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 WELCOME                                             Newsletter - June 2022 
  

Thank you for your interest in the Orange County Clerk-Recorder Department’s newsletter. We will be bringing 

you periodic updates on the latest news, information and events affecting the department. I am honored and   

privileged to serve as your County Clerk-Recorder. Please contact my office at (714) 834-2500 or visit us at                 

OCRecorder.com for more information about the department and the services provided to the public. 

               Sincerely, 

 

                                      Hugh Nguyen 

                                                     County Clerk-Recorder 
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 HOAN NGHÊNH                         Bản Tin – Tháng Sáu 2022 
  

Xin cảm tạ đã lưu tâm đến bản tin của Văn Phòng Chánh Lục Sự Quận Cam. Chúng tôi sẽ mang đến những sự 
cập nhật hạn kỳ của những tin tức sau cùng, thông tin và những sinh hoạt đặc biệt của văn phòng. Tôi rất lấy 
làm hân hạnh và vinh dự được phục vụ quý vị trong cương vị Chánh Lục Sự Quận Hạt. Xin hãy liên lạc với văn 
phòng của tôi tại số (714) 834-2500 hay vào trang mạng của chúng tôi tại OCRecorder.com để biết thêm các 
thông tin về văn phòng và những dịch vụ được cung cấp cho công chúng. 

Trân Trọng, 
 

                                      Hugh Nguyen 

                                                     Chánh Lục Sự Quận Hạt  

Tin Tức và Cập Nhật 

Giải Thưởng và Thành Tích 

Loanh Quanh Đây 

Viếng thăm chúng tôi tại              

OCRECORDER.COM 

Tháng Ba trong Lịch Sử  
Quận Cam 

Khách Hàng Bình Phẩm  

Giao Tế Cộng Đồng 

CHÁNH LỤC SỰ QUẬN CAM 

TRUNG TÂM LIÊN LẠC 
CHÚNG TÔI SẴN SÀNG TRẢ LỜI MỌI THẮC MẮC CỦA QUÝ 

VỊ 
THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU: 8 GIỜ SÁNG ĐẾN 4:30 CHIỀU 
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Văn Phòng Chi Nhánh Chánh Lục Sự Phía Nam Quận Hạt (South County Branch 
Office) Nới Rộng Hiện Tại Mở Cửa Cho Các Dịch Vụ  

Hồi tháng Năm vừa qua, Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn công bố việc khai trương Văn Phòng 
Chi Nhánh Phía Nam Quận Hạt được nới rộng tại Laguna Hills, đã mở của hoạt động hôm 25 tháng 
Năm. Cơ sở nới rộng mới được tăng thêm sáu cửa sổ dịch vụ mới để giúp văn phòng hoạt động một 
cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, trong khi đáp ứng được sự gia tăng dân số tại phía Nam Quận 
Hạt. 

Văn phòng nới rộng tọa lạc trong phòng 160 Laguna Hills Civic Center cung cấp dịch vụ kết hôn với 
một phòng khánh tiết trang bị tiện nghi có thể chứa nhiều khách hơn phòng trước đây. Việc kiểm tra tài 
liệu được xếp đặt trong văn phòng nới rộng mới, hiện nay có thể cung ứng hai nhân viên đặc trách 
kiểm tra tài liệu thay vì một. Điều này sẽ loại trừ nhu cầu kiểm tra tài liệu bị gián đoạn vào giờ ăn trưa 
và bảo đảm nhân viên kiểm tra lúc nào cũng có sẵn. Khách hàng cũng sẽ tiết kiệm được thời giờ và 
tiền bạc vì không còn phải du hành đến văn phòng chính tại Santa Ana. Văn phòng Laguna Hills office 
sẽ tiếp tục cung cấp chỗ đậu xe miễn phí và tiện lợi. 

