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CUỘC HỌP CÔNG KHAI VỀ ĐỀ XUẤT BÁN BIXBY KNOLLS TOWERS 
 
Tổng chưởng lý đang xem xét đề xuất bán Bixby Knolls Towers của Retirement 
Housing Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì lợi ích công của California, 
cho Pacifica Companies, LLC, một công ty trách nhiệm hữu hạn ở California. Pioneer 
House có địa chỉ tại Long Beach, California và bao gồm cơ sở chăm sóc nội trú cho 
người cao tuổi với 168 căn hộ sinh sống (độc lập) và 53 căn hộ có sự hỗ trợ, cùng với một 
cơ sở điều dưỡng lành nghề gồm 99 căn hộ. 
Đề xuất bán được nêu trong Thỏa thuận Mua bán Tài sản giữa Retirement Housing 
Foundation và Pacifica Companies, LLC.  
 
Giao dịch cơ sở chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận được đề xuất này đang được xem 
xét theo quy định của Bộ luật Doanh nghiệp 5914 và các quy định tiếp theo. Các điều 
khoản của giao dịch được đề xuất được nêu trong thông báo bằng văn bản gửi tới 
Tổng chưởng lý. Thông báo bằng văn bản được cung cấp trong liên kết ở cuối trang 
chủ của trang web Bixby Knolls Terrace tại https://bixbyknollstowers.org/.   

Tổng chưởng lý California sẽ tiến hành cuộc họp công khai vào ngày 15 tháng 11 năm 
2022 bắt đầu lúc 11 giờ sáng tại địa chỉ 3737 Atlantic Avenue Long Beach, CA 90807. 
Mục đích của cuộc họp công khai là để tiếp nhận ý kiến về đề xuất bán Bixby Knolls 
Towers và để xem xét Tuyên bố về Tác động Chăm sóc Sức khỏe đối với Retirement 
Housing Foundation được chuẩn bị bởi chuyên gia tư vấn do Tổng chưởng lý California 
thuê tuyển.  Trước cuộc họp công khai, Tuyên bố về Tác động Chăm sóc Sức khỏe sẽ 
được cung cấp trên trang web của Tổng chưởng lý California tại 
http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 

Mọi người được khuyến khích trình bày quan điểm của mình về giao dịch được đề xuất 
này tại cuộc họp công khai hoặc bằng cách liên hệ với Heidi Lehrman, Phó Tổng 
Chưởng lý, qua điện thoại theo số 916-210-7835, qua email tới địa chỉ 
Heidi.Lehrman@doj.ca.gov, qua fax tới số 916-324-5397, hoặc gửi thư tới 1300 I 
Street, Sacramento, California, 95814. Hạn chót để tiếp nhận ý kiến bằng văn bản là 
ngày 15 tháng 11 năm 2022.  
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