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 CHÀO MỪNG                                        Bản tin - tháng 5 năm 2022  
  

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến bản tin của Phòng Chánh lục sự Quận Cam. Chúng tôi sẽ cập nhật định kỳ cho 
quý vị những tin tức, thông tin và sự kiện mới nhất ảnh hưởng đến bộ phận. Tôi rất vinh dự được phục vụ với tư 
cách là Chánh Lục sự Quận của quý vị. Xin vui lòng liên hệ với văn phòng của tôi qua số (714) 834-2500 hoặc 
truy cập OCRecorder.com để biết thêm thông tin về bộ phận của chúng tôi và các dịch vụ được cung cấp cho 
công chúng.  

               Trân trọng,  
 

                                      Hugh Nguyen 
                                              Chánh lục sự Quận  

  

Tin tức và Cập nhật 

Giải thưởng và Công nhận 

Ra mắt và Giới thiệu 

Truy cập OCRECORDER.COM 

Tháng 5 trong Lịch sử OC 

Khách hàng đang nói gì... 

Tiếp cận Cộng đồng 

(Chánh lục sự Quận Cam) 

Cơ quan Hành chánh Quận phía Nam  
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LỄ CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH VĂN PHÒNG CHÁNH LỤC SỰ CHI NHÁNH QUẬN 
NAM 

Chánh lục sự Quận Cam Hugh Nguyen tự hào thông báo về việc khai trương Văn phòng Chi 
nhánh Quận Nam mở rộng tại Laguna Hills vào ngày 25 tháng 5 năm 2022 này. Văn phòng 
Chánh lục sự đã tiến hành lễ cắt băng khánh thành vào thứ Tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022,  
lúc 10:30 sáng tại Trung tâm Hành chánh Laguna Hills, tọa lạc tại số 24031 El Toro Road, 
Suite 160, Laguna Hills. Một số quản lý dân sự đã tham dự, và công chúng đã được mời đến.  

Chánh lục sự Hugh Nguyen cho biết: “Sau 16 năm phục vụ cộng đồng Quận Nam đang 
phát triển, văn phòng chi nhánh Quận Nam đã trở nên cực kỳ phổ biến trong lĩnh vực xử 
lý thủ tục giấy đăng ký kết hôn, nghi lễ và hồ sơ bất động sản. Văn phòng mở rộng này 
sẽ giúp chúng tôi giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về các dịch vụ của mình và cung 
cấp quy trình hiệu quả và trơn tru hơn cho khách hàng.”  

Văn phòng mở rộng mới sẽ cung cấp các dịch vụ kết hôn, bao gồm cả phòng hành lễ lớn hơn. 
Chánh lục sự Nguyen cũng thông báo rằng hai nhân viên kiểm tra tài liệu sẽ có mặt tại chỗ để 
cung cấp dịch vụ quản lý hồ sơ bất động sản, từ đó giúp giảm nhu cầu đóng cửa ăn trưa. 
Khách hàng sẽ tiết kiệm thời gian và tiền bạc do không phải đến văn phòng trung tâm của bộ 
phận ở Santa Ana. Văn phòng Laguna Hills sẽ tiếp tục cung cấp chỗ đậu xe miễn phí và  
thuận tiện.  

Khách hàng vẫn có thể lấy giấy khai sinh, khai tử và kết hôn, nộp hồ sơ tên doanh nghiệp hư 
cấu, hoàn thành đăng ký công chứng của họ và nhiều dịch vụ khác tại văn phòng hiện tại của 
bộ phận ở Suite 150 của Trung tâm Hành chánh Laguna Hills.   

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ hiện có tại Bộ phận Chánh lục sự Quận Cam, vui lòng 
truy cập OCRecorder.com.  
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BẢN TIN  

KHAI TRƯƠNG 

LỄ CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH  
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Trong tháng 5:  

Nhân viên của tôi đã có thể tham gia 

nhóm SBDC và cùng các quan chức địa 

phương khác chúc mừng Skin & Brow 

Haus trong sự kiện khai trương của họ 

tại Thành phố San Clemente. Tôi xin 

chúc họ đạt được thành công tốt đẹp 

trong khi điều trị toàn diện cho khách 

hàng để chữa trị tổng thể làn da của họ 

từ trong ra ngoài bằng các sản phẩm 

chuyên nghiệp.   

