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Tài Liệu Hỗ Trợ Cho Hội Đồng Xem Xét Hiến Chương năm 2018-2019 

Được biên soạn bởi nhân viên Quận King 

  



 
Hiến Chương là gì? 
 
 Chiếu theo luật pháp Tiểu Bang Washington, các quận/hạt được phép trở thành 

Quận “Tự Trị” nếu họ thông qua một hiến chương nêu rõ cơ cấu và cơ chế vận 
hành của chính quyền Quận. 

 Văn bản này được gọi là “Hiến Chương”. Nếu được miêu tả theo ngôn ngữ dễ 
hiểu hơn, văn bản này có thể được gọi là “hiến pháp” của các chính quyền địa 
phương. 

 Hiến Chương Quận King đã được thông qua lần đầu tiên vào năm 1970. 

 Hiến Chương quy định rằng mỗi mười năm một “Hội Đồng Xem Xét Hiến 
Chương” phải xem xét lại Hiến Chương và đề nghị các thay đổi cần thiết. 

  



 
Phần Mở Đầu 
 
 Phần mở đầu là lời tuyên bố về ý định và mục đích của văn bản đó. Phần Mở 

Đầu của Hiến Chương Quận King như sau: 

 “Chúng ta, các cư dân của Quận King, Washington, với mục đích xây dựng một 
chính quyền công bằng và trật tự hơn nữa, thiết lập các ngành lập pháp và hành 
pháp riêng, đảm bảo rằng chính quyền và các dịch vụ trong địa phương và toàn 
vùng được thực hiện một cách có trách nhiệm cả về mặt thi hành và giải trình, 
tạo điều kiện cho công dân tham gia một cách hiệu quả, duy trì một môi trường 
và nền kinh tế lành mạnh ở các vùng đô thị và nông thôn và đạt được lợi ích của 
một chế độ tự quản tự trị, nay căn cứ vào Hiến Pháp Tiểu Bang Washington để 
thông qua hiến chương này.” 

  



 
Các Điều 110-140 Điều Khoản Chung 
 
 Điều 110 nói rằng Quận King dành quyền thi hành tất cả các điều khoản có thể có liên 

quan đến việc tự trị. Có nghĩa là, nếu luật pháp tiểu bang cho phép Quận ban hành 
luật về một việc gì đó thì Quận dành quyền đó cho mình. 

 Điều 120 cho phép Quận ký hợp đồng hay hợp tác với các chính quyền khác để cung 
cấp dịch vụ. 
 Quận thực hiện theo cách này trong khá nhiều lĩnh vực, ví dụ như trong việc cung cấp Dịch 

Vụ Cảnh Sát Quận, Bảo Tồn Địa Điểm Lịch Sử, cấp Chứng Chỉ Thu Mua và các Dịch Vụ Tòa 
Án Khu Vực. 

   Điều 130 hơi giống với Điều 110 ở chỗ tuyên bố rằng luật của địa phương sẽ có giá trị 
cao hơn luật của Tiểu Bang hay luật chung nếu có sự khác biệt giữa các luật đó và 
nếu luật pháp hay hiến pháp của Tiểu Bang cho phép. 

 Điều 140 xác nhận tên, địa giới và thủ phủ của Quận và cho phép mở các chi nhánh 
chính quyền quận ở địa phương. 
 Hiện tại hầu hết các dịch vụ của Quận được đặt văn phòng ở Seattle. Tuy nhiên, Văn Phòng 

Cấp Phép nằm ở Snoqualmie, Văn Phòng Bầu Cử ở Renton, Tòa Án Thượng Thẩm và Nhà 
Tù có cơ sở ở Kent và có vài địa điểm Tòa Án Khu Vực khác nhau. 

  



 
Các Điều 210-270 Ngành Lập Pháp 
 

 Điều 220.1 thành lập một Hội Đồng Quận gồm chín thành viên được bầu chọn từ các 
khu địa lý cho các nhiệm kỳ 4 năm theo lịch bầu cử xen kẽ mỗi 2 năm một lần. 
 Vào năm 2005, số thành viên Hội Đồng được giảm từ 13 xuống còn 9. Trước khi giảm số 

thành viên xuống còn 9 vào năm 2005, mỗi khu bầu cử thành viên Hội Đồng chứa khoảng 
140.000 cư dân. Từ đó đến nay, vì số thành viên giảm và số dân cư lại tăng nên dân số của 
mỗi khu bầu cử đã tăng đến khoảng 240.000 cư dân. 

