
 

  
   

   
  

   
 

  
     

  
 

  
   

 
  

 
 

 
 

   
 

 
 

    
   

   
 

    
  

      
  

   

  
  

  
 

  
 

   
  

  

    
  

   
  

   

HỌP  CÔNG KHAI  VỀ ĐỀ XUẤT BÁN  VERITY  HEALTH SYSTEM,  
ST.  FRANCIS MEDICAL CENTER, ST. VINCENT MEDICAL CENTER, 
SETON MEDICAL CENTER, VÀ SETON COASTSIDE  
Tổng Chưởng Lý đang xem xét đề xuất bán St. Francis Medical Center, một bệnh viện được cấp 
giấy phép chăm sóc cấp tính đa khoa có quy mô 314 giường bệnh tại Lynwood, California, 
St. Vincent Medical Center, một bệnh viện được cấp giấy phép chăm sóc cấp tính đa khoa có quy 
mô 339 giường bệnh tại Los Angeles, California, Seton Medical Center, một bệnh viện được cấp 
giấy phép chăm sóc cấp tính đa khoa có quy mô 250 giường bệnh tại Daly City, California và 
Seton Coastside, một bệnh viện được cấp giấy phép chăm sóc cấp tính đa khoa có quy mô 5 giường 
bệnh và một cơ sở điều dưỡng lành nghề được cấp phép có quy mô 116 giường bệnh, đặt tại Moss 
Beach, California. “Thỏa Thuận Mua Tài Sản” (Asset Purchase Agreement) này là giữa Verity 
Health System of California, Inc., tổ chức phúc lợi công cộng phi lợi nhuận tại California, Verity 
Holdings, LLC, công ty trách nhiệm hữu hạn tại California, St. Francis Medical Center, tổ chức 
phúc lợi công cộng phi lợi nhuận tại California, St. Vincent Medical Center, tổ chức phúc lợi công 
cộng phi lợi nhuận tại California, St. Vincent Dialysis Center, Inc., tổ chức phúc lợi công cộng phi 
lợi nhuận tại California, và Seton Medical Center, tổ chức phúc lợi công cộng phi lợi nhuận tại 
California, với vai trò là Bên Bán và Strategic Global Management, Inc., công ty hoạt động vì lợi 
nhuận tại California với vai trò là Bên Mua. Đề xuất giao dịch bệnh viên phi lợi nhuận này đang 
được xem xét theo Bộ Luật Doanh Nghiệp (Corporations Code) mục 5914 và các phần tiếp theo và 
đang được xem xét theo Tiêu Mục 11, Bộ Luật về Quy Định California (California Code of 
Regulations), Mục 999.5, phân mục (h) như một yêu cầu để sửa đổi các Điều Kiện trước đó do 
Tổng Chưởng Lý ban hành vào ngày 3 tháng 12 năm 2015. 

Các điều khoản của đề xuất bán hàng này được đưa ra trong thông báo bằng văn bản gửi tới Tổng 
Chưởng Lý. Nếu quý vị muốn yêu cầu bản sao của thông báo bằng văn bản trên CD, vui lòng liên 
hệ với Scott Chan theo địa chỉ scott.chan@doj.ca.gov hoặc số 415-510-3430 và cung cấp tên cũng 
như địa chỉ gửi thư của quý vị. Quý vị cũng có thể xem các bản sao của thông báo bằng văn bản 
trong giờ làm việc thông thường tại các địa điểm sau: 

Verity Health System Verity Health System 
Văn Phòng Tổ Chức Văn Phòng Tổ Chức 
Quản Trị – Jessica Davis Quản Trị – Jessica Davis 
2040 E Mariposa Avenue 2040 E Mariposa Avenue 
El Segundo, CA 90245 El Segundo, CA 90245 

St. Francis Medical Center St. Vincent Medical Center 
Quản Trị Quản Trị 
Văn Phòng Giám Đốc Điều Hành – Văn Phòng Giám Đốc Điều Hành – 
Stephanie Kopp Robert Yesko 
Medical Office Plaza 2131 W. 3rd St. 
3628 E. Imperial Hwy, Suite 400 Los Angeles, CA 90057 
Lynwood, CA 90262 

Seton Medical Center 
Quản Trị 
Văn Phòng Giám Đốc Điều Hành 
1900 Sullivan Ave. 
Daly City, CA 94015 

Seton Medical Center – Coastside 
Văn Phòng Quản Trị 
600 Marine Blvd 
Moss Beach, CA 94038 

mailto:scott.chan@doj.ca.gov


  
 

 
 

 
 
 

 
  
  

   

 
 

      
 

 
  

  
 

  
 

 
  

  
    

    
 

 
  

      
    

  
 

Bản sao của các thông báo bằng văn bản cũng có sẵn trên những trang web sau: 

https://verity.org/ 
https://seton.verity.org/SMC/ 
https://setoncoastside.verity.org/SMCC/ 
https://stfrancis.verity.org/SFMC/ 
https://stvincent.verity.org/SVMC/ 

Vào ngày 31 tháng 8 năm 2018, Verity Health System of California, Inc. và các chi nhánh mỗi bên 
đều có đơn thỉnh cầu tự nguyện để được giải phóng theo chương 11 của tiêu mục 11 Bộ Luật Hoa 
Kỳ (United States Code), và tất cả tài liệu liên quan đến các trường hợp phá sản, bao gồm bản sao 
điện tử của các thông báo bằng văn bản được dẫn chiếu ở trên, sẵn có trên các trang web sau: 
www.kccllc.net/verityhealth/ 

Tổng Chưởng Lý California sẽ tổ chức các cuộc họp công khai bắt đầu lúc 10 giờ sáng vào những 
ngày sau: 

Ngày 26 tháng 8 năm 2019, tại 
Bateman Hall Auditorium, 11331 Ernestine Ave., Lynwood, CA 90262. 

Ngày 27 tháng 8 năm 2019, tại 
Seton Hall Auditorium, 262 South Lake Street, Los Angeles, CA 90057. 

Mục tiêu của cuộc họp công khai này là để nhận ý kiến của công chúng về đề xuất bán các bệnh 
viện và cơ sở y tế và để cân nhắc các Tuyên Bố Tác Động về Chăm Sóc Sức Khỏe do tư vấn viên 
được Tổng Chưởng Lý California thuê chuẩn bị. Trước cuộc họp công khai, các Tuyên Bố Tác 
Động Đến Chăm Sóc Sức Khỏe sẽ được đăng trên trang web của Tổng Chưởng Lý California tại 
http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 

Các cá nhân có thể và được khuyến khích trình bày quan điểm của mình về giao dịch đề xuất dưới 
dạng văn bản và gửi cho Văn Phòng Tổng Chưởng Lý California qua email tại địa chỉ 
scott.chan@doj.ca.gov, qua fax tại (415) 510-3430 hoặc bằng cách gửi thư cho Scott Chan, Deputy 
Attorney General, 455 Golden Gate Avenue, Suite 11000, San Francisco, CA 94102. Hạn cuối để 
nhận ý kiến bằng văn bản là ngày 30 tháng 8 năm 2019. 
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