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Tôi là, Debra Bowen, Tổng Thư Ký Tiểu Bang của Tiểu Bang California, 
theo đây chứng nhận rằng tập sách này đã được soạn thảo theo đúng luật.

Ký tên và đóng ấn bằng Triện Tối Cao của Tiểu Bang tại Sacramento, California, vào ngày 12 tháng Chín, 2014.

Debra Bowen 
Tổng Thư Ký Tiểu Bang

Baûn Chöùng Thöïc

SÁCH BỔ TÚC

Tập sách này là để bổ túc cho Tập Sách Hướng Dẫn Chính Thức Về Bầu Cử thứ nhất.  
Trong đây có những chi tiết về Dự Luật 1, là dự luật được thêm vào lá phiếu sau khi tập sách hướng dẫn bầu cử thứ nhất đã in.

  TẬP SÁCH HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC VỀ BẦU CỬ  

Phòng phiếu mở 
cửa từ 7 giờ sáng 
đến 8 giờ tối vào 

Ngày Bầu Cử

THỨ BA, NGÀY 4 THÁNG MƯỜI MỘT, 2014
C A L I F O R N I A

TỔNG 
TUYỂN CỬ



Kính Gởi Quý Cử Tri,

Mới đây quý vị đã nhận được Tập Sách Hướng Dẫn Chính Thức Về Bầu Cử cho kỳ Tổng Tuyển Cử ngày 4 
tháng Mười Một. Ngày 26 tháng Sáu là ngày hạn chót để đưa các dự luật lập pháp vào lá phiếu. Sau ngày hạn 
chót đó, Lập Pháp và Thống Đốc đã thêm Dự Luật 1 vào lá phiếu. Nhóm của tôi đã soạn thảo Tập Sách Bổ Túc 
Hướng Dẫn Chính Thức Về Bầu Cử này nhằm cung cấp cho quý vị những tin tức cần thiết để quyết định về 
dự luật thêm được đưa vào lá phiếu.

Nên nhớ: kỳ bầu cử này có hai tập sách hướng dẫn bầu cử của tiểu bang, cùng với tập sách lá phiếu mẫu của 
quận quý vị, và có thể tất cả những tập sách này bưu điện không thể chuyển đến thùng thư của quý vị cùng 
trong một ngày. Tôi khuyến khích quý vị nên dành thời giờ để tìm hiểu về tất cả sáu dự luật toàn tiểu bang sẽ 
có trong lá phiếu của quý vị.

Tập sách lá phiếu mẫu của quận quý vị có những bài đăng về ứng cử viên và những dự luật riêng cho vùng của 
quý vị. Muốn biết thêm chi tiết về kỳ bầu cử, thí dụ như làm thế nào để xem lại tình trạng ghi danh bầu cử của 
quý vị, tìm phòng phiếu, hoặc xác nhận lá phiếu bầu bằng thư của quý vị đã nhận được hay chưa, hãy vào 
www.sos.ca.gov/elections hoặc gọi số (800) 339-8163.

Mỗi cử tri đã ghi danh đều được chọn bầu bằng thư hoặc bầu tại phòng phiếu ở địa phương. Ngày cuối để xin 
lá phiếu bầu bằng thư từ văn phòng bầu cử quận là ngày 28 tháng Mười. Vào Ngày Bầu Cử, các phòng phiếu sẽ 
mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Tập sách hướng dẫn bầu cử thứ hai này gồm có tựa đề và phần tóm lược của dự luật thêm được đưa vào lá 
phiếu do Tổng Chưởng Lý Kamala D. Harris soạn thảo; phần phân tích khách quan về dự luật được đưa vào lá 
phiếu và chi phí có thể gây tốn kém cho người đóng thuế do Phân Tích Viên Lập Pháp Mac Taylor soạn thảo; 
các bài biện luận về dự luật được đưa vào lá phiếu do những người ủng hộ và chống đối soạn thảo; nội dung 
của dự luật đề nghị do Cố Vấn Lập Pháp Diane F. Boyer-Vine soạn thảo và kiểm chứng; và những thông tin 
hữu ích khác. Tài liệu này được in dưới sự giám sát của David Gerald "Jerry" Hill Ban In Ấn của Tiểu Bang.

Toång Thö Kyù Tieåu Bang
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Muốn biết thêm chi tiết về quyền bầu cử của quý vị, xin xem trang 31 của tập sách hướng dẫn này.

Ghi Danh Bầu Cử
Quý vị có trách nhiệm cập nhật ghi danh bầu cử nếu quý vị đổi tên, đổi địa chỉ nhà, đổi địa chỉ gởi 
thư, hay muốn đổi hoặc chọn chính đảng của quý vị.
Việc ghi danh bầu cử nay đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với đơn có sẵn trong mạng điện toán 
tại RegisterToVote.ca.gov. Đơn ghi danh cũng có để sẵn tại hầu hết các bưu điện, thư viện, văn phòng 
chính quyền thành phố và quận, và văn phòng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California.
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Tìm Phòng Phiếu Của Quý Vị
Các phòng phiếu được thiết lập bởi viên chức bầu cử quận. Khi quý vị nhận được tập sách lá phiếu mẫu của quận gởi 
đến vài tuần trước Ngày Bầu Cử, hãy xem địa chỉ phòng phiếu của quý vị có in trên trang bìa sau.

Nếu quý vị dọn đến địa chỉ mới sau ngày 20 tháng Mười, 2014, quý vị có thể bầu tại phòng phiếu trước đây của quý vị.

Rất nhiều văn phòng bầu cử quận có dịch vụ trợ giúp tìm phòng phiếu trong website hoặc gọi những số điện thoại. 
Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào website của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm 
hoặc gọi Đường Dây Trợ Giúp Cử Tri miễn phí số (800) 339-8163.

Vào Ngày Bầu Cử, các phòng phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Nếu quý vị đã xếp hàng tại phòng phiếu 
trước 8 giờ tối, quý vị sẽ được bỏ phiếu.

Nếu tên của quý vị không có trong danh sách cử tri tại phòng phiếu, quý vị được quyền bầu bằng lá phiếu tạm thời. Lá 
phiếu tạm thời giống như lá phiếu thường nhưng quý vị sẽ bỏ nó vào trong một phong bì đặc biệt. Lá phiếu tạm thời 
của quý vị sẽ được đếm sau khi viên chức bầu cử xác nhận quý vị đã ghi danh bầu cử tại quận đó và quý vị chưa bỏ 
phiếu trong kỳ bầu cử đó.

Quý vị có thể bầu bằng lá phiếu tạm thời tại bất cứ phòng phiếu nào trong quận nơi quý vị đã ghi danh bầu cử.

Làm Thế Nào để Bỏ Phiếu
Quý vị có hai chọn lựa khi bỏ phiếu. Quý vị có thể đích thân đến bầu tại phòng phiếu trong quận của quý vị hoặc quý 
vị có thể bầu bằng thư. Quý vị không cần phải bầu hết mọi phần tranh cử trong lá phiếu. Lá phiếu của quý vị sẽ được 
tính cho mỗi phần tranh cử mà quý vị đã bầu. Muốn biết thêm thông tin về quyền bầu cử của quý vị, xin xem trang 31 
của tập sách hướng dẫn này.

Bỏ Phiếu tại Phòng Phiếu vào Ngày Bầu Cử
Khi quý vị đến phòng phiếu của mình, nhân viên phòng phiếu sẽ hỏi tên quý vị và tìm trong danh sách chính thức cử 
tri đã ghi danh của phòng phiếu đó. Sau khi quý vị ký tên vào bên cạnh tên của quý vị trong danh sách đó, nhân viên 
phòng phiếu sẽ đưa cho quý vị một lá phiếu bằng giấy, có mật mã riêng, hoặc thẻ chứa bộ nhớ máy điện toán, tùy vào 
hệ thống bỏ phiếu mà quận của quý vị sử dụng. Đi vào buồng kín và bắt đầu bầu trong lá phiếu.

Nhân viên phòng phiếu có mặt tại đó để giúp các cử tri. Nếu quý vị không quen cách đánh dấu trong lá phiếu, hãy hỏi 
nhân viên phòng phiếu để được hướng dẫn. Nếu quý vị lỡ làm sai khi đánh dấu trên lá phiếu, hãy hỏi nhân viên phòng 
phiếu cách sửa lại hoặc xin một lá phiếu mới và bắt đầu lại từ đầu.

Luật của tiểu bang và liên bang đòi hỏi các phòng phiếu phải có đường ra vào dễ dàng cho cử tri bị khuyết tật. Những 
người làm việc tại phòng phiếu được huấn luyện về luật bầu cử và quyền cử tri, bao gồm nhu cầu thực hiện những thay 
đổi hợp lý về chính sách và thủ tục để bảo đảm sự sử dụng bình đẳng.

Bầu Bằng Thư
Sau khi đánh dấu những chọn lựa của quý vị trên lá phiếu bầu bằng thư, hãy bỏ lá phiếu đó vào phong bì chính thức 
do văn phòng bầu cử quận cấp và dán kín lại. Ký tên vào mặt ngoài của phong bì ở chỗ đã được chỉ dẫn. Để chắc chắn 
lá phiếu được gởi đến trước ngày hạn chót, hãy gởi lại lá phiếu của quý vị:

• Bằng bưu điện, miễn là lá phiếu của quý vị nhận được tại văn phòng bầu cử quận trước 8 giờ tối vào Ngày Bầu 
Cử. Vì dấu bưu điện không được tính, do đó hãy gửi lá phiếu của quý vị vài ngày trước Ngày Bầu Cử.

• Bằng cách đích thân, hãy đến văn phòng bầu cử quận hay bất cứ phòng phiếu nào trong quận của quý vị trước 
8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử.

Ngay cả khi quý vị nhận được lá phiếu bầu bằng thư, quý vị vẫn có thể đổi ý và đi bầu tại phòng phiếu vào Ngày Bầu 
Cử. Nhớ đem theo lá phiếu bầu bằng thư của quý vị đến phòng phiếu và đưa lá phiếu đó cho nhân viên phòng phiếu 
để đổi lấy một lá phiếu khác tại phòng phiếu. Nếu quý vị không đưa lại lá phiếu bầu bằng thư, quý vị sẽ được cho bầu 
bằng lá phiếu tạm thời.



DỰ LUẬT Công Khố Phiếu Thủy Cục. Tài Trợ cho Các Dự Án Về Phẩm 
Chất Nước, Cung Cấp, Sơ Lọc, và Lưu Trữ.1

Cho phép phát hành $7.545 tỷ công khố phiếu mang trách nhiệm tổng 
quát cho các dự án hạ tầng cơ sở cung cấp nước của tiểu bang, bao 
gồm lưu giữ nước trên mặt đất và nước ngầm, bảo vệ và khôi phục hệ 
sinh thái và khu phân thủy, và bảo vệ nguồn nước uống.  Tác Động Tài 
Khóa:  Chi phí công khố phiếu của tiểu bang tăng thêm trung bình 
$360 triệu mỗi năm trong 40 năm.  Chính quyền địa phương tiết kiệm 
được cho những dự án liên quan đến thủy cục, trung bình có thể vài 
trăm triệu mỹ kim mỗi năm trong những thập niên tới.

KHÔNGCÓ

ỦNG HỘ CHỐNG ĐỐI
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Muốn Biết Thêm Chi Tiết

Những Biện Luận

Lá Phiếu Của Quý Vị Có Ý Nghĩa Gì

California không 
thể kham nổi 

sự chi tiêu không đúng chỗ của 
Dự Luật 1. Nó làm được rất ít 
trong việc giảm bớt hạn hán 
hoặc hay cải thiện khả năng tự 
cung cấp nước trong vùng. Nó 
đe dọa sông và suối của chúng 
ta. Những tư nhân sử dụng nước 
sẽ không trả tiền cho những con 
đập này; những người đóng thuế 
cũng không nên làm như vậy. 
Dự Luật 1 làm cạn kiệt nguồn tài 
trợ cho trường học, y tế, đường 
phố và an toàn công cộng. HÃY 
BẦU KHÔNG!

DỰ LUẬT 1 mang đến 
nguồn cung cấp nước 

đáng tin cậy cho các nông trại, 
thương nghiệp và cộng đồng, nhất 
là vào những lúc hạn hán. Nó yểm 
trợ cho sự phát triển kinh tế và 
bảo vệ môi trường. Nó có trách 
nhiệm về tài khóa, được hướng 
dẫn bởi kế hoạch thủy cục toàn 
diện của tiểu bang và KHÔNG 
tăng thuế. Các Đảng Viên Dân 
Chủ và Cộng Hòa đều Đồng Ý: 
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 1!

Chống
Không cho Dự Luật 1
(209) 475-9663
info@NoonProp1.org
www.NoonProp1.org

Ủng Hộ
Tom Willis
Yes on Propositions 1 and 2
2355 Broadway #407
Oakland, CA 94612
(510) 210-5001
INFO@YesonProps1and2.com
YesonProps1and2.com

Lá phiếu bầu 
KHÔNG cho dự luật 

này có nghĩa là: Tiểu bang không 
thể bán thêm $7.1 tỷ công khố 
phiếu mang trách nhiệm tổng 
quát để tài trợ cho nhiều chương 
trình liên quan đến nguồn nước. 
Ngoài ra, $425 triệu trong công 
khố phiếu mang trách nhiệm tổng 
quát chưa bán sẽ tiếp tục có sẵn 
để sử dụng liên quan đến sự trợ 
giúp như trước đây cử tri đã phê 
chuẩn.

Lá phiếu bầu CÓ cho dự 
luật này có nghĩa là: Tiểu 

bang có thể bán thêm $7.1 tỷ công 
khố phiếu mang trách nhiệm 
tổng quát—cũng như phân bổ lại 
$425 triệu trong công khố phiếu 
mang trách nhiệm tổng quát 
chưa bán mà trước đây cử tri đã 
phê chuẩn để sử dụng liên quan 
đến sự trợ giúp—để tài trợ cho 
nhiều chương trình liên quan đến 
nguồn nước.

Tập Sách Bổ Túc Hướng Dẫn Bầu Cử
Trong tập sách này có những chi tiết về Dự 
Luật 1, là dự luật được thêm vào lá phiếu sau 
khi tập sách hướng dẫn bầu cử thứ nhất đã in.

Hãy vào Website của Tổng Thư Ký 
Tiểu Bang để:
• Tìm hiểu về các khoản đóng góp vận động 

và hoạt động vận động bầu cử
http://cal-access.sos.ca.gov

• Xem tập sách hướng dẫn bầu cử này bằng 
những ngôn ngữ khác
www.voterguide.sos.ca.gov

• Tìm phòng phiếu của quý vị để đi bầu vào 
Ngày Bầu Cử
www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm

• Tìm hiểu về lá phiếu bầu bằng thư
www.sos.ca.gov/elections/elections_m.htm

• Xem những thông tin hữu ích dành cho 
cử tri bỏ phiếu lần đầu
www.sos.ca.gov/elections/new-voter

• Xem kết quả bầu cử trực tiếp sau khi các 
phòng phiếu đóng cửa vào Ngày Bầu Cử
http://vote.sos.ca.gov

Những Người Đóng Góp Nhiều 
Nhất cho Các Ứng Cử Viên Toàn 
Tiểu Bang và Các Dự Luật Được 
Đưa Vào Lá Phiếu
Khi ủy ban ủng hộ hay phản đối dự luật được 
đưa vào lá phiếu hay ứng cử viên và gây quỹ ít 
nhất $1 triệu, ủy ban phải báo cáo 10 người 
đóng góp nhiều nhất cho Ủy Ban Thực Hành 
Công Bằng Chính Trị California (FPPC). Ủy 
ban phải cập nhật danh sách 10 người đóng 
góp nhiều nhất khi có bất cứ thay đổi nào. 
Những danh sách này có đăng trong website 
của FPPC tại www.fppc.ca.gov/top10Nov2014 
hoặc www.fppc.ca.gov/candidateNov2014.

Tóm Lược Được đưa vào Lá Phiếu bởi Lập Pháp
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Dự Luật Công Khố Phiếu Thủy Cục.  Tài Trợ cho Các Dự Án Về Phẩm Chất Nước,  
Cung Cấp, Sơ Lọc,và Lưu Trữ.1

Công Khố Phiếu Thủy Cục.  Tài Trợ cho Các Dự Án Về Phẩm Chất Nước, Cung Cấp, Sơ Lọc, và Lưu Trữ.
• Cho phép phát hành $7.12 tỷ công khố phiếu mang trách nhiệm tổng quát cho các dự án hạ tầng cơ sở cung cấp nước của tiểu 

bang, chẳng hạn như lưu trữ nước trên mặt đất và nước ngầm; bảo vệ và khôi phục hệ sinh thái và khu phân thủy; bảo vệ nguồn 
nước uống; quản lý nguồn cung cấp nước; tái chế nước và kỹ thuật sơ lọc nước tân tiến; và kiểm soát lũ lụt.

• Tái phân bổ $425 triệu tiền công khố phiếu chưa dùng đến đã được cho phép từ đạo luật công khố phiếu thủy cục trước đây, cho 
cùng mục đích.

• Phân bổ tiền từ Quỹ Tổng Quát để trả dứt nợ công khố phiếu.
• Đòi hỏi một số dự án phải cấp tài trợ đối xứng từ những nguồn không phải của tiểu bang để được nhận tài trợ từ công khố phiếu.

Tóm Lược của Phân Tích Viên Lập Pháp về Ước Tính Tác Động Tài Khóa Thực Sự Đối Với Chính Quyền Tiểu Bang và Địa 
Phương:

• Chi phí để trả nợ công khố phiếu của tiểu bang tăng thêm trung bình $360 triệu mỗi năm trong 40 năm tới. 
• Tiết kiệm cho chính quyền địa phương những dự án liên quan về thủy cục, trung bình có thể vài trăm triệu mỹ kim mỗi năm 

trong những thập niên tới.
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Đề Tựa Chính Thức và Tóm Lược Được Soạn Thảo bởi Tổng Chưởng Lý

Ước Tính Chi Phí Công Khố Phiếu Của Tiểu Bang
Được phép vay nợ mới $7.1 tỷ

Chi phí trung bình mỗi năm để trả dứt nợ công khố phiếu $360 triệu

Ước tính khoảng thời gian trả nợ 40 năm

Nguồn ngân quỹ để trả nợ Tiền thu từ thuế tổng quát

Sơ Lược Vấn Đề
Các Nguồn Nước ở California. Phần lớn nguồn nước của 

tiểu bang là từ những con sông, đa số nằm ở Phía Bắc 
California và từ tuyết tan chảy từ Dãy Núi Sierra Nevada. 
Nguồn nước có sẵn dưới đất (gọi là "nước ngầm") cung cấp cho 
khoảng một phần ba nhu cầu sử dụng nước của tiểu bang và 
được lệ thuộc vào nhiều hơn trong những năm khô hạn. Ngoài 
ra một phần nhỏ lượng nước của tiểu bang còn do những 
nguồn khác, thí dụ như nước mưa được giữ lại, tái sử dụng 
nước thải (tái chế nước), và lọc muối ra khỏi nước biển (khử 
muối trong nước biển).

Đáp Ứng Nhu Cầu Nước của Tiểu Bang. Việc cung cấp nước 
sạch trong khắp California đồng thời bảo vệ môi trường là 
những khó khăn lớn. Thứ nhất, nguồn nước không phải lúc nào 
cũng có sẵn khi cần đến. Thí dụ, nước từ Phía Bắc California 
được phân phối đến những vùng khác của tiểu bang, như vùng 
đất nông trại ở Central Valley và các trung tâm dân cư ở San 
Francisco Bay Area và Phía Nam California. Thứ hai, lượng 
nước có sẵn có thể thay đổi rất nhiều từ năm này qua năm 
khác. Vì vậy, khi chỉ có sẵn ít nước vào những năm khô hạn, có 

thể là khó khăn để cung cấp tất cả lượng nước mà người dân 
muốn sử dụng trong khắp tiểu bang. Điều này có thể bao gồm 
việc cung cấp đủ nước để duy trì môi trường thiên nhiên—thí 
dụ như các vùng đầm lầy—cho những loài thú có nguy cơ bị 
diệt chủng vốn là công việc bắt buộc chiếu theo luật tiểu bang 
và liên bang. Tuy nhiên, vào những năm có rất nhiều mưa thì 
đôi khi tiểu bang có thể bị lụt, nhất là trong vùng Central 
Valley. Thứ ba, nguồn nước đôi khi bị ô nhiễm, nên không thể 
dùng để uống, tưới cây, hay nuôi cá. Thứ tư, có những phần 
trong hệ thống thủy cục của tiểu bang đã có tác động đến môi 
trường thiên nhiên. Thí dụ, việc cung cấp thêm nước để uống 
và tưới cây đã làm giảm lượng nước có sẵn cho cá sinh sống.

Để giải quyết những khó khăn này, California đã lập nhiều 
dự án. Một số dự án sử dụng những con sông thiên nhiên—
cũng như là đường ống, trạm bơm, và kênh dẫn nước—để đưa 
nước uống hay nước dùng cho nông nghiệp trong khắp tiểu 
bang. Những dự án này cũng bao gồm các đập nước và những 
hình thức lưu trữ nước khác để giữ nước lại sử dụng khi cần 
thiết. Những dự án khác để đáp ứng những khó khăn về nguồn 
nước của tiểu bang bao gồm các nhà máy sơ lọc nước để lọc 

Số Phiếu Bầu Chung Kết của Lập Pháp Bầu cho AB 1471 (Dự Luật 1) 
(Chương 188, Đạo Luật năm 2014)

 Thượng Viện: Thuận 37 Chống 0
 Hạ Viện: Thuận 77 Chống 2
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khố phiếu này, cùng với tiền lời, bằng Quỹ Tổng Quát của tiểu 
bang. (Quỹ Tổng Quát là trương mục hoạt động chính của tiểu 
bang, chi cho giáo dục, nhà tù, y tế, và những dịch vụ khác.)

Cách Sử Dụng Ngân Quỹ
Như trong Hình 1 (xem trang kế tiếp) và phần trình bày bên 

dưới, dự luật công khố phiếu này cung cấp tài trợ để (1) tăng 
thêm nguồn cung cấp nước, (2) bảo vệ và phục hồi các đường 
phân thủy, (3) cải thiện phẩm chất nước, và (4) tăng thêm sự 
bảo vệ lũ lụt. Tiền công khố phiếu sẽ được dành cho các cơ 
quan của tiểu bang để chi cho nhiều dự án và chương trình, 
cũng như là để cho vay và tài trợ cho chính quyền địa phương, 
công ty thủy cục tư nhân, công ty thủy cục chung (tức là người 
sử dụng nước sở hữu công ty), các bộ lạc Da Đỏ, và tổ chức bất 
vụ lợi.

Ngân Quỹ dành cho Nguồn Cung Cấp Nước ($4.2 Tỷ). 
Khoảng $4.2 tỷ sẽ tài trợ cho những dự án để cải thiện nguồn 
cung cấp nước, nhằm mục đích có nhiều nước hơn để sử dụng. 
Cụ thể hơn, công khố phiếu bao gồm:

• $2.7 Tỷ dành cho Cơ Sở Mới Để Lưu Trữ Nước. Công 
khố phiếu bao gồm $2.7 tỷ dùng để trả đến một nửa chi 
phí của các dự án lưu trữ nước mới, gồm có các đập 
nước và dự án tăng thêm nước ngầm. Tiền tài trợ này 
chỉ có thể sử dụng để trang trải những chi phí liên 
quan đến "quyền lợi công cộng" trong dự án lưu trữ 
nước, bao gồm phục hồi khu sinh thái, cải thiện phẩm 
chất nước, giảm thiệt hại do lũ lụt, đáp ứng những tình 
huống khẩn cấp, và cải thiện về giải trí. Các chính 
quyền địa phương và thực thể khác lệ thuộc vào dự án 
lưu trữ nước sẽ có trách nhiệm trả những chi phí còn 
lại của dự án. Những chi phí này nói chung có liên 
quan đến quyền lợi tư nhân (thí dụ như cung cấp nước 
cho khách hàng của họ).

