
 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO VỀ BUỔI ĐIỀU TRẦN VỀ NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA DỰ ÁN  

TRONG BẢN THẢO THÀNH PHẦN NHÀ Ở CỦA QUẬN MARIN NĂM 2012,  

VỀ PHẦN BỔ SUNG CHUNG CUỘC CHO BÁO CÁO VỀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

 CỦA KẾ HOẠCH TOÀN QUẬN NĂM 2007,  

VỀ NHỮNG SỬA ĐỔI TRONG QUY HOẠCH CỦA TOÀN QUẬN MARIN,  

VỀ NHỮNG SỬA ĐỔI TRONG LUẬT PHÁT TRIỂN CỦA QUẬN MARIN, 

 VỀ NHỮNG SỬA ĐỔI TRONG BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG.  

  

 
CHÚNG TÔI XIN THÔNG BÁO NƠI ĐÂY là một buổi điều trần sẽ được tổ chức bởi Ủy ban Quy hoạch vào ngày 24 

tháng Sáu năm 2013 tại Phòng Ủy ban Quy hoạch (Phòng 328 – Tòa nhà Hành chánh (Administration Building), trung 

tâm Civic Center, San Rafael, California. Chủ đề của buổi điều trần sẽ là Phần Bổ sung Chung cuộc cho Báo cáo về Tác 

động Môi trường của Kế hoạch Toàn Quận năm 2007 trong Bản thảo về Thành phần Nhà ở của Quận Marin năm 2012 

(SEIR Chung cuộc), những giá trị của dự án trong Bản thảo Thành phần Nhà ở của Quận Marin năm 2012, những sửa đổi 

trong Quy hoạch của Toàn Quận liên quan đến nhà ở, những sửa đổi trong Bản đồ Phân vùng và trong Luật Phát triển liên 

quan đến nhà ở, đến những định nghĩa, và đến công cuộc phát triển. Ủy ban Quy hoạch sẽ đề nghị Hội đồng Nghị viên 

thông qua những tài liệu trên.  

 

Thay vì cung cấp tài liệu bằng văn bản, chúng tôi sẽ đăng trực tuyến những báo cáo của nhân viên và những tài liệu đính 

kèm trên địa điểm www.marincounty.org/housingelement sau ngày 14 tháng Sáu. Chúng tôi cũng sẽ có văn bản để công 

chúng được xem tại Cơ quan Phát triển Cộng đồng, Ban Quy hoạch, Phòng 308, từ 8:00 giờ sáng đến 4:00 giờ chiều, từ 

thứ Hai đến thứ Năm (đóng cửa ngày thứ Sáu). 

 

Quý vị có thể trình bầy những ý kiến cho Ủy ban Quy hoạch tại buổi điều trần bằng miệng hoặc bằng văn bản. Ý kiến 

bằng văn bản cho các Ủy viên Quy hoạch phải được nộp cho Cơ quan Phát triển Cộng đồng trước ngày điều trần ít nhất là 

mười ngày làm việc. Bất cứ văn bản nào nộp sau ngày này sẽ được phân phát cho Ủy ban Quy hoạch trước hoặc trong 

ngày điều trần. Ý kiến công chúng có thể được gửi đến cho Ủy ban Quy hoạch bằng điện thư ở địa chỉ 

housingelement@marincounty.org, bằng fax ở số (415) 473-7880, hoặc bằng bưu điện cho Cơ quan Phát triển Cộng đồng 

ở địa chỉ bên dưới. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về Thành phần Nhà ở của Quận ở địa điểm mạng 

www.marincounty.org/housingelement hoặc về Ủy ban Quy hoạch ở địa điểm mạng 

http://www.marincounty.org/PlanningCommission. Văn bản gửi qua bưu điện hoặc giao trực tiếp cho các Ủy viên Quy 

hoạch sẽ không được nhận hoặc được xem như là một phần trong hồ sơ hành chánh của dự án.  

Quý vị sẽ có thêm nhiều cơ hội để góp ý kiến về bản SEIR Chung cuộc, về Bản thảo Thành phần Nhà ở năm 2012, về 

những Sửa đổi trong Quy hoạch của Toàn Quận Marin, trong Bản đồ Phân vùng và trong Luật Phát triển của Quận Marin. 

Tiếp theo đề nghị của Ủy ban Quy hoạch, Hội đồng Nghị viên sẽ cứu xét việc thông qua những tài liệu này vào một ngày 

sẽ được thông báo sau.  

 

Quý vị có thể đăng ký vào trang mạng của Thành phần Nhà ở của Quận Marin tại địa chỉ 

www.marincounty.org/housingelement để nhận được các thông báo và cập nhật bằng điện thư.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

Quý vị có thể xem các tài liệu tại Cơ quan Phát triển Cộng đồng trong khoảng từ 8:00 giờ sáng đến 4:00 giờ chiều, từ thứ 

Hai đến thứ Năm. Cơ quan Phát triển Cộng đồng tọa lạc tại Phòng 308, Trung tâm Civic Center của Quận Marin, số 3501 

Civic Center Drive, San Rafael.  

Người mất năng lực có thể tiếp cận được Phòng Ủy ban Quy hoạch. Nếu quý vị cần có thông dịch viên về Ngôn ngữ Ký 

hiệu của Hoa kỳ, dụng cụ trợ thính, tài liệu dưới các dạng thức khác (thí dụ: chữ nổi Braille, chữ in to, băng nghe, CD-

ROM), hoặc những sự thu xếp khác để có thể tham gia vào buổi họp này, thì quý vị có thể yêu cầu bằng cách gọi về số 

(415) 473-2255 (tiếng nói/TTY), hoặc số 711 cho Dịch vụ Tiếp âm của California, hoặc gửi điện thư về địa chỉ 

disabilityaccess@marincounty.org trước ngày họp ít nhất là bốn ngày làm việc. 
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Jeremy Tejirian, 
Giám đốc Quy hoạch 
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