Giấy khai sanh, khai tử, và hôn thú, văn bản danh mục cơ sở thương mại (fictitious business name 
statements), thị thực chữ ký, và nhiều dịch vụ khác vẫn được thực hiện tại văn phòng nguyên thủy số 
150 tại trung tâm Laguna Hills Civic Center. 

Trung Tâm Laguna Hills Civic Center tọa lạc tại 24031 El Toro Road thuộc thành phố Laguna Hills. Cả 
hai phòng số 150 và phòng số 160 đều mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. 

Muốn biết thêm chi tiết về các dịch vụ có sẵn tại Văn Phòng Chánh Lục Sự Quận Cam xin vào 
OCRecorder.com.  

TIN TỨC 

OCRecorder.com 
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Trong Tháng Sáu: 

GIAO TẾ CỘNG ĐỒNG 

Chào mừng các học viên tốt nghiệp của 

trường Advance Beauty College – Garden 

Grove. Nhóm của chúng tôi được vinh dự 

tham gia cuộc lễ tốt nghiệp. Trường 

Advance Beauty College đã huấn luyện cho 

hơn 50,000 học viên tốt nghiệp xuyên qua 

các chương trình của họ. Tôi xin cầu chúc 

mọi sự tốt lành cho các học viên tốt nghiệp .  

Thật là một vinh dự được hội thoại với các 

thành viên của kỹ nghệ địa ốc mới đây. Xin 

cảm tạ Anaheim Hills Broker Caravan đã tổ 

chức cuộc hội thoại này. Tôi đã có thể chia 

sẻ những thông tin về  các dịch vụ và điều 

hành của văn phòng Chánh Lục Sự, và 

thông báo cho các thành viên một số thông 

tin cập nhật mới . 

Tôi rất lấy làm vui sướng được nói chuyện 

trước các học sinh tham dự chương trình 

Lãnh Đạo Tương Lai (Future Leaders 

program) năm nay, nơi tôi đã chia sẻ những 

thông tin liên quan đến những dịch vụ của 

Văn Phòng Chánh Lục Sự cùng với hành 

trình của tôi đến Mỹ. Xin cảm tạ Chủ Tịch 

Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Doug 

Chaffee đã có lời mời tôi .  



Trong Tháng Sáu: 

 

 

 

 

 

 

GIAO TẾ CỘNG ĐỒNG 

Nhóm giao tế của tôi đã cùng với các viên 

chức địa phương và công đồng doanh 

nghiệp thành phố Fullerton chào mừng 

Image One Camera & Video đã khai trương 

và lễ cắt băng khánh thành. Tôi cầu chúc họ 

thành công với ý định thành lập bản doanh 

cho cư dân tại Quận Cam .  

Văn Phòng tôi chào mừng 27 học sinh 

trường Tiểu Học DeMille Elementary School 

lớp Sáu đã hoàn tất chương Trình Song Ngữ 

Việt Nam đầu tiên ( Viet namese Dual 

Language Immersion Program) của tiểu 

bang California. Cám ơn Bà Huong Dang là 

giáo viên đầu tiên đã tham dự vào chương 

trình và đã dạy cùng lúc hai ngôn ngữ .  



Mỗi tháng chúng tôi chúng tôi đều ghi nhận thành tích của một nhân viên vượt trội  nhiệm vụ bình 
thường của họ và cống hiến những dịch vụ tối hảo cho khách hàng chúng ta. Nhân Viên Xuất Sắc Trong 
Tháng sẽ nhận được chứng chỉ ghi nhận thành tích, tên của họ sẽ được gắn lên trong bản thành tích và 
ăn vận quần áo bình thường trong suốt tháng họ đạt thành tích. 
 
Thật là hân hạnh cho tôi được loan báo Jennifer Luong là Nhân Viên Xuất Sắc Trong Tháng Sáu. 
 
