
THÔNG BÁO CÔNG KHAI 

CHỨC VỤ TRỐNG TRONG HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ TACOMA 

Ngày 22 tháng Sáu, 2022 

Đây là văn bản thông báo rằng Văn Phòng Lục Sự Thành Phố đang tiếp nhận các đơn ứng tuyển, cùng với thư trình bày 

nguyện vọng và lý lịch, để tuyển dụng nhân sự vào Vị Trí Mở Rộng 7 của Hội Đồng Thành Phố, cho một nhiệm kỳ sẽ 

hết hạn vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2023. Vị trí Mở Rộng này đại diện cho toàn bộ Thành Phố Tacoma. Quý vị có thể 

tải đơn đăng ký từ Văn Phòng Lục Sự Thành Phố trực tuyến tại địa chỉ cityoftacoma.org/councilmeetings, hoặc bằng 

cách gửi email đến cityclerk@cityoftacoma.org hoặc gọi đến số 253-591-5505. 

Phỏng Vấn 

Các ứng cử viên sẽ được phỏng vấn vào Thứ Ba, ngày 19 tháng Bảy, 2022, lúc 12:00 trưa tại phiên nghiên cứu của Hội 

Đồng Thành Phố, ở Tacoma Municipal Building, 747 Market Street, City Council Chambers, tầng 1. Ưu tiên ứng viên 

đến phỏng vấn trực tiếp, tuy nhiên vẫn có thể sắp xếp lựa chọn phỏng vấn từ xa. 

Nhà Tuyển Dụng Cung Cấp Cơ Hội Bình Đẳng 

Thành Phố Tacoma là một Nhà Tuyển Dụng Cung Cấp Cơ Hội Bình Đẳng và coi trọng sự đa dạng tại nơi làm việc. 

Các ứng viên được xét tuyển vào các vị trí mà không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc 

gia, tổ tiên, tuổi tác, tình trạng hôn nhân hoặc cựu quân nhân, khuyết tật, khuynh hướng tính dục, bản dạng giới hoặc 

bất kỳ cơ sở nào khác bị nghiêm cấm bởi luật liên bang, tiểu bang và địa phương. 

Nếu quý vị cần được hỗ trợ thích nghi trong quá trình nộp đơn hoặc nếu có thắc mắc, vui lòng gọi cho Văn Phòng Lục 

Sự Thành Phố theo số (253) 591-5505. Người khiếm thính hoặc khiếm khuyết âm ngữ có thể liên hệ với chúng tôi 

thông qua Dịch Vụ Tiếp Âm Washington: 1-800-833-6388 (TTY hoặc ASCII), 1-800-833-6386 (VCO) hoặc 1-877-

833-6341 (STS).

Trình Độ Chuyên Môn cho Chức Vụ và Trách Nhiệm của Hội Đồng Thành Phố 

Điều Lệ Thành Phố quy định rằng những người ứng tuyển chức vụ trong Hội Đồng Thành Phố phải là cử tri đủ điều 

kiện (có khả năng ghi danh bỏ phiếu) và là cư dân của Thành Phố trong hai năm ngay trước thời điểm nộp đơn ứng 

tuyển. Hội Đồng Thành Phố chịu trách nhiệm ban hành mọi luật lệ, xây dựng các chính sách và đưa ra các quyết định 

chung để quản lý Thành Phố. Các nhiệm vụ của Hội Đồng Thành Phố bao gồm thông qua và sửa đổi các luật của 

Thành Phố, phê duyệt ngân sách, xây dựng các chính sách và tiêu chuẩn của Thành phố, phê duyệt các hợp đồng và 

thỏa thuận, cũng như đại diện cho Thành Phố. 

Hội Đồng Thành Phố họp vào Thứ Ba hằng tuần lúc 12:00 trưa cho các phiên nghiên cứu, lúc 5:00 chiều cho các phiên 

họp của Hội Đồng Thành Phố và lúc 3:00 chiều cho các cuộc họp của Ủy Ban Toàn Thể, khi cần thiết. Tất cả các cuộc 

họp này được tổ chức tại Tacoma Municipal Building, 747 Market Street, City Council Chambers, ở tầng 1. Các ủy ban 

thường vụ của Hội Đồng Thành Phố họp theo lịch trình đã định từ Thứ Ba đến Thứ Năm, tại Tacoma Municipal 

Building, 747 Market Street, Phòng 248. Các cuộc họp này được tổ chức theo hình thức kết hợp bao gồm cả họp trực 

tiếp và từ xa. 

Lương Thưởng 

Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng, 2022, các Thành Viên Hội Đồng nhận được mức lương hằng năm là 

$46,789.00.  

Gửi đơn ứng tuyển, thư trình bày nguyện vọng, thư xin việc và lý lịch đã điền đầy đủ qua: 

Đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho:  Attn: City Clerk’s Office, c/o Customer Support Center, Tacoma Municipal 

Building, 747 Market Street, Second Floor, Tacoma, WA 98402 

Qua email đến:    cityclerk@cityoftacoma.org  

Đơn ứng tuyển và hồ sơ phải được Văn Phòng Lục Sự Thành Phố tiếp nhận muộn nhất là 12:00 Trưa Thứ Năm, ngày 7 

tháng Bảy, 2022. 

Doris Sorum 

Lục Sự Thành Phố 
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