
THÀNH PHỐ SANTA ANA 
 

TỔNG TUYỂN CỬ ĐỊA PHƯƠNG 2022 
DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN  

VÀ CÁC DỰ LUẬT TRÊN LÁ PHIẾU ĐƯỢC ĐỀ XUẤT  
 
 

SANTA ANA - Những người sau đây đã được đề cử vào vị trí cần được bổ nhiệm của 
những văn phòng được chỉ định dưới đây trong cuộc Tổng tuyển cử địa phương sẽ được tổ chức 
tại Thành phố Santa Ana vào Thứ Ba, ngày 8 tháng 11, 2022: 
 

Các ứng cử viên cho Thị trưởng 
Tên Phân loại lá phiếu 
Valerie Amezcua Thành viên Khu Học Chánh Thống Nhất Santa Ana 
Jesse Nestor Sinh viên Đại học/Nhân viên 
Sal Tinajero Giáo viên/Chưởng quản trường đại học 
Jose Solorio Thương gia/Người ủng hộ giáo dục 

 
Ứng cử viên Hội đồng Thành phố, Khu vực 2 

Tên Phân loại lá phiếu 
Benjamin Vazquez Giáo viên  
Nelida Mendoza Thành viên Hội đồng Santa Ana/Nhà giáo dục 

 
Ứng cử viên Hội đồng Thành phố, Khu vực 4  

Tên Phân loại lá phiếu 
Phil Bacerra Thành viên Hội đồng Thành phố Santa Ana 
Amalia Mejia Giáo viên/Nhà nghiên cứu 

 
Ứng cử viên Hội đồng Thành phố, Khu vực6 

Tên Phân loại lá phiếu 
David Penaloza Thành viên Hội đồng Thành phố Santa Ana 
Manuel "Manny" Escamilla Kế hoạch gia Thành phố 
 
 
Danh sách các ứng cử viên chính thức với phân loại lá phiếu và bản sao của các tài liệu đề 

cử cho mỗi người được đề cử có sẵn tại www.santa-ana.org/elections.  
 

====== 
 

Ngoài ra, các dự luật trên lá phiếu được đề xuất sau đây đã được Hội đồng Thành phố 
Santa Ana phê chuẩn lần lượt vào ngày 21 tháng 6, 2022 và ngày 2 tháng 8, 2022, và sẽ được 
đưa vào lá phiếu để cử tri xem xét:  
 
 
 
 
 

http://www.santa-ana.org/elections


 
DỰ LUẬT W: DỰ LUẬT CÔNG BẰNG THUẾ GIẤY PHÉP KINH DOANH 

   

VÀ NGHỈ ĐÓNG THUẾ LINH HOẠT  
 

Có nên sửa đổi chương 21 của Bộ luật Thành phố Santa Ana nhằm tái cấu 
trúc thuế suất giấy phép kinh doanh không cần sa trong Thành phố Santa 
Ana để cải thiện công bằng thuế giữa các quy mô kinh doanh, phản ánh 
các thông lệ tốt nhất hiện tại, nhận ra tác động của các doanh nghiệp tại gia 
và nền kinh tế "gig" mới, và cung cấp thời gian nghỉ đóng thuế linh hoạt cho 
các doanh nghiệp chưa được cấp phép, quá hạn hoặc được đánh giá thấp, 
với mục đích có tác động tài khóa trung lập về nguồn thu cho Thành phố? 
 

 
Có 
 
 
 
 
 
Không 

 
 

 
DỰ LUẬT X: TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG 

 
Hiến chương Thành phố Santa Ana có nên được tu chính để cập nhật Hiến 
chương với việc áp dụng lệnh cấm trọn đời đối với Thị trưởng sau 4 nhiệm 
kỳ và lệnh cấm trọn đời đối với các Thành viên Hội đồng sau khi hoàn 
thành 3 nhiệm kỳ, yêu cầu sự chấp thuận của 2/3 Hội đồng Thành phố để 
thông qua ngân sách, mở rộng việc áp dụng Quy tắc Đạo đức, sử dụng 
ngôn ngữ trung lập về giới tính trong toàn Hiến chương, thay đổi các tham 
chiếu đến "Lục sự Hội đồng" thành "Lục sự Thành phố" và thực hiện các 
cập nhật nhỏ khác không? 
 

 
Có 
 
 
 
 
 
Không 

 
 

Các bản sao của Văn bản, Phân tích Vô tư và Biện luận về các dự luật được đề xuất có 
sẵn trên trang web của Thành phố Santa Ana tại www.santa-ana.org/elections  và sẽ được đưa 
vào tập sách Hướng dẫn về Bầu cử do Văn phòng Bầu cử Quận Cam cung cấp. 
 

Hãy nhớ bầu cử trong giai đoạn Bỏ phiếu Bầu cử qua bầu bằng thư từ ngày 10 tháng 10, 
2022 đến ngày 8 tháng 11, 2022. Ngoài ra, các Trung tâm Bỏ phiếu được chọn sẽ mở cửa trước 
ngày Bầu cử 10 đến 3 ngày. Để biết thêm thông tin về cuộc bầu cử, xin vui lòng truy cập 
https://ocvote.gov/voting/current-election-info. Ghi danh bầu cử chậm nhất ngày 24 tháng 10, 
2022. Xác minh ghi danh cử tri của quý vị tại  https://ocvote.gov/registration. 
 
Lục sự Hội đồng 

http://www.santa-ana.org/elections
https://ocvote.gov/voting/current-election-info
https://ocvote.gov/registration

