
Thông Báo về Cuộc Họp Công Khai 

Đề xuất bán St. Francis Medical Center cho Prime Healthcare Services, Inc. 

Tổng Chưởng Lý California (California Attorney General) sẽ tiến hành một cuộc họp công khai 
từ xa bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng theo Giờ Thái Bình Dương, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 
2020, về việc đề xuất bán St. Francis Medical Center cho Prime Healthcare Services, Inc. 

Để đối phó với mối đe dọa của COVID-19, Thống Đốc Newsom đã ban hành Sắc Lệnh N-33-20 
tuyên bố Tình Trạng Khẩn Cấp tại California và lệnh cho tất cả các cá nhân đang sinh sống tại 
California ở nhà hoặc ở nguyên tại nơi cư trú, trừ khi cần thiết để duy trì tính liên tục của các 
hoạt động trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng của liên bang.  Thống Đốc Newsom cũng đã 
ban hành các Sắc Lệnh N-25-20 và N-29-20, ủy quyền cho Tổng Chưởng Lý tổ chức một cuộc 
họp công khai từ xa không cung cấp địa điểm thực tế để công chúng có thể theo dõi cuộc họp và 
đưa ra các nhận xét công khai. 

Công chúng có thể truy cập cuộc họp công khai qua điện thoại và phương tiện điện tử.  Công 
chúng có thể nghe cuộc họp công khai, hoặc có thể theo dõi, lắng nghe, và nhận xét bằng việc sử 
dụng các phương pháp được miêu tả dưới đây.   

Thông báo về cuộc họp công khai này được đăng trên trang web của Tổng Chưởng Lý với 
các liên kết và hướng dẫn cách tham gia cuộc họp công khai thông qua họp bằng video 
BlueJeans. https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 

Trong cuộc họp, tất cả người tham dự sẽ được người điều khiển tắt tiếng micro. Quý vị sẽ không 
thể tắt hoặc bật đường dây của quý vị theo cách thủ công. 

HƯỚNG DẪN THAM GIA CUỘC HỌP CÔNG KHAI 

Dùng Máy Tính thông qua Trình Duyệt Web Google Chrome hoặc Ứng Dụng BlueJeans 
Events 

Để có trải nghiệm người dùng tốt nhất, BlueJeans khuyến nghị sử dụng trình duyệt web Google 
Chrome hoặc tải về Ứng Dụng BlueJeans Events miễn phí.   

Điều này sẽ cho phép người tham dự theo dõi, lắng nghe và nhận xét ở cuộc họp công khai. 
Người tham dự có thể nhận xét thông qua trò chuyện bằng tin nhắn hoặc có thể nhận xét bằng lời 
thông qua liên kết: https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fffjytvf 

Yêu cầu tương tác trực tiếp để nêu nhận xét bằng lời bằng cách:  

(1) Chọn biểu tượng Raise Hand (Giơ Tay) ở phía bên phải màn hình của quý vị. 
(2) Sau khi được người điều khiển chấp thuận, chọn Continue (Tiếp Tục). 
(3) Sau đó quý vị sẽ được chuyển vào danh sách chờ.  

Vui lòng đợi đến khi người điều khiển mời quý vị đưa ra nhận xét.  Lúc đó người điều khiển sẽ 
bật micro của quý vị.  Quý vị phải có micro để đưa ra nhận xét của mình.  

https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp
https://www.bluejeans.com/downloads#events
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fffjytvf


Thiết Bị Di Động 

Người tham dự có thể theo dõi, lắng nghe và nhận xét ở cuộc họp công khai bằng thiết bị di động 
như điện thoại di động hoặc máy tính bảng nếu họ tải về ứng dụng BlueJeans. 

Sử dụng liên kết sau để tham gia bằng thiết bị di động.  Lựa chọn này sẽ yêu cầu người tham dự 
tải về ứng dụng BlueJeans và cho phép người tham dự theo dõi cuộc họp công khai và đưa ra 
nhận xét công khai. Người tham dự có thể đưa ra nhận xét thông qua trò chuyện bằng tin nhắn 
hoặc bằng cách phát biểu.  Nếu người tham dự không tải về ứng dụng BlueJeans, thì người tham 
dự chỉ có thể nghe và sẽ không thể đưa ra nhận xét. 

a) Mở liên kết này:  https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fffjytvf 
b) Tải về ứng dụng nếu quý vị chưa có.  
c) Nhập ID sự kiện: fffjytvf 

Điện Thoại 
 
Người tham dự bằng điện thoại chỉ có thể nghe cuộc họp công khai và không thể theo dõi cuộc 
họp công khai hay đưa ra nhận xét. 

Quay một trong các số sau đây:  
a) +1 (415) 466-7000 (US) 

Nhập số PIN: 1270051 rồi ấn phím # 
b) +1 (760) 699-0393 (US) 
Nhập số PIN: 2198758648 rồi ấn phím # 

Dịch vụ hỗ trợ của BlueJeans 
 
Số dịch vụ khách hàng của BlueJeans là: +1 (408) 791-2830 
Người tham dự cũng có thể nhận trợ giúp tại: https://support.bluejeans.com  
 
Mục tiêu của cuộc họp công khai 

Mục tiêu của cuộc họp công khai là tiếp nhận ý kiến của công chúng về đề xuất bán bệnh viện và 
để xem xét Tuyên Bố Tác Động đến Chăm Sóc Sức Khỏe do các tư vấn viên được Tổng Chưởng 
Lý California thuê chuẩn bị.  Trước cuộc họp công khai, Tuyên Bố Tác Động đến Chăm Sóc Sức 
Khỏe sẽ có sẵn trên trang web của Tổng Chưởng Lý California tại 
http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 

Khuyến khích mọi người trình bày quan điểm của mình về giao dịch đề xuất dưới dạng văn 
bản và gửi đến Văn Phòng Tổng Chưởng Lý California [1} qua email tại địa chỉ 
scott.chan@doj.ca.gov,{2] qua fax theo số (415) 415-510-3430, hoặc bằng cách gửi thư cho 
Scott Chan, Phó Tổng Chưởng Lý, tại 455 Golden Gate Avenue, Suite 11000, San 
Francisco, CA 94102.  Hạn cuối để nhận ý kiến bằng văn bản là trước 5 giờ chiều ngày 27 
tháng 6 năm 2020. 

https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fffjytvf
https://support.bluejeans.com/
http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp


Mô tả thông báo phía trên cũng có sẵn bằng các ngôn ngữ khác 

Tiếng Ả-rập, Tiếng Armenia, Tiếng Cam-pu-chia, Tiếng Trung (Quảng Đông), Tiếng Trung 
(Quan Thoại), Tiếng Anh, Tiếng Farsi, Tiếng Hàn, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng 
Tagalog, và Tiếng Việt. 

 

 

 

 

  

  

  


