
Conviction Integrity Unit 
Orange County District Attorney’s Office 
P.O. Box 808 
Santa Ana, California, 92701.

QUẬN CAM VĂN PHÒNG BIỆN LÝ 

BAN CỨU XÉT SỰ LIÊM CHÍNH CỦA BẢN KẾT ÁN 

ĐƠN CỨU XÉT HỒ SƠ 
OCDA cứu xét các thı̉nh cầu về sự vô tội nếu sự kết án xảy ra ở quận Cam. Bị cáo hoặc luật sư cần bản án được 
cứu xét lại, xin điền đơn nầy và nộp cho Văn Phòng Biện Lý của quận Cam (OCDA). Để biết thêm chi tiết về 
OCDA Ban Cứu Xét Liêm Chính Của Bản Kết Án (CIU – CONVICTION INTEGRITY UNIT) và chính sách 
của ban này, xin vào website: http://www.orangecountyda.org/ciu.  
Vui lòng nộp tất cả đơn qua email: ciu@da.ocgov.com hoặc gửi tới địa chỉ:

Ai là người nộp đơn này?  Người nộp tự biện hộ    Luật Sư        Người Khác  

Nếu người khác, xin cho chi tiết:_________________________________________________________ 

Tên và họ của người nộp đơn (bị cáo): ____________________________________________________ 

Ngày Sanh: _______________ 

CDCR/Số thẻ tù nhân: ___________________________ 

Liên lạc (tên và địa chỉ của nhà tù nếu hiện tại đang bị giam giữ; tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email nếu là luật sư hoặc người khác): 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

Ngày kết án: _________________________ 

Số hồ sơ: ____________________________ 

Cáo phạm/Tội phạm (cụ thể đạo luật hoặc tên của tội phạm): ____________________________________________ 

Nhận tội  hoặc Phán quyến có tội  

Kết quả bản án (bao nhiêu tháng/năm): ___________________________________________________________ 

Có Kháng cáo, Câu Thúc Thân Thể (Habeas Corpus), hoặc các hậu án đang được tiến hành cho hồ sơ này?  

Có   Không 

Nếu trả lời có, xin cho biết tên tòa án, số hồ sơ, luật sư kháng cáo, v.v...:  
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Người nộp đơn hiện đang bị giam giữ trong trường hợp được tham chiếu ở trên? 

Có  Không  

Kết án cơ bản về vụ án nầy xảy ra ở Tòa Thượng Thẩm Quận Cam? 

Có     Không  

Người nộp đơn có tuyên bố vô tội thực tế (tức là, người nộp đơn thực sự vô tội về (các) tội phạm và 
không tìm kiếm duyệt xét vì một số lý do khác)? Xin lưu ý rằng OCDA không cứu xét các yêu cầu tuyên 
án lại khởi xướng do bị cáo/luật sư của bị cáo theo bộ luật hı̀nh sự PC sec. 1170(d).

Có     Không  

Người nộp đơn có thể trình bày bằng chứng mới, đáng tin cậy và vật chất mà không được trình bày trước 
bồi thẩm đoàn hoặc không được biết đến để bào chữa tại thời điểm biện hộ hoặc phán quyết? 

Có     Không  

Người nộp đơn có đồng ý hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc điều tra, nếu có? 

Có     Không  

Vui lòng nêu rõ tất cả các lý do bạn tuyên bố vô tội thực tế và / hoặc kết án phải được xem xét (đính kèm các
trang bổ sung nếu cần thiết): __________________________________________________________________ 
___________________________________

_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________

________________________________________________________________________________________________________
Vui lòng liệt kê bất kỳ bằng chứng mới, đáng tin cậy và quan trọng mà bạn có mà không được trình bày 
trước bồi thẩm đoàn hoặc không rõ bạn hoặc luật sư của bạn tại thời điểm phán quyết (đính kèm các trang bổ sung
nếu cần thiết): ___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________
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Bạn có thể đính kèm các tài liệu bổ sung, bản sao của các vật chứng, v.v. vào mẫu này nếu bạn nghĩ 
rằng nó sẽ hữu ích trong việc xem xét trường hợp của bạn.  Đừng gửi bản gốc của bất cứ tài liệu nào 
(chỉ bản sao). 

Tôi chứng nhận rằng những chi tiết trong mẩu đơn này là đúng và chính xác theo sự hiểu biết và lòng tin 
của tôi: 

           Ngày:______________________ Chữ ký: ____________________________________ 

Tên:_______________________________________
(Sau khi ký tên trên mẩu đơn, bạn sẽ không thể chỉnh sửa)

CHỈ ĐỂ CHO LUẬT SƯ / NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG 

Bạn có phải là luật sư biện hộ chánh thức của người nộp đơn?   Có   Không   

Bạn có được ủy quyền từ người nộp đơn để gửi biểu mẫu này thay mặt ông/bà ấy không?  Có   Không  
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