• $810 Triệu dành cho Dự Án Thủy Cục của Vùng. Công 
khố phiếu còn quy định $810 triệu dành cho các dự án 
của vùng được bao gồm trong kế hoạch cụ thể do các 
cộng đồng địa phương soạn thảo. Những dự án này là 
để cải thiện nguồn cung cấp nước, cũng như mang đến 
những lợi ích khác, thí dụ như môi trường sống cho cá 
và bảo vệ lũ lụt. Số tiền quy định bao gồm $510 triệu để 
cấp cho các vùng cụ thể trong khắp tiểu bang và 
$300 triệu dành cho một số loại cụ thể về cung cấp 
nước, bao gồm các dự án và kế hoạch quản lý nước lụt 
bão ở những vùng thành thị và các dự án và chương 
trình bảo tồn nước.

• $725 Triệu dành cho việc Tái Chế Nước. Công khố 
phiếu bao gồm $725 triệu dành cho dự án sơ lọc nước 
thải hoặc nước biển để sau đó có thể sử dụng. Thí dụ, 
ngân quỹ này có thể được dùng để thử nghiệm kỹ thuật 
lọc nước mới, xây nhà máy khử muối trong nước biển, 
và xây các đường ống để chuyển nước tái chế.

Ngân Quỹ để Bảo Vệ và Phục Hồi Các Đường Phân Thủy 
($1.5 Tỷ). Những ngân quỹ này sẽ tài trợ cho các dự án bảo vệ 

chất ô nhiễm ra khỏi nước uống và nước thải, hệ thống thoát 
nước mưa, và các đê ngăn lũ lụt.

Môi Trường và Hệ Thống Thủy Cục Liên Kết Với Nhau. Hệ 
thống thủy cục của tiểu bang và môi trường liên kết với nhau 
theo nhiều cách. Như đã nói trên, việc sử dụng nước để tưới 
cây và để uống có tác động đến môi trường thiên nhiên của cá 
và thú hoang. Những tác động này đối với môi trường thiên 
nhiên trở nên tệ hơn bởi sự ô nhiễm, làm giảm phẩm chất nước 
cho cá, thú hoang, và người sinh sống. Tiểu bang đã thực hiện 
nhiều biện pháp khác nhau nhằm cải thiện môi trường thiên 
nhiên và phẩm chất nước. Những biện pháp này bao gồm phục 
hồi các đường phân thủy (vùng đất có nước chảy vào sông hay 
suối) bằng cách trồng và nuôi các loài cây và thú bản địa. Tiểu 
bang cũng đã bơm nước vào sông ngòi khi các loài cá cần nước.

Vai Trò của Chính Quyền Các Cấp trong Hệ Thống Thủy 
Cục. Chính quyền tiểu bang, liên bang, và địa phương có vai trò 
quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước sạch và đáng tin 
cậy. Hầu hết sự chi tiêu cho các chương trình thủy cục trong 
tiểu bang được thực hiện ở cấp địa phương, thí dụ như bởi các 
sở thủy cục, thành phố, và quận. Trong những năm gần đây, 
chính quyền địa phương đã chi khoảng $26 tỷ mỗi năm để cung 
cấp nước và để lọc nước thải. Khoảng 80 phần trăm của số tiền 
này được trả bởi những người trả tiền nước và hóa đơn cống 
rãnh. Ngoài ra, các chính quyền địa phương còn chi trả cho các 
dự án bằng những nguồn ngân quỹ khác, bao gồm ngân quỹ tài 
trợ của tiểu bang, ngân quỹ tài trợ của liên bang, và tiền thuế 
của địa phương. Mặc dù hầu hết người dân được cung cấp nước 
bởi những cơ quan thủy cục công cộng này, có khoảng một 
phần sáu dân số California được cung cấp nước bởi các công ty 
thủy cục tư nhân.

Tiểu bang điều hành những chương trình nhằm (1) bảo tồn, 
lưu trữ, và chuyên chở nước trong tiểu bang; (2) bảo vệ phẩm 
chất nước; (3) phụ trách kiểm soát lũ lụt; và (4) bảo vệ nơi cư 
trú của thú hoang và cá. Tiểu bang quy định yểm trợ cho 
những chương trình này qua sự chi tiêu trực tiếp, cũng như 
những khoản tài trợ và cho vay dành cho chính quyền địa 
phương, các tổ chức bất vụ lợi, và các công ty thủy cục sở hữu 
bởi tư nhân. (Chính quyền liên bang cũng điều hành những 
chương trình tương tự.) Nguồn tài trợ cho những chương trình 
này của tiểu bang thường là từ công khố phiếu và lệ phí. Từ 
năm 2000 đến nay, cử tri đã phê chuẩn khoảng $20 tỷ công khố 
phiếu cho nhiều mục đích khác nhau về môi trường, kể cả thủy 
cục. Hiện thời, có khoảng $900 triệu (5 phần trăm) của những 
công khố phiếu này vẫn chưa được sử dụng và đang để dành 
cho các dự án mới.

Đề Nghị
Dự luật này quy định tổng số tiền $7.5 tỷ trong công khố 

phiếu mang trách nhiệm tổng quát dành cho nhiều chương 
trình liên quan đến thủy cục. Thứ nhất, dự luật cho phép tiểu 
bang bán thêm công khố phiếu trị giá $7.1 tỷ. Thứ hai, dự luật 
phân bổ lại $425 triệu trong công khố phiếu chưa bán mà trước 
đây cử tri đã phê chuẩn dành cho thủy cục và những mục đích 
sử dụng khác liên quan đến môi trường. Tiểu bang trả nợ công 
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và phục hồi đường phân thủy và khu sinh thái khác trong khắp 
tiểu bang. Ngân quỹ này có thể dùng để phục hồi sông suối 
hoặc ao hồ để yểm trợ cho các loài cá và thú hoang bản địa, bị 
đe dọa, hoặc nguy cơ bị diệt chủng; mua đất cho các mục đích 
bảo tồn; giảm nguy cơ cháy rừng ở các đường phân thủy; và 
mua nước để yểm trợ cho thú hoang. Ngân quỹ này bao gồm 
$515 triệu để phục hồi các đường phân thủy ở những vùng 
được chỉ định trong tiểu bang (bao gồm $140 triệu dành riêng 
cho các dự án trong vùng Sacramento-San Joaquin Delta 
[Delta]) và $475 triệu để chi cho một số cam kết của tiểu bang 
về việc tài trợ để phục hồi môi sinh. Số tiền tài trợ còn lại sẽ 
dành cho những đương đơn trong toàn tiểu bang nộp đơn xin 
những chương trình phục hồi khu sinh thái và đường phân 
thủy ($305 triệu) và tăng thêm lượng nước chảy trong sông và 
suối, thí dụ như bằng cách mua nước ($200 triệu).

Ngân Quỹ để Cải Thiện Nước Ngầm và Phẩm Chất Nước Lộ 
Thiên ($1.4 Tỷ). Công khố phiếu bao gồm hơn $1.4 tỷ để cải 

thiện nước ngầm và phẩm chất nước lộ thiên. Hơn một nửa 
ngân quỹ này ($800 triệu) sẽ được sử dụng cho các dự án dọn 
dẹp và ngăn ngừa ô nhiễm nước ngầm đang là, hay đã là, nguồn 
nước uống. Ngân quỹ còn lại sẽ dành cho việc (1) cải thiện 
phương tiện sử dụng nước uống sạch ($260 triệu), (2) giúp các 
cộng đồng nhỏ trả tiền sơ lọc nước thải ($260 triệu), và (3) cấp 
tài trợ cho các chính quyền địa phương để soạn thảo và thực thi 
những kế hoạch để quản lý nguồn nước ngầm của họ và phẩm 
chất của nguồn nước đó ($100 triệu).

Ngân Quỹ dành cho việc Bảo Vệ Lũ Lụt ($395 Triệu). Công 
khố phiếu quy định $395 triệu dành cho các dự án để bảo vệ 
tiểu bang khỏi bị lũ lụt và cải thiện nơi cư trú của thú hoang và 
cá. Đồng thời $100 triệu của ngân quỹ này có thể chi dụng cho 
các dự án kiểm soát lũ lụt ở bất cứ đâu trong tiểu bang, 
$295 triệu được dành riêng để cải thiện các đê ngăn lũ lụt hoặc 
để đáp ứng trong tình huống khẩn cấp lũ lụt ở trong vùng 
Delta.

Hình 1

Cách Sử Dụng Ngân Quỹ Công Khố Phiếu của Dự Luật 1

(Tính Bằng Tiền Triệu)

Nguồn Cung Cấp Nước $4,235
 • Đập nước và lưu trữ nước ngầm—phần chi phí có liên quan đến quyền lợi công 
cộng.

$2,700

 • Các dự án của vùng để đạt được nhiều sự cải thiện liên quan đến thủy cục (bao 
gồm bảo tồn và thu hồi nước mưa).

810

 • Tái chế nước, kể cả khử muối trong nước biển. 725

Bảo Vệ và Phục Hồi Đường Phân Thủy $1,495
 • Phục hồi đường phân thủy và bảo vệ khu sinh thái ở các vùng được chỉ định 
trong tiểu bang.

$515

 • Một số cam kết của tiểu bang về việc phục hồi môi trường. 475
 • Các chương trình phục hồi dành cho những người nộp đơn xin trong toàn tiểu 
bang.

305

 • Dự án tăng thêm dòng nước chảy trong sông và suối. 200

Những Cải Thiện cho Nước Ngầm và Phẩm Chất Nước Lộ Thiên $1,420
 • Ngăn ngừa và dọn dẹp ô nhiễm nước ngầm. $800
 • Các dự án về nước uống dành cho những cộng đồng thiếu thốn. 260
 • Sơ lọc nước thải ở những cộng đồng nhỏ. 260
 • Các kế hoạch và dự án của địa phương để quản lý nước ngầm. 100

Bảo Vệ Lũ Lụt $395
 • Sửa chữa và cải thiện các đê chắn lụt trong vùng Delta. $295
 • Bảo vệ lũ lụt trong tiểu bang. 100

Tổng Cộng $7,545
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Về toàn bộ nội dung của Dự Luật 1, xin xem trang 14. Phân Tích | 9

Phân Tích của Phân Tích Viên Lập Pháp Tiếp Theo

Những Đòi Hỏi về việc Cấp và Chi Dụng Ngân Quỹ
Các Dự Án Sẽ Được Chọn Như Thế Nào. Dự luật bao gồm 

nhiều điều khoản sẽ tác động đến việc các dự án cụ thể được 
chọn lựa như thế nào để nhận ngân quỹ công khố phiếu. Ủy 
Ban Thủy Cục California—cơ quan lập kế hoạch và quy định 
hiện hữu của tiểu bang—sẽ chọn những dự án lưu trữ nước sẽ 
được tài trợ bằng ngân quỹ $2.7 tỷ được công khố phiếu quy 
định để sử dụng cho mục đích đó. Ủy Ban sẽ không phải áp 
dụng tiến trình ngân sách của tiểu bang để chi dụng ngân quỹ 
này. Về tất cả những sự tài trợ khác được quy định trong dự 
luật, nói chung Lập Pháp sẽ phân bổ tiền hằng năm cho các cơ 
quan của tiểu bang trong tiến trình ngân sách của tiểu bang. 
Mặc dù Lập Pháp có thể đưa ra cho các cơ quan của tiểu bang 
một số chỉ dẫn về việc những loại dự án và chương trình nào có 
thể được chọn, dự luật quy định rằng Lập Pháp không thể phân 
bổ tài trợ cho những dự án cụ thể. Thay vì vậy, các cơ quan của 
tiểu bang sẽ chọn lựa dự án. Ngoài ra, không có ngân quỹ tài 
trợ nào trong dự luật này có thể dùng để xây kênh hoặc hào dẫn 
nước chung quanh vùng Delta.

Những Đòi Hỏi về Quỹ Tài Trợ Đối Xứng. Số tiền $7.5 tỷ 
trong ngân quỹ được dự luật cung cấp, $5.7 tỷ sẽ chỉ được cấp 
nếu người nhận—chủ yếu là chính quyền địa phương—cung 
cấp tài trợ để yểm trợ cho các dự án. Đòi hỏi về tài trợ đối xứng 
này chỉ áp dụng cho các dự án về nguồn cung cấp nước và 
phẩm chất nước được dự luật này tài trợ. Phần tài trợ đối xứng 
cần thiết về tổng quát tối thiểu là 50 phần trăm của tổng chi phí 
dự án, mặc dù điều này có thể được miễn hoặc giảm trong một 
số trường hợp.

Tác Động Tài Khóa
Tác Động Tài Khóa đối với Chính Quyền Tiểu Bang. Dự luật 

này sẽ cho phép tiểu bang vay tối đa $7.1 tỷ bằng cách bán thêm 
công khố phiếu có trách nhiệm tổng quát cho các nhà đầu tư, là 
nơi sẽ trả nợ cùng với tiền lời bằng cách dùng tiền thu thuế 
tổng quát của tiểu bang. Chúng tôi giả định rằng (1) lãi suất của 
công khố phiếu trung bình là hơn 5 phần trăm một chút, (2) 
công khố phiếu sẽ được bán hết trong mười năm tới, và (3) 
công khố phiếu sẽ được hoàn trả trong khoảng thời gian 30 
năm. Dựa trên những giả định này, chi phí cho người đóng 
thuế để trả nợ công khố phiếu trung bình sẽ khoảng $360 
triệu mỗi năm trong 40 năm. Số tiền này là khoảng một phần 
ba của một phần trăm trong ngân sách Quỹ Tổng Quát hiện 
thời của tiểu bang. Chúng tôi giả định rằng việc phân bổ lại 
$425 triệu trong công khố phiếu chưa bán từ những dự luật 
trước đây đã được phê chuẩn sẽ không làm tăng ước tính về số 
tiền trả nợ của tiểu bang. Đó là vì, nếu không có dự luật này, thì 
những công khố phiếu đó có thể sẽ được bán trong tương lai để 

yểm trợ cho những dự án khác. (Muốn biết thêm chi tiết về việc 
sử dụng công khố phiếu của tiểu bang và tác động của dự luật 
công khố phiếu đề nghị này đối với ngân sách của tiểu bang, 
hãy xem phần "Khái Quát về Nợ Công Khố Phiếu của Tiểu 
Bang" ở phần sau trong tập sách này.)

Tác Động Tài Khóa đối với Chính Quyền Địa Phương. Việc 
ngân quỹ công khố phiếu của tiểu bang có sẵn để tài trợ cho các 
dự án thủy cục ở địa phương sẽ tác động thế nào đến việc các 
chính quyền địa phương, chủ yếu là các cơ quan thủy cục, chi 
bao nhiêu tiền cho các dự án thủy cục. Trong nhiều trường hợp, 
việc có sẵn công khố phiếu tiểu bang có thể làm giảm sự chi 
tiêu của địa phương. Thí dụ, điều này sẽ xảy ra trong trường 
hợp ngân quỹ công khố phiếu của tiểu bang thay cho số tiền mà 
chính quyền địa phương sẽ phải chi cho các dự án. Sự tiết kiệm 
cho địa phương cũng sẽ xảy ra trong trường hợp việc có sẵn 
ngân quỹ công khố phiếu tiểu bang giúp cho các chính quyền 
địa phương lập những dự án làm giảm chi phí hoạt động, thí dụ 
như bằng cách tăng thêm hiệu quả hoặc sử dụng một nguồn 
nước mới giúp họ chỉ phải mua ít nước hơn.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ngân quỹ công khố 
phiếu của tiểu bang có thể làm tăng sự chi tiêu cho các dự án 
thủy cục của các chính quyền địa phương. Thí dụ, việc có sẵn 
ngân quỹ công khố phiếu có thể khuyến khích một số chính 
quyền địa phương xây cất thêm dự án hoặc những dự án lớn 
hơn đáng kể so với nếu không có ngân quỹ đó. Những dự án 
này cũng có thể tốn kém nhiều hơn để điều hành.

Tổng kết lại, chúng tôi ước tính rằng dự luật này sẽ tiết kiệm 
được tiền cho các chính quyền địa phương trong các dự án liên 
quan đến thủy cục. Số tiền tiết kiệm này trung bình có thể là 
vài trăm triệu mỹ kim mỗi năm trong những thập niên tới.

Chính quyền địa phương có thể sử dụng số tiền tiết kiệm này 
theo nhiều cách khác nhau. Thí dụ, họ có thể dùng tiền tiết 
kiệm để xây những cơ sở mới khác hoặc để bảo trì và sửa chữa 
những cơ sở hiện hữu. Trong những trường hợp khác, chính 
quyền có thể dùng tiền tiết kiệm để giữ giá tiền nước thấp hơn 
là nếu không có tiền tiết kiệm bằng cách trì hoãn hoặc giảm bớt 
việc tăng giá trong tương lai. Vì số tiền tiết kiệm được trong 
toàn tiểu bang vào bất cứ năm nào có thể là tương đối nhỏ so 
với tổng số tiền các chính quyền địa phương chi cho thủy cục, 
nên bất cứ tác động nào lên giá tiền có thể sẽ nhỏ đối với hầu 
hết người trả tiền nước.

Xin xem trong http://cal‑access.sos.ca.gov  
để biết thêm chi tiết về tiền đóng góp trong phần 

tranh cử này.
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 Bác Bỏ Biện Luận Ủng Hộ Dự Luật 1 

Những biện luận in trên trang này là quan điểm của tác giả và chưa được bất cứ một cơ quan chính thức nào kiểm chứng về mức độ chính xác. 

Dự Luật 1 cung cấp tài trợ cho nước uống sạch ở các cộng đồng có 
nước bị ô nhiễm.

CÓ CHO 1 LƯU TRỮ NƯỚC KHI CHÚNG TA CÓ NƯỚC
Dự Luật 1 đầu tư vào các cơ sở lưu trữ nước mới giúp tăng thêm 

lượng nước có thể lưu trữ trong những năm mưa nhiều để dành 
lại cho những năm khô hạn là điều sẽ tiếp tục gây khó khăn cho 
California.

CÓ CHO 1 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Dự Luật 1 bảo vệ sông, hồ, và suối của California khỏi bị ô uế và 

tạp nhiễm và giúp phục hồi nguồn tài nguyên về cá và thú hoang của 
chúng ta.

DỰ LUẬT 1 CÓ NHỮNG ĐÒI HỎI NGHIÊM NGẶT VỀ TRÁCH 
NHIỆM BAO GỒM THANH TRA HẰNG NĂM, GIÁM SÁT VÀ 
TIẾT LỘ VỚI CÔNG CHÚNG ĐỂ BẢO ĐẢM TIỀN ĐƯỢC CHI 
DỤNG ĐÚNG.

CÓ CHO 1—Được ủng hộ bởi CÁC ĐẢNG VIÊN CỘNG HÒA, 
DÂN CHỦ, NÔNG GIA, CƠ QUAN CUNG CẤP NƯỚC ĐỊA 
PHƯƠNG, NHÓM BẢO TỒN, THƯƠNG NGHIỆP, VÀ CÁC NHÀ 
LÃNH ĐẠO CỘNG ĐỒNG BAO GỒM:

• Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Dianne Feinstein • Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ 
Barbara Boxer • Audubon California • Phòng Thương Mại California 
• Liên Minh Các Quận Vùng Delta • Phòng Thương Mại Vùng Los 
Angeles • Ducks Unlimited • American Rivers • Tập Thể Lãnh Đạo 
Silicon Valley • Cơ Quan Thủy Cục Friant • Cơ Quan Thủy Cục San 
Diego • Sở Thủy Cục Địa Phương Phía Nam California • Hội Đồng 
Bảo Vệ Tài Nguyên Thiên Nhiên • Hiệp Hội Thủy Cục Bắc California 
• Hội Đồng Giao Thương Xây Cất và Ngành Xây Cất Tiểu Bang 
California • Hiệp Hội Các Cơ Quan Thủy Cục California • Sở Dẫn 
Thủy Fresno • Western Growers

Edmund G. Brown Jr., Thống Đốc
Paul Wenger, Chủ Tịch 
Liên Đoàn Ban Nông Trại California
Mike Sweeney, Giám Đốc 
Hội Bảo Tồn Thiên Nhiên California

CÓ CHO DỰ LUẬT 1 BẢO ĐẢM NGUỒN CUNG CẤP NƯỚC 
ĐÁNG TIN CẬY CHO CÁC NÔNG TRẠI VÀ THƯƠNG NGHIỆP 
TRONG LÚC HẠN HÁN NẶNG—BẢO VỆ NỀN KINH TẾ VÀ MÔI 
TRƯỜNG

California đang trải qua trận hạn hán nặng, kéo dài trong nhiều 
năm và có hạ tầng cơ sở thủy cục đã cũ. Đó là lý do tại sao các Đảng 
Viên Cộng Hòa và Dân Chủ cùng với các nhà lãnh đạo trong khắp 
California đã cùng nhau gần như hoàn toàn đồng ý để đưa dự luật có 
trách nhiệm tài khóa này vào lá phiếu.

CÓ CHO 1 ỦNG HỘ MỘT KẾ HOẠCH THỦY CỤC TOÀN DIỆN 
CỦA TIỂU BANG

• Cung cấp nguồn nước uống an toàn cho tất cả các cộng đồng • Mở 
rộng khả năng lưu trữ nước • Bảo đảm cho các nông trại và thương 
nghiệp của chúng ta có đủ lượng nước mà họ cần trong những năm 
khô hạn • Quản lý và chuẩn bị cho hạn hán • Đầu tư vào bảo tồn nước, 
tái chế và cải thiện nguồn cung cấp nước ở địa phương • Tăng thêm sự 
bảo vệ lũ lụt • Tài trợ dọn dẹp nước ngầm • Dọn dẹp sông và suối bị ô 
nhiễm • Phục hồi môi sinh cho cá và thú hoang

CÓ CHO 1 VÌ TRÁCH NHIỆM TÀI KHÓA
Dự Luật 1 sẽ không tăng thuế. Đây là sự đầu tư thực tế vào những 

dự án quan trọng không tốn kém nhiều tiền—thậm chí dự luật còn 
phân phối lại tiền từ công khố phiếu chưa bán để sử dụng tiền hiệu 
quả hơn.

CÓ CHO 1 PHÁT TRIỂN KINH TẾ CALIFORNIA
Nền kinh tế của California lệ thuộc vào nguồn cung cấp nước đáng 

tin cậy. Dự Luật 1 bảo đảm cho việc sử dụng nước trong tương lai của 
chúng ta, giữ cho trang trại của gia đình và thương nghiệp của chúng 
ta kinh doanh có lợi tức, và giúp người dân California có việc làm 
trong việc xây cất những cơ sở mới mà chúng ta cần để lưu trữ, phân 
phối, và lọc nước.

CÓ CHO 1 BẢO VỆ CÁC NGUỒN CUNG CẤP NƯỚC HIỆN 
HỮU CỦA CHÚNG TA

Dự Luật 1 sẽ dọn dẹp nguồn nước ngầm bị ô nhiễm vốn là yếu tố 
quan trọng giúp chống lại hạn hán bằng cách cung cấp thêm nước 
trong những năm không có đủ nước mưa hoặc tuyết.

Dự Luật 1 mở rộng việc tái chế nước và những cải thiện về tiết kiệm 
nước để tận dụng hiệu quả nhất những nguồn cung cấp hiện hữu của 
chúng ta.

Những đập nước mới tốn kém sẽ làm tăng áp lực chuyển dời nước 
từ sông Trinity, Klamath và Sacramento vào lúc hạn hán kéo dài và làm 
giảm dòng nước chảy. Những sông này là môi trường quan trọng cho 
cá hồi đang có nguy cơ bị diệt chủng là điều quan trọng đối với toàn 
thể California và cả vùng bờ biển phía tây.

