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“The people of Westminster have spoken and we heard you loud and clear! Thank
you for your overwhelming vote of confidence in retaining the council majority as we
continue our tireless effort in making Westminster -- an ‘All-America City’ -- a better
place to work and live.
The voters have given us a clear mandate and we take this mandate as a sacred duty to
represent the best interest of all the residents of this great city. Despite the noise of the
campaign season, you have once more entrusted us with your votes and support.

We are grateful for this support as we strive to fulfill our pledge to you to make City
Hall more responsive and accountable.
I also extend my congratulations to two of my most hard working colleagues on the
council, Vice Mayor Kimberly Ho and Councilman Chi Charlie Nguyen, for their
tremendous victory tonight. A big round of appreciation goes to my trusted advisers,
all the workers, volunteers and civic organizations, in Westminster and from around
the country, who refused to be intimidated by money and harassment throughout this
long campaign. You have helped deliver the message of truth to the residents of
Westminster and they have responded resoundingly.
And to those who did not support me in this election, I promise to work harder to gain
your trust, not by words but by deeds. Now that Westminster has spoken, it is time for
all of us to leave the campaign behind, to join hands and work together as one. My
doors are always open to you – supporters and opponents alike.
Please take care of yourself and your family during this virus pandemic. Stay in-door
and stay at a safe distance from each other. May God bless you and God bless
Westminster!”
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Một lần nữa, cư dân của thành phố Westminster đã lên tiếng thật rõ ràng và dứt khoát.
Chân thành cảm tạ sự ủng hộ vững vàng của quý vị đối với khối đa số trên hội đồng
thành phố và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong nỗ lực duy trì hình ảnh
“All-America City” của thành phố Westminster.
Chúng tôi trân quý niềm tin của cử tri dành cho chúng tôi trong việc cải thiện thành
phố ngày một tốt đẹp hơn cho mọi gia đình sinh sống và làm việc. Qua lá phiếu của
mình, quý cử tri đã trao cho chúng tôi một sứ mạng rõ ràng là tiếp tục trọng trách đại
diện cho quyền lợi chính đáng của mọi cư dân trong thành phố.
Dù cuộc bầu cử dai dẳng đã có lúc trở nên căng thẳng, quý cư dân vẫn vững tin vào
chúng tôi bằng những lá phiếu. Chúng tôi xin chân thành tri ân sự ủng hộ mạnh mẽ
này và chúng tôi tâm nguyện sẽ tiếp tục cống hiến, phục vụ cư dân bằng việc cải thiện
cung cách làm việc của Tòa Đô Chánh.
Tôi cũng xin được chúc mừng hai đồng viện của tôi là Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ
và Nghị Viên Chí Charlie Nguyễn đã chiến thắng vẻ vang. Tôi cũng không quên gửi
lời chân thành biết ơn đến các cố vấn, nhân viên và thiện nguyện viên trong ban vận
động chống bãi nhiệm và nhiều tổ chức hội đoàn tại Westminster cũng như khắp nơi
tại Hoa Kỳ.
Những cá nhân và tổ chức hội đoàn này đã khẳng khái bày tỏ tinh thần bất khuất
không khiếp nhược trước thế lực tài phiệt muốn lũng đoạn cộng đồng. Quý vị đã giúp
gửi thông điệp về công lý và sự thật đến với cư dân Westminster và kết quả bầu cử đã
là câu trả lời rõ ràng và chính xác nhất.

Riêng đối với những người đã không ủng hộ tôi trong cuộc bầu cử này, tôi sẽ nỗ lực
hơn để tạo được niềm tin ở quý vị, không bằng lời nói mà bằng chính hành động.
Westminster đã lên tiếng, thiết nghĩ đây là lúc mà tất cả chúng ta nên chung tay cùng
nhau làm việc. Tôi vẫn luôn duy trì chủ trương đón nhận ý kiến của mọi người, bất kể
là ủng hộ hay chống đối.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý đồng hương. Kính chúc tất cả quý vị và gia
đình luôn an bình và hạnh phúc, đặc biệt là trong mùa đại dịch toàn cầu này.

