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Westminster: Hai dân cử gốc Việt ra 

nghị quyết ‘Trị tiệt nọc Cộng Sản’ 
Linh Nguyễn/Người Việt 

October 24, 2018 

Quang cảnh buổi họp của Hội Đồng Thành Phố Westminster tối 24 Tháng 

Mười, 2018. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt) 

 

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi họp tối Thứ Tư, 24 Tháng 

Mười, 2018, của Hội Đồng Thành Phố Westminster đã đưa một nghị 

quyết khẩn cấp, quy định các chủ nhân cơ sở thương mại mỗi khi tổ 

chức sự kiện có thể gây ra biểu tình, phải thông báo với Sở Cảnh 

Sát Westminster trước 10 ngày để cảnh sát có thể duy trì an toàn 

công cộng cho những sự kiện có đông người tham dự, vừa được Hội 

Đồng Thành Phố thông qua với tỷ số 5-0. 

Nghị quyết này do Thị Trưởng Westminster Trí Tạ và Phó Thị Trưởng 

Tyler Diệp đưa vào mục 8.3 của nghị trình buổi họp. 

Thủ tục để đề nghị đưa vào nghị trình khẩn cấp được khởi sự khi hai 

dân cử muốn nói về vấn đề liên quan đến an toàn thành phố. 
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Theo lời Thị Trưởng Trí Tạ, sau khi nhân viên hoàn tất bản dự luật 

chi tiết căn cứ trên nghị quyết vừa thông qua, sẽ trở thành dự luật 

và dự luật này sẽ có hiệu lực 30 ngày sau đó. 

Hiện diện tại buổi họp còn có các nghị viên khác, như Nghị Viên 

Kimberly Hồ, Sergio Contreras, và Margie Rice. 

“Sự kiện đông đảo đồng hương biểu tình một ca sĩ Cộng Sản trước 

một nhà hàng hôm Thứ Năm tuần trước khiến thành phố quan tâm, 

vì cộng đồng chúng ta ai cũng muốn được có một cuộc sống an 

bình. Tôi hy vọng nghị quyết này của Westminster sẽ là thành phố 

tiên phong đập tan dã tâm của Cộng Sản  gây những xáo trộn trong 

cộng đồng người Việt tị nạn,” Thị Trưởng Trí Tạ tuyên bố. 

 
Thị Trưởng Westminster Trí Tạ (phải) và Phó Thị Trưởng Tyler Diệp. 

(Hình: Linh Nguyễn/Người Việt) 

 

Phó Thị Trưởng Tyler Diệp nhấn mạnh: “Chủ nhân các cơ sở thương 

mại chỉ cần thông báo cho Sở Cảnh Sát 10 ngày trước khi sự kiện 

xảy ra để tránh bị bồi hoàn thiệt hại. Tôi hy vọng các thành  phố 

khác cũng ra nghị quyết tương tự để trị tiệt nọc các âm mưu của 

Cộng Sản.” 

Nghị quyết này theo đó phải quân bình giữa sự an toàn công cộng 

trong thành phố và các quyền quy định của chủ nhân cơ sở thương 
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mại theo Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ; quy định 

phải thông báo cho sở cảnh sát 10 ngày trước mỗi khi một sự kiện 

tổ chức có thể gây ra biểu tình. Nếu không thông báo, chủ nhân cơ 

sở tổ chức sẽ phải bồi hoàn cho thành phố các chi phí gia tăng để 

duy trì sự an toàn cho sự kiện đó, bằng cách chuyển chi phí sử dụng 

cảnh sát cho những ai gây ra sự bất ổn, và không thể lấy từ Quỹ 

Tổng Quát (General Fund) của thành phố. 

Theo phúc trình của thành phố, hai lãnh đạo gốc Việt, đồng tác giả, 

chỉ thị nhân viên soạn thảo một dự luật, đòi hỏi chủ nhân các cơ sở 

thương mại phải thông báo cho sở cảnh sát mỗi khi sự kiện tổ chức 

tại cơ sở của mình có những hoạt động có thể gây biểu tình lớn 

trong thành phố Westminster. 

Những sự kiện này khi xảy ra, sự an toàn là điều thành phố đặc biệt 

quan tâm, vì hiện nay thành phố chưa có kế hoạch để duy trì sự an 

toàn liên quan việc kiểm soát số lượng đông người tham dự. Một khi 

có đông người tham dự, vấn đề kế hoạch là cần thiết để bảo đảm 

các thủ tục an toàn, nếu không, cả người tham dự lẫn những ai ở 

trong khu vực cũng đều bị thiệt hại. Những tình huống này gây tốn 

kém cho cư dân, vì thành phố bắt buộc phải điều động thêm các 

phương tiện cảnh sát hầu đối phó với một sự kiện không có kế 

hoạch trước. 

 
Cư dân thành phố Westminster trong buổi họp của Hội Đồng Thành Phố 

Westminster. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt) 
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Bản phúc trình cũng cho biết gần đây, cảnh sát đã phải tăng cường 

để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn khi một đám đông tụ họp tại một 

cơ sở địa phương nơi sự kiện được tổ chức. “Phải chi chủ nhân cơ sở 

này tiên liệu được sẽ có biểu tình, chỉ cần báo trước cho cảnh sát để 

có thể chuẩn bị kịp thời các phương tiện giữ gìn trật tự,” ông Trí Tạ 

cho hay. 

Ông Trí Tạ, đắc cử thị trưởng lần đầu năm 2012, sau đó đắc cử năm 

2014, và vừa đắc cử lần thứ ba trong cuộc bầu cử vào ngày 8 Tháng 

Mười Một, 2016. Ngày 6 Tháng Mười Một tới đây ông sẽ tái tranh cử 

chức thị trưởng. 

Trong khi đó, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp cũng sẽ tranh cử chức Dân 

Biểu Tiểu Bang California, Địa Hạt 72. 

Hai năm trước chính hai vị dân cử này cũng là tác giả của nghị quyết 

tái tái công nhận lá cờ VNCH là biểu tượng của người Việt quốc gia, 

đồng thời cũng chính thức bày tỏ sự chống đối việc treo cờ Cộng 

Sản trong phạm vi thành phố hay tại các bất động sản do thành phố 

sở hữu.  

Linh Nguyễn 

—————- 

Liên lạc tác giả: linhnguyen@nguoi-viet.com 

Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/tri-tiet-noc-cong-san-hai-dan-cu-westminster-

goc-viet-ra-nghi-quyet 
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