Xin chúc mừng tất cả hơn 60 học viên 

tốt nghiệp đã hoàn thành chương trình 

OC Made do SBDC Hoa Kỳ tổ chức. 

Nhóm của tôi, cùng với các chức sắc 

khác, xin chúc tất cả các học viên gặp 

nhiều may mắn trong việc khởi nghiệp 

thành công trong những năm tới.  

Tôi rất vinh hạnh được trò chuyện với 

các thành viên của ngành bất động sản 

để chia sẻ về các dịch vụ và hoạt động 

của bộ phận Chánh lục sự. Xin cảm ơn 

First American Title đã tổ chức sự kiện.   

TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG  



Trong tháng 5:  

 

Buổi lễ khai trương và cắt băng khánh thành cho văn phòng mở rộng mới của chúng tôi 

tại chi nhánh Quận Nam ở Laguna Hills là một bước ngoặt to lớn. Tôi muốn cảm ơn 

nhân viên của mình vì tất cả những nỗ lực mà họ đã chăm chỉ thực hiện để biến điều 

này thành hiện thực. Tôi cũng muốn cảm ơn Giám sát viên Quận 5 Lisa Bartlett và tất 

cả công chức được bầu cử đã tham dự vì sự ủng hộ của họ. Nỗ lực này sẽ cho phép 

chúng tôi phục vụ cộng đồng Quận Nam đang phát triển tốt hơn và hiệu quả hơn trong 

những năm tới. Bây giờ chúng tôi cung cấp một phòng hành lễ lớn hơn và có cả hai 

nhân viên kiểm tra tài liệu có ghi chép mà không cần đóng cửa để ăn trưa, bên cạnh 

nhiều đổi mới khác. Chúng tôi rất mong sớm được phục vụ quý vị!  

TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG  



Trong tháng 5:  

Xin chúc mừng Hiệp hội Lễ hội Dâu tây Garden Grove đã tổ chức Lễ hội Dâu tây hàng 

năm lần thứ 62. Tôi rất vinh hạnh được tham gia cùng ban tổ chức, các vị chức sắc và 

những người nổi tiếng trong dịp đặc biệt này. Đây cũng là cơ hội để tôi lan tỏa cho cộng 

đồng biết về bộ phận của mình. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tận hưởng lễ 

hội với người dân. Xin cảm ơn tất cả những người đã đóng góp công sức tổ chức lễ hội 

và diễu hành. Lễ hội Dâu tây là một cách tuyệt vời để tận hưởng Ngày cuối tuần Tưởng 

niệm, dành thời gian bên gia đình và tôn vinh những nhân viên nam và nữ dũng cảm.   

TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG  



Mỗi tháng, chúng tôi công nhận một nhân viên đã có biểu hiện xuất sắc vượt trội so với 
yêu cầu nhiệm vụ tiêu chuẩn của họ và cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho khách hàng. 
Nhân viên của Tháng nhận được chứng chỉ công nhận, được vinh danh trên tấm biển 
công nhận và có thể mặ thường phục đi làm trong tháng được công nhận.  

Tôi rất vinh dự khi được công bố Lucia là Nhân viên của Tháng cho Tháng Năm.   

Kể từ khi đến Phòng Chánh lục sự, Lucia đã làm việc cực kỳ tích cực trong Hoạt động 
Lục sự. Gần đây, cô ấy đã gia nhập đơn vị dịch vụ hôn nhân và hộ chiếu của bộ phận và 
đạt được hiệu quả trong các chính sách và thủ tục của bộ phận cho cả hai đơn vị. Cô ấy 
đánh giá các hồ sơ xin hộ chiếu hiệu quả và chính xác. Cô ấy thường xuyên chụp ảnh 
hộ chiếu tuân thủ, đây đôi khi có thể là một nhiệm vụ khá vất vả. Điều này giúp bộ phận 
duy trì tỷ lệ sai sót thấp cho đơn vị hộ chiếu. Lucia cũng đã được đào tạo để tổ chức lễ 
cưới ảo và đã được chọn làm chủ hôn. Cô ấy có tỷ lệ chuyên cần tốt và luôn đi làm đúng 
giờ với thái độ làm việc tích cực hàng ngày. Sự chuyên cần và đúng giờ xuất sắc của cô 
ấy là tấm gương sáng cho đồng nghiệp.  