 Điều 220.2 chỉ định Hội Đồng Quận là cơ quan chức năng lập các chính sách cho 
Quận 

 Điều 220.3 quy định việc bầu lên một chủ nhiệm Hội Đồng, ủy quyền cho Hội Đồng tự 
quyết định cơ cấu tổ chức của mình cũng như việc tuyển dụng và giám sát các nhân 
viên mà Hội Đồng cho là cần thiết để thi hành nhiệm vụ, và quy định việc bổ nhiệm 
một thư ký. 

 Điều 220.4 quy định rằng Hội Đồng phải thông qua một bộ quy tắc về Thủ Tục, duy trì 
các biên bản nguyên văn và công khai, và đảm bảo rằng tất cả các cuộc họp được 
mở cửa cho công chúng. 
 Tất cả các cuộc họp của Hội Đồng và hầu hết các cuộc họp của Ủy Ban thuộc Hội Đồng hiện 

được phát trực tiếp trên truyền hình. 
  



 
Tiếp Tục về Ngành Lập Pháp (220.5-
230.2) 
 Điều 220.5 cấm Hội Đồng và thành viên Hội Đồng can thiệp vào các công việc hành 

chính của Quận hoặc ra lệnh cho các nhân viên không làm việc cho ngành lập pháp. 
 Điều này có nghĩa là Hội Đồng chỉ có thể ra lệnh và lập chính sách bằng cách thông qua các 

quy định. Họ không thể chỉ định nhân viên của ngành Hành Pháp làm các công việc cụ thể. 

 Điều 230.1 giới hạn mỗi quy định của Quận chỉ đề cập đến một chủ đề cũng như chỉ 
định thủ tục đề xuất quy định và bắt buộc phải có một khoảng thời gian chờ 7 ngày từ 
lúc đề xuất đến lúc ra quyết định về quy định, ngoại trừ có trường hợp khẩn cấp. 

 Điều 230.2 tạo ra một quyền phủ quyết từng phần cho Quận Trưởng. Phiếu phủ quyết 
của Quận Trưởng có thể bị bác bỏ nếu ít nhất 6 thành viên Hội Đồng Quận bỏ phiếu 
thuận. 
 Quyền phủ quyết từng phần nghĩa là Quận Trưởng có thể loại bỏ một số điều trong quy định 

hoặc có thể bác bỏ toàn bộ quy định. Đối với các quy định phân bổ chi tiêu, Quận Trưởng có 
thể loại bỏ một mục chi tiêu hoặc bác bỏ toàn bộ quy định. 

  



 
Tiếp Tục về Ngành Lập Pháp (230.3-
230.5) 

   Điều 230.3 cho phép việc thông qua quy định khẩn cấp với ít nhất 6 phiếu thuận 
của Hội Đồng Quận trong một số tình huống. Các quy định như vậy sẽ có hiệu 
lực ngay và không thể bị phủ quyết hay phải đưa ra để trưng cầu dân ý. 
 Điều này cho phép bỏ qua việc lấy chữ ký của Quận Trưởng và chờ thời gian trưng cầu dân 

ý nếu gặp trường hợp khẩn cấp. 

 Điều 230.4 tạo ra thủ tục trưng cầu dân ý để công chúng có thể bỏ phiếu đối với 
bất kỳ quy định nào mà Hội Đồng Quận đã thông qua, ngoại trừ các quy định liên 
quan đến việc phân bổ chi tiêu, thương lượng tập thể, lương bổng hoặc các quy 
định khẩn cấp hay do dân cư đề xuất và chấp thuận. 

 Điều 230.5 tạo ra thủ tục đề xuất quy định dành cho dân và đưa ra các điều 
khoản và điều kiện về nội dung quy định được phép đề xuất cũng như các quy 
tắc và thủ tục của quy trình đề xuất và bỏ phiếu. 

