thành Phố Poway (PMC) nêu ra các yêu cầu cho việc thiết lập và tu chính các khu phân vùng;
XÉT RẰNG, Chương 17.46 của PMC nêu ra các yêu cầu cho việc tu chính Bộ Luật Phát
Triển Phân Vùng;
XÉT RẰNG, vào ngày 16 tháng 06 năm 2020, Hội Đồng Thành Phố của Thành Phố Poway
cũng đã cân nhắc phê chuẩn Kế Hoạch Cụ Thể về Vùng Nông Trại tại Poway (SPP) 18-001 và
các quyền pháp lý đi kèm Tu Chính Kế Hoạch Tổng Thể (GPA) 19-001, Bản Đồ Phân Lô Dự Kiến
(TTM) 19-002, Duyệt Xét Phát Triển (DR) 19-001, và Đơn Xin Giấy Phép Sử Dụng Có Điều Kiện
(CUP) 19-005 cũng như việc cấp chứng nhận Báo Cáo Tác Động Môi Trường Chính Thức (FEIR)
(EA 19-001), một yêu cầu thông qua kế hoạch cụ thể, phân lô 117 mẫu đất và xây dựng 160 ngôi
nhà có tiện nghi giải trí, trồng trọt và thương mại và tu chính việc quy hoạch sử dụng đất theo
quy định trong Kế Hoạch Cụ Thể tại Câu Lạc Bộ StoneRidge Country đã ngưng hoạt động.
XÉT RẰNG, Hội Đồng Thành Phố kết luận rằng việc phân vùng đất đai cũng nên được
thay đổi để bảo đảm tính nhất quán với Kế Hoạch Tổng Thể theo quy định của Đoạn 65860 của
Bộ Luật Chính Quyền California và Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California;
XÉT RẰNG, hành động này sẽ thiết lập một Quy Hoạch Cộng Đồng Vùng Nông Trại tại
Poway trong nội dung Chương 17.20 Quy Hoạch Cộng Đồng của Bộ Luật Thành Phố Poway;
XÉT RẰNG, vào ngày 16 tháng Sáu năm 2020, Hội Đồng Thành Phố đã tổ chức một buổi
điều trần công khai đã được thông báo thỏa đáng để tiếp nhận góp ý của công chúng, kể cả ý
kiến ủng hộ và phản đối, liên quan tới vấn đề này; và
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XÉT RẰNG, Hội Đồng Thành Phố đã đọc và cân nhắc báo cáo lịch trình của đề án, bao
gồm cả tài liệu đính kèm, và đã cân nhắc tất cả các bằng chứng khác được đệ trình tại buổi điều
trần công khai.
sau:

VÌ THẾ, NAY, Hội Đồng Thành Phố của Thành Phố Poway ĐƯA RA QUYẾT NGHỊ như
ĐOẠN 1:

Những chi tiết trên là đúng sự thực và chính xác.

ĐOẠN 2:
Báo Cáo Tác Động Môi Trường Chính Thức (FEIR) (EA 19-001) đã được
soạn thảo cho Kế Hoạch Cụ Thể về Vùng Nông Trại tại Poway (SPP) 18-001 và các quyền pháp
lý đi kèm trong Thay Đổi Vùng (ZC) 19-001, Tu Chính Sắc Lệnh Phân Vùng (ZOA) 20-001, Tu
Chính Kế Hoạch Tổng Thể (GPA) 19-001, Bản Đồ Phân Lô Dự Kiến (TTM) 19-002, Duyệt Xét
Phát Triển (DR) 19-001 và Đơn Xin Giấy Phép Sử Dụng Có Điều Kiện (CUP) 19-005. Hội Đồng
Thành Phố đã phê chuẩn FEIR tại buổi điều trần công khai đã được thông báo thỏa đáng vào
ngày 16 tháng 06 năm 2020. Sự thay đổi vùng và tu chính sắc lệnh phân vùng là phần bổ sung
và nhất quán với SPP 18-001 và là quyền pháp lý quy định để cho phép việc phát triển dự án
Vùng Nông Trại tại Poway, theo phân tích cụ thể trong FEIR. ZC-19-001 và ZOA 20-001 được
Hội Đồng Thành Phố phê chuẩn kèm theo việc phê chuẩn toàn bộ dự án Vùng Nông Trại tại
Poway vào ngày 16 tháng Sáu năm 2020.
ĐOẠN 3:
Hội Đồng Thành Phố nay phê chuẩn Sắc Lệnh này, cho phép ZC 19-001
và ZOA 20-001, thay đổi phân vùng và quy hoạch sử dụng đất và tu chính một vài phần nhất định
trong Bộ Luật Thành Phố, theo sự thông qua của cử tri Thành Phố Poway tại Kỳ Tổng Tuyển Cử
Tháng Mười Một 2020, cụ thể như sau. Việc Phân Vùng và Bản Đồ Sử Dụng Đất trong Kế Hoạch
Tổng Thể Của Thành Phố Poway sẽ được tu chính để thay đổi việc Phân Vùng và quy hoạch Sử
Dụng Đất trong Kế Hoạch Tổng Thể cho bất động sản trong phạm vi Câu Lạc Bộ StoneRidge
Country đã ngưng hoạt động như đã nêu trong Phụ Lục A từ mục Giải Trí Ngoài Trời (OS-R) đến
Quy Hoạch Cộng Đồng Vùng Nông Trại tại Poway (PC-9) như đã nêu trong Phụ Lục B. Phần xóa
bỏ được thể hiện bằng dấu gạch ngang chữ và phần bổ sung được thể hiện bằng dấu gạch dưới.
ĐOẠN 4:

Đoạn 17.20.030(A) của PMC sẽ được tu chính như sau:

17.20.030 Tiêu chuẩn phát triển - Yêu cầu chung.
A. Ngoại trừ trường hợp được cho phép khác, một MỘT vùng quy hoạch cộng đồng phải
gồm có diện tích tối thiểu là 300 mẫu đất nối tiếp, thuộc một chủ sỡ hữu hoặc thuộc quy
hoạch hợp nhất của những người, tổ chức hoặc các thực thể khác. Phần bất động sản
thuộc sở hữu của các sở dịch vụ tiện ích công, các học khu địa phương hoặc chính quyền
địa phương sẽ không được tính trong quy định diện tích tối thiểu 300 mẫu đất, nhưng có
thể được sử dụng làm điểm kết nối thuộc một chủ sỡ hữu.
ĐOẠN 5:

Đoạn 17.20.150 của PMC sẽ được thêm vào như sau:

17. 20.150 Quy Hoạch Cộng Đồng Vùng Nông Trại tại Poway.
Quy Hoạch Cộng Đồng Vùng Nông Trại tại Poway bao gồm diện tích được xác định trong Kế
hoạch Cụ Thể về Vùng Nông Trại tại Poway nhằm phản ánh tầm nhìn và mục tiêu dài hạn trong
phát triển sử dụng đất và cải thiện cơ sở công cộng trong phạm vi và kế cận với khu phố
StoneRidge. Quy Hoạch Cộng Đồng Vùng Nông Trại tại Poway bao gồm "diện tích trong Kế
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Hoạch Cụ thể" như đã xác định trong Kế Hoạch Cụ Thể Vùng Nông Trại tại Poway. Kế Hoạch
Cụ Thể nhằm tạo ra một "Cộng Đồng Bễn Vững" là vùng dân cư có quy hoạch tổng thể vĩnh viễn
duy trì và nâng cao phẩm chất hoạt động giải trí và cảnh quan của khu dân cư StoneRidge hiện
hữu. Diện tích dự án trải rộng khoảng 117.18 mẫu đất và bao gồm nhiều loại hình nhà ở trong
nhiều loại diện tích lô đất, được hỗ trợ bằng một loạt các tiện nghi cộng đồng và xung quanh có
công trình cảnh quan rộng và các công trình sử dụng cho giải trí và nông nghiệp.*
* Ghi chú của Biên Tập Viên: PMC 17.20.150 được thêm vào Sắc Lệnh và được cử tri
phê chuẩn tại kỳ tổng tuyển cử thành phố vào ngày 03 tháng Mười Một năm 2020. Ngôn từ được
thêm vào sẽ không được sửa đổi hoặc hủy bỏ nếu không có sự phê chuẩn của đa số cử tri Thành
Phố bỏ phiếu trong một kỳ bầu cử đặc biệt hay tổng tuyển cử.
ĐOẠN 6:
Đương đơn phải bảo vệ, bảo đảm và không truy cứu Thành Phố, các viên
chức, công chức và nhân viên của Thành Phố bất kỳ và tất cả các khiếu nại, kiện tụng, tố tụng,
đòi hỏi bồi thường, phán quyết hoặc chi phí, bao gồm lệ phí luật sư thỏa đáng, gọi chung là
"Khiếu Nại" đối với Thành Phố hoặc các viên chức, công chức và nhân viên của Thành Phố, liên
quan đến bất cứ khía cạnh nào của việc phê chuẩn dự án được quy định trong quyết nghị này,
bao gồm nhưng không giới hạn trong, bất cứ hành động công kích, bãi bỏ, làm mất hiệu lực, chất
vấn hoặc hủy bỏ quyết định phê duyệt phát triển này (bao gồm nhưng không giới hạn trong SPP
18-001, ZC 19-001, ZOA20-001, GPA 19-001, TTM 19-002, DR 19-001, và CUP 19-005) và bất
cứ tài liệu hoặc quyết định nào về môi trường đã được đưa ra chiếu theo CEQA (EA 19-001) và
bất cứ phần nào trong nội dung lá phiếu, câu hỏi trên lá phiếu, phân tích vô tư, biện luận hoặc
bác bỏ ủng hộ dự án này, và bất cứ chất vấn nào khác liên quan đến dự luật được đưa vào lá
phiếu ngày 03 tháng Mười Một 2020 về dự án Vùng Nông Trại tại Poway được phê chuẩn thông
qua Sắc Lệnh này. Thành Phố có thể quyết định tự biện hộ cho bản thân, tham gia hoạt động
biện hộ cho bản thân, hoặc tìm sự cố vấn pháp lý độc lập để biện hộ trước bất cứ khiếu nại nào
liên quan đến sự bồi thường này. Trong trường hợp có kỳ bầu cử như vậy, đương đơn phải chi
trả tất cả các chi phí liên quan đến việc đó, bao gồm nhưng không giới hạn trong các lệ phí luật
sư và chi phí thỏa đáng. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Thành Phố và đương đơn về
các vấn đề tố tụng, Thành Phố có quyền kiểm soát việc tố tụng và đưa ra các quyết định liên
quan đến tố tụng, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, điều đình hoặc giải quyết vấn đề. Tuy
nhiên, đương đơn không bắt buộc phải thanh toán hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp giải quyết
nào trừ khi biện pháp giải quyết đó được đương đơn đồng ý. Mặc dù đã đề cập ở trên, không có
việc yêu cầu bồi thường đối với các khiếu nại do sơ suất sai phạm hoặc cố tình sai phạm của
Thành Phố.
ĐOẠN 7:
Tính Tách Biệt. Nếu có bất cứ một đoạn, tiểu đoạn, tiểu phần, đoạn văn,
câu, mệnh đề, hay nhóm chữ nào của sắc lệnh này hoặc việc áp dụng sắc lệnh cho bất cứ cá
nhân hoặc hoàn cảnh nào, vì bất cứ lý do gì bị tòa án có thẩm quyền xem là bất hợp lệ hoặc bất
khả thi, thì sự bất hợp lệ hoặc bất khả thi đó sẽ không ảnh hưởng đến tính cách hợp lệ hay khả
thi của phần còn lại của những đoạn, tiểu đoạn, tiểu phần, đoạn văn, câu, mệnh đề, hay nhóm
chữ nào của sắc lệnh này, hoặc việc áp dụng sắc lệnh này cho bất cứ cá nhân hoặc hoàn cảnh
nào. Hội Đồng Thành Phố tuyên bố rằng họ sẽ thông qua bất kỳ đoạn, tiểu đoạn, phân đoạn,
đoạn văn, câu, mệnh đề hoặc nhóm chữ trong đây bất kể là một hoặc nhiều đoạn, tiểu đoạn,
phân đoạn, đoạn văn, câu, mệnh đề hoặc nhóm chữ trong đây được tuyên bố là không hợp lệ
hoặc không khả thi.
ĐOẠN 8:

