CITY OF SOUTH EL MONTE
1415 SANTA ANITA AVENUE
SOUTH EL MONTE, CALIFORNIA 91733
(626) 579-6540

THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH ĐỀ CỬ CÔNG CHỨC
THEO ĐÂY LÀ THÔNG BÁO rằng những người sau đây đã được đề cử vào các chức vụ được chỉ
định cần điền khuyết trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Thành Phố sẽ được tổ chức tại thành phố South El Monte
vào thứ ba,ngày 08 tháng 11, 2022.
Bầu Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố

Bầu Tối Đa Cho Hai Uỷ Viên

Manuel “Manny” Acosta
Rudy Bojorquez
Gracie Retamoza
Dự Luật Bỏ Phiếu:
sự đo lường CM
Liệu dự luật này, cho phép và điều chỉnh triệt để các doanh nghiệp
bán lẻ cần sa có giới hạn (đối với 1 doanh nghiệp bán cần sa dùng
trong giải trí/y tế với điều khoản gia hạn thêm tổng tối đa 3 năm
sau năm đầu tiên áp dụng dự luật), thiết lập mức thuế chung ở
mức tối đa 8% số tiền thu được từ việc kinh doanh cần sa phi canh
tác và 25 USD/foot vuông của diện tích canh tác (với chỉ số giá tiêu
dùng tăng) áp dụng cho các doanh nghiệp được cấp phép và
không được cấp phép, tạo ra khoảng 720,000 USD mỗi năm cho
đến khi tình trạng này được chấm dứt bởi các cử tri bằng cách
quan tâm đến các dịch vụ chung của thành phố (ví dụ: cảnh sát,
bảo trì) có được thông qua không?
sự đo lường X
Liệu dự luật này, cho phép/điều chỉnh các cơ sở kinh doanh cần
sa có giới hạn (5 trạm y tế, 2 cơ sở trồng trọt, 1 cơ sở thử nghiệm,
2 nhà sản xuất / phân phối); quy định về việc cá nhân sử dụng cần
sa; thiết lập mức thuế tiêu thụ đặc biệt tối đa 6% đối với hoạt
động buôn bán cần sa/ thực phẩm chứa cần sa bán lẻ tạo ra
khoảng 126,000 USD mỗi năm cho đến khi tình trạng này được
chấm dứt bởi các cử tri bằng cách dành chi phí thực hiện, thử
nghiệm lâm sàng ở các thành phố kinh doanh cần sa, chương trình
người cao tuổi/thanh thiếu niên, cơ sở hạ tầng (đường
phố/đường vùng thôn quê/vỉa hè), an toàn công cộng (cảnh sát
trưởng/trạm cứu hỏa), phát triển nhà ở thương mại, công nghiệp
và giá cả phải chăng ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương
lai, có được thông qua không?

/kt/Donna G. Schwartz, CMC
Thư Ký Thành Phố/Viên Chức Bầu Cử
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Ngày: 25 tháng 08, năm 2022

