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DỰ LUẬT CHƯƠNG 
 
 

DỰ LUẬT A – Chỗ Khuyết trong Hội Đồng  
 
Có nên tu chính Hiến Chương Quy Định Địa Phương River Oaks để cho phép bổ khuyết 
vị trí trong hội đồng thông qua bầu cử đặc biệt hay bổ nhiệm hội đồng thành phố trong 
trường hợp chỉ còn chưa đến mười hai (12) tháng là hết nhiệm kỳ và để xóa bỏ các điều 
khoản lạc hậu bằng cách sửa đổi Đoạn 3.13 không? 
 

Nếu được thông qua, Dự Luật A sẽ có ảnh hưởng gì? 
 

 Hiến Pháp Texas yêu cầu bổ khuyết vị trí có nhiệm kỳ ba năm trong vòng 
120 ngày kể từ ngày khuyết vị trí thông qua bầu cử đặc biệt trừ khi hiến 
chương quy định địa phương cho phép bổ nhiệm nhân sự vào chỗ khuyết 
nếu chỉ còn chưa đến một năm là hết nhiệm kỳ. 

 Nếu Dự Luật A được cử tri phê duyệt, hội đồng thành phố sẽ được phép 
bổ nhiệm người kế nhiệm hoặc tổ chức bầu cử đặc biệt trong trường hợp 
có chỗ khuyết trong hội đồng với thời gian đương nhiệm còn lại chưa đến 
một năm. 

 Sửa đổi cũng nêu rõ vai trò của thị trưởng lâm thời trong trường hợp có chỗ 
khuyết trong văn phòng thị trường và không có gì thay đổi về nội dung 
chung. 

 
DỰ LUẬT B – Dạng Chính Quyền Quản Lý Thành Phố 
 
Có nên tu chính Hiến Chương Quy Định Địa Phương River Oaks để cho phép áp dụng 
dạng chính quyền quản lý thành phố bằng cách bổ sung Đoạn 1.03 “Dạng Chính Quyền”; 
sửa đổi Đoạn 3.03 “Nghĩa Vụ và Quyền Hạn của Thị Trưởng”; bổ sung Đoạn 3.14 “Can 
Thiệp vào các Vấn Đề Hành Chánh” và sửa đổi toàn bộ Chương 4 “Hành Chánh” để quy 
định về trình độ, tiền công, nhiệm kỳ, bãi nhiệm và nghĩa vụ của quản lý thành phố, lục 
sự thành phố, trưởng phòng và luật sư thành phố không? 
 

Nếu được thông qua, Dự Luật B sẽ có ảnh hưởng gì? 
 

 River Oaks sẽ thay đổi từ dạng chính quyền “Thị Trưởng-Hội Đồng” thành 
“Hội Đồng-Quản Lý”. 

 Quản lý thành phố sẽ được hội đồng thành phố bổ nhiệm làm giám đốc 
hành chánh của thành phố thay cho Thị Trưởng. 

 Hội đồng thành phố sẽ giải quyết vấn đề nhân viên của thành phố thông 
qua quản lý thành phố. 

 Thị trưởng sẽ chủ trì các cuộc họp và là người đứng đầu chính quyền cho 
mục đích nghi thức. 

 Hội đồng thành phố sẽ có quyền giám sát trực tiếp hiệu quả làm việc của 
quản lý thành phố và có quyền bãi nhiệm quản lý. 

 Quản lý thành phố sẽ bổ nhiệm các trưởng phòng và lục sự thành phố. 
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 Hội đồng sẽ có quyền thành lập các phòng ban. 
 
DỰ LUẬT C - Số Tối Thiểu Cần Thiết 
 
Có nên tu chính Hiến Chương Quy Định Địa Phương River Oaks để quy định rằng số tối 
thiểu cần thiết của hội đồng thành phố là ba (3) ủy viên trong hội đồng, không tính thị 
trưởng, bằng cách bổ sung Đoạn 3.10(b) và sửa đổi Đoạn 3.12 không? 
 

Nếu được thông qua, Dự Luật C sẽ có ảnh hưởng gì? 
 

 Hiện tại, hiến chương này quy định rằng số tối thiểu cần thiết là phần đông 
của “hội đồng thành phố”. 

 Hội đồng thành phố được định nghĩa là “thị trưởng và năm ủy viên hội đồng” 
trong Đoạn 3.01, do đó cần có bốn ủy viên mới được tính là số tối thiểu cần 
thiết. 

 Thị trưởng chỉ có thể bỏ phiếu trong trường hợp số phiếu bầu ngang nhau. 
 Nếu Dự Luật C được cử tri phê duyệt, ba ủy viên hội đồng, không tính thị 

trưởng, sẽ được coi là số tối thiểu cần thiết và phải tuân theo Đạo Luật 
Cuộc Họp Mở Texas. 

 
DỰ LUẬT D – Nhân Viên Là Ứng Viên 
 
Có nên tu chính Hiến Chương Quy Định Địa Phương River Oaks để xóa Đoạn 7.07(b) 
quy định việc cấm nhân viên trở thành ứng viên do việc này đi ngược với luật pháp tiểu 
bang không? 
 

Nếu được thông qua, Dự Luật D sẽ có ảnh hưởng gì? 
 

 Sẽ không có thay đổi nào vì Đoạn 150.041 của Bộ Luật Chính Quyền Địa 
Phương Texas thay thế Đoạn 7.07(b) của hiến chương. 

 


