
QUY TẮC SỐ: R161-17/14 

THÔNG BÁO VỀ QUY TẮC ĐỀ XUẤT                              NGÀY ĐĂNG: Ngày 14/6/2018 

Sở Nguồn lực Doanh nghiệp Nhỏ & Thiểu số (SMBR – Small & Minority Business Resources) 
đề xuất thông qua quy tắc dưới đây cho việc thực thi Pháp lệnh về Chương trình Mua sắm 
MBE/WBE của Thành phố Austin, Bộ luật Thành phố, Chương 2-9A về các hợp đồng xây dựng 
Thành phố sau ngày 16/7/2018. 

Người dân cần cho biết ý kiến về quy tắc đề xuất đó, xin gửi đến: Edward Campos, Trợ lý Giám 
đốc, SMBR, 4201 Ed Bluestein Blvd., Austin, Texas 78721, 512-974-7206 hoặc gửi qua email 
theo địa chỉ edward.campos@austintexas.gov. Để ý kiến được xem xét, người dân phải gửi đến 
trước ngày 16/7/2018, tức là 32 ngày sau ngày đăng thông báo này.Để quy tắc có giá trị hiệu lực, 
thông báo việc thông qua quy tắc phải được niêm yết, trong đó sẽ có một bản tổng hợp các ý kiến 
bằng văn bản đã nhận được. 

NGÀY HIỆU LỰC CỦA QUY TẮC ĐỀ XUẤT 

Quy tắc được đề xuất trong thông báo này không có giá trị hiệu lực trước ngày hiệu lực được xác 
lập bởi một thông báo riêng về việc thông qua quy tắc. Thông báo việc thông qua quy tắc không 
được niêm yết trước ngày 16/7/2018 (tức là 32 ngày sau ngày đăng thông báo này) hay sau ngày 
23/8/2018 (tức là 70 ngày sau ngày đăng thông báo này). 

Nếu quy tắc đề xuất không được thông qua vào hoặc trước thứ Hai ngày 23/8/2018, thì quy tắc 
đó sẽ tự động bị thu hồi và không thể được thông qua nếu trước tiên không đăng một thông báo 
mới về quy tắc được đề xuất. 

NỘI DUNG QUY CHẾ ĐỀ XUẤT 

Nội dung hoàn chỉnh của quy tắc đề xuất hiện có sẵn cho công chúng xem xét và sao 
chép tại các địa điểm dưới đây. Có thể mua các bản sao quy tắc tại những địa điểm sau với chi 
phí mười cent mỗi trang: 

SMBR, địa chỉ 4201 Ed Bluestein Blvd., Austin, Texas, 78721. Gặp Edward Campos. 

Văn phòng Lục sự Thành phố, Tòa thị chánh, địa chỉ 301 W. 2nd Street, Room 1120, 
Austin, Texas 78701. 

GIẢI THÍCH TÓM LƯỢC VỀ QUY TẮC ĐỀ XUẤT 

Quy tắc R161-17.14: Quy tắc đề xuất sẽ sửa đổi các đoạn trong phần 9 (Tuân thủ Trước khi 
Trao thầu) của Quy tắc Chương trình Mua sắm với Doanh nghiệp của Thiểu số và Phụ nữ liên 
quan tới quá trình Nỗ lực đầy Thiện chí được mô tả trong Chương trình Mua sắm MBE/WBE 
của Thành phố đối với các hợp đồng xây dựng cụ thể. Quy tắc đề xuất đưa ra quyền chọn của 
Thành phố về việc gửi thông báo sơ bộ về cơ hội dự thầu trong quy trình Nỗ lực đầy Thiện chí 
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