Dự Luật 1 là:
• Không tốt cho môi trường, sông và cá hồi của chúng ta;
• Không tạo ra nguồn nước mới cần thiết NGAY BÂY GIỜ khi 

chúng ta cần đến giữa trận hạn hán kéo dài;
• Không công bằng đối với người đóng thuế; và
• Là một thỏa thuận tai hại cho California.
Hãy cùng chúng tôi bầu KHÔNG cho Dự Luật 1

Dân Biểu Wesley Chesbro, Chủ Tịch 
Ủy Ban Tài Nguyên Thiên Nhiên
Adam Scow, Giám Đốc 
Food & Water Watch ở California
Zeke Grader, Giám Đốc Điều Hành 
Liên Đoàn Hội Ngư Nghiệp Vùng Bờ Biển Thái Bình Dương

Hãy bầu KHÔNG cho Dự Luật 1
Thay vì chú trọng vào việc làm cho sự sử dụng nước của California 

trở nên hiệu quả hơn, sửa chữa hệ thống thủy cục đã cũ và bị rỉ của 
chúng ta và dọn sạch nước ngầm của chúng ta, Dự Luật 1 lại chú trọng 
vào việc xây thêm đập nước, tốn phí đến 2.7 tỷ mỹ kim cộng thêm tiền 
lời. Những đập nước này sẽ chỉ làm tăng thêm lượng nước cung cấp 
của California có 1% và phải chờ hàng thập niên nữa mới dùng được.

Chúng ta cần thêm nước NGAY BÂY GIỜ, chứ không phải trong 
tương lai xa. Cách để làm cho điều này xảy ra là thực hiện biện pháp 
nhanh chóng nhất và ít tốn kém nhất—tận dụng hiệu quả hơn nguồn 
cung cấp nước hiện thời của chúng ta và tạo ra việc làm lâu dài ngay 
lập tức.

Dự Luật 1 không công bằng với người đóng thuế. Nếu những người 
thụ hưởng và sử dụng nước không trả tiền cho các đập nước, thì tại 
sao người đóng thuế phải trả món nợ cho các đập nước này?

Dự Luật 1 làm được rất ít trong việc giảm bớt hạn hán, không khích 
lệ sự tự cung cấp nước trong vùng, hoặc giảm bớt sự lệ thuộc vào hệ 
sinh thái của vùng Delta vốn đã bị thiếu nước.
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Dự Luật Công Khố Phiếu Thủy Cục.  Tài Trợ cho Các Dự Án Về Phẩm Chất Nước, Cung Cấp, Sơ Lọc, và Lưu Trữ.
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 Biện Luận Chống Lại Dự Luật 1 

Những biện luận in trên trang này là quan điểm của tác giả và chưa được bất cứ một cơ quan chính thức nào kiểm chứng về mức độ chính xác.  Biện Luận | 11

 Bác Bỏ Biện Luận Chống Lại Dự Luật 1 

Mặc dù Dự Luật 1 có nhiều điều hay: bảo tồn nước, tái sử dụng và 
tái chế để tiết kiệm cũng như phục hồi các đường phân thủy của chúng 
ta, những khiếm khuyết nghiêm trọng còn hơn cả lợi ích mang đến 
cho người dân California.

Công khố phiếu thủy cục được Lập Pháp thông qua và Thống Đốc 
ký tên có nhiều yếu tố hấp dẫn, nhưng suy cho cùng, dự luật công khố 
phiếu này là một điều không tốt cho người dân California.

Dự Luật 1 chú trọng một cách sai lầm vào việc xây thêm đập nước. 
Hơn một phần ba của tổng số tiền $7.5 tỷ được chỉ định dành cho việc 
lưu trữ nước lộ thiên, gần như chắc chắn là đồng nghĩa với việc xây 
thêm các đập nước—làm tăng áp lực bơm nước và làm hao hụt thêm 
nước từ các sông trong vùng Phía Bắc California bao gồm sông Trinity, 
Klamath, và Sacramento. Điều này gây nguy hiểm cho sông nhiều hơn 
vào lúc bị hạn hán nặng và kéo dài đã làm giảm đáng kể lượng tuyết 
hiện đang đóng.

Hơn nữa, $2.7 tỷ để xây thêm các đập nước mới sẽ không tạo ra 
nguồn nước mới. Tất cả những địa điểm xây đập nước hiệu quả nhất 
và tiết kiệm nhất ở California đều đã được phát triển. Các dự án xây 
đập nước mới của Dự Luật 1 chỉ làm tăng thêm tổng lượng nước cung 
cấp của California có 1%, trong khi tốn đến gần $9 tỷ để xây cất. Thậm 
chí những đập nước này phải chờ hàng thập niên nữa mới dùng được.

Trong sai lầm lớn nhất từ trước đến nay của các dự án lưu trữ nước, 
chi phí xây những đập nước và hồ chứa nước mới này sẽ được trả từ 
Quỹ Tổng Quát của tiểu bang, và người đóng thuế ở California sẽ phải 
chia nhau gánh nặng trả nợ công khố phiếu sẽ làm tốn mất $500 triệu 
mỗi năm từ Quỹ Tổng Quát.

Đây là vấn đề về sự công bằng. Vào năm 1960 đạo luật công khố 
phiếu tài trợ cho Dự Án Thủy Cục Tiểu Bang đã chỉ thị cho những 
người thụ hưởng phải trả những chi phí đó qua tiền nước của họ. Nếu 
người sử dụng nước tư nhân không tự mình tài trợ cho những dự án 

này, thì không nên bắt buộc người đóng thuế phải tài trợ cho việc xây 
cất đó, và rồi sau đó lại phải mua nước với giá cao hơn. Người sử dụng 
nước cá nhân là những người thụ hưởng, chứ không phải người đóng 
thuế, phải trả chi phí của những dự án này.

Khi hạn hán trở nên trầm trọng hơn, làm ảnh hưởng người dân 
California và những nơi đánh cá dọc theo Bờ Biển California sẽ gia 
tăng. Các sông ở vùng phía bắc của chúng ta là một trong những nơi 
cư trú cuối cùng còn sót lại cho các loài cá hồi đang có nguy cơ bị diệt 
chủng. Ngoài ra, các con sông của chúng ta là môi trường đẻ trứng 
quan trọng cho cá là điều quan trọng đối với toàn tiểu bang, ở trên và 
dưới Bờ Biển Phía Tây. Công khố phiếu thủy cục này không công bằng 
đối với cả vùng Bờ Biển Phía Bắc và California.

Chiếu theo Dự Luật 1, tiền lưu trữ nước sẽ không được dành cho 
các vùng Bờ Biển Trung Tâm và Phía Bắc. Nó giới hạn việc chi tiêu về 
lưu trữ để làm lợi cho một vùng địa lý hạn hẹp trong tiểu bang, chủ 
yếu là thung lũng San Joaquin và Sacramento và Nam California.

Dự Luật 1 là sự đầu tư sai lầm: làm được rất ít trong việc giảm bớt 
hạn hán ngắn hạn, không khích lệ đủ sự tự cung cấp nước trong vùng 
rất cần thiết, hoặc giảm bớt sự lệ thuộc vào hệ sinh thái của vùng Delta 
vốn đã bị thiếu nước. Với bằng chứng là những hồ chứa nước đang 
bị thu hẹp và những tầng ngậm nước đang mất đi, không có số lượng 
nước lưu trữ nào sẽ tạo ra mưa và tuyết.

Hãy cùng chúng tôi bầu không cho Dự Luật 1.

Dân Biểu Wesley Chesbro, Chủ Tịch 
Ủy Ban Tài Nguyên Thiên Nhiên
Conner Everts, Giám Đốc Điều Hành 
Liên Minh Đường Phân Thủy Nam California
Barbara Barrigan-Parilla, Giám Đốc Điều Hành 
Phục Hồi Delta

HÃY BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 1
Những người chống đối đã bóp méo sự thật và hoàn toàn không 

đếm xỉa trận hạn hán trầm trọng làm cho Công Khố Phiếu Thủy Cục 
này trở nên hoàn toàn cần thiết.

Trong hàng thập niên, các chính khách đã tranh luận về vấn đề thủy 
cục trong khi tình hình mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nay, 
một giải pháp thiết thực đang ở ngay trước mắt: Dự Luật 1—được ủng 
hộ bởi các Đảng Viên Cộng Hòa, Dân Chủ, các thương nghiệp, nông 
gia, nhà bảo vệ môi trường, công đoàn, và báo chí từ khắp nơi trong 
tiểu bang. Nó đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ cả hai đảng, bao 
gồm số phiếu biểu quyết tán thành ở Thượng Viện. Điều này chưa 
từng xảy ra trước đây.

Dân số của chúng ta đã tăng hơn gấp đôi từ khi Dự Án Thủy Cục 
California được bắt đầu, và chúng ta đang gặp phải một trong những 
trận hạn hán trầm trọng nhất trong lịch sử của chúng ta. Không ai 
nghi ngờ rằng hệ thống thủy cục của California đã bị hư hại. Cần phải 
sửa lại!

Các đê ngăn lũ lụt hoạt động không hữu hiệu, các cộng đồng không 
có nước uống an toàn, sông ngòi đang bị cạn khô, và nông gia bị thiệt 
hại.

Dự Luật 1 sáng suốt về tài khóa. Nó không tăng thuế hay tài trợ cho 
các dự án đặc quyền. Nó chi trả cho những lợi ích công cộng thí dụ 
như phẩm chất nước, kiểm soát lũ lụt, và môi trường thiên nhiên.

Dự Luật 1 đầu tư vào điều đúng đắn dựa vào một kế hoạch cân bằng 
do các khoa học gia soạn thảo, chứ không phải chính trị gia.

Lưu trữ nước là điều quan trọng nhất và chúng ta đã không có thêm 
một cơ sở lưu trữ mới nào trong 30 năm qua. Dự Luật 1 chỉ đầu tư một 
cách thận trọng vào những dự án lưu trữ tiết kiệm chi phí nhất.

Báo chí ở khắp nơi trong tiểu bang đều ủng hộ DỰ LUẬT 1:
Nó "cân bằng thành công giữa sự đầu tư vào hạ tầng cơ sở thủy 

cục và lọc nước mang đến lợi ích cho tất cả các nơi trong tiểu 
bang . . ."—San Francisco Chronicle.

"Một đề nghị về công khố phiếu sẽ thực sự giúp giải quyết vấn đề." 
—Modesto Bee.

Hãy bầu Có cho DỰ LUẬT 1!

Edmund G. Brown Jr., Thống Đốc
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Phần này sẽ giải thích về nợ công khố phiếu của 
tiểu bang. Ngoài ra trong phần này còn bàn đến 
Dự Luật 1—đề nghị về công khố phiếu thủy cục 
$7.5 tỷ—sẽ tác động đến chi phí công khố phiếu 
của tiểu bang như thế nào.

Sơ Lược Vấn Đề
Công Khố Phiếu Là Gì? Công khố phiếu là một 

cách để chính quyền và các công ty vay tiền. Thí 
dụ như, chính quyền tiểu bang, dùng công khố 
phiếu chủ yếu để chi trả cho việc lập kế hoạch, xây 
cất, và sửa sang các dự án hạ tầng cơ sở. Tiểu bang 
bán công khố phiếu cho các nhà đầu tư để họ "ứng 
trước" cho những dự án này và sau đó cam kết 
hoàn trả nợ cho các nhà đầu tư, cùng với tiền lời, 
trong một khoảng thời gian ấn định. Hai loại công 
khố phiếu chính được tiểu bang sử dụng để tài trợ 
cho hạ tầng cơ sở là công khố phiếu mang trách 
nhiệm tổng quát (phải được cử tri phê chuẩn) và 
công khố phiếu từ tiền cho thuê dài hạn (không 
cần cử tri phê chuẩn). Hầu hết công khố phiếu 
mang trách nhiệm tổng quát và công khố phiếu từ 
tiền cho thuê dài hạn của tiểu bang được hoàn trả 
từ Quỹ Tổng Quát. Quỹ Tổng Quát là trương mục 
hoạt động chính của tiểu bang, dùng để chi cho 
giáo dục, nhà tù, y tế, và những dịch vụ khác. Quỹ 
Tổng Quát được yểm trợ chủ yếu bởi tiền thuế lợi 
tức và thuế mua bán.

Công Khố Phiếu Tài Trợ Những Gì và Tại Sao 
Sử Dụng Công Khố Phiếu? Tiểu bang thường 
dùng công khố phiếu để tài trợ cho những dự án 
hạ tầng cơ sở công cộng, như đường xá, cơ sở giáo 
dục, nhà tù, công viên, dự án về thủy cục, và các 
tòa nhà văn phòng. Công khố phiếu của tiểu bang 
còn được dùng để giúp tài trợ cho một số loại hạ 
tầng cơ sở tư nhân, như bệnh viện và nhà ở cho 
cựu quân nhân. Một lý do chính để phát hành 
công khố phiếu là hạ tầng cơ sở thường cung cấp 
dịch vụ trong nhiều năm. Do đó, là điều hợp lý khi 
những người đóng thuế hiện thời và trong tương 
lai đều giúp trả tiền cho những dự án đó. Ngoài ra, 
chi phí lớn của những dự án này khó có thể trả hết 
một lần. 

Những Chi Phí của Tài Trợ Công Khố Phiếu Là 
Gì? Sau khi bán công khố phiếu, tiểu bang sẽ trả 
tiền hằng năm cho đến khi trả dứt nợ những công 
khố phiếu này. Chi phí hằng năm để hoàn trả nợ 
công khố phiếu tùy thuộc chính vào mức lãi suất 
và khoảng thời gian hoàn trả nợ công khố phiếu. 
Tiểu bang thường hoàn trả nợ công khố phiếu 
trong khoảng thời gian 30 năm (tương tự như các 
chủ nhà trả nợ tiền vay mua nhà). Giả sử mức lãi 
suất là 5 phần trăm, thì mỗi $1 đã vay, tiểu bang 
sẽ phải trả gần $2 trong thời gian trả nợ 30 năm. 
Trong số $2 đó, $1 là để trả tiền đã vay (tiền vốn) 
và gần $1 là tiền lời. Tuy nhiên, vì việc trả nợ của 
mỗi công khố phiếu kéo dài đến 30 năm, cho nên 
chi phí sau khi điều chỉnh lạm phát sẽ ít hơn—
khoảng $1.30 cho mỗi $1 đã vay. 

Công Khố Phiếu Hạ Tầng Cơ Sở và Ngân Sách Tiểu Bang
Số Nợ của Quỹ Tổng Quát. Tiểu bang có số nợ 

chưa trả khoảng $87 tỷ cho công khố phiếu hạ 
tầng cơ sở được bảo đảm bằng Quỹ Tổng Quát—
tức là, công khố phiếu phải trả tiền vốn và tiền lời. 
Số nợ này bao gồm khoảng $76 tỷ công khố phiếu 
mang trách nhiệm tổng quát và $11 tỷ công khố 
phiếu từ tiền cho thuê dài hạn. Ngoài ra, các cử tri 
và Lập Pháp đã phê chuẩn khoảng $29 tỷ công khố 
phiếu hạ tầng cơ sở mang trách nhiệm tổng quát 
và tiền cho thuê dài hạn đã được cho phép nhưng 
chưa bán. Hầu hết những công khố phiếu này 
được dự tính sẽ bán trong những năm tới khi có 
thêm những dự án cần tài trợ.

Trả Nợ Quỹ Tổng Quát. Trong năm 2013–14, 
tổng số tiền trả nợ công khố phiếu hạ tầng cơ sở 
của Quỹ Tổng Quát là hơn $5 tỷ. Khi những công 
khố phiếu trước đây đã được cho phép nhưng 
chưa bán được đem ra bán, chi phí trả nợ công 
khố phiếu còn nợ sẽ tăng thêm, có thể lên đến 
mức cao nhất là hơn $7 tỷ trong năm 2019–20.
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Tác Động của Kỳ Bầu Cử Này đối với Tiền Trả 
Nợ. Đề nghị về công khố phiếu thủy cục trong lá 
phiếu này (Dự Luật 1) sẽ cho phép tiểu bang vay 
thêm $7.1 tỷ bằng cách bán công khố phiếu mang 
trách nhiệm tổng quát cho các nhà đầu tư. Số tiền 
cần phải trả cho tiền vốn và tiền lời của công khố 
phiếu này, còn gọi là tiền trả nợ, sẽ lệ thuộc vào 
thời điểm và điều kiện bán công khố phiếu. Chúng 
tôi giả sử mức lãi suất cao hơn 5 phần trăm một 
chút, cho công khố phiếu sẽ được phát hành trong 
thời gian mười năm, và công khố phiếu sẽ được 
hoàn trả trong 30 năm. Dựa vào những giả sử này, 
ước tính chi phí trung bình hằng năm của Quỹ 
Tổng Quát sẽ khoảng $360 triệu. Chúng tôi ước 
tính rằng dự luật sẽ đòi hỏi tổng số tiền phải trả 
nợ là khoảng $14.4 tỷ trong thời gian 40 năm để 
trả dứt nợ công khố phiếu. Dự Luật 1 cũng sẽ cho 
phép tiểu bang phân bổ lại $425 triệu trong công 
khố phiếu chưa bán mà cử tri đã phê chuẩn trong 
các kỳ bầu cử trước đây. Chúng tôi giả sử rằng, 
nếu không có dự luật này, những công khố phiếu 
đó cuối cùng sẽ được bán để tài trợ cho các dự án 
khác liên quan đến nguồn hỗ trợ. Do đó, việc phân 
bổ lại ngân khoản công khố phiếu này sẽ không có 
thêm tác động tài khóa nào đối với tiểu bang. 

Tác Động của Kỳ Bầu Cử Này đối với Tỷ Lệ Trả 
Nợ (DSR). Một chỉ số cho biết tình trạng nợ của 
tiểu bang là DSR. Tỷ lệ này cho biết bao nhiêu 
phần trong lợi tức của Quỹ Tổng Quát hằng năm 
của tiểu bang sẽ phải dành riêng để trả nợ công 
khố phiếu hạ tầng cơ sở và, vì vậy, không thể sử 
dụng cho những chương trình khác của tiểu bang. 
Như trình bày trong Hình 1, DSR hiện thời là 
khoảng 5 phần trăm của lợi tức Quỹ Tổng Quát 
hằng năm. Nếu cử tri không phê chuẩn công khố 
phiếu thủy cục đề nghị trong lá phiếu này, chúng 
tôi dự đoán rằng số tiền của tiểu bang trả nợ cho 
những công khố phiếu đã được cho phép sẽ lên 
đến mức cao nhất là gần 6 phần trăm của lợi tức 
Quỹ Tổng Quát trong năm 2018–19, và sau đó sẽ 
giảm xuống. Nếu cử tri phê chuẩn công khố phiếu 
thủy cục đề nghị trong lá phiếu này, chúng tôi dự 
đoán điều đó sẽ làm cho DSR tăng thêm dưới một 
phần ba của một phần trăm so với mức tỷ lệ trong 
trường hợp không phê chuẩn. DSR của tiểu bang 
trong tương lai sẽ cao hơn mức trong hình nếu có 
thêm công khố phiếu được cho phép trong những 
năm về sau.

Hình 1

Tỷ Lệ Trả Nợ Trong Quỹ Tổng Quát

Số Phần Trăm của Lợi Tức Quỹ Tổng Quát Chi để Trả Nợ

Công Khố Phiếu Thủy Cục Đề Nghị

Đã Cho Phép, nhưng Chưa Bán

Công Khố Phiếu Đã Bán

Ước Tính
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Dự Luật 1
Dự luật này được đề nghị bởi Dự Luật Hạ Viện 1471 của Phiên 

Họp Thường Lệ năm 2013–2014 (Chương 188, Đạo Luật năm 
2014) được đệ trình với người dân chiếu theo những điều khoản 
trong Điều XVI của Hiến Pháp California.

Dự luật đề nghị này bổ túc các đoạn vào Bộ Luật Tài Nguyên 
Công Cộng và Bộ Luật Thủy Cục; do đó, những điều khoản mới 
được đề nghị thêm vào được in bằng kiểu chữ nghiêng để cho biết 
đó là những điều khoản mới.

Dự Luật Đề Nghị
ĐOẠN 1. Đoạn 5096.968 được thêm vào Bộ Luật Tài Nguyên 

Công Cộng, như sau:
5096.968. Mặc dù có bất cứ luật nào khác, một trăm triệu mỹ 

kim ($100,000,000) của công khố phiếu chưa phát hành đã được 
cho phép cho những mục đích của chương này được tái phân bổ để 
tài trợ cho những mục đích của, và sẽ được cho phép, phát hành, 
và phân bổ chiếu theo, Phần 26.7 (bắt đầu từ Đoạn 79700) của Bộ 
Luật Thủy Cục. Ngân quỹ có sẵn để tái phân bổ sẽ được thực hiện 
theo tỷ lệ từ mỗi sự phân bổ công khố phiếu của chương này.

ĐOẠN 2. Đoạn 75089 được thêm vào Bộ Luật Tài Nguyên 
Công Cộng, như sau:

75089. Mặc dù có bất cứ luật nào khác, một trăm lẻ năm triệu 
mỹ kim ($105,000,000) của công khố phiếu chưa phát hành đã được 
cho phép cho những mục đích của phần này được tái phân bổ cho 
những mục đích của, và sẽ được cho phép, phát hành, và phân bổ 
chiếu theo, Phần 26.7 (bắt đầu từ Đoạn 79700) của Bộ Luật Thủy 
Cục. Ngân quỹ có sẵn để tái phân bổ sẽ được thực hiện theo tỷ lệ từ 
mỗi sự phân bổ công khố phiếu của phần này.

ĐOẠN 3. Đoạn 13467 được thêm vào Bộ Luật Thủy Cục, 
như sau:

13467. Mặc dù có bất cứ luật nào khác, mười ba triệu năm 
trăm ngàn mỹ kim ($13,500,000) của công khố phiếu chưa phát 
hành đã được cho phép cho những mục đích của tiểu phần (a) trong 
Đoạn 13459 được tái phân bổ để tài trợ cho những mục đích của, 
và sẽ được cho phép, phát hành, và phân bổ chiếu theo, Phần 26.7 
(bắt đầu từ Đoạn 79700).

ĐOẠN 4. Đoạn 78691.5 được thêm vào Bộ Luật Thủy Cục, 
như sau:

78691.5. Mặc dù có bất cứ luật nào khác, chín triệu chín trăm 
ngàn mỹ kim ($9,900,000) của công khố phiếu chưa phát hành được 
cho phép cho những mục đích của Đoạn 78550 đến 78551, kể cả 
những đoạn đó, ba triệu hai trăm ngàn mỹ kim ($3,200,000) của 
công khố phiếu chưa phát hành được cho phép cho những mục đích 
của Đoạn 78671, ba triệu năm trăm ngàn mỹ kim ($3,500,000) của 
công khố phiếu chưa phát hành được cho phép cho những mục đích 
của đoạn (3) của tiểu phần (a) trong Đoạn 78680, và tám triệu một 
trăm ngàn mỹ kim ($8,100,000) của công khố phiếu chưa phát hành 
được cho phép cho những mục đích của Đoạn 78681.2, và tám trăm 
ngàn mỹ kim ($800,000) của công khố phiếu chưa phát hành được 
cho phép cho những mục đích của Đoạn 78530.5 được tái phân bổ 
để tài trợ cho những mục đích của, và sẽ được cho phép, phát hành, 
và phân bổ chiếu theo, Phần 26.7 (bắt đầu từ Đoạn 79700).

ĐOẠN 5. Đoạn 79222 được thêm vào Bộ Luật Thủy Cục, 
như sau:

79222. Mặc dù có bất cứ luật nào khác, ba mươi bốn triệu mỹ 
kim ($34,000,000) của công khố phiếu chưa phát hành đã được cho 

phép cho những mục đích của Đoạn 79157, và năm mươi hai triệu 
mỹ kim ($52,000,000) của công khố phiếu chưa phát hành đã được 
cho phép cho những mục đích của Đoạn 79195 được tái phân bổ 
để tài trợ cho những mục đích của, và sẽ được cho phép, phát hành, 
và phân bổ chiếu theo, Phần 26.7 (bắt đầu từ Đoạn 79700).