  



 
Tiếp Tục về Ngành Lập Pháp (230.5.1 - 
230.75) 

 Điều 230.5.1 tạo ra thủ tục đề xuất quy định dành cho thành phố, trong đó các 
thành phố có thể cùng nhau đề xuất một quy định trực tiếp lên Hội Đồng Quận. 

 Điều 230.6 đưa ra các điều kiện và thủ tục xử lý các đơn yêu cầu trưng cầu dân ý 
và đề xuất quy định. 
 Các thủ tục này còn phụ thuộc vào các quy định trong Bộ Luật của Quận liên quan đến 

việc thi hành những yếu tố của hiến chương này. 

 Điều 230.7 nêu rõ thủ tục đưa các quy định vào hiệu lực. Thường thì các quy 
định sẽ bắt đầu có hiệu lực mười ngày sau khi được Quận Trưởng ký. 

 Điều 230.75 cấm Quận sửa đổi các quy định mà cử tri đã bỏ phiếu chấp thuận 
trong ít nhất hai năm trừ phi 2/3 số thành viên Hội Đồng bỏ phiếu thuận cho việc 
sửa đổi đó. 

  



 
Tiếp Tục về Ngành Lập Pháp (240-265) 
 
 Điều 240 tạo ra thủ tục “kiến nghị” được sử dụng để phê chuẩn hay bác bỏ lệnh bổ nhiệm nhân 

viên, tổ chức cơ cấu ngành lập pháp, đưa ra tuyên bố về các chính sách không ràng buộc về mặt 
luật pháp và để yêu cầu các cơ quan của Quận cung cấp thông tin. 
 Hội Đồng có thể sử dụng kiến nghị để cho biết trước về các chính sách có ý định thông qua hoặc 

để đưa ra nhận định về các chính sách của Quận khi chưa cần hay chưa đến lúc thông qua quy 
định. Các kiến nghị như vậy không thể bị Quận Trưởng phủ quyết. 

 Điều 250 quy định việc bổ nhiệm một Kiểm Toán Viên của Quận có trách nhiệm thực hiện các 
cuộc kiểm toán độc lập cho các cơ quan của Quận. 
 Kiểm Toán Viên của Quận sẽ vạch ra một chương trình làm việc mà phải được Hội Đồng Quận 

chấp thuận mỗi năm. Tất cả các báo cáo kiểm toán phải được công bố công khai sau khi được trình 
bày trước Ủy Ban phụ trách của Hội Đồng Quận. 

 Điều 260 tạo ra Văn Phòng Tiếp Nhận Khiếu Nại Công Dân, hay còn gọi là Văn Phòng Thanh 
Tra, để điều tra các khiếu nại về các hoạt động của Quận. 

 Điều 265 tạo ra Văn Phòng Phụ Trách Thi Hành Luật Pháp với quyền điều tra, xem xét và phân 
tích một số vấn đề khác nhau, kể cả các trường hợp khi nhân viên thi hành luật pháp của Quận 
sử dụng vũ lực với dân. 

  



 
Tiếp Tục về Ngành Lập Pháp (270.1- 
270.4) 

 Các điều từ 270.1-270.4 tạo ra các Ủy Ban Chính Sách Địa Phương, Ủy Ban 
Chính Sách Nước Địa Phương và Ủy Ban Giao Thông Công Cộng Địa Phương 
để giải quyết các vấn đề cụ thể của khu vực. Những ủy ban này gồm có các 
thành viên Hội Đồng Quận cùng với các viên chức dân bầu khác trong khu vực. 
 Ủy Ban Chính Sách Địa Phương tự đặt ra một chương trình làm việc mỗi năm và có 

thẩm quyền rộng rãi, bao gồm bất kỳ chính sách hay kế hoạch toàn quận nào mà được 
đưa vào chương trình làm việc của họ. 

 Ủy Ban Chính Sách Nước Địa Phương có thẩm quyền xem xét các kế hoạch của Quận 
đối với việc xử lý nước thải trong khu vực dịch vụ của Quận. 

 Ủy Ban Giao Thông Công Cộng Địa Phương có thẩm quyền xem xét các chính sách 
hay kế hoạch toàn quận liên quan đến hệ thống giao thông công cộng của khu vực. 