Sắc Lệnh này sẽ được luật hóa.

NGÀY CÓ HIỆU LỰC: Sắc Lệnh này sẽ có hiệu lực và được thi hành sau khi được thông
qua ba mươi (30) ngày.
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CHỨNG NHẬN/CÔNG BỐ: Lục Sự Thành Phố sẽ chứng nhận việc thông qua Sắc Lệnh
này và công bố toàn văn hoặc phần tóm tắt của sắc lệnh với tên của các ủy viên Hội Đồng Thành
Phố đã bỏ phiếu ủng hộ và chống lại sắc lệnh trong Poway News Chieftain, một tờ báo lưu hành
phổ biến tại Thành Phố Poway trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi sắc lệnh được thông qua
và sẽ niêm yết bản sao có chứng thực của Sắc Lệnh tại Văn Phòng Lục Sự Thành Phố phù hợp
với Đoạn 36933 Bộ Luật Chính Quyền.
ĐƯỢC ĐƯA RA VÀ ĐỌC LẦN ĐẦU tại Cuộc Họp Thường Kỳ của Hội Đồng Thành Phố
của Thành Phố Poway, California, được tổ chức vào ngày 16 tháng Sáu năm 2020 và sau đó.
ĐƯỢC THÔNG QUA, BAN HÀNH VÀ PHÊ CHUẨN tại Cuộc Họp Thường Kỳ của Hội
Đồng Thành Phố của Thành Phố Poway, California, được tổ chức vào ngày 7 tháng Bảy năm
2020 bởi việc bỏ phiếu, cụ thể như sau:
THUẬN: MULLIN, LEONARD, GROSCH, FRANK, VAUS
CHỐNG: KHÔNG CÓ
KHIẾM DIỆN: KHÔNG CÓ
KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH: KHÔNG CÓ
/chữ ký/: Steve Vaus______________
Steve Vaus, Thị Trưởng
CHỨNG THỰC:

/chữ ký/: Faviola Medina____________
Faviola Medina, CMC, Lục Sự Thành Phố
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