Lucia chào đón mọi khách hàng bằng câu “Chào mừng” thân thiện nhất. Sự kiên nhẫn 
của cô ấy khi thực hiện các lễ cưới ảo, cũng như khi xem xét các đơn xin cấp hộ chiếu 
khiến khách hàng cảm thấy an tâm.   

Lucia là một người rất ngăn nắp và có thể đảm đương nhiều nhiệm vụ được giao. Cô ấy 
là nhân viên phù hợp và không thể thiếu của các đơn vị dịch vụ hôn nhân và hộ chiếu, 
cũng như luôn nỗ lực hết mình để giúp đỡ khách hàng cũng như đồng nghiệp. Chúng tôi 
thực sự đánh giá cao thái độ tích cực, chăm chỉ và sẵn sàng vượt khó của cô ấy.   

Hãy cùng tôi chúc mừng thành tích của Lucia!  

GIẢI THƯỞNG VÀ CÔNG NHẬN  
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Chánh lục sự Quận Cam 

Nhân viên của Tháng 

Xin chúc mừng! 

Lucia 

Tận tâm Cung cấp Dịch vụ Khách hàng Xuất sắc 
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KHÁCH HÀNG ĐANG NÓI GÌ...   

Nhân viên kiểm tra Tài liệu Irene ở Trung tâm Dịch vụ Quận đã nhận được 

cuộc khảo sát sau đây. Cảm ơn Irene vì sự phục vụ mẫn cán của cô!  

OCRecorder.com 
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Ngày 1 tháng 5 
năm 1843  

Thomas O. Larkin, lãnh sự Hoa Kỳ đầu tiên và duy nhất tại Alta California, đã 
được bổ nhiệm. Sau đó, ông là đại biểu tham gia Công ước Hiến pháp 
Monterey 1849 và ký tên ban hành Hiến pháp California.  

Ngày 11 tháng 5 
năm 1920  

Thị trấn Harper chính thức đổi tên thành Costa Mesa. Cái tên này đã được 
chọn trong một cuộc thi trên báo. Tên chiến thắng do Alice Plummer, một cư 
dân địa phương đề xuất, và đã giành được $25. 

Ngày 19 tháng 5 
năm 1913  

Luật Đất đai cho Người nước ngoài của California đã được thông qua, theo đó 
các cấm người Nhật không phải là công dân Mỹ sở hữu (hoặc ký hợp đồng 
thuê dài hạn) đất nông nghiệp. Điều này đã ảnh hưởng đến nhiều nông dân 
Nhật Bản ở Quận Cam. 

Ngày 21 tháng 5 
năm 1966  

Các buổi lễ động thổ được tổ chức cho một nhà tù mới và trụ sở của Cảnh sát 
trưởng tại hai con phố Sixth Street và Flower Stree ở Santa Ana.  

Ngày 23 tháng 5 
năm 1936  

Cảng Newport đã được trưng dụng riêng. Tổng thống Franklin Roosevelt đã 
tiến hành cuộc diễu hành chúc mừng trên du thuyền bằng cách gửi tín hiệu 
điện báo từ Nhà Trắng. 

Các sự thật lịch sử do Trợ lý Lưu trữ Chris Jepsen cung cấp.  

Ảnh: Kho lưu trữ Quận Cam cung cấp miễn phí.  

Cơ quan Lưu trữ Quận Cam, một chức năng trực thuộc Văn phòng Chánh lục sự Hugh Nguyen, cung cấp miễn phí.  
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 THÁNG 5 TRONG LỊCH SỬ OC  

 Trung tâm thành phố Costa Mesa, ngay sau khi thị trấn đổi tên cũ là Harper.  
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Ghé thăm trang web của chúng tôi tại:  
OCRecorder.com 

 

Để biết thêm thông tin về Cơ quan  

Lưu trữ Quận Cam, hãy truy cập:  

OCArchives.com 

 

 

Theo dõi chúng tôi trên 
phương tiện truyền thông 

xã hội  

@ocrecorder 

 

 

 

 

 

Một trong những nhân viên của tôi đã chụp bức ảnh Vương cung 
thánh đường Guanajuato ở thành phố Guanajuato này. Đây là nơi 
Giáo hoàng Benedict XVI đã ban phép vào năm 2012.  

RA MẮT VÀ GIỚI  THIỆU  
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