ĐOẠN 6. Đoạn 79591 được thêm vào Bộ Luật Thủy Cục, 
như sau:

79591. Mặc dù có bất cứ luật nào khác, chín mươi lăm triệu 
mỹ kim ($95,000,000) của công khố phiếu chưa phát hành đã được 
cho phép cho những mục đích của phần này được tái phân bổ cho 
những mục đích của, và sẽ được cho phép, phát hành, và phân bổ 
chiếu theo, Phần 26.7 (bắt đầu từ Đoạn 79700). Ngân quỹ có sẵn 
để tái phân bổ sẽ được thực hiện theo tỷ lệ từ mỗi sự phân bổ công 
khố phiếu của phần này.

ĐOẠN 8. Phần 26.7 (bắt đầu từ Đoạn 79700) được thêm vào 
Bộ Luật Thủy Cục, như sau:

PHẦN 26.7. ĐẠO LUẬT NĂM 2014 VỀ CẢI THIỆN 
PHẨM CHẤT NƯỚC, NGUỒN CUNG CẤP, VÀ HẠ 

TẦNG CƠ SỞ

Chương 1. Tựa Đề Ngắn
79700. Phần này sẽ được gọi, và có thể được trưng dẫn, là Đạo 

Luật năm 2014 về Cải Thiện Phẩm Chất Nước, Nguồn Cung Cấp, 
và Hạ Tầng Cơ Sở.

Chương 2. Những Kết Luận
79701. Người dân California kết luận và công bố tất cả những 

điều sau đây:
(a) Bảo vệ nguồn cung cấp nước sạch và an toàn của California 

cho các gia đình, thương nghiệp, và nông trại là một trách nhiệm 
trọng yếu của chính quyền, và rất quan trọng để bảo vệ phẩm chất 
đời sống cho tất cả người dân California.

(b) Tất cả mọi người dân California đều phải được sử dụng nước 
uống sạch, an toàn, và đáng tin cậy.

(c) California đã từng bị hạn hán thường xuyên và trầm trọng 
hơn và hiện đang bị trận hạn hán trầm trọng nhất trong 200 năm 
qua. Những trận hạn hán này đang làm cho sự thiếu hụt trong hạ 
tầng cơ sở thủy cục hiện hữu của chúng ta trở nên rõ ràng hơn.

(d) Hạ tầng cơ sở thủy cục của California tiếp tục bị cũ và hư 
hỏng. Hơn 50 năm trước đây, người dân California đã phê chuẩn 
việc xây cất Dự Án Thủy Cục Tiểu Bang. Tuy nhiên, trong những 
thập niên gần đây, đã thấy rõ là hạ tầng cơ sở đó không đủ để đáp 
ứng nhu cầu đang gia tăng của California.

(e) Dự luật này cung cấp tài trợ để thực thi ba mục tiêu của Kế 
Hoạch Hành Động Về Thủy Cục của California là tăng thêm những 
nguồn cung cấp nước đáng tin cậy, phục hồi các loài thú và sinh 
quyển quan trọng, và một hạ tầng cơ sở thủy cục được quản lý một 
cách chu đáo và lâu dài.

(f) Phát triển và bảo vệ nguồn nước của chúng ta là điều rất 
quan trọng để California có thể duy trì các cộng đồng năng động, 
ngành nông nghiệp có thể cạnh tranh với thế giới, và hệ sinh thái 
lành mạnh.

(g) Khuyến khích bảo tồn và tái chế nước là những phương pháp 
hợp lý để sử dụng các nguồn cung cấp nước hiện hữu hiệu quả hơn.

(h) Sự quản lý nước lâu dài ở California lệ thuộc vào việc giảm 
bớt và thay đổi tình trạng khai thác quá mức và suy giảm phẩm 
chất nước ở các lưu vực nước ngầm. Sự đầu tư để mở rộng việc lưu 
trữ nước ngầm và giảm bớt và thay đổi tình trạng khai thác quá 
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mức và suy giảm phẩm chất nước ở các lưu vực nước ngầm tạo lợi 
ích lớn cho công chúng và phù hợp với sự quan tâm của công chúng.

(i) Bảo vệ các hồ, sông, và suối, dọn sạch những nguồn nước 
ngầm bị ô nhiễm, và bảo tồn các nguồn nước cung cấp cho toàn 
tiểu bang là việc quan trọng nhằm mang đến một nguồn cung cấp 
nước đáng tin cậy và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của tiểu bang.

(j) Đạo Luật năm 2014 về Cải Thiện Phẩm Chất Nước, Nguồn 
Cung Cấp, và Hạ Tầng Cơ Sở đưa ra một phương pháp toàn diện 
và có trách nhiệm về tài khóa để giải quyết nhiều khó khăn về nguồn 
nước của California.

Chương 3. Định Nghĩa
79702. Trừ khi nội dung đòi hỏi theo cách khác, những định 

nghĩa nêu trong đoạn này sẽ chi phối cách giải thích của phần này, 
như sau:

(a) "Thu mua" nghĩa là mua quyền thu lệ phí hay bất cứ quyền 
lợi nào khác về bất động sản, bao gồm, phần đất nhượng quyền, 
thuê dài hạn, nguồn nước, quyền về nước, hoặc quyền lợi về nước 
được mua cho những mục đích về dòng nước chảy trong sông ngòi 
và quyền phát triển.

(b) "Chương Trình CALFED Bay-Delta" nghĩa là chương trình 
được đề cập trong Hồ Sơ Quyết Định đề ngày 28 tháng Tám, 2000.

(c) "Ủy Ban" nghĩa là Ủy Ban Thủy Cục California.
(d) "Ủy Ban" nghĩa là Ủy Ban Tài Chánh Cải Thiện Phẩm Chất 

Nước, Nguồn Cung Cấp, và Hạ Tầng Cơ Sở được thành lập bởi 
Đoạn 79787.

(e) "Delta" nghĩa là vùng Sacramento-San Joaquin Delta, như 
được định nghĩa trong Đoạn 85058.

(f) "Các cơ sở chuyên chở trong vùng Delta" nghĩa là các cơ sở 
chuyên chở nước trực tiếp từ Sông Sacramento đến những cơ sở bơm 
thuộc Dự Án Thủy Cục Tiểu Bang hoặc Dự Án Central Valley của 
liên bang trong vùng phía nam Delta.

(g) "Các quận trong vùng Delta" nghĩa là Quận Contra Costa, 
Sacramento, San Joaquin, Solano, và Yolo.

(h) "Kế hoạch Delta" có ý nghĩa được quy định trong Đoạn 85059.
(i) "Giám Đốc" nghĩa là Giám Đốc Nguồn Nước.
(j) "Cộng đồng thiếu thốn" có ý nghĩa được quy định trong tiểu 

phần (a) của Đoạn 79505.5, có thể được tu chính.
(k) "Vùng kinh tế khó khăn" nghĩa là địa phương có dân số từ 

20,000 người trở xuống, quận ở thôn quê, hoặc một phần bị cô lập 
và có thể phân chia hợp lý của một địa phương lớn mà dân số của 
phần đó từ 20,000 người trở xuống, có lợi tức trung bình hằng năm 
của gia đình dưới 85 phần trăm mức lợi tức trung bình của gia đình 
trên toàn tiểu bang, và có một hay nhiều điều kiện sau đây theo 
quyết định của sở:

(1) Khó khăn về tài chánh.
(2) Tỷ lệ thất nghiệp cao hơn mức trung bình toàn tiểu bang tối 

thiểu là 2 phần trăm.
(3) Mật độ dân số thấp.
(l) "Ngân Quỹ" nghĩa là Ngân Quỹ năm 2014 về Cải Thiện Phẩm 

Chất Nước, Nguồn Cung Cấp, và Hạ Tầng Cơ Sở được thành lập 
bởi Đoạn 79715.

(m) "Dòng nước chảy trong sông ngòi" nghĩa là một dòng nước 
chảy cụ thể, tính bằng cubic feet trong mỗi giây, tại một địa điểm 
cụ thể vào một thời gian xác định, và thường thay đổi theo mùa.

(n) "Kế hoạch quản lý nước kết hợp cấp vùng" có ý nghĩa được 
quy định trong Mục 2.2 (bắt đầu từ Đoạn 10530) của Phần 6, có 
thể được tu chính.

(o) "Dài hạn" nghĩa là trong khoảng thời gian tối thiểu 20 năm.

(p) "Tổ chức bất vụ lợi" nghĩa là tổ chức được hợp lệ để kinh 
doanh ở California và được hợp lệ chiếu theo Đoạn 501(c)(3) trong 
Tựa Đề 26 của Bộ Luật Hoa Kỳ.

(q) "Dự Luật 1E" nghĩa là Đạo Luật Công Khố Phiếu năm 2006 
về Chuẩn Bị Cho Thiên Tai và Ngăn Ngừa Lũ Lụt (Chương 1.699 
(bắt đầu từ Đoạn 5096.800) trong Phần 5 của Bộ Luật Tài Nguyên 
Công Cộng).

(r) "Dự Luật 84" nghĩa là Đạo Luật Công Khố Phiếu năm 2006 
về Nước Uống An Toàn, Phẩm Chất và Nguồn Cung Cấp Nước, 
Kiểm Soát Lũ Lụt, Bảo Vệ Sông và Vùng Duyên Hải (Phần 43 (bắt 
đầu từ Đoạn 75001) của Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng).

(s) "Cơ quan công cộng" nghĩa là cơ quan hay sở của tiểu bang, 
khu đặc biệt, cơ quan thẩm quyền liên hợp, thành phố, quận, thành 
phố và quận, hoặc phân khu chính trị khác của tiểu bang.

(t) "Nước mưa" có ý nghĩa được quy định trong tiểu phần (c) của 
Đoạn 10573.

(u) "Tổng Thư Ký" nghĩa là Tổng Thư Ký của Cơ Quan Tài 
Nguyên Thiên Nhiên.

(v) "Cộng đồng bị thiếu thốn nghiêm trọng" có ý nghĩa được quy 
định trong tiểu phần (a) trong Đoạn 116760.20 của Bộ Luật Sức 
Khỏe và An Toàn.

(w) "Hệ thống thủy cục của cộng đồng nhỏ" nghĩa là hệ thống 
thủy cục của cộng đồng phục vụ tối đa 3,300 dịch vụ nối kết hoặc 
phục vụ trong cả năm cho dân số không quá 10,000 người.

(x) "Hội đồng tiểu bang" nghĩa là Hội Đồng Kiểm Soát Tài 
Nguyên Nước Tiểu Bang.

(y) "Luật Công Khố Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát của 
Tiểu Bang" nghĩa là Luật Công Khố Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng 
Quát của Tiểu Bang (Chương 4 (bắt đầu từ Đoạn 16720) của Mục 3 
trong Phần 4 của Tựa Đề 2 của Bộ Luật Chính Quyền).

(z) "Hệ thống thủy cục nhỏ của tiểu bang" có ý nghĩa được quy 
định trong tiểu phần (n) của Đoạn 116275 của Bộ Luật Sức Khỏe 
và An Toàn.

(aa) "Nước mưa bão" có ý nghĩa được quy định trong tiểu phần 
(e) của Đoạn 10573.

(ab) "Quyền về nước" nghĩa là quyền hợp pháp cho phép phân 
phối nước từ một nguồn cụ thể và đưa vào sử dụng có lợi, không 
phung phí.

Chương 4. Các Điều Khoản Tổng Quát
79703. Số tiền tương đương với không quá 5 phần trăm ngân 

quỹ được phân bổ cho chương trình tài trợ chiếu theo phần này có 
thể dùng để trả chi phí điều hành của chương trình đó.

79704. Trừ khi có quy định cụ thể khác, tối đa 10 phần trăm 
ngân quỹ được phân bổ cho mỗi chương trình được phần này tài 
trợ có thể chi dụng cho việc lập kế hoạch và giám sát cần thiết để 
công việc thiết kế, chọn lựa, và thực thi các dự án được cho phép 
chiếu theo chương trình đó được thành công. Đoạn này sẽ không 
giới hạn theo cách khác ngân quỹ lúc đầu được một cơ quan sử dụng 
cho "kế hoạch sơ bộ," "bản vẽ thiết kế," và "xây cất" như được định 
nghĩa trong Đạo Luật Ngân Sách hằng năm cho một dự án chi tiêu 
chính hay dự án tài trợ. Dữ kiện giám sát phẩm chất nước sẽ được 
thu thập và báo cáo cho hội đồng tiểu bang theo cách thức thích 
ứng và phù hợp với các hệ thống dữ kiện giám sát nước lộ thiên 
hoặc hệ thống dữ kiện giám sát nước ngầm được hội đồng tiểu bang 
điều hành. Dữ kiện giám sát đường phân thủy sẽ được thu thập và 
báo cáo cho Bộ Bảo Tồn theo cách thức thích ứng và phù hợp với 
chương trình đường phân thủy toàn tiểu bang được Bộ Bảo Tồn 
điều hành.
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79705. Chương 3.5 (bắt đầu từ Đoạn 11340) trong Mục 1 của 
Phần 3 trong Tựa Đề 2 của Bộ Luật Chính Quyền không áp dụng 
cho các chương trình phát triển hoặc thực thi hay các dự án được 
cho phép hoặc tài trợ chiếu theo phần này không có trong Chương 
8 (bắt đầu từ Đoạn 79750).

79706. (a) Trước khi chi tiền tài trợ hoặc cho vay chiếu theo 
phần này, mỗi cơ quan tiểu bang được nhận phần phân bổ từ tài 
trợ được phần này cung cấp để điều hành một chương trình tài trợ 
cạnh tranh hoặc cho vay chiếu theo phần này phải soạn thảo và 
thông qua những hướng dẫn về việc mời và thẩm định dự án. Những 
hướng dẫn này phải bao gồm những đòi hỏi về việc giám sát và báo 
cáo và có thể bao gồm giới hạn về số tiền được phép tài trợ hoặc cho 
vay. Nếu trước đây cơ quan tiểu bang đã soạn thảo và thông qua 
những hướng dẫn về việc mời và thẩm định dự án tuân hành những 
đòi hỏi của tiểu phần này, thì cơ quan này có thể sử dụng những 
hướng dẫn đó.

(b) Trước khi chi tiền tài trợ hoặc cho vay, cơ quan tiểu bang 
phải tổ chức ba buổi họp công cộng để xem xét góp ý của công chúng 
trước khi hoàn thành những hướng dẫn. Cơ quan tiểu bang phải 
công bố dự thảo những hướng dẫn về việc mời và thẩm định trong 
Web site Internet của họ ít nhất là 30 ngày trước các buổi họp công 
cộng. Một buổi họp phải được tổ chức tại một địa điểm ở bắc 
California, một buổi họp phải được tổ chức tại một địa điểm ở 
central valley của California, và một buổi họp phải được tổ chức 
tại một địa điểm ở nam California. Sau khi thông qua, cơ quan tiểu 
bang phải gởi các bản sao của những hướng dẫn đến các ủy ban tài 
khóa và ủy ban chính sách thích ứng của Lập Pháp.

79707. Ý định của người dân là:
(a) Sự đầu tư công quỹ chiếu theo phần này sẽ mang lại lợi ích 

cho công cộng giúp giải quyết những nhu cầu và ưu tiên quan trọng 
nhất của toàn tiểu bang về tài trợ công cộng.

(b) Trong việc phân bổ và chi dụng tiền tài trợ được phần này 
cho phép, ưu tiên sẽ được dành cho những dự án khuyến khích tài 
trợ của tư nhân, liên bang, hay địa phương hoặc tạo ra lợi ích công 
cộng nhiều nhất.

(c) Dự án được tài trợ phát triển thêm những mục đích của 
chương mà dự án nhận được tài trợ từ đó.

(d) Khi đưa ra những quyết định về nguồn nước, các cơ quan 
thủy cục tiểu bang và địa phương sẽ sử dụng khoa học chính xác 
nhất có sẵn để đưa ra quyết định dựa vào đó.

(e) Sự cứu xét đặc biệt sẽ được dành cho những dự án sử dụng 
kỹ thuật hoặc những nguyên tắc mới hay đổi mới, gồm cả những 
dụng cụ trợ giúp để đưa ra quyết định yểm trợ cho sự kết hợp nhiều 
thẩm quyền, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn vào, nguồn cung 
cấp nước, kiểm soát lũ lụt, sử dụng đất đai, và vệ sinh.

(f) Việc thẩm định những dự án cân nhắc để được tài trợ chiếu 
theo phần này sẽ bao gồm sự xem xét của các chuyên gia trong 
những lãnh vực liên quan đến dự án được đề nghị.

(g) Trong giới hạn có thể, dự án được yểm trợ bởi ngân quỹ do 
phần này cung cấp sẽ bao gồm bảng hiệu thông báo cho công chúng 
biết là dự án được nhận ngân quỹ từ Đạo Luật năm 2014 về Phẩm 
Chất Nước, Nguồn Cung Cấp, và Hạ Tầng Cơ Sở.

(h) Những dự án được tài trợ bằng tiền thu được từ phần này sẽ 
phải phù hợp với Phần 7 (bắt đầu từ Đoạn 13000) của bộ luật này 
và Đoạn 13100 của Bộ Luật Chính Quyền.

(i) Những dự án được tài trợ bằng tiền thu được từ phần này sẽ 
khích lệ những ưu tiên của tiểu bang về kế hoạch phù hợp với các 
điều khoản trong Đoạn 65041.1 của Bộ Luật Chính Quyền và những 

sách lược của cộng đồng vững bền phù hợp với những điều khoản 
của tiểu đoạn (B) trong đoạn (2) của tiểu phần (b) trong Đoạn 
65080 của Bộ Luật Chính Quyền, trong giới hạn có thể thực hiện.

(j) Phong cảnh về nông nghiệp và lâm nghiệp của California sẽ 
được bảo tồn nếu có thể làm như vậy. Trong giới hạn có thể thực 
hiện, những mục tiêu về đường phân thủy bao gồm trong phần này 
phải đạt được bằng cách sử dụng những phần đất nhượng quyền 
để bảo tồn và sự tham gia tự nguyện của chủ đất, bao gồm, nhưng 
không chỉ giới hạn vào, việc sử dụng những phần đất nhượng quyền 
chiếu theo Phần 10.2 (bắt đầu từ Đoạn 10200) và Phần 10.4 (bắt 
đầu từ Đoạn 10330) của Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng và những 
hình thức tự nguyện trao đổi về môi sinh.

79708. (a) Bộ Tài Chánh phải quy định về một cuộc thanh tra 
độc lập các khoản chi chiếu theo phần này. Thư ký phải công bố 
danh sách tất cả những khoản chi cho chương trình và dự án chiếu 
theo phần này tối thiểu là hằng năm, bằng hình thức văn bản, và 
phải đăng danh sách đó bằng hình thức điện tử trong Web site 
Internet của Cơ Quan Tài Nguyên Thiên Nhiên.

(b) Nếu có thanh tra, bắt buộc theo luật, của bất cứ thực thể nào 
được nhận tài trợ được phần này cho phép được thực hiện chiếu 
theo luật tiểu bang và phát hiện ra bất cứ sự không thích hợp nào, 
Thanh Tra Viên Tiểu Bang California hoặc Kiểm Soát Viên có thể 
thực hiện cuộc thanh tra trọn phần về bất cứ hay tất cả những hoạt 
động của thực thể đó.

(c) Cơ quan tiểu bang cấp tài trợ hoặc cho vay bằng tiền tài trợ 
được phần này cho phép phải đòi hỏi báo cáo thích hợp về các khoản 
chi tiền tài trợ hoặc tiền vay đó.

(d) Trước khi mời dự án chiếu theo phần này, các cơ quan tiểu 
bang phải đệ trình những quy định cho thư ký. Thư ký phải kiểm 
chứng rằng những quy định này phù hợp với luật thích ứng và tất 
cả những mục đích nêu ra trong phần này. Thư ký phải đăng bằng 
hình thức điện tử những quy định được các cơ quan tiểu bang đệ 
trình và sự kiểm chứng sau đó trong Web site Internet của Cơ Quan 
Tài Nguyên Thiên Nhiên.

79709. (a) Ngân quỹ được chi chiếu theo phần này để thu mua 
sự cung cấp nước lâu dài phải phù hợp với Đoạn 1707 trong đó hội 
đồng tiểu bang quy định cụ thể rằng lượng nước này là để thêm vào 
lượng nước bắt buộc theo những đòi hỏi về quản lý được quy định 
trong tiểu phần (c) của Đoạn 1707. Việc chi dụng ngân quỹ được 
phần này cung cấp có thể bao gồm sự bắt đầu cung cấp như là sự 
thay đổi khẩn cấp ngắn hạn hoặc tạm thời, được phê chuẩn chiếu 
theo Đoạn 1707 và Chương 6.6 (bắt đầu từ Đoạn 1435) của, hoặc 
Chương 10.5 (bắt đầu từ Đoạn 1725) của, Mục 2 trong Phần 2 trong 
khoảng thời gian bắt buộc để soạn thảo tài liệu về môi trường và 
để phê chuẩn sự cung cấp lâu dài đó.

(b) Ngân quỹ được chi chiếu theo phần này để thu mua sự chuyên 
chở nước dài hạn phải là sự chuyên chở phù hợp với Đoạn 1735, 
1736, và 1737 nếu hội đồng tiểu bang, sau khi ra thông báo và cho 
cơ hội góp ý, phê chuẩn một đề nghị như vậy. Ngân quỹ được chi 
chiếu theo phần này phải ưu tiên cho sự chuyên chở lâu dài. Sự 
chuyên chở dài hạn phải diễn ra trong khoảng thời gian tối thiểu 
20 năm, ngoại trừ những sự chuyên chở nước liên quan đến tiểu 
đoạn (d) trong Đoạn 3406 của Đạo Luật Cải Tiến Dự Án Vùng 
Central Valley (Tựa Đề 34 của Đạo Luật Công Cộng 102-575).

(c) Ngân quỹ được chi chiếu theo phần này để thu mua nước sẽ 
chỉ được thực hiện chiếu theo phần này và sẽ chỉ được dùng cho 



1

Nội Dung của Dự Luật Đề Nghị | 17

Nội Dung của Dự Luật Đề Nghị Dự Luật 1 Tiếp Theo

những dự án sẽ tạo lợi ích cho hoặc sự cải thiện cho ngư nghiệp hay 
hệ sinh thái nhiều hơn là những biện pháp giảm nhẹ về môi trường 
thích ứng bắt buộc hoặc những trách nhiệm phải tuân hành có hiệu 
lực vào lúc ngân quỹ từ phần này được cung cấp cho dự án đó và 
ngân quỹ sẽ không được cộng vào cho bất cứ biện pháp hay trách 
nhiệm nào, ngoại trừ cho sự chuyên chở nước liên quan đến tiểu 
đoạn (d) trong Đoạn 3406 của Đạo Luật Cải Tiến Dự Án Vùng 
Central Valley (Tựa Đề 34 của Đạo Luật Công Cộng 102-575).

79710. (a) Không được dùng ngân quỹ được phần này cung 
cấp để trả chi phí của việc thiết kế, xây cất, điều hành, giảm bớt, 
hay bảo trì các cơ sở chuyên chở trong vùng Delta. Những phí tổn 
đó sẽ là trách nhiệm của các cơ quan thủy cục được hưởng lợi từ 
việc thiết kế, xây cất, điều hành, giảm nhẹ, hay bảo trì các cơ sở đó.