Kể từ khi gia nhập cơ quan vào tháng Tư 2021, Jennifer đả từng là Kế Toán Viên Cao Cấp cho Đơn Vị 
Tài Chánh  đặc trách kế toán  và kiểm toán. Cô đã nắm vài trò lãnh đạo trong việc sửa soạn kiểm toán 
bất chợt và cập nhật và soạn thảo những thủ tục điều hành tiền mặt cho văn phòng. Mới đây cô đã nhận 
vài trò lãnh đạo trong việc thử nghiệm hệ thống phần mềm OC Time user acceptance ( UAT) và sổ 
lương ( Payroll) trước khi được đem ra sử dụng với ít thời lượng giám sát và đã thành công cho cả hai hệ 
thống. Nhờ vào sự đóng góp lớn lao này, cô đã được sự tin cậy của thượng cấp, chứng tõ khả năng có 
thể đảm nhiệm và hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt và thực hiện đúng hạn kỳ. 
 
Jennifer là một người hợp tác với đội ngũ hoàn hảo và được nhân viên, đồng nghiệp và thượng cấp ưa 
thích. Cô lúc nào cũng tìm phương cách để giúp đỡ người khác và gắn liền sự thành công của cá nhân 
mình với cơ quan. Cô đã hoàn tất tốt đẹp trong việc phát triển những kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, 
đoán trước được nhu cầu của Đơn Vị Tài Chánh một cách hiệu quả. Thái độ việc gì cũng có thể làm 
được của cô đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thành công của Đơn Vị Tài Chánh nói chung, 
trong khi biến nơi đây là một nơi làm việc độc đáo. 
 
Jennifer đã làm cho mọi người cảm thấy đặc biệt bằng cách trưng bày các bàn làm việc của nhân viên 
vào những dịp sinh nhật, đặc biệt hay lễ lạc. Đây là đường lối đáng kể để xây dựng một đội ngũ tuyệt vời 
và giúp nâng cao tinh thần cho đơn vị của cô và của cả cơ quan nói chung. Sự tận lực của cô đều được 
mọi người cảm kích. 
 
Xin hãy cùng tôi chúc mừng Jennifer cho thành quả mà cô đã đạt được ! 

GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TÍCH 

OCRecorder.com 

http://www.ocrecorder.com


KHÁCH HÀNG BÌNH PHẨM ... 

Quản Thủ Văn Khố Susan đã nhận được những lời khen tặng cho việc trợ giúp với 

những tài liệu của văn khố. Xin cảm tạ cho sự phục vụ vượt bực của bà ! 

OCRecorder.com 

Dịch vụ Thông Hành tại văn phòng chi nhánh miền Bắc Quận Hạt đã nhận được bình 

phẩm sau đây. Rất cảm kích về  sự cung cấp dịch vụ nhanh chóng và hữu hiệu của 
văn phòng ! 

Kính Gởi Tổng Quản Trị Quận Cam 

Tôi liên lạc vơi Văn Khố Quận Cam vài ngày vừa qua, yêu cầu những tài liệu về Kế Hoạch Tổng Thể và Nghị Định Phân 

Chia Khu Vực của những năm thuộc thập niên 70. Yêu cầu của tôi đã được đáp ứng nhanh chóng và thích hợp và 

những yêu cầu đã được giúp đỡ hoàn hảo. Tôi muốn cảm tạ bà Susan thân mến đã giúp tôi trong tiến trình này. Đây là 

một kinh nghiệm lớn lao và tôi đã nhận được những gì cần thiết cho việc nghiên cứu luận án của tôi. 

Tôi xin cảm tạ tất cả nhóm  

Không thể tưởng tượng được sự cảm kích vô cùng của tôi về dịch vụ này, họ là những 
người cứu mạng, họ giúp tôi nạp đơn xin thông hành cho con gái của tôi khi mọi nơi 
đều khó khăn và đông đảo, rất cảm tạ và xin chúc lành.  

2 tuần lễ trước đây  
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KHÁCH HÀNG BÌNH PHẨM ... 

Một khách hàng đã viết bình phẩm sau đay về văn phòng chính của chúng tôi tại 

Santa Ana. 

