Cuộc họp Công khai về Đề xuất Liên kết với USC Health System
Methodist Hospital of Southern California

CUỘC HỌP CÔNG KHAI VỀ ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI TRONG KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU
HÀNH METHODIST HOSPITAL OF SOUTHERN CALIFORNIA
Tổng Chưởng Lý bang California đang xem xét một giao dịch liên quan đến đề xuất liên kết giữa Bệnh viện
Methodist Hospital of Southern California (MHSC), bệnh viện được cấp phép 348 giường, chăm sóc bệnh
nhân cấp tính tổng quát ở Arcadia, California, và USC Health System(USC). Trong mối quan hệ liên kết này,
MHSC sẽ trở thành một phần của hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tích hợp của USC Health
System. Giao dịch liên kết bệnh viện phi lợi nhuận theo đề xuất này đang được xem xét theo mục 5920 và các
mục tiếp theo trong Bộ luật Doanh nghiệp. Các điều khoản của giao dịch theo đề xuất này được quy định trong
thông báo văn bản gửi Tổng Chưởng Lý được công bố trên trang web của MHSC tại
https://www.methodisthospital.org/documents/Notice-to-the-Attorney-General-by-MHSC-dated-11.18.2021.pdf.
Tổng Chưởng Lý sẽ tổ chức một cuộc họp công khai vào ngày 3/5/2022, bắt đầu lúc 10:00 sáng, tại địa chỉ
300 W. Huntington Drive, Arcadia, California, 91007. Mục đích của cuộc họp công khai là tiếp nhận ý kiến
về giao dịch được đề xuất, đồng thời xem xét Tuyên bố Tác động Chăm sóc Sức khỏe được lập bởi các cố
vấn viên do Tổng Chưởng Lý thuê. Trước cuộc họp công khai, Tuyên bố Tác động Chăm sóc Sức khỏe sẽ
được công bố trên trang web của Tổng Chưởng Lý tại http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp.
Mọi người có thể và được khuyến khích trình bày quan điểm của mình về giao dịch được đề xuất tại cuộc họp
công khai hoặc bằng cách liên hệ với Heidi Lehrman, Phó Tổng Chưởng Lý, qua số điện thoại 916-210-7835,
qua email Heidi.Lehrman@doj.ca.gov, qua fax theo số 916-324-5397, hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ
1300 I Street, Sacramento, California, 95814. Hạn chót tiếp nhận ý kiến bằng văn bản là ngày 4/5/ 2022.