(b) Trong giới hạn có thể thực hiện, khi thực thi tiểu phần (k) 
của Đoạn 79731, Cơ Quan Bảo Tồn Vùng Sacramento-San Joaquin 
Delta sẽ tìm cách để đạt được những mục tiêu về bảo tồn thú hoang 
qua các dự án trên đất công cộng hoặc các dự án tự nguyện trên 
đất tư nhân. Ngân quỹ có sẵn để cung cấp cho Cơ Quan Bảo Tồn 
Vùng Sacramento-San Joaquin Delta chiếu theo tiểu phần (k) của 
Đoạn 79731 có thể được dùng, được tham vấn với Bộ Ngư Nghiệp 
và Thú Hoang, để trả tiền cho các chủ đất nhằm tạo ra những sự 
cải thiện môi sinh có thể đo lường hoặc những sự cải thiện khác cho 
tình trạng của các loài thú bị nguy hiểm hoặc có nguy cơ bị diệt 
chủng. Cơ Quan Bảo Tồn Vùng Sacramento-San Joaquin Delta có 
thể soạn thảo và thực thi một chương trình cạnh tranh trong việc 
cải thiện môi sinh nhằm tối đa hóa sự tham gia tự nguyện của chủ 
đất vào các dự án mang đến sự cải thiện có thể đo lường và lâu dài 
cho môi sinh hoặc các loài thú trong vùng Delta. Không được dùng 
ngân quỹ này để đóng góp hay giảm bớt trách nhiệm của bất cứ 
một thành phần nào.

(c) Trong khi thực thi tiểu phần (k) của Đoạn 79731, Cơ Quan 
Bảo Tồn Vùng Sacramento-San Joaquin Delta phải phối trí và tham 
vấn với thành phố hoặc quận là nơi đề nghị chi tiền tài trợ hoặc đề 
nghị thu mua quyền lợi về bất động sản ở đó và với Ủy Ban Bảo Vệ 
Vùng Delta. Những sự thu mua bởi Cơ Quan Bảo Tồn Vùng 
Sacramento-San Joaquin Delta chiếu theo tiểu phần (k) của Đoạn 
79731 sẽ chỉ là từ những người bán tự nguyện mà thôi.

79711. (a) Phần này không giảm bớt, hạ thấp, hay ảnh hưởng 
khác theo bất cứ cách nào đến bất cứ một vùng đất khởi nguồn, 
đường phân thủy khởi nguồn, quận khởi nguồn, hay bất cứ sự bảo 
vệ quyền khác về nước, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn vào, 
những quyền về nước thích ứng trước ngày 19 tháng Mười Hai, 
1914, theo luật định. Phần này không giới hạn hoặc tác động đến 
sự áp dụng Điều 1.7 (bắt đầu từ Đoạn 1215) của Chương 1 trong 
Mục 2 của Phần 2, Đoạn 10505, 10505.5, 11128, 11460, 11461, 
11462, và 11463, và Đoạn 12200 đến 12220, bao gồm cả những 
đoạn đó.

(b) Cho mục đích của phần này, một vùng sử dụng nước đã được 
phân phối và chuyên chở từ vùng thủy học của Sông Sacramento, 
để sử dụng bên ngoài vùng thủy học của Sông Sacramento hay vùng 
Delta, sẽ không được xem là sát cạnh với vùng đó hoặc có khả năng 
được cung cấp thuận lợi bằng nước lấy từ đó do hay vì sự phân phối 
và chuyên chở nước đó qua những cơ sở có thể được xây cất cho 
mục đích đó sau ngày 1 tháng Giêng, 2014.

(c) Không có điều khoản nào trong phần này thay thế, giới hạn, 
hay sửa đổi theo cách khác tính cách thích ứng của Chương 10 (bắt 
đầu từ Đoạn 1700) trong Mục 2 của Phần 2, bao gồm những đề 
nghị liên quan đến bất cứ cơ sở chuyên chở mới nào được xây cất 

hay được điều hành chiếu theo Chương 2 (bắt đầu từ Đoạn 85320) 
trong Mục 4 của Phần 35.

(d) Trừ khi được quy định rõ theo cách khác, không có điều khoản 
nào trong phần này thay thế, giảm bớt, hay tác động theo cách khác 
đến những sự bảo vệ hiện hữu theo luật định, cả về thủ tục và thực 
chất, liên quan đến quy định của hội đồng tiểu bang về phân phối 
và sử dụng nước, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn vào, những 
ưu tiên trong quyền về nguồn nước, sự bảo vệ được Đoạn 106 và 
106.5 cung cấp cho quyền lợi của địa phương, và những thay đổi 
trong quyền về nguồn nước. Không có điều khoản nào trong phần 
này mở rộng hay điều chỉnh theo cách khác thẩm quyền hiện hữu 
của hội đồng tiểu bang để quy định về việc phân phối và sử dụng 
nước hoặc thẩm quyền tư pháp hiện hữu đồng thời của tòa án đối 
với các quyền về nguồn nước của California.

(e) Không có điều khoản nào trong phần này được diễn giải để 
tác động đến Đạo Luật về Sông Suối Hoang Sơ và Phong Cảnh của 
California (Chương 1.4 (bắt đầu từ Đoạn 5093.50) trong Phần 5 
của Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng) hay Đạo Luật về Sông Suối 
Hoang Sơ và Phong Cảnh của liên bang (16 U.S.C. Đoạn 1271 và 
tiếp theo) và ngân quỹ được cho phép chiếu theo phần này sẽ không 
được dành cho bất cứ dự án nào có thể tác động bất lợi đến những 
giá trị mà dựa vào đó sông suối hoang sơ và phong cảnh hay bất cứ 
sông suối nào khác được áp dụng những sự bảo vệ chiếu theo Đạo 
Luật về Sông Suối Hoang Sơ và Phong Cảnh của California hay 
Đạo Luật về Sông Suối Hoang Sơ và Phong Cảnh của liên bang.

(f) Không có điều khoản nào trong phần này thay thế, giới hạn, 
hay sửa đổi theo cách khác Đạo Luật năm 2009 về Cải Tổ Vùng 
Sacramento-San Joaquin Delta (Phần 35 (bắt đầu từ Đoạn 85000)) 
hoặc bất cứ luật thích ứng nào khác, bao gồm, nhưng không chỉ giới 
hạn vào, Phần 22.3 (bắt đầu từ Đoạn 32300) của Bộ Luật Tài 
Nguyên Công Cộng.

(g) Không được dùng ngân quỹ được phần này cung cấp để thu 
mua đất đai qua hình thức sung công tư sản.

(h) Mặc dù có bất cứ luật nào khác, bất cứ một cơ quan nào thu 
mua đất đai chiếu theo phần này đều có thể sử dụng Đạo Luật năm 
2000 về Khấu Trừ Thuế Bảo Tồn Di Sản Thiên Nhiên (Phần 28 
(bắt đầu từ Đoạn 37000) của Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng).

79712. (a) Những đương đơn hợp lệ chiếu theo phần này là 
các cơ quan công cộng, tổ chức bất vụ lợi, cơ quan tiện ích công cộng, 
bộ lạc Da Đỏ được liên bang công nhận, bộ lạc Da Đỏ trong tiểu 
bang được liệt kê trong Danh Sách Tham Khảo Bộ Lạc Ở California 
của Ủy Ban Di Sản Thổ Dân Hoa Kỳ, và các công ty thủy cục chung.

(b) (1) Để được hợp lệ hưởng tài trợ chiếu theo phần này, dự án 
được đề nghị bởi cơ quan tiện ích công cộng được quy định bởi Ủy 
Ban Tiện Ích Công Cộng hoặc một công ty thủy cục chung phải có 
một mục đích công cộng rõ ràng và chắc chắn và phải tạo lợi ích 
cho khách hàng của hệ thống thủy cục và không phải cho các nhà 
đầu tư.

(2) Để được hợp lệ hưởng tài trợ chiếu theo phần này, cơ quan 
cung cấp nước thành thị phải thông qua và đệ trình kế hoạch quản 
lý nước ở thành thị phù hợp với Đạo Luật về Kế Hoạch Quản Lý 
Nước Ở Thành Thị (Mục 2.6 (bắt đầu từ Đoạn 10610) của Phần 6).

(3) Để được hợp lệ hưởng tài trợ chiếu theo phần này, cơ quan 
cung cấp nước nông nghiệp phải thông qua và đệ trình kế hoạch 
quản lý nước nông nghiệp phù hợp với Đạo Luật về Kế Hoạch Quản 
Lý Nước Nông Nghiệp (Mục 2.8 (bắt đầu từ Đoạn 10800) của 
Phần 6).
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(4) Chiếu theo Đoạn 10608.56, cơ quan cung cấp nước nông 
nghiệp hoặc cơ quan cung cấp nước thành thị không được hợp lệ 
hưởng tài trợ chiếu theo phần này trừ khi cơ quan đó tuân hành 
những đòi hỏi trong Mục 2.55 (bắt đầu từ Đoạn 10608) của Phần 6.

79713. Lập Pháp có thể ban hành luật cần thiết để thực thi 
những chương trình được phần này tài trợ, trừ khi có quy định khác 
trong Đoạn 79760.

79714. (a) Trừ khi có quy định cụ thể khác, bất cứ cơ quan tiểu 
bang nào có thẩm quyền theo luật định để thực thi một mục đích 
hay nhiều mục đích được nêu cụ thể trong công khố phiếu này đều 
có thể được hợp lệ cho sự phân bổ từ tài trợ được phần này cung 
cấp.

(b) Lập Pháp không được phân bổ tài trợ bởi phần này cung cấp 
cho một dự án cụ thể.

(c) Những dự án được tài trợ chiếu theo phần này có thể sử dụng 
các dịch vụ của Cơ Quan Bảo Tồn California hay những cơ quan 
bảo tồn cộng đồng chính thức, như được định nghĩa trong Đoạn 
14507.5 của Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng.

79715. Tiền thu từ việc phát hành và bán công khố phiếu chiếu 
theo phần này sẽ được ký thác vào Ngân Quỹ Cải Thiện Phẩm Chất 
Nước, Nguồn Cung Cấp, và Hạ Tầng Cơ Sở năm 2014, theo đây 
được thiết lập trong Ngân Khố Tiểu Bang.

79716. Mỗi một cơ quan tiểu bang được nhận phân bổ tài trợ 
do phần này cung cấp có trách nhiệm thiết lập những phương pháp 
đo lường sự thành công và báo cáo tình trạng của các dự án và tất 
cả việc sử dụng tiền tài trợ trong Web site Internet về trách nhiệm 
công khố phiếu của tiểu bang, như luật định.
Chương 5. Nước Uống Sạch, An Toàn và Đáng Tin Cậy

79720. Tổng số tiền năm trăm hai mươi triệu mỹ kim 
($520,000,000) sẽ được cung cấp, khi được Lập Pháp phân bổ từ 
ngân quỹ, cho các khoản chi, tài trợ, và cho vay dành cho những dự 
án cải thiện phẩm chất nước hoặc giúp cung cấp nước uống sạch, 
an toàn, và đáng tin cậy cho mọi người dân California.

79721. Những dự án được hợp lệ hưởng tài trợ chiếu theo 
chương này phải giúp cải thiện phẩm chất nước để sử dụng có lợi. 
Những mục đích của chương này là để:

(a) Giảm ô nhiễm trong các nguồn cung cấp nước uống bất luận 
về nguồn nước hay sự ô nhiễm.

(b) Thẩm định và ưu tiên cho nguy cơ ô nhiễm các nguồn cung 
cấp nước uống.

(c) Giải quyết nhu cầu quan trọng và cấp thời của những cộng 
đồng thiếu thốn, ở thôn quê, hoặc cộng đồng nhỏ phải chịu đựng 
nguồn cung cấp nước uống bị ô nhiễm, bao gồm, nhưng không chỉ 
giới hạn vào, những dự án để giải quyết tình huống khẩn cấp về sức 
khỏe công chúng.

(d) Khích lệ những ngân quỹ khác của tư nhân, liên bang, tiểu 
bang, và địa phương dành cho phẩm chất nước uống và lọc nước 
thải.

(e) Giảm bớt chất ô nhiễm thải vào, và cải thiện phẩm chất của, 
các nguồn nước của tiểu bang.

(f) Ngăn chận sự ô nhiễm thêm các nguồn cung cấp nước uống.
(g) Cung cấp cho những cộng đồng thiếu thốn hạ tầng cơ sở nước 

uống công cộng mang đến nguồn nước uống sạch, an toàn, và đáng 
tin cậy cho cộng đồng sử dụng lâu dài.

(h) Bảo đảm cho các cộng đồng của California được sử dụng 
nước uống sạch, an toàn, đáng tin cậy, và có giá phải chăng.

(i) Đáp ứng các tiêu chuẩn chính và phụ về nước uống an toàn 
hoặc dọn sạch những chất ô nhiễm được chính quyền tiểu bang hoặc 

liên bang xác định để thiết lập tiêu chuẩn chính hay phụ về nước 
uống.

79722. Những chất ô nhiễm có thể được giải quyết bằng ngân 
quỹ chiếu theo chương này có thể bao gồm, nhưng không chỉ 
giới hạn vào, nitrates, perchlorate, MTBE (methyl tertiary butyl 
ether), thạch tín, selenium, hexavalent chromium, mercury, PCE 
(perchloroethylene), TCE (trichloroethylene), DCE (dichloroethene), 
DCA (dichloroethane), 1,2,3-TCP (trichloropropane), 
carbon tetrachloride, 1,4-dioxane, 1,4-dioxacyclohexane, 
nitrosodimethylamine, bromide, sắt, manganese, và uranium.

79723. Trong ngân quỹ được Đoạn 79720 cho phép, hai trăm 
sáu mươi triệu mỹ kim ($260,000,000) sẽ được ký thác vào Quỹ Tài 
Trợ Cho Cộng Đồng Nhỏ Quỹ Luân Chuyển Kiểm Soát Ô Nhiễm 
Nước của Tiểu Bang được thiết lập chiếu theo Đoạn 13477.6 để tài 
trợ cho các dự án lọc nước thải. Ưu tiên sẽ được dành cho các dự 
án phục vụ những cộng đồng thiếu thốn và cộng đồng bị thiếu thốn 
nghiêm trọng, và cho các dự án giúp giải quyết những sự nguy hiểm 
cho sức khỏe công chúng. Các dự án có thể bao gồm, nhưng không 
chỉ giới hạn vào, dự án xác định, lập kế hoạch, thiết kế, và thực thi 
những biện pháp cấp vùng để kết hợp các hệ thống nước thải hoặc 
cung cấp kỹ thuật lọc nước có giá phải chăng.

79724. (a) (1) Trong ngân quỹ được Đoạn 79720 cho phép, 
hai trăm sáu mươi triệu mỹ kim ($260,000,000) sẽ được dành cho 
các khoản tài trợ và cho vay nhằm cải thiện hạ tầng cơ sở hệ thống 
thủy cục công cộng và những công việc liên quan để đáp ứng các 
tiêu chuẩn về nước uống an toàn, bảo đảm cho nước uống có giá 
phải chăng, hoặc cả hai mục đích đó. Ưu tiên sẽ được dành cho 
những dự án lọc chất ô nhiễm hoặc cung cấp phương tiện để sử 
dụng một nguồn hay nhiều nguồn nước uống thay thế cho các hệ 
thống thủy cục của cộng đồng nhỏ hoặc hệ thống thủy cục nhỏ của 
tiểu bang tại những cộng đồng thiếu thốn có nguồn nước không đạt 
tiêu chuẩn do bị ô nhiễm hóa chất và nitrate và những sự nguy hiểm 
khác cho sức khỏe được hội đồng tiểu bang xác định. Những người 
được nhận hợp lệ phải phục vụ cho các cộng đồng thiếu thốn và là 
hệ thống thủy cục công cộng hoặc cơ quan công cộng. Hội đồng tiểu 
bang có thể ra quyết định tài trợ cho mục đích tài trợ nghiên cứu 
về tính cách có thể thực hiện và để đáp ứng những đòi hỏi về tính 
cách hợp lệ cho khoản tài trợ xây cất. Những khoản chi hợp lệ có 
thể bao gồm chi phí hoạt động khởi đầu và chi phí bảo trì cho các 
dự án phục vụ cộng đồng thiếu thốn. Ưu tiên sẽ được dành cho 
những dự án mang đến giải pháp chung cho nhiều cộng đồng, trong 
đó có tối thiểu một cộng đồng thiếu thốn vì không có đủ nước uống 
an toàn, có giá phải chăng và được phục vụ bởi hệ thống thủy cục 
của cộng đồng nhỏ, hệ thống thủy cục nhỏ của tiểu bang, hoặc một 
giếng nước tư nhân. Các khoản tài trợ xây cất sẽ bị giới hạn ở mức 
tối đa là năm triệu mỹ kim ($5,000,000) cho mỗi dự án, trừ khi hội 
đồng tiểu bang có thể đặt ra mức giới hạn tối đa là hai mươi triệu 
mỹ kim ($20,000,000) cho những dự án tạo lợi ích cho cấp vùng 
hoặc được nhiều thực thể dùng chung, trong đó có tối thiểu là một 
cộng đồng nhỏ thiếu thốn. Tối đa 25 phần trăm của số tiền tài trợ 
có thể được cung cấp trước khi thực sự được chi.

(2) Cho những mục đích của tiểu phần này, "chi phí hoạt động 
khởi đầu và chi phí bảo trì" nghĩa là những chi phí tổn khởi đầu, 
hợp lệ, và có thể hoàn trả chiếu theo hợp đồng tài trợ xây cất cho 
đến khi, và bao gồm, thử nghiệm hoạt động lần đầu dự án xây cất 
để có thể xem là dự án đã hoàn tất. Chi phí hoạt động khởi đầu và 
chi phí bảo trì được hợp lệ nhận tài trợ chiếu theo đoạn này trong 
khoảng thời gian không quá hai năm.
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(b) Nơi thực thi có thể chi tối đa hai mươi lăm triệu mỹ kim 
($25,000,000) của ngân quỹ được phân bổ trong tiểu phần (a) cho 
việc trợ giúp kỹ thuật cho những cộng đồng hợp lệ.

(c) Hội đồng tiểu bang sẽ ký thác đến hai triệu năm trăm ngàn 
mỹ kim ($2,500,000) của ngân quỹ được cấp chiếu theo đoạn này 
vào Quỹ Bảo Tồn Chính Yếu Nước Uống, theo đây được thiết lập 
trong Ngân Khố Tiểu Bang. Tiền trong Quỹ Bảo Tồn Chính Yếu 
Nước Uống sẽ được dành cho, khi được Lập Pháp phân bổ, và sẽ 
được hội đồng tiểu bang quản lý cho mục đích tài trợ đối xứng cho 
những cộng đồng thiếu thốn. Hội đồng tiểu bang phải đặt ra những 
tiêu chuẩn để thực thi tiểu phần này.

79725. (a) Cho mục đích cấp tài trợ chiếu theo chương này, 
địa phương sẽ bắt buộc phải trả một phần chi phí ít nhất là 
50 phần trăm của tổng chi phí dự án. Đòi hỏi về việc chia sẻ chi phí 
này có thể được miễn hay giảm bớt cho những dự án tạo lợi ích trực 
tiếp cho một cộng đồng thiếu thốn hay vùng kinh tế khó khăn.

(b) Ít nhất 10 phần trăm của ngân quỹ được cấp chiếu theo 
chương này sẽ được phân bổ cho những dự án phục vụ các cộng 
đồng thiếu thốn nghiêm trọng.

(c) Ít nhất 15 phần trăm của ngân quỹ được cấp chiếu theo 
chương này có thể được phân bổ cho việc trợ giúp kỹ thuật các cộng 
đồng thiếu thốn. Cơ quan quản lý ngân quỹ này phải điều hành 
một chương trình trợ giúp kỹ thuật về nhiều lãnh vực cho các cộng 
đồng nhỏ và thiếu thốn.

(d) Tài trợ cho công việc lập kế hoạch, kể cả trợ giúp kỹ thuật, 
để tạo lợi ích cho các cộng đồng thiếu thốn có thể nhiều hơn 
15 phần trăm của ngân quỹ được phân bổ, phải lệ thuộc vào quyết 
định về nhu cầu tài trợ thêm cho việc lập kế hoạch của cơ quan tiểu 
bang quản lý tiền tài trợ này.

Chương 6. Bảo Vệ Sông, Hồ, Suối, 
Vùng Duyên Hải, và Đường Phân Thủy

79730. Tổng số tiền một tỷ bốn trăm chín mươi lăm triệu mỹ 
kim ($1,495,000,000) sẽ được cấp, khi được Lập Pháp phân bổ từ 
ngân quỹ, chiếu theo chương này, cho các khoản tài trợ cạnh tranh 
cho các dự án bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái và đường phân thủy 
mang đến nhiều lợi ích phù hợp với những ưu tiên của toàn tiểu 
bang.

79731. Trong ngân quỹ được Đoạn 79730 cho phép, tổng số tiền 
ba trăm hai mươi bảy triệu năm trăm ngàn mỹ kim ($327,500,000) 
sẽ được phân bổ cho những dự án bảo vệ và phục hồi phẩm chất 
nước, nguồn cung cấp nước, và đường phân thủy mang đến nhiều 
lợi ích cho các đường phân thủy của tiểu bang phù hợp với bản liệt 
kê sau đây:

(a) Cơ Quan Bảo Tồn Baldwin Hills, mười triệu mỹ kim 
($10,000,000).

(b) Cơ Quan Bảo Tồn Tahoe California, mười lăm triệu mỹ kim 
($15,000,000).

(c) Cơ Quan Bảo Tồn Coachella Valley Mountains, mười triệu 
mỹ kim ($10,000,000).

(d) Hội Đồng Bảo Vệ Đại Dương, ba mươi triệu mỹ kim 
($30,000,000).

(e) Cơ Quan Bảo Tồn Sông San Diego, mười bảy triệu mỹ kim 
($17,000,000).

(f) Cơ Quan Bảo Tồn Sông và Núi San Gabriel và Lower Los 
Angeles, ba mươi triệu mỹ kim ($30,000,000).

(g) Cơ Quan Bảo Tồn Sông San Joaquin, mười triệu mỹ kim 
($10,000,000).

(h) Cơ Quan Bảo Tồn Vùng Núi Santa Monica, ba mươi triệu 
mỹ kim ($30,000,000).

(i) Cơ Quan Bảo Tồn Sierra Nevada, hai mươi lăm triệu mỹ kim 
($25,000,000).

(j) Cơ Quan Bảo Tồn Bờ Biển Tiểu Bang, một trăm triệu năm 
trăm ngàn mỹ kim ($100,500,000). Những đường phân thủy hợp 
lệ cho ngân quỹ được phân bổ chiếu theo tiểu phần này bao gồm, 
nhưng không chỉ giới hạn vào, những đường phân thủy trong vùng 
Cơ Quan Bảo Tồn San Francisco Bay, đường phân thủy Sông Santa 
Ana, đường phân thủy Sông Tijuana, đường phân thủy Sông Otay, 
Catalina Island, và vùng bờ biển trung tâm.

(k) Cơ Quan Bảo Tồn Vùng Sacramento-San Joaquin Delta, năm 
mươi triệu mỹ kim ($50,000,000).

79732. (a) Trong việc bảo vệ và phục hồi sông, hồ, suối, và 
đường phân thủy của California, những mục đích của chương này 
là để:

(1) Bảo vệ và tăng thêm những lợi ích kinh tế phát sinh từ các 
đường phân thủy lành mạnh, tài nguyên ngư nghiệp, và dòng nước 
chảy trong sông ngòi.

(2) Thực thi những dự án sửa sang đường phân thủy nhằm giảm 
bớt tác động của sự thay đổi khí hậu đối với các cộng đồng và hệ 
sinh thái của California.

(3) Phục hồi các đi trong công viên bên bờ sông khắp tiểu bang, 
bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn vào, các dự án chiếu theo Đạo 
Luật năm 2004 về Đường Đi Trong Công Viên Bên Bờ Sông của 
California (Chương 3.8 (bắt đầu từ Đoạn 5750) trong Phần 5 của 
Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng), trong Chương Trình Phục Hồi 
Sông Suối Ở Thành Thị được thành lập chiếu theo Đoạn 7048, và 
các đường mòn trồng cây bên bờ sông ở thành thị.