  



 
Ngành Hành Pháp (310-340) 
 

 Điều 310 thành lập vị trí Quận Trưởng và các văn phòng liên quan như Văn Phòng 
Thẩm Định Viên và Văn Phòng Hành Chính Quận để thi hành tất cả các quyền hạn 
hành chính của Quận. 
 Tất cả các vị trí dân bầu trên toàn quận đều không mang tính đảng phái. 

 Điều 320.1 thành lập vị trí Quận Trưởng, là một vị trí được bầu cử riêng với nhiệm kỳ 
4 năm, và quy định lương của Quận Trưởng ở mức 1,5 lần lương của thành viên Hội 
Đồng. 

 Điều 330 thành lập vị trí Viên Chức Hành Chính Quận. 
 Giám sát các Phân Ban trong Bộ Phận Dịch Vụ Hành Chính, chủ yếu là các văn phòng hành 

chính có chức năng cung cấp dịch vụ nội bộ cho tất cả các bộ phận khác của chính quyền 
quận. 

 Điều 340 bao gồm một số điều khoản liên quan đến việc bổ nhiệm các viên chức của 
Quận cũng như các thành viên ủy ban và hội đồng. 
 Tóm lại, Quận Trưởng hay Viên Chức Hành Chính Quận là bên bổ nhiệm và Hội Đồng hay 

Quận Trưởng là bên phê chuẩn (chấp thuận) trong hầu hết các trường hợp. 
  



 
Tiếp Tục về Ngành Hành Pháp (350) 
 
 Điều 350 quy định rằng Hội Đồng có thẩm quyền phân cấp chính quyền thành 

các văn phòng và bộ phận. Điều 350 nói về các bộ phận và văn phòng sau đây: 
 Các Văn Phòng Hành Chính 

 Các Bộ Phận Hành Pháp 

 Bộ Phận Thẩm Định 

 Bộ Phận Hành Chính Tòa Án 

 Bộ Phận An Toàn Công Cộng (Cảnh Sát Quận) 

 Bộ Phận Bầu Cử 

 Bộ Phận Quy Định Trách Nhiệm và Quản Lý Luật Sư Công và Ủy Ban Tư Vấn 
  



 
Các Quy Trình Tài Chính (405-460) 
 
 Chương 4 của Hiến Chương là phần quy định chi tiết các khía cạnh tài chính của 

các hoạt động chính quyền. Tài liệu này không nói về tất cả các điều trong phần 
này. 

 Điều 405 quy định quy trình lập ngân sách mỗi hai năm một lần. 
 Các điều 410 và 420 miêu tả quy trình mà theo đó ngân sách được ngành Hành 

Pháp biên soạn và sau đó được đệ trình cho Hội Đồng. 
 Điều 425 tạo ra Văn Phòng Phân Tích Kinh Tế và Tài Chính, một văn phòng độc 

lập có chức năng tạo mô hình và dự báo tài chính cho Quận. 
 Theo hiến chương, cả hai ngành của chính quyền buộc phải căn cứ vào các ước 

lượng về doanh thu được Văn Phòng Phân Tích Kinh Tế và Tài Chính xây dựng và Hội 
Đồng Dự Báo phê duyệt. 

 Các Điều 430-460 quy định nội dung cho ngân sách, văn bản giới thiệu ngân 
sách và quy trình phê duyệt ngân sách. 

  



 
Tiếp Tục về Các Quy Trình Tài Chính 
(470- 495) 
 Điều 470 miêu tả quy trình bổ sung thêm các khoản chi tiêu đã không được đưa vào 

quy trình biên soạn ngân sách. Tóm lại, theo quy trình này: 
 Phải có đề nghị của Quận Trưởng để bổ sung ngân sách (ngoại trừ các trường hợp khẩn 

cấp) 
 Phải có yêu cầu của Quận Trưởng trong trường hợp cần chi tiêu vốn 

 Điều 480 công bố rằng các chi tiêu hoạt động sẽ hết hạn hay chấm dứt vào cuối chu 
kỳ ngân sách. Còn đối với các chi tiêu vốn, lệnh phân bổ chi tiêu sẽ mất hiệu lực 3 
năm sau khi kết thúc hoạt động. 
 Có nghĩa là các chi tiêu hoạt động không được tự động chuyển sang năm ngân sách mới. 

Điều này tạo điều kiện tốt hơn cho việc giải trình rõ ràng và kế toán chính xác khi đối chiếu 
các khoản chi tiêu thực với các khoản được cho phép trong ngân sách. 

 Điều 495 quy định rằng bất kỳ hợp đồng nào vượt mức chi phí đã được phê duyệt sẽ 
bị coi là không có giá trị hay hiệu lực. 
 Điều này có nghĩa là các viên chức không thể ký hợp đồng có giá trị cao hơn ngân quỹ đã 

được phân bổ cho cơ quan của họ. 
  



 
Hệ Thống Nhân Sự (Chương 5) 
 

 Các điều 510-530 thành lập một hệ thống nhân sự, yêu cầu xây dựng các quy tắc 
quản lý nhân sự và yêu cầu chính quyền ra quy định phê chuẩn các quy tắc đó. 

 Điều 540 thành lập một Ủy Ban Nhân Sự để báo cáo về tình trạng hệ thống nhân sự 
và xử lý các đơn khiếu nại từ nhân viên công vụ. 

 Điều 550 tạo ra các vị trí công vụ dành cho các nhân viên của quận và loại trừ một số 
vị trí bị cho là không phù hợp cho chế độ công vụ. 
 Các vị trí công vụ được bảo vệ khỏi sự ảnh hưởng hay sức ép từ các bè phái chính trị, và 

nhân viên công vụ không phụ thuộc vào sự bổ nhiệm của các viên chức được bầu cử cũng 
như không thể bị bãi nhiệm chỉ vì một viên chức mới được bầu lên. 

 Điều 560 hướng dẫn về các hoạt động chính trị của nhân viên Quận bằng cách đề 
cập đến các hoạt động bị cấm theo luật pháp của tiểu bang. 
 Nhân viên của Quận không được phép sử dụng các tài sản, tài nguyên của chính quyền để 

tham gia vào bất kỳ loại hoạt động chính trị nào. Nếu có tham gia thì nhân viên phải sử dụng 
các tài sản/tài nguyên và thời gian của bản thân. 

  



 
Các Cuộc Bầu Cử (Chương 6) (610-649) 
 
 Điều 610 miêu tả thủ tục đề cử ứng viên cho các vị trí dân bầu của Quận trong 

cuộc bầu cử sơ bộ. 

 Điều 630 quy định các điều kiện cần hội đủ để giữ chức vụ công quyền. 

 Các điều 640-649 quy định các vị trí dân bầu của Quận như sau: 
 Quận Trưởng 

 Thẩm Định Viên 

 Trưởng Cảnh Sát Quận 

 Quản Lý Bầu Cử 

 Công Tố Viên 
  



 
Tiếp Tục về Các Cuộc Bầu Cử (650-690) 
 
 Điều 650 nói về thủ tục bầu lên các thành viên Hội Đồng Quận. Cụ thể như sau: 

 Hội Đồng Quận gồm 9 thành viên đại diện cho các khu vực địa lý của quận. 

 Mỗi 10 năm, một hội đồng tái phân chia địa hạt bầu cử sẽ vẽ lại các biên giới địa hạt 

 Các nhiệm kỳ xen kẽ nhau. Mỗi năm lẻ thì 4 hoặc 5 thành viên Hội Đồng phải ra tranh cử. 
Vào năm 2019 sẽ có 4 vị trí được đưa vào phiếu bầu (có 5 vị trí trên phiếu bầu vào năm 
2017). 

 Điều 680 miêu tả thủ tục bổ nhiệm người vào các vị trí dân bầu đang trống. Thêm vào 
đó, các viên chức dân bầu của Quận (ngoại trừ các thành viên Hội Đồng) phải chỉ 
định một người đảm nhận các công việc hành chính thay cho mình nếu họ không còn 
giữ chức. 

 Điều 690 quy định phải tiết lộ thông tin về các khoản quyên góp và chi tiêu cho việc 
vận động tranh cử và đặt ra giới hạn đối với số tiền được phép quyên góp cho việc 
vận động chính trị (mức giới hạn do Quận quy định). 

  



 
Ủy Ban Khiếu Nại (Chương 7) 
 
 Chương 7 nói về việc thành lập, thành phần cấu tạo và quy trình tuyển chọn một 

Ủy Ban Khiếu Nại để xử lý các khiếu nại về việc định giá tài sản. 
 Đây là một cơ quan độc lập chuyên thụ lý các đơn khiếu nại từ những người tin rằng 

Bộ Phận Thẩm Định đã định giá sai cho tài sản của họ để dùng cho mục đích tính thuế. 
  



 
Các Điều Khoản Chung (Chương 8) 
(800-830) 
 

 Chương 8 là phần “thập cẩm” chứa các mục không có tiêu đề riêng. Tài liệu này 
không nói về tất cả các điều trong phần này. 

 Điều 800 tạo ra Hội Đồng Xem Xét Hiến Chương và quy định việc tái xét ít nhất mỗi 
mười năm một lần. 

 Điều 815 quy định phải thuê nhà thầu tư nhân để xây dựng các tòa nhà và công trình 
công cộng khác, trừ một số trường hợp cụ thể. 

 Điều 820 quy định phải xây dựng một quy trình xử lý các xung đột quyền lợi cho các 
viên chức và nhân viên của Quận. 
 Mỗi năm, các nhân viên của Quận phải khai báo nếu có bất kỳ xung đột tài chính thực tế hay 

tiềm tàng nào giữa các khoản đầu tư/tài sản của mình và các nhiệm vụ khi làm việc cho 
Quận. 

 Điều 830 quy định rằng công chúng có quyền xem hồ sơ của Quận. 
 Phần lớn nội dung của điều này đã bị thay thế bởi luật pháp của tiểu bang. 

  



 
Tiếp Tục về Các Điều Khoản Chung (840-
843) 
 
 Điều 840 là chính sách chống kỳ thị của Quận mà cấm phân biệt đối xử căn cứ 

vào giới tính, chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, khuyết tật, 
khuynh hướng tình dục, nhận thức giới tính, cách biểu hiện giới tính hay tuổi tác, 
với ngoại lệ là các quy định nói về tuổi tối thiểu và về hưu. Thêm vào đó, Quận bị 
cấm ký hợp đồng với các tổ chức hay cá nhân có hành vi phân biệt đối xử đối với 
những nhóm người ở danh sách trên. 

 Điều 843 đảm bảo quyền tự do tôn giáo và cấm Quận thực hiện bất kỳ khoản chi 
tiêu nào cho các hoạt động tôn giáo, với một số ngoại lệ. 

  



 
Tiếp Tục về Các Điều Khoản Chung (850-
895) 
 
 Điều 850 miêu tả cách thức và thời điểm một viên chức của Quận được phép ủy 

quyền cho những người khác. 

 Điều 870 cấm các nhân viên hưởng lương theo tháng nhận thù lao cho việc tham 
gia vào các ủy ban hay hội đồng. 

 Điều 890 nói về việc thông qua các quy định ủng hộ quyền thương lượng tập thể 
của nhân viên và chỉ định Quận Trưởng là người đại diện cho Quận trong các 
buổi đàm phán trong hầu hết các trường hợp. 

 Điều 895 quy định phải có cuộc điều tra mỗi khi một nhân viên thi hành luật pháp 
bị dính vào bất kỳ trường hợp tử vong nào xảy ra do sử dụng vũ lực. 

  



 
Tiếp Tục về Các Điều Khoản Chung (896-
899) 
 
 Điều 896 tạo ra một thủ tục kháng nghị các quyết định về mục đích sử dụng đất 

đai. 

 Điều 897 cho phép chỉ định các bất động sản có giá trị đặc biệt để được xếp vào 
danh sách các vùng đất cần bảo tồn. 

 Các điều 898 và 899 nói về cách Quận cần xử lý việc thương lượng tập thể đối 
với nhân viên Cảnh Sát Quận và nhân viên văn phòng luật sư công. 