Cảm Tã nhân viên của tôi đã phục vụ hoàn hảo . 

OCRecorder.com 

Chánh Lục sự Quận Cam Hugh Nguyễn và nhân viên của ông ta thật là kỳ 
lạ! Họ đã làm mọi sự dễ dàng và hữu hiệu cho tôi như là một người làm lễ 

cưới. Khi tôi bước vào cao ốc văn phòng của họ, tôi lập tức được tiếp đón 
với những nhân viên thân thiện và tôi có cảm tưởng như đã nhận được 
dịch vụ một cách rất cá biệt. Họ làm cho tôi có cảm tưởng như những sự 
quan tâm của tôi rất quan trọng và họ giải thích rõ ràng từng bước một cho 

tôi từ đầu tới cuối. Đây không phải là lần đầu tiên tôi được làm việc với văn 
phòng này. Họ luôn luôn vươn lên dể cung cấp dịch vụ tốt nhất không 
những cho cư dân Quận Cam mà kể cả những người bên ngoài khu vực. 
Trong thời gian COVID, văn phòng của họ là văn phòng duy nhất trên toàn 

cõi Hoa Kỳ thực hiện lễ cưới. Tôi rất hạnh phúc nhìn thấy một nhân viên 
dân cử tiếp tục phục vụ cộng đồng của ông ta và tìm những phương cách 
mới để làm mọi việc dễ dàng cho tất cả chúng ta. 
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Ngày 4 tháng 

Sáu,  1889  

Dân địa phương bỏ phiếu Tách rới và thành lập Quận Cam ra khỏi Quận Los 
Angeles. Với số phiếu 2505 so với 499. 

Ngày 6 tháng Sáu, 

1948  

Các người bơi lội hoảng hốt bỏ chạy ra khỏi nước khi một loạt cá Voi killer 
whalers đến viếng khu vực nước cạn tại Laguna Beach. 

Ngày 6 tháng Sáu, 

1959  

Trò Chơi Tiềm Thủy Đĩnh Voyage được khai trương tại Tomorrowland của 
Disneyland. Walt Disney hướng dẫn Phó Tổng Thống Nixon và gia đình bắt 
đầu chuyến lặn đầu tiên. 

Ngày 11 tháng Sáu, 

1969  

Trường Tiểu Học Trabuco Elementary đã có nhiều học sinh tốt nghiệp hơn 
trước đó: tám học sinh! 

Ngày 20 tháng Sáu, 

1964  

Tổng Thống Lyndon B. Johnson diễn từ trong ngày lễ khánh thành khuôn viên 
của trưởng Đại Học UCI. 

Sự kiện lịch sữ cung cấp bởi Phó Quản Thủ Văn Khố Chris Jepsen 

Hính ảnh: Thuộc Văn Khố Quận Cam 

Văn Khố Quận Cam, dưới quyền quản trị của Văn Phòng Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn 

OCArchives.com 

 LỊCH SỬ QUẬN CAM THÁNG SÁU 
 

Khánh Thành cho UCI: (Trái sang Phải) Dân Biểu Liên Bang Richard Hannah, Thống 
Đốc California Edmund G. “Pat” Brown, Viện Trưởng Đại Học UCI Daniel G. Aldrich, 

Jr., Tổng Thống Lyndon B. Johnson, và Chủ Tịch Hệ Thống UC Edward Carter. 

https://www.ocrecorder.com/oc-archives


 

 

Xin vào trang mạng của chúng tôi tại: OCRecorder.com 
 

Muốn biết thêm thông tin về Văn Khố  

của Quận Cam xin vào:  

OCArchives.com 

 

 

Theo dõi chúng tôi trên 
mạng xã hội 

@ocrecorder 

 

 

 

 

 

 

Một trong những nhân viên của tôi đã chụp bức ảnh này tại duyên hải 
Isla Mujeres trong một ngày đặc biệt nhiệt đới tại Cancun, Mexico. 

LOANH QUANH ĐÂY  
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