(4) Bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái dưới nước, đầm lầy, và 
chim di trú, bao gồm các hành lang dành cho chim và thú hoang 
và thu mua quyền về nguồn nước cho dòng nước chảy trong sông 
ngòi.

(5) Chu toàn những trách nhiệm của Tiểu Bang California trong 
việc tuân hành những điều khoản của các hợp đồng dàn xếp đa 
phương liên quan đến nguồn nước.

(6) Dọn dẹp những vật chướng ngại để cá có thể bơi qua.
(7) Hợp tác với các cơ quan liên bang để bảo vệ các loài cá bản 

địa cho California và các khu đầm lầy trong vùng central valley của 
California.

(8) Thực thi dự án lọc dầu để giảm nguy cơ cháy rừng, bảo vệ 
đường phân thủy cung cấp nước cho các cơ sở lưu trữ nước, và cải 
thiện sự lành mạnh của đường phân thủy.

(9) Bảo vệ và phục hồi sự lành mạnh của đường phân thủy ở 
thôn quê và thành thị nhằm cải thiện khả năng lưu trữ nước của 
đường phân thủy, sự tươi tốt của rừng, bảo vệ tính mạng và tài sản, 
quản lý sử dụng nước lụt bão, và giảm lượng khí thải nhà kiếng.

(10) Bảo vệ và phục hồi các đường phân thủy ở vùng duyên hải, 
bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn vào, các vùng vịnh, cửa biển, 
và hệ sinh thái ở gần bờ biển.

(11) Giảm ô nhiễm hoặc tạp nhiễm ở sông, hồ, suối, hoặc nguồn 
nước ở vùng duyên hải, ngăn chận và giải quyết sự ô nhiễm thủy 
ngân từ các khu mỏ còn để lại, và bảo vệ hoặc phục hồi những chức 
năng của hệ thiên nhiên góp phần vào nguồn cung cấp nước, phẩm 
chất nước, hoặc kiểm soát lũ lụt.

(12) Trợ giúp phục hồi các loài thú bị nguy hiểm, bị đe dọa, 
hay di trú bằng cách cải thiện sự lành mạnh đường phân thủy, 
dòng nước chảy trong sông ngòi, đường cá bơi, phục hồi đầm lầy ở 
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vùng duyên hải hoặc trong nội địa, hay những biện pháp khác, thí 
dụ như thực thi kế hoạch bảo tồn thiên nhiên của cộng đồng và kế 
hoạch bảo tồn môi sinh.

(13) Trợ giúp cho các dự án nông nghiệp ổn định có liên quan 
đến nước.

(b) Ngân quỹ được chương này cấp chỉ được sử dụng cho những 
dự án tạo lợi ích hoặc cải thiện cho ngư nghiệp hay hệ sinh thái 
nhiều hơn là những biện pháp giảm nhẹ về môi trường thích ứng 
bắt buộc hoặc những trách nhiệm phải tuân hành.

79733. Trong ngân quỹ được Đoạn 79730 cấp, tổng số tiền hai 
trăm triệu mỹ kim ($200,000,000) sẽ được Hội Đồng Bảo Vệ Thú 
Hoang quản lý để cấp cho những dự án góp phần cải thiện dòng 
nước chảy trong sông suối.

79734. Cho những dự án phục hồi và bảo vệ hệ sinh thái chiếu 
theo chương này, các dịch vụ của Cơ Quan Bảo Tồn California hoặc 
cơ quan bảo tồn địa phương được Cơ Quan Bảo Tồn California 
chứng nhận sẽ được sử dụng khi nào có thể sử dụng được.

79735. (a) Trong ngân quỹ được Đoạn 79730 cho phép, một 
trăm triệu mỹ kim ($100,000,000) sẽ được cấp, khi được Lập Pháp 
phân bổ, cho những dự án bảo vệ và cải thiện một nhánh sông ở 
thành thị, như được định nghĩa trong tiểu phần (e) của Đoạn 7048, 
và những nhánh phụ của nhánh sông đó, chiếu theo Phần 22.8 (bắt 
đầu từ Đoạn 32600) của, và Phần 23 (bắt đầu từ Đoạn 33000) của, 
Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng và Đoạn 79508.

(b) (1) Trong ngân quỹ được Đoạn 79730 cho phép, hai mươi 
triệu mỹ kim ($20,000,000) sẽ được cấp cho thư ký để cấp cho một 
chương trình cạnh tranh nhằm tài trợ cho các dự án cải thiện đường 
phân thủy và sông ngòi ở thành thị mang đến nhiều lợi ích tại các 
đường phân thủy ở thành thị giúp tăng thêm khả năng tự cung cấp 
nước của vùng và địa phương và giúp đáp ứng tối thiểu là hai mục 
tiêu sau đây:

(A) Khuyến khích phục hồi nước ngầm và tái sử dụng nước.
(B) Giảm tiêu thụ năng lượng.
(C) Sử dụng đất, cây cối, và những tiến trình tự nhiên để lọc 

dòng nước chảy.
(D) Tạo ra hoặc phục hồi khu thiên nhiên.
(E) Tăng thêm khả năng phục hồi và khả năng thích nghi với sự 

thay đổi khí hậu của vùng và địa phương.
(2) Chương trình chiếu theo tiểu phần này sẽ được thực thi bởi 

cơ quan bảo tồn của tiểu bang, Hội Đồng Bảo Vệ Thú Hoang, hội 
đồng tiểu bang, hoặc những thực thể khác có thẩm quyền bao gồm 
đường phân thủy ở thành thị, do thư ký chỉ định. Những dự án được 
tài trợ chiếu theo chương trình đó sẽ là một phần của kế hoạch được 
soạn thảo chung bởi cơ quan bảo tồn, Hội Đồng Bảo Vệ Thú Hoang, 
hội đồng tiểu bang, hay những thực thể khác được chỉ định có tham 
vấn với thư ký.

(c) Ít nhất 25 phần trăm của ngân quỹ được cấp chiếu theo đoạn 
này sẽ được phân bổ cho những dự án tạo lợi ích cho các cộng đồng 
thiếu thốn.

(d) Ít nhất 10 phần trăm của ngân quỹ được cấp chiếu theo đoạn 
này có thể được phân bổ cho việc lập kế hoạch dự án.

79736. Trong ngân quỹ được Đoạn 79730 cho phép, bốn trăm 
bảy mươi lăm triệu mỹ kim ($475,000,000) sẽ được cấp cho Cơ 
Quan Tài Nguyên Thiên Nhiên để yểm trợ các dự án giúp chu toàn 
những trách nhiệm của Tiểu Bang California trong việc tuân hành 
các điều khoản của bất cứ luật nào sau đây:

(a) Tiểu đoạn (d) trong Đoạn 3406 của Đạo Luật Cải Tiến Dự 
Án Vùng Central Valley (Tựa Đề 34 của Đạo Luật Công Cộng 
102-575).

(b) Những thỏa thuận liên tiểu bang quy định trong Đoạn 66801 
của Bộ Luật Chính Quyền chiếu theo Tựa Đề 7.42 (bắt đầu từ Đoạn 
66905) của Bộ Luật Chính Quyền.

(c) Những điều khoản trong thỏa thuận dàn xếp lượng định nước 
trong tiểu bang hoặc đa phương, kể cả các dự án phục hồi hệ sinh 
thái, như quy định trong Chương 611, 612, 613, và 614 của Đạo 
Luật năm 2003.

(d) Thỏa thuận dàn xếp được tham khảo trong Đoạn 2080.2 của 
Bộ Luật Thủy Sản và Thú Săn.

(e) Bất cứ thỏa thuận dàn xếp nào trong tiểu bang hoặc đa 
phương liên quan đến nguồn nước được ban hành vào ngày 31 
tháng Mười Hai, 2013 hoặc trước đó. Ưu tiên sẽ được dành cho 
những dự án giúp đáp ứng một tiêu chuẩn hay nhiều tiêu chuẩn 
sau đây:

(1) Dự án có tầm quan trọng trong toàn tiểu bang.
(2) Dự án phục hồi những chức năng thiên nhiên dưới nước hoặc 

ở ven sông, hay vùng đầm lầy cho chim muông và các loài thủy sinh 
vật.

(3) Dự án bảo vệ hoặc khuyến khích phục hồi các loài thú bị 
nguy hiểm hoặc có nguy cơ bị diệt chủng.

(4) Dự án cải thiện tính cách đáng tin cậy của các nguồn cung 
cấp nước trong một vùng hay giữa nhiều vùng.

(5) Dự án tạo những lợi ích kinh tế đáng kể cho vùng hoặc toàn 
tiểu bang.

79737. (a) Trong ngân quỹ được Đoạn 79730 cho phép, hai 
trăm tám mươi lăm triệu mỹ kim ($285,000,000) sẽ được cung cấp 
cho Bộ Ngư Nghiệp và Thú Hoang để cấp cho những dự án phục 
hồi đường phân thủy trong toàn tiểu bang chiếu theo chương này.

(b) Cho mục đích của đoạn này, phục hồi đường phân thủy bao 
gồm những công việc nhằm tài trợ cho vùng đầm lầy duyên hải, cải 
thiện sự tươi tốt của rừng, phục hồi thảm cỏ trong vùng núi, hiện 
đại hóa chỗ băng ngang, nắp cống, và cầu bắc qua suối, nối kết lại 
các bãi bồi từ thời xưa, gắn hoặc cải tiến lưới chắn cá, làm lối bơi 
cho cá, phục hồi kênh rạch của sông, phục hồi hoặc cải thiện môi 
sinh ở ven sông, dưới nước, và trên cạn, cải thiện chức năng sinh 
thái, thu mua từ người bán tự nguyện những vùng đất nhượng 
quyền để bảo tồn dùng làm vùng đệm ven sông, cải thiện sự quản 
lý đường phân thủy ở địa phương, và dọn sạch bùn hoặc rác.

(c) Bất cứ ngân quỹ nào được cấp chiếu theo đoạn này được sử 
dụng để cấp tài trợ chiếu theo Chương Trình Tài Trợ Phục Hồi Ngư 
Nghiệp, ưu tiên sẽ được dành cho các vùng duyên hải.

(d) Trong khi phân bổ ngân quỹ cho các dự án chiếu theo đoạn 
này, Bộ Ngư Nghiệp và Thú Hoang sẽ chỉ cấp ngân quỹ cho những 
dự án bảo vệ và phục hồi phẩm chất nước, sông ngòi, và đường 
phân thủy có tầm quan trọng toàn tiểu bang ở bên ngoài vùng Delta.

(e) Không được dùng ngân quỹ được đoạn này cung cấp để trả 
chi phí của việc thiết kế, xây cất, điều hành, giảm bớt, hay bảo trì 
các cơ sở chuyên chở trong vùng Delta.

(f) Ngân quỹ được đoạn này cấp sẽ chỉ được sử dụng cho những 
dự án sẽ tạo lợi ích hoặc cải thiện cho ngư nghiệp hay hệ sinh thái 
nhiều hơn là những biện pháp giảm bớt về môi trường thích ứng 
bắt buộc hoặc những trách nhiệm phải tuân hành, ngoại trừ những 
sự chuyên chở nước chiếu theo tiểu đoạn (d) trong Đoạn 3406 của 
Đạo Luật Cải Tiến Dự Án Vùng Central Valley (Tựa Đề 34 của 
Đạo Luật Công Cộng 102-575).
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79738. (a) Trong ngân quỹ được Đoạn 79730 cho phép, tám 
mươi bảy triệu năm trăm ngàn mỹ kim ($87,500,000) sẽ được cấp 
cho Bộ Ngư Nghiệp và Thú Hoang để cấp cho việc bảo vệ phẩm chất 
nước, phục hồi hệ sinh thái, và các cơ sở bảo vệ cá tạo lợi ích cho 
vùng Delta, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn vào, những dự án 
sau đây:

(1) Những dự án để cải thiện phẩm chất nước hoặc góp phần cải 
thiện phẩm chất nước trong vùng Delta, bao gồm những dự án ở 
các quận trong vùng Delta mang đến nhiều lợi ích công cộng và 
giúp cải thiện phẩm chất nước uống và nước nông nghiệp hoặc các 
nguồn cung cấp nước.

(2) Những dự án phục hồi, bảo tồn, và cải thiện môi sinh nhằm 
cải thiện tình trạng của những loài thú có tình trạng đặc biệt, bị 
nguy hiểm, có nguy cơ bị diệt chủng, hay bị đe dọa trong vùng Delta 
và các quận vùng Delta, bao gồm các dự án nhằm tiêu diệt các giống 
cây xâm lấn, và những dự án yểm trợ tái sử dụng có lợi vật liệu nạo 
vét để phục hồi môi sinh và cải thiện đê ngăn lũ lụt.

(3) Những nghiên cứu và thẩm định khoa học yểm trợ cho 
Chương Trình Khoa Học Vùng Delta, như được đề cập trong Đoạn 
85280, hoặc những dự án chiếu theo đoạn này.

(b) Trong khi thực thi đoạn này, sở phải phối trí và tham vấn 
với thành phố trong vùng Delta hoặc quận trong vùng Delta là nơi 
đề nghị chi tiền tài trợ hoặc đề nghị thu mua quyền lợi về bất động 
sản ở đó.

(c) Những sự thu mua chiếu theo đoạn này sẽ chỉ là từ những 
người bán tự nguyện mà thôi.

(d) Trong khi thực thi đoạn này các cơ quan tiểu bang phải ưu 
tiên cho những mục tiêu bảo tồn thú hoang qua những dự án trên 
đất công cộng hoặc những dự án tự nguyện trên đất tư nhân, trong 
giới hạn có thể thực hiện.

(e) Không được dùng ngân quỹ được cấp chiếu theo đoạn này để 
thu mua đất đai qua hình thức sung công tư sản.

(f) Không được dùng ngân quỹ được cấp chiếu theo đoạn này để 
trả chi phí cho việc thiết kế, xây cất, điều hành, giảm bớt, hay bảo 
trì các cơ sở chuyên chở trong vùng Delta.

Chương 7. An Ninh Thủy Cục Cấp Vùng, Khí Hậu, 
và Chuẩn Bị Đối Phó Hạn Hán

79740. Tổng số tiền tám trăm mười triệu mỹ kim ($810,000,000) 
sẽ được cấp, khi Lập Pháp phân bổ từ ngân quỹ, cho những khoản 
chi dành cho, và những khoản tài trợ cạnh tranh và cho vay dành 
cho, những dự án được bao gồm và thực thi trong kế hoạch quản lý 
nước kết hợp cấp vùng được thông qua phù hợp với Mục 2.2 (bắt 
đầu từ Đoạn 10530) của Phần 6 và đáp ứng sự thay đổi khí hậu và 
góp phần vào an ninh thủy cục cấp vùng như được quy định trong 
chương này.

79741. Để cải thiện sự an ninh tự cung cấp nước trong vùng và 
thích nghi với những tác động trên nguồn cung cấp nước phát sinh 
từ sự thay đổi khí hậu, những mục đích của chương này là để:

(a) Giúp hệ thống hạ tầng cơ sở thủy cục thích nghi với sự thay 
đổi khí hậu, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn vào, sự gia tăng 
mực nước biển.

(b) Tạo sự khích lệ cho các cơ quan thủy cục ở khắp mỗi đường 
phân thủy để hợp tác quản lý nguồn nước trong vùng và đặt ra 
những ưu tiên trong vùng dành cho hạ tầng cơ sở thủy cục.

(c) Cải thiện khả năng tự cung cấp nước trong vùng phù hợp với 
Đoạn 85021.

79742. (a) Trong khi chọn lựa những dự án được đề nghị ở 
một đường phân thủy, tầm mức của kế hoạch quản lý nước kết hợp 

cấp vùng được thông qua có thể được cơ quan tiểu bang thực hiện 
cân nhắc, với sự ưu tiên dành cho những dự án trong kế hoạch phục 
vụ cho một phần lớn của đường phân thủy. Nếu có kế hoạch về căn 
bản phục vụ cho toàn bộ đường phân thủy, thì sẽ ưu tiên cho dự án 
của kế hoạch đó nếu như mặc dù không được ưu tiên thì dự án và 
kế hoạch đó vẫn đáp ứng những đòi hỏi của phần này và Đạo Luật 
về Kế Hoạch Quản Lý Nước Kết Hợp Cấp Vùng (Mục 2.2 (bắt đầu 
từ Đoạn 10530) của Phần 6).

(b) Cơ quan địa phương nếu không soạn thảo, thông qua, và đệ 
trình kế hoạch nước ngầm của cơ quan đó phù hợp với những đòi 
hỏi về kế hoạch nước ngầm được thiết lập chiếu theo Phần 6 (bắt 
đầu từ Đoạn 10000) sẽ không hợp lệ để xin ngân quỹ được cấp chiếu 
theo chương này cho đến khi nào kế hoạch đó được soạn thảo và 
đệ trình phù hợp với những đòi hỏi trong phần đó. Đòi hỏi về kế 
hoạch quản lý nước ngầm sẽ không áp dụng cho khu cung cấp thêm 
nước được thành lập chiếu theo Phần 18 (bắt đầu từ Đoạn 60000) 
hoặc một cơ quan địa phương phục vụ hay có thẩm quyền quản lý 
một lưu vực nước ngầm được xác định.

(c) Cho mục đích cấp tài trợ chiếu theo chương này, các nguồn 
không phải của tiểu bang sẽ bắt buộc phải trả một phần chi phí ít 
nhất là 50 phần trăm của tổng chi phí dự án. Đòi hỏi về việc chia 
sẻ chi phí này có thể được miễn hay giảm bớt cho những dự án tạo 
lợi ích trực tiếp cho một cộng đồng thiếu thốn hay vùng kinh tế khó 
khăn.

(d) Ít nhất 10 phần trăm của ngân quỹ được chương này cho 
phép sẽ được phân bổ cho các dự án tạo lợi ích trực tiếp cho những 
cộng đồng thiếu thốn.

(e) Cho mục đích cấp tài trợ chiếu theo chương này, đương đơn 
phải chứng minh rằng kế hoạch quản lý nước kết hợp cấp vùng mà 
dự án của đương đơn đó thực thi góp phần giải quyết những nguy 
cơ cho nguồn cung cấp nước và hạ tầng cơ sở thủy cục phát sinh từ 
sự thay đổi khí hậu trong vùng.

(f) Những dự án đạt được nhiều lợi ích sẽ được cứu xét đặc biệt.
79743. Phải lệ thuộc vào sự quyết định những ưu tiên trong 

vùng của tập thể quản lý nước cấp vùng, các dự án hợp lệ có thể 
bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn vào, những dự án khuyến khích 
bất cứ điều nào sau đây:

(a) Tái sử dụng nước và tái chế nước để tái sử dụng không uống 
và tái sử dụng để uống trực tiếp và gián tiếp.

(b) Tiết kiệm sử dụng nước và bảo tồn nguồn nước.
(c) Lưu trữ nước lộ thiên và nước ngầm ở địa phương và cấp 

vùng, kể cả những dự án dọn sạch và phục hồi nước ngầm trong 
tầng ngậm nước.

(d) Các cơ sở chuyên chở nước trong vùng giúp cải thiện sự kết 
hợp các hệ thống thủy cục riêng biệt.

(e) Dự án bảo vệ, phục hồi, và quản lý đường phân thủy, kể cả 
những dự án làm giảm nguy cơ cháy rừng hay cải thiện sự tin cậy 
của nguồn cung cấp nước.

(f) Quản lý sử dụng nước mưa bão, bao gồm, nhưng không chỉ 
giới hạn vào, những dự án sau đây:

(1) Dự án làm giảm, quản lý, lọc, hoặc giữ nước mưa hay nước 
mưa bão.

(2) Dự án mang đến nhiều lợi ích thí dụ như về phẩm chất nước, 
nguồn cung cấp nước, kiểm soát lũ lụt, hay đất trống.

(3) Dụng cụ trợ giúp đưa ra quyết định giúp đánh giá những lợi 
ích và chi phí của các dự án về nước mưa bão mang đến nhiều lợi 
ích.
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(4) Dự án để thực thi kế hoạch sử dụng nước mưa bão được soạn 
thảo chiếu theo Mục 2.3 (bắt đầu từ Đoạn 10560) của Phần 6.

(g) Sử dụng liên kết các cơ sở lưu trữ nước lộ thiên và nước ngầm.
(h) Dự án khử muối trong nước biển.
(i) Dụng cụ trợ giúp đưa ra quyết định để hoạch định chính sách 

quản lý nước trong vùng có tính đến sự thay đổi khí hậu và những 
sự thay đổi khác trong những ước tính về nhu cầu và cung cấp trong 
vùng.

(j) Cải thiện phẩm chất nước, bao gồm lọc và phân phối nước 
uống, giải quyết về nước ngầm và tầng ngậm nước, làm cho phẩm 
chất nước phù hợp với nhu cầu sử dụng nước, lọc nước thải, ngăn 
ngừa ô nhiễm nước, và quản lý dòng nước chảy ở thành thị và cho 
nông nghiệp.

79744. (a) Trong ngân quỹ được Đoạn 79740 cho phép, năm 
trăm mười triệu mỹ kim ($510,000,000) sẽ được phân bổ cho các 
vùng thủy học được xác định trong Kế Hoạch Thủy Cục California 
chiếu theo đoạn này. Cho vùng thủy học Bờ Biển Phía Nam, sở sẽ 
thiết lập ba khu tài trợ phản ảnh các đường phân thủy của Quận 
San Diego và phía nam Quận Orange (được chỉ định là tiểu vùng 
San Diego), đường phân thủy Sông Santa Ana (được chỉ định là 
tiểu vùng Santa Ana), và đường phân thủy Los Angeles và Quận 
Ventura (được chỉ định là tiểu vùng Los Angeles), và sẽ phân bổ 
ngân quỹ cho những khu đó chiếu theo tiểu phần này. Vùng thủy 
học phía Bắc và Nam Lahontan sẽ được xem như là vùng cho mục 
đích phân bổ ngân quỹ. Cho mục đích của tiểu phần này, vùng thủy 
học Sông Sacramento không bao gồm trong vùng Delta. Cho mục 
đích của tiểu phần này, Mountain Counties Overlay không được 
hợp lệ hưởng ngân quỹ từ vùng thủy học Sông Sacramento hay vùng 
thủy học Sông San Joaquin. Nhiều kế hoạch quản lý nước kết hợp 
cấp vùng có thể được công nhận trong mỗi khu phân bổ tài trợ.

(b) Ngân quỹ được chương này cấp sẽ được phân bổ như sau:
(1) Hai mươi sáu triệu năm trăm ngàn mỹ kim ($26,500,000) 

dành cho vùng thủy học Bờ Biển Phía Bắc.
(2) Sáu mươi lăm triệu mỹ kim ($65,000,000) dành cho vùng 

thủy học San Francisco Bay.
(3) Bốn mươi ba triệu mỹ kim ($43,000,000) dành cho vùng thủy 

học Bờ Biển Trung Tâm.
(4) Chín mươi tám triệu mỹ kim ($98,000,000) dành cho tiểu 

vùng Los Angeles.
(5) Sáu mươi ba triệu mỹ kim ($63,000,000) dành cho tiểu vùng 

Santa Ana.
(6) Năm mươi hai triệu năm trăm ngàn mỹ kim ($52,500,000) 

dành cho tiểu vùng San Diego.
(7) Ba mươi bảy triệu mỹ kim ($37,000,000) dành cho vùng thủy 

học Sông Sacramento.
(8) Ba mươi mốt triệu mỹ kim ($31,000,000) dành cho vùng 

thủy học Sông San Joaquin.
(9) Ba mươi bốn triệu mỹ kim ($34,000,000) dành cho vùng thủy 

học Tulare/Kern.
(10) Hai mươi bốn triệu năm trăm ngàn mỹ kim ($24,500,000) 

dành cho vùng thủy học phía Bắc/Nam Lahontan.
(11) Hai mươi hai triệu năm trăm ngàn mỹ kim ($22,500,000) 

dành cho vùng thủy học Lưu Vực Sông Colorado.
(12) Mười ba triệu mỹ kim ($13,000,000) dành cho Mountain 

Counties Overlay.
79745. Bộ Tài Nguyên Nước sẽ chi, bằng cách trực tiếp hoặc 

bằng tài trợ không cạnh tranh, ít nhất 10 phần trăm ngân quỹ từ 
số tiền phân bổ trong vùng được quy định cụ thể trong Đoạn 79744 

cho những mục đích bảo đảm sự tham gia của các cộng đồng thiếu 
thốn, các vùng kinh tế khó khăn, hay những cộng đồng chưa có đủ 
số đại diện ở các vùng.

79746. (a) Trong ngân quỹ được Đoạn 79740 cho phép, tổng 
số tiền một trăm triệu mỹ kim ($100,000,000) có thể sử dụng cho 
các khoản chi trực tiếp, và cho các khoản tài trợ và cho vay, dành 
cho những kế hoạch, dự án, và chương trình bảo tồn nước và tiết 
kiệm sử dụng nước sau đây:

(1) Các kế hoạch, dự án, và chương trình bảo tồn nước ở thành 
thị, bao gồm những dự án và chương trình cấp vùng, được thực thi 
để đạt được mục tiêu sử dụng nước ở thành thị được soạn thảo chiếu 
theo Đoạn 10608.20. Ưu tiên tài trợ sẽ được dành cho những chương 
trình thực hiện bất cứ công việc nào sau đây:

(A) Trợ giúp các cơ quan cung cấp nước và các vùng để thực thi 
những chương trình và biện pháp bảo tồn không tốn kém chi phí 
cho địa phương.

(B) Yểm trợ cho cơ quan cung cấp nước và những nỗ lực trong 
vùng để thực thi các chương trình nhằm cải thiện tiết kiệm sử dụng 
nước dành cho người sử dụng nước trong thương mại, công nghiệp, 
và cơ quan.

(C) Trợ giúp các cơ quan cung cấp nước và các vùng với những 
chương trình và biện pháp nhằm hiện thực hóa những lợi ích về 
bảo tồn của việc thực thi những điều khoản trong sắc lệnh mẫu mực 
về phong cảnh của tiểu bang.

(2) Các kế hoạch quản lý nước nông nghiệp hay các dự án và 
chương trình tiết kiệm sử dụng nước nông nghiệp được soạn thảo 
chiếu theo Mục 2.8 (bắt đầu từ Đoạn 10800) của Phần 6.

(b) Đoạn 1011 áp dụng cho tất cả những biện pháp bảo tồn mà 
một cơ quan cung cấp nước nông nghiệp hay một cơ quan cung cấp 
nước ở thành thị thực thi bằng tiền tài trợ chiếu theo chương này. 
Tiểu phần này không hạn chế sự áp dụng Đoạn 1011 cho bất cứ 
biện pháp hay dự án nào khác được thực thi bởi cơ quan cung cấp 
nước. Mặc dù có Đoạn 79748, những dự án được tài trợ chiếu theo 
đoạn này không bắt buộc phải nằm trong kế hoạch quản lý nước 
kết hợp cấp vùng được thông qua hay để tuân hành theo chương 
trình đó.

79747. (a) Trong ngân quỹ được Đoạn 79740 cho phép, hai 
trăm triệu mỹ kim ($200,000,000) sẽ được cấp cho các khoản tài 
trợ dành cho những dự án quản lý nước mưa bão mang đến nhiều 
lợi ích.

(b) Những dự án hợp lệ có thể bao gồm, nhưng sẽ không giới hạn 
vào, hạ tầng cơ sở cây xanh, các dự án giữ nước mưa và nước mưa 
bão, và các cơ sở lọc nước mưa bão.

(c) Việc soạn thảo các kế hoạch cho dự án về nước mưa bão phải 
đề cập đến trọn đường phân thủy và kết hợp quan điểm của các 
cộng đồng sát cạnh với những đường phân thủy bị ảnh hưởng, nhất 
là các cộng đồng thiếu thốn.

79748. Để nhận được tài trợ do chương này cho phép nhằm 
giải quyết vấn đề về phẩm chất nước ngầm hay nguồn cung cấp 
trong tầng ngậm nước, đương đơn phải chứng minh rằng cơ quan 
công cộng có thẩm quyền quản lý nguồn nước trong tầng ngậm nước 
đó. Kế hoạch quản lý nước ngầm được thông qua và đệ trình phù 
hợp với những đòi hỏi về kế hoạch quản lý nước ngầm được thiết 
lập chiếu theo Phần 6 (bắt đầu từ Đoạn 10000) sẽ được xem là đáp 
ứng đầy đủ những đòi hỏi của đoạn này.
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Chương 8. Cải Thiện Hoạt Động của Hệ Thống Thủy 
Cục Toàn Tiểu Bang và Chuẩn Bị Đối Phó Hạn Hán
79750. (a) Mặc dù có Đoạn 162, ủy ban có thể đưa ra những 

quyết định, kết luận, và đề nghị theo đòi hỏi của chương này độc 
lập với quan điểm của giám đốc. Tất cả những quyết định cuối cùng 
của ủy ban trong việc thực thi chương này phải được đưa ra bởi đa 
số ủy viên của ủy ban tại một buổi họp công cộng được thông báo 
và tổ chức chiếu theo Đạo Luật về Hội Họp Công Khai Bagley-Keene 
(Điều 9 (bắt đầu từ Đoạn 11120) của Chương 1 trong Mục 1 của 
Phần 3 trong Tựa Đề 2 của Bộ Luật Chính Quyền).

(b) Mặc dù có Đoạn 13340 của Bộ Luật Chính Quyền, tổng số 
tiền hai tỷ bảy trăm triệu mỹ kim ($2,700,000,000) theo đây được 
phân bổ liên tục từ ngân quỹ, bất kể năm tài khóa, cho ủy ban vì 
những lợi ích công cộng liên quan đến dự án lưu trữ nước giúp cải 
thiện hoạt động của hệ thống thủy cục tiểu bang, tiết kiệm chi phí, 
và mang đến sự cải thiện tổng quát về tình trạng của hệ sinh thái 
và phẩm chất nước, chiếu theo chương này. Ngân quỹ được cho phép 
dành cho, hoặc có thể được cấp, ủy ban chiếu theo chương này sẽ 
chỉ được cung cấp và chi dụng cho những mục đích quy định trong 
chương này, và Lập Pháp hoặc Thống Đốc không được phép phân 
bổ hay chuyển qua cho bất cứ một mục đích nào khác.

(c) Các dự án sẽ được ủy ban chọn qua một tiến trình cạnh tranh 
công khai xếp hạng cho những dự án có thể thực hiện dựa vào ước 
tính kết quả của sự đầu tư công cộng được tính theo tầm mức lợi 
ích công cộng mang đến, chiếu theo những tiêu chuẩn được thiết 
lập chiếu theo chương này.

(d) Bất cứ dự án nào được xây cất bằng ngân quỹ được chương 
này cung cấp đều phải lệ thuộc vào Đoạn 11590.

79751. Những dự án tạo lợi ích cho công cộng được hợp lệ cho 
tài trợ chiếu theo chương này chỉ bao gồm những loại sau đây:

(a) Dự án lưu trữ nước lộ thiên được xác định trong Hồ Sơ Quyết 
Định của Chương Trình CALFED Bay-Delta, đề ngày 28 tháng 
Tám, 2000, ngoại trừ những dự án bị cấm bởi Chương 1.4 (bắt đầu 
từ Đoạn 5093.50) trong Phần 5 của Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng.

(b) Dự án lưu trữ nước ngầm và dự án ngăn ngừa hay giảm bớt 
ô nhiễm nước ngầm tạo lợi ích cho việc lưu trữ nước.

(c) Dự án sử dụng liên kết và tái điều hành hồ chứa nước.
(d) Dự án lưu trữ nước lộ thiên ở địa phương và cấp vùng giúp 

cải thiện hoạt động của các hệ thống thủy cục trong tiểu bang và 
tạo lợi ích công cộng.

79752. Dự án sẽ không được tài trợ chiếu theo chương này trừ 
khi dự án đó có những cải thiện có thể đo lường cho hệ sinh thái 
của vùng Delta hay cho những nhánh sông phụ của vùng Delta.

79753. (a) Ngân quỹ được phân bổ chiếu theo chương này chỉ 
có thể được chi cho những lợi ích công cộng sau đây liên quan đến 
dự án lưu trữ nước:

(1) Những sự cải thiện cho hệ sinh thái, bao gồm thay đổi thời 
điểm lấy nước, sự cải thiện tình trạng dòng nước chảy, nhiệt độ, hay 
những lợi ích khác góp phần vào việc phục hồi hệ sinh thái dưới 
nước và các loài cá và thú hoang bản địa, kể cả hệ sinh thái và loài 
cá và thú hoang trong vùng Delta.

(2) Những sự cải thiện phẩm chất nước trong vùng Delta, hay 
trong các hệ thống sông khác, tạo sự tin tưởng đáng kể cho công 
chúng, hoặc dọn sạch và phục hồi nguồn nước ngầm.

(3) Những lợi ích về kiểm soát lũ lụt, bao gồm, nhưng không chỉ 
giới hạn vào việc, tăng thêm chỗ trống cho việc kiểm soát lũ lụt tại 
những hồ chứa nước hiện hữu bằng cách trao đổi khả năng hiện 
hữu hoặc tăng thêm khả năng lưu trữ nước để đáp ứng những tác 

động của sự thay đổi về thủy học và sự suy giảm lượng băng tuyết 
đối với nguồn nước và hệ thống kiểm soát lũ lụt của California.

(4) Sự đáp ứng khẩn cấp, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn 
vào việc, bảo đảm nguồn cung cấp nước khẩn cấp và dòng nước 
chảy để làm loãng và khử mặn ô nhiễm sau thiên tai hoặc khủng 
bố.

(5) Những mục đích giải trí, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn 
vào, những mục đích giải trí thường liên quan đến hoạt động ngoài 
trời.

(b) Ngân quỹ sẽ không được chi chiếu theo chương này cho chi 
phí của các biện pháp giảm bớt về môi trường hoặc trách nhiệm 
tuân hành ngoại trừ những chi phí liên quan đến việc tạo lợi ích 
cho công cộng như được đề cập trong đoạn này.

79754. Tham vấn với Bộ Ngư Nghiệp và Thú Hoang, hội đồng 
tiểu bang, và Bộ Tài Nguyên Nước, ủy ban phải soạn thảo và thông 
qua, bằng điều lệ, những phương pháp để lượng định và quản lý lợi 
ích công cộng được đề cập trong Đoạn 79753 trước ngày 15 tháng 
Mười Hai, 2016. Các quy định phải bao gồm những ưu tiên và giá 
trị tương đối về môi trường của những lợi ích cho sinh thái được Bộ 
Ngư Nghiệp và Thú Hoang quy định và những ưu tiên và giá trị 
tương đối về môi trường của những lợi ích cho phẩm chất nước được 
hội đồng tiểu bang quy định.

79755. (a) Trừ khi có quy định trong tiểu phần (c), không có 
ngân quỹ nào được phân bổ chiếu theo chương này có thể được phân 
bổ cho một dự án trước ngày 15 tháng Mười Hai, 2016, và cho đến 
khi được ủy ban phê chuẩn dự án đó dựa vào quyết định của ủy 
ban rằng tất cả những sự việc sau đây đã xảy ra:

(1) Ủy ban đã thông qua những điều lệ quy định trong Đoạn 
79754 và đã lượng định cụ thể và công bố về chi phí của lợi ích công 
cộng liên quan đến dự án đó.

(2) Người xin dự án đã ký hợp đồng với mỗi một thành phần sẽ 
được hưởng lợi ích, ngoài những lợi ích công cộng, được định nghĩa 
trong Đoạn 79753, từ dự án để bảo đảm thành phần đó sẽ trả phần 
của họ trong tổng chi phí của dự án. Những lợi ích mà một thành 
phần sẽ có phải tương ứng với phần đóng góp của thành phần đó 
trong tổng chi phí của dự án.

(3) Người xin dự án đã ký hợp đồng với mỗi một cơ quan công 
cộng được xác định trong Đoạn 79754 để quản lý lợi ích công cộng, 
sau khi cơ quan đó đưa ra kết luận rằng lợi ích công cộng của dự 
án mà cơ quan đó chịu trách nhiệm đáp ứng tất cả những đòi hỏi 
của chương này, nhằm bảo đảm rằng phần đóng góp công cộng bằng 
ngân quỹ chiếu theo chương này đạt được những lợi ích công cộng 
được xác định cho dự án đó.

(4) Ủy ban đã tổ chức một buổi trưng cầu dân ý cho mục đích 
tạo cơ hội cho công chúng xem xét và góp ý về những chi tiết bắt 
buộc phải soạn thảo chiếu theo tiểu phần này.

(5) Tất cả những điều kiện bổ túc sau đây đều được đáp ứng:
(A) Các nghiên cứu về tính cách có thể thực hiện đã được hoàn 

tất.
(B) Ủy ban đã kết luận và quyết định rằng dự án có thể thực 

hiện, phù hợp với tất cả điều luật và điều lệ thích ứng, và sẽ thúc 
đẩy những mục tiêu đài hạn trong việc phục hồi sự lành mạnh về 
sinh thái và cải thiện việc quản lý nước để sử dụng có lợi trong vùng 
Delta.

(C) Tất cả những hồ sơ tài liệu về môi trường liên quan đến dự 
án đã được hoàn tất, và tất cả những sự phê chuẩn, chứng nhận, 
và thỏa thuận khác của liên bang, tiểu bang, và địa phương cần 
phải hoàn tất đều đã có.
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(b) Ủy ban phải trình cho Lập Pháp những kết luận của họ về 
mỗi một tiêu chuẩn quy định trong tiểu phần (a) cho dự án được 
tài trợ chiếu theo chương này.

(c) Mặc dù có tiểu phần (a), ngân quỹ có thể được cấp chiếu theo 
chương này để hoàn tất những hồ sơ tài liệu về môi trường và để 
xin giấy phép cho một dự án.

79756. (a) Phần chi phí cho lợi ích công cộng của một dự án 
được tài trợ chiếu theo chương này, không phải là dự án được đề 
cập trong tiểu phần (c) của Đoạn 79751, không được nhiều hơn 
50 phần trăm tổng chi phí của bất cứ dự án nào được tài trợ chiếu 
theo chương này.

(b) Không dự án nào có thể được tài trợ trừ khi dự án đó tạo sự 
cải thiện cho hệ sinh thái được đề cập trong đoạn (1) của tiểu phần 
(a) trong Đoạn 79753 mà ít nhất 50 phần trăm của tổng số lợi ích 
công cộng của dự án đó được tài trợ chiếu theo chương này.

79757. (a) Một dự án không hợp lệ hưởng tài trợ chiếu theo 
chương này trừ khi, tất cả những điều kiện sau đây, đều được đáp 
ứng trước ngày 1 tháng Giêng, 2022:

(1) Tất cả những nghiên cứu về tính cách có thể thực hiện đều 
đã hoàn tất và bản dự thảo hồ sơ tài liệu về môi trường đã có sẵn 
cho công chúng xem xét.

(2) Ủy ban đưa ra kết luận rằng dự án có thể thực hiện, và sẽ 
thúc đẩy những mục tiêu dài hạn trong việc phục hồi sự lành mạnh 
về sinh thái và cải thiện việc quản lý nước để sử dụng có lợi trong 
vùng Delta.

(3) Giám đốc nhận được sự cam kết cho ít nhất là 75 phần trăm 
của phần chi phí cho lợi ích không phải công cộng của dự án.

(b) Nếu sự tuân hành tiểu phần (a) bị trì hoãn vì kiện tụng hoặc 
do không ban hành điều lệ, thời hạn trong tiểu phần (a) sẽ được ủy 
ban gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng với thời gian bị trì 
hoãn, và tài trợ chiếu theo chương này đã được dành cho dự án đó 
sẽ được phong tỏa cho đến lúc việc kiện tụng kết thúc hoặc điều lệ 
đã được công bố.

79758. Các dự án lưu trữ nước lộ thiên được tài trợ chiếu theo 
chương này và được đề cập trong tiểu phần (a) của Đoạn 79751 có 
thể trở thành một đơn vị của Dự Án Vùng Central Valley như quy 
định trong Đoạn 11290 và có thể được tài trợ, thu mua, xây cất, 
điều hành, và bảo trì chiếu theo Mục 3 (bắt đầu từ Đoạn 11100) 
của Phần 6.

79759. (a) Ngân quỹ được phân bổ cho việc thiết kế, thu mua, 
và xây cất các dự án lưu trữ nước lộ thiên được xác định trong Hồ 
Sơ Quyết Định của CALFED Bay-Delta, đề ngày 28 tháng Tám, 
2000, chiếu theo chương này có thể được cung cấp cho những mục 
đích đó cho các cơ quan thẩm quyền liên hợp của địa phương được 
thành lập bởi các sở dẫn thủy và sở thủy cục địa phương khác và 
các chính quyền địa phương trong vùng thủy học thích ứng để thiết 
kế, thu mua, và xây cất những dự án đó.

(b) Các cơ quan thẩm quyền liên hợp được đề cập trong tiểu 
phần (a) có thể có những đối tác thành viên thuộc chính quyền 
không ở trong vùng thủy học tương ứng của họ trong việc tài trợ cho 
những dự án lưu trữ nước lộ thiên, bao gồm, nếu thích hợp, sự tham 
gia trả chi phí hoặc sự tham gia bằng giá trị tài sản. Mặc dù có 
Đoạn 6525 của Bộ Luật Chính Quyền, các cơ quan thẩm quyền liên 
hợp được đề cập trong tiểu phần (a) không được có đối tác thành 
viên là bất cứ một công ty vụ lợi hay bất cứ một công ty thủy cục 
chung nào mà trong số những người có cổ phần và thành viên của 
công ty đó có một công ty vụ lợi hay bất cứ một thực thể tư nhân 

nào khác. Sở sẽ là một thành viên mặc nhiên của mỗi cơ quan thẩm 
quyền liên hợp lệ thuộc vào đoạn này, nhưng sở sẽ không kiểm soát 
việc quản trị, quản lý, hay điều hành của dự án lưu trữ nước lộ 
thiên.

(c) Cơ quan thẩm quyền liên hợp lệ thuộc vào đoạn này phải sở 
hữu, quản trị, quản lý, và điều hành dự án lưu trữ nước lộ thiên, 
phải lệ thuộc vào đòi hỏi rằng sự sở hữu, quản trị, quản lý, và điều 
hành dự án lưu trữ nước lộ thiên đó phải thúc đẩy những mục đích 
quy định trong chương này.

79760. (a) Khi phê chuẩn Đạo Luật năm 2014 về Cải Thiện 
Phẩm Chất Nước, Nguồn Cung Cấp, và Hạ Tầng Cơ Sở, người dân 
đã được cho biết và theo đây tuyên bố rằng những điều khoản của 
chương này là cần thiết, không thể tách rời, và rất quan trọng để 
đáp ứng mục tiêu hay công việc duy nhất của Đạo Luật năm 2014 
về Cải Thiện Phẩm Chất Nước, Nguồn Cung Cấp, và Hạ Tầng Cơ 
Sở. Vì vậy, bất cứ một tu chính nào cho những điều khoản của 
chương này bởi Lập Pháp mà không được cử tri phê chuẩn đều sẽ 
gây ngăn trở kế hoạch và ý định đã làm cho cử tri phê chuẩn đạo 
luật này. Do đó người dân kết luận và tuyên bố rằng bất cứ tu chính 
nào cho những điều khoản của chương này bởi Lập Pháp đều phải 
có lá phiếu thuận của hai phần ba số thành viên trong mỗi viện của 
Lập Pháp và sự phê chuẩn của cử tri.

(b) Đoạn này sẽ không chi phối hoặc sử dụng như là thẩm quyền 
để quyết định tu chính cho bất cứ điều khoản nào khác của đạo luật 
này không phải trong chương này cấu thành sự thay đổi về căn bản 
trong kế hoạch và ý định của đạo luật này cần được cử tri phê chuẩn 
hay không.

Chương 9. Tái Chế Nước
79765. Tổng số tiền bảy trăm hai mươi lăm triệu mỹ kim 

($725,000,000) sẽ được cấp, khi Lập Pháp phân bổ từ ngân quỹ, cho 
các khoản tài trợ hoặc cho vay dành cho các dự án tái chế nước và 
kỹ thuật lọc nước tân tiến, bao gồm tất cả những dự án sau đây:

(a) Dự án tái chế nước, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn vào, 
cơ sở lọc, lưu trữ, chuyên chở, và phân phối cho các dự án tái chế 
nước dùng để uống và không dùng để uống.

(b) Dự án dọn sạch ô nhiễm và khử muối, bao gồm, nhưng không 
chỉ giới hạn vào, cơ sở khử muối trong nước biển và lọc liên quan 
cho nước ngầm và nước biển, lưu trữ, chuyên chở, và phân phối.

(c) Hạ tầng cơ sở dành riêng cho việc phân phối để phục vụ cho 
các dự án chỉnh trang cho người sử dụng thuộc tư gia, thương mại, 
nông nghiệp, và công nghiệp để giúp cho họ sử dụng nước tái chế.

(d) Dự án thử nghiệm kỹ thuật mới tái sử dụng nước để uống 
và kỹ thuật khử muối và khử ô nhiễm khác.

(e) Dự án nước tái chế tạo nhiều lợi ích giúp cải thiện phẩm chất 
nước.

(f) Trợ giúp kỹ thuật và trợ giúp viết thư xin tài trợ cho các cộng 
đồng thiếu thốn.

79766. Địa phương cần phải trả ít nhất 50 phần trăm chi phí 
cho những dự án được tài trợ chiếu theo chương này. Phần chi phí 
đó có thể được miễn hoặc giảm bớt cho các cộng đồng thiếu thốn 
và các vùng kinh tế khó khăn.

79767. Những dự án được tài trợ chiếu theo chương này sẽ được 
chọn theo cách cạnh tranh, cân nhắc đến tất cả những tiêu chuẩn 
sau đây:

(a) Sự cải thiện tính cách đáng tin cậy của nguồn cung cấp nước.
(b) Những lợi ích cho phẩm chất nước và hệ sinh thái liên quan 

đến việc giảm sự lệ thuộc vào việc lấy nước từ vùng Delta hoặc dòng 
nước chảy trong sông ngòi.
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(c) Những lợi ích cho sức khỏe công cộng từ việc cải thiện phẩm 
chất nước uống hay nguồn cung cấp.

(d) Tiết kiệm chi phí.
(e) Tiết kiệm năng lượng và tác động của lượng khí thải nhà 

kiếng.
(f) Sự phân bổ hợp lý theo vùng địa lý cho những dự án hợp lệ 

trong khắp tiểu bang, bao gồm cả vùng phía bắc và nam California 
và các vùng duyên hải và nội địa.

79768. Cho những mục đích của chương này, các chương trình 
cạnh tranh phải được thực thi phù hợp với chương trình tái chế 
nước được thực hiện chiếu theo Đoạn 79140 và 79141 hoặc phù 
hợp với chương trình khử muối trong nước biển được thực hiện 
chiếu theo Đoạn 79545 và 79547.2.

Chương 10. Sự Ổn Định của Nước Ngầm
79770. Ngăn ngừa và khử ô nhiễm nước ngầm là những yếu tố 

quan trọng để quản lý nước ngầm thành công. Phẩm chất nước 
ngầm trở nên đặc biệt quan trọng khi các cơ quan cung cấp nước 
thực hiện những việc sau đây:

(a) Đánh giá sự đầu tư vào việc phục hồi nước ngầm bằng nước 
lộ thiên, nước mưa bão, nước tái chế, và những dự án sử dụng liên 
kết khác làm tăng thêm nguồn cung cấp nước ngầm tại địa phương 
để cải thiện khả năng tự cung cấp nước trong vùng.

(b) Thích nghi với sự thay đổi tình trạng thủy học do thay đổi 
khí hậu gây ra.

(c) Xem xét việc phát triển các lưu vực nước ngầm để có những 
chọn lựa về lưu trữ tại địa phương rất cần thiết nhằm giải quyết sự 
khác biệt về thủy học và điều lệ trong hệ thống phân phối nước của 
tiểu bang.

(d) Đánh giá sự đầu tư trong các dự án phục hồi nước ngầm.
79771. (a) Tổng số tiền chín trăm triệu mỹ kim ($900,000,000) 

sẽ được cấp, khi Lập Pháp phân bổ từ ngân quỹ, cho các khoản chi, 
và các khoản tài trợ cạnh tranh, và cho vay dành cho, các dự án 
ngăn ngừa hoặc khử ô nhiễm nước ngầm phục vụ hay đã phục vụ 
như là một nguồn nước uống. Ngân quỹ được phân bổ chiếu theo 
đoạn này sẽ được cấp cho hội đồng tiểu bang để cấp cho những dự 
án cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe công cộng bằng cách ngăn ngừa 
hoặc giảm bớt sự ô nhiễm nước ngầm phục vụ hay đã phục vụ như 
là một nguồn nước uống chính cho một cộng đồng.

(b) Các dự án sẽ được xếp đặt ưu tiên dựa vào những tiêu chuẩn 
sau đây:

(1) Sự đe dọa do ô nhiễm nước ngầm gây ra cho các nguồn cung 
cấp nước uống chung của cộng đồng bị ảnh hưởng, kể cả nhu cầu 
khẩn cấp về việc lọc nguồn cung cấp thay thế hoặc tăng thêm lượng 
nước nhập nếu nước ngầm không thể sử dụng do bị ô nhiễm.

(2) Nguy cơ sự ô nhiễm nước ngầm lan rộng và làm giảm nguồn 
cung cấp nước uống và sự lưu trữ nước cho các vùng dân cư lân 
cận.

(3) Tiềm năng của dự án, nếu được thực thi trọn vẹn, để cải thiện 
tính cách đáng tin cậy của nguồn cung cấp nước tại địa phương.

(4) Tiềm năng của dự án để tối đa hóa cơ hội phục hồi các lưu 
vực nước ngầm dễ bị ảnh hưởng, được sử dụng nhiều và tối ưu hóa 
các nguồn cung cấp nước ngầm.

(5) Dự án giải quyết sự ô nhiễm tại một địa điểm mà tòa án 
hoặc cơ quan thẩm quyền quản lý thích hợp chưa xác định được 
những thành phần chịu trách nhiệm, hay là nơi mà những thành 
phần chịu trách nhiệm đã được xác định không muốn hoặc không 
thể trả tổng số chi phí của việc khử ô nhiễm, kể cả sự cải thiện tính 

cách đáng tin cậy của nguồn cung cấp nước cho các nguồn cung cấp 
nước quan trọng ở thành thị được chỉ định là vùng cần tài trợ nhiều 
mà tình trạng ô nhiễm nước ngầm được liệt kê trong Danh Sách 
Ưu Tiên Quốc Gia được thiết lập chiếu theo Đoạn 105(a)(8)(B) của 
Đạo Luật liên bang năm 1980 về Đáp Ứng, Đền Bù, và Trách Nhiệm 
Toàn Diện Về Môi Trường (42 U.S.C. Đoạn 9605(a)(8)(B)).

(c) Không được sử dụng ngân quỹ được chương này cho phép để 
trả bất cứ phần nào trong chi phí giải quyết thu hồi từ những thành 
phần chịu trách nhiệm về sự ô nhiễm tầng ngậm nước lưu trữ nước 
ngầm, nhưng có thể dùng để trả những chi phí không thể thu hồi 
từ những thành phần chịu trách nhiệm. Những thành phần được 
nhận tài trợ để giải quyết tình trạng của các tầng ngậm nước lưu 
trữ nước ngầm phải thực thi những nỗ lực hợp lý để thu hồi chi phí 
khử ô nhiễm nước ngầm từ những thành phần chịu trách nhiệm về 
sự ô nhiễm đó. Ngân quỹ thu hồi từ những thành phần chịu trách 
nhiệm chỉ có thể dùng để tài trợ cho công việc lọc và giải quyết mà 
thôi.

79772. Ngân quỹ được Đoạn 79771 cho phép, tám mươi triệu 
mỹ kim ($80,000,000) sẽ được cấp cho việc tài trợ công việc lọc và 
giải quyết để ngăn ngừa hoặc giảm bớt sự ô nhiễm nước ngầm phục 
vụ như là một nguồn nước uống.

79773. Những chất ô nhiễm có thể được giải quyết bằng ngân 
quỹ chiếu theo chương này có thể bao gồm, nhưng không chỉ 
giới hạn vào, nitrates, perchlorate, MTBE (methyl tertiary butyl 
ether), thạch tín, selenium, hexavalent chromium, mercury, PCE 
(perchloroethylene), TCE (trichloroethylene), DCE (dichloroethene), 
DCA (dichloroethane), 1,2,3-TCP (trichloropropane), 
carbon tetrachloride, 1,4-dioxane, 1,4-dioxacyclohexane, 
nitrosodimethylamine, bromide, sắt, manganese, và uranium.

79774. (a) Dự án được nhận tài trợ chiếu theo chương này 
phải được chọn bằng một tiến trình duyệt xét tài trợ và cho vay 
cạnh tranh có cứu xét thêm đến những dự án khích lệ tài trợ của 
tư nhân, liên bang, hoặc địa phương.

(b) Cho mục đích cấp tài trợ chiếu theo chương này, địa phương 
bắt buộc phải trả một phần chi phí tổn ít nhất là 50 phần trăm của 
tổng số chi phí dự án. Đòi hỏi về việc chia sẻ chi phí có thể được 
miễn hay giảm bớt cho những dự án tạo lợi ích trực tiếp cho một 
cộng đồng thiếu thốn hay vùng kinh tế khó khăn.

(c) Cơ quan quản lý tiền tài trợ hoặc cho vay cho những mục 
đích của chương này phải thẩm định khả năng của cộng đồng để 
chi trả cho việc điều hành và bảo trì cơ sở sẽ được tài trợ.

(d) Ít nhất 10 phần trăm của ngân quỹ được cấp chiếu theo 
chương này sẽ được phân bổ cho những dự án phục vụ cho các cộng 
đồng thiếu thốn nghiêm trọng.

(e) Ngân quỹ được chương này cho phép sẽ bao gồm tài trợ cho 
sự trợ giúp kỹ thuật dành cho các cộng đồng thiếu thốn. Cơ quan 
quản lý ngân quỹ này phải điều hành một chương trình trợ giúp kỹ 
thuật về nhiều lãnh vực cho các cộng đồng nhỏ và thiếu thốn.

79775. Ngân quỹ được Đoạn 79771 cho phép, một trăm triệu 
mỹ kim ($100,000,000) sẽ được cấp cho khoản tài trợ cạnh tranh 
dành cho những dự án soạn thảo và thực thi kế hoạch về nước ngầm 
và những dự án phù hợp với những đòi hỏi về kế hoạch nước ngầm 
được thiết lập chiếu theo Phần 6 (bắt đầu từ Đoạn 10000).

Chương 11. Kiểm Soát Lũ Lụt
79780. Trọn số tiền ba trăm chín mươi lăm triệu mỹ kim 

($395,000,000) sẽ được cấp, khi Lập Pháp phân bổ từ ngân quỹ, cho 
Bộ Tài Nguyên Nước và Hội Đồng Bảo Vệ Lũ Lụt Vùng Central 
Valley cho mục đích của các dự án và công việc kiểm soát lũ lụt 
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trong toàn tiểu bang. Ngân quỹ này sẽ được phân bổ cho các dự án 
tạo nhiều lợi ích giúp đạt được sự an toàn công cộng và bao gồm sự 
cải thiện cho cá và nơi cư trú của thú hoang. Bộ Tài Nguyên Nước 
phải nỗ lực hết khả năng của họ để phối trí tiền tài trợ này với tiền 
từ Dự Luật 84 và 1E.

79781. Ngân quỹ được Đoạn 79780 cho phép, hai trăm chín 
mươi lăm triệu mỹ kim ($295,000,000) sẽ được cấp để giảm nguy 
cơ đê ngăn lũ lụt bị hư và lũ lụt xảy ra trong vùng Delta cho bất cứ 
dự án nào sau đây:

(a) Sự trợ giúp ở địa phương theo chương trình tài trợ bảo trì đê 
ngăn lũ lụt vùng Delta chiếu theo Mục 9 (bắt đầu từ Đoạn 12980) 
của Phần 6, có thể được tu chính.

(b) Dự án bảo vệ lũ lụt đặc biệt chiếu theo Chương 2 (bắt đầu 
từ Đoạn 12310) trong Mục 4.8 của Phần 6, có thể được tu chính.

(c) Dự án cải thiện đê ngăn lũ lụt làm tăng thêm khả năng phục 
hồi của các đê ngăn lũ lụt trong vùng Delta để chịu được động đất, 
lũ lụt, hay mực nước biển tăng lên.

(d) Dự án đáp ứng khẩn cấp và sửa chữa.
Chương 12. Các Điều Khoản Về Tài Khóa

79785. (a) Công khố phiếu với tổng số tiền bảy tỷ một trăm 
hai mươi triệu mỹ kim ($7,120,000,000), và bất cứ công khố phiếu 
nào được cho phép thêm, phát hành, và phân bổ phù hợp với phần 
này chiếu theo những điều khoản khác của luật, hoặc bao nhiêu 
trong số đó như cần thiết, không kể số tiền của bất cứ công khố phiếu 
tái tài trợ nào được phát hành chiếu theo Đoạn 79797, có thể được 
phát hành và bán để cấp ngân quỹ sử dụng cho những mục đích 
trình bày trong tiểu phần này và để hoàn trả cho Chi Phí Quỹ Luân 
Chuyển Công Khố Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát chiếu theo 
Đoạn 16724.5 của Bộ Luật Chính Quyền. Công khố phiếu, khi được 
bán, sẽ là và trở thành một trách nhiệm hợp lệ và có tính cách bắt 
buộc phải tuân hành của Tiểu Bang California, và tất cả sự bảo 
đảm và uy tín của Tiểu Bang California theo đây được dùng để cam 
kết hoàn trả đúng kỳ hạn cả tiền vốn, lẫn tiền lời, của công khố 
phiếu khi đến hạn phải trả tiền vốn và tiền lời đó.

(b) Thủ Quỹ sẽ bán công khố phiếu được ủy ban cho phép chiếu 
theo đoạn này. Công khố phiếu sẽ được bán theo những điều khoản 
và điều kiện được quy định cụ thể trong một quyết nghị sẽ được ủy 
ban thông qua chiếu theo Đoạn 16731 của Bộ Luật Chính Quyền.

79786. Công khố phiếu được phần này cho phép sẽ được chuẩn 
bị, thực thi, phát hành, bán, trả tiền, và trả dứt nợ như quy định 
trong Luật Công Khố Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát của 
Tiểu Bang (Chương 4 (bắt đầu từ Đoạn 16720) trong Mục 3 của 
Phần 4 trong Tựa Đề 2 của Bộ Luật Chính Quyền), và tất cả những 
điều khoản khác của đạo luật đó, có thể được tu chính, áp dụng cho 
công khố phiếu và cho phần này, ngoại trừ tiểu phần (a) và (b) trong 
Đoạn 16727 của Bộ Luật Chính Quyền nếu như những tiểu phần 
đó mâu thuẫn với bất cứ một điều khoản nào khác của phần này.

79787. (a) Riêng cho mục đích cho phép phát hành và bán 
chiếu theo Luật Công Khố Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát 
của Tiểu Bang (Chương 4 (bắt đầu từ Đoạn 16720) trong Mục 3 
của Phần 4 trong Tựa Đề 2 của Bộ Luật Chính Quyền) công khố 
phiếu được phần này cho phép, Ủy Ban Tài Chánh Cải Thiện Phẩm 
Chất Nước, Nguồn Cung Cấp, và Hạ Tầng Cơ Sở theo đây được 
thành lập. Cho những mục đích của phần này, Ủy Ban Tài Chánh 
Cải Thiện Phẩm Chất Nước, Nguồn Cung Cấp, và Hạ Tầng Cơ Sở 
là "ủy ban" như từ ngữ đã được dùng trong Luật Công Khố Phiếu 
Mang Trách Nhiệm Tổng Quát của Tiểu Bang.

(b) Ủy ban gồm có Giám Đốc Tài Chánh, Thủ Quỹ, và Kiểm 
Soát Viên. Mặc dù có bất cứ điều khoản luật nào khác, bất cứ một 
ủy viên nào đều có thể chỉ định một người đại diện để thay mặt cho 
ủy viên đó làm việc trong chức vụ của người đó cho tất cả mọi mục 
đích, như là ủy viên đó đích thân có mặt.

(c) Thủ Quỹ sẽ giữ chức vụ chủ tịch của ủy ban.
(d) Thành phần đa số của ủy ban có thể quyết định đại diện cho 

ủy ban.
79788. Ủy ban sẽ quyết định là có cần thiết hoặc có nên phát 

hành công khố phiếu được phần này cho phép để thực hiện những 
hành động trình bày trong phần này hay không và, nếu có, thì số 
lượng công khố phiếu sẽ được phát hành và bán là bao nhiêu. Những 
đợt phát hành công khố phiếu liên tục có thể được cho phép và bán 
để thực hiện những hành động đó một cách liên tục, và không cần 
thiết là tất cả công khố phiếu được cho phép phải phát hành và bán 
cùng một lúc.

79789. Cho mục đích của Luật Công Khố Phiếu Mang Trách 
Nhiệm Tổng Quát của Tiểu Bang, "hội đồng," như định nghĩa trong 
Đoạn 16722 của Bộ Luật Chính Quyền, nghĩa là thư ký.

79790. Mỗi năm sẽ thu và theo cùng cách thức và vào cùng lúc 
như những nguồn thu khác của tiểu bang thu được, ngoài mức thu 
thường lệ của tiểu bang, một số tiền cần thiết để hoàn trả tiền vốn, 
và tiền lời, của công khố phiếu trong mỗi năm. Bổn phận của tất 
cả mọi viên chức theo luật định có bất cứ một bổn phận nào liên 
quan đến việc thu tiền là phải thực hiện bổn phận đó và bất cứ và 
tất cả những hành động cần thiết để thu được số tiền thêm vào đó.

79791. Mặc dù có Đoạn 13340 của Bộ Luật Chính Quyền, theo 
đây có một số tiền trích từ Quỹ Tổng Quát trong Ngân Khố Tiểu 
Bang, cho những mục đích của phần này, sẽ tương đương với tổng 
số sau đây:

(a) Trọn số tiền cần thiết hằng năm để hoàn trả tiền vốn, và tiền 
lời, của công khố phiếu được phát hành và bán chiếu theo phần này, 
khi đến hạn phải hoàn trả tiền vốn và tiền lời.

(b) Trọn số tiền cần thiết để thi hành các điều khoản của Đoạn 
79794, được trích ra bất kể năm tài khóa.

79792. Hội đồng có thể yêu cầu Hội Đồng Đầu Tư Tiền Góp 
Chung cho vay một khoản tiền từ Trương Mục Đầu Tư Tiền Góp 
Chung chiếu theo Đoạn 16312 của Bộ Luật Chính Quyền cho mục 
đích thi hành phần này trừ đi bất cứ số tiền nào đã rút ra chiếu 
theo Đoạn 79794. Số tiền yêu cầu không được nhiều hơn số tiền 
công khố phiếu chưa bán mà ủy ban, đã cho phép bán cho mục đích 
thi hành phần này, bằng quyết nghị. Hội đồng sẽ ký kết những giấy 
tờ mà Hội Đồng Đầu Tư Tiền Góp Chung đòi hỏi để vay và hoàn 
trả số tiền vay. Bất cứ số tiền vay nào cũng đều phải ký thác vào 
quỹ để phân bổ chiếu theo phần này.

79793. Mặc dù có bất cứ điều khoản nào khác của phần này, 
hay của Luật Công Khố Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát của 
Tiểu Bang, nếu Thủ Quỹ bán công khố phiếu có bao gồm một quan 
điểm của cố vấn viên công khố phiếu rằng tiền lời của công khố 
phiếu không nằm trong tổng lợi tức chưa khấu trừ cho mục đích 
thuế của liên bang chiếu theo những điều kiện được chỉ định hoặc 
được cấp quyền hành khác cho sự thuận lợi về thuế vụ của liên 
bang, Thủ Quỹ có thể duy trì những trương mục riêng cho tiền đầu 
tư vào công khố phiếu và cho tiền lời từ số tiền đầu tư đó, và có thể 
sử dụng hay chỉ thị sử dụng số tiền vốn hoặc tiền lời đó để trả cho 
bất cứ sự tranh chấp, tiền phạt, hay số tiền nào khác cần phải trả 
chiếu theo luật liên bang hoặc đưa ra bất cứ một quyết định nào 
khác về việc đầu tư và sử dụng tiền bán công khố phiếu đó, như có 
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thể cần thiết hoặc được ưu tiên chiếu theo luật liên bang nhằm duy 
trì tình trạng được miễn thuế của công khố phiếu đó và để có được 
bất cứ sự thuận lợi nào khác chiếu theo luật liên bang đại diện cho 
ngân quỹ của tiểu bang này.

79794. Cho mục đích thi hành phần này, Giám Đốc Tài Chánh 
có thể cho phép rút ra từ Quỹ Tổng Quát một số tiền hay nhiều số 
tiền không nhiều hơn số tiền của công khố phiếu chưa bán đã được 
ủy ban cho phép bán cho mục đích thi hành phần này trừ đi bất cứ 
số tiền nào đã vay chiếu theo Đoạn 79792. Bất cứ số tiền nào rút 
ra đều phải ký thác vào quỹ. Bất cứ số tiền nào được cấp chiếu theo 
đoạn này đều phải hoàn trả vào Quỹ Tổng Quát, cùng với tiền lời 
ở mức lãi suất của số tiền trong Trương Mục Đầu Tư Tiền Góp 
Chung, từ tiền thu được từ việc bán công khố phiếu cho mục đích 
thi hành phần này.

79795. Tất cả những số tiền được ký thác vào quỹ đã được trích 
ra từ tiền lời và tiền lời tích lũy của công khố phiếu được bán chiếu 
theo phần này phải giữ lại trong quỹ và phải có sẵn để chuyển vào 
Quỹ Tổng Quát như là một khoản khấu trừ cho những khoản chi 
để trả tiền lời công khố phiếu, trừ khi số tiền được trích ra từ tiền 
lời đó có thể được giữ lại và dùng để trả cho chi phí phát hành công 
khố phiếu trước khi chuyển vào Quỹ Tổng Quát.

79796. Chiếu theo Chương 4 (bắt đầu từ Đoạn 16720) trong 
Mục 3 của Phần 4 trong Tựa Đề 2 của Bộ Luật Chính Quyền, chi 
phí phát hành công khố phiếu sẽ được trả đủ bằng tiền bán công 
khố phiếu, kể cả tiền lời, nếu có. Trong trường hợp chi phí phát hành 

công khố phiếu không được trả bằng tiền lời thu được từ việc bán 
công khố phiếu, thì những chi phí này sẽ được chia theo tỷ lệ bởi 
mỗi một chương trình được tài trợ qua phần này bằng việc bán công 
khố phiếu thích ứng.

79797. Công khố phiếu được phát hành và bán chiếu theo phần 
này có thể được hoàn trả chiếu theo Điều 6 (bắt đầu từ Đoạn 16780) 
của Chương 4 Mục 3 của Phần 4 trong Tựa Đề 2 của Bộ Luật Chính 
Quyền, vốn là một phần của Luật Công Khố Phiếu Mang Trách 
Nhiệm Tổng Quát của Tiểu Bang. Sự phê chuẩn của các cử tri của 
tiểu bang cho việc phát hành công khố phiếu chiếu theo phần này 
sẽ bao gồm phê chuẩn việc phát hành bất cứ công khố phiếu nào 
được phát hành để hoàn trả bất cứ công khố phiếu nào lúc đầu được 
phát hành chiếu theo phần này hoặc bất cứ công khố phiếu hoàn 
trả nào phát hành trước đó.

79798. Tiền bán công khố phiếu được phần này cho phép không 
phải là "tiền thu thuế" như từ ngữ này được sử dụng trong Điều 
XIII B của Hiến Pháp California, và việc chi dụng tiền này không 
phải lệ thuộc vào những giới hạn áp đặt bởi điều đó.
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Các Kỳ Bầu Cử tại California
Luật California đòi hỏi rằng tất cả các ứng cử viên ứng cử vào chức vụ do cử tri đề cử phải được để 
tên cùng trong một lá phiếu. Chức vụ do cử tri đề cử là những chức vụ trong lập pháp tiểu bang, 
chức vụ trong quốc hội Hoa Kỳ, và chức vụ trong hiến pháp tiểu bang.
Trong cả hai kỳ bầu cử sơ bộ công khai và tổng tuyển cử, quý vị có thể bầu cho bất kỳ ứng cử viên 
nào, bất kể đảng đã chọn mà quý vị cho biết trong đơn ghi danh bầu cử của quý vị. Trong kỳ bầu cử 
sơ bộ, hai ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất—bất kể đảng đã chọn—sẽ tranh cử trong kỳ 
tổng tuyển cử. Nếu có một ứng cử viên nhận được đa số phiếu bầu (50 phần trăm + 1), thì vẫn phải 
tổ chức kỳ tổng tuyển cử. Cho dù nếu chỉ có hai ứng cử viên cho một chức vụ trong kỳ bầu cử sơ bộ 
công khai, vẫn phải tổ chức kỳ tổng tuyển cử cho chức vụ đó.
Hệ thống bầu cử sơ bộ công khai của California không áp dụng cho những ứng cử viên tranh cử vào 
chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ, ủy ban trung ương quận, hay những chức vụ địa phương.
Luật California đòi hỏi những chi tiết sau đây phải được in trong thông báo này.

Các Chức Vụ Do Cử Tri Đề Cử
Các chính đảng không được quyền đề cử chính thức ứng cử viên cho những chức vụ do cử tri đề cử 
trong kỳ bầu cử sơ bộ. Ứng cử viên được đề cử vào chức vụ do cử tri đề cử trong kỳ bầu cử sơ bộ là 
người được người dân đề cử và không phải là người được bất cứ đảng nào đề cử chính thức trong kỳ 
tổng tuyển cử. Ứng cử viên được đề cử vào chức vụ do cử tri đề cử phải có đảng mà người đó đã 
chọn, hay là không có đảng đã chọn, được ghi trên lá phiếu, nhưng phần chỉ định đảng đã chọn 
hoàn toàn là do ứng cử viên chọn và chỉ được ghi trong phần thông tin cho cử tri mà thôi. Nó không 
có nghĩa là ứng cử viên đó được đề cử hay được ủng hộ bởi đảng được chỉ định, hoặc là có sự gia 
nhập giữa đảng và ứng cử viên đó, và không có ứng cử viên nào được cử tri đề cử được xem như là 
ứng cử viên được đề cử chính thức của bất cứ chính đảng nào. Trong tập sách lá phiếu mẫu của 
quận, các đảng có thể liệt kê danh sách ứng cử viên cho những chức vụ do cử tri đề cử là người nhận 
được sự ủng hộ chính thức của đảng đó.
Bất cứ cử tri nào cũng đều có thể bầu cho ứng cử viên vào một chức vụ do cử tri đề cử, nếu họ đáp 
ứng những điều kiện cần thiết khác để bầu cho chức vụ đó. Hai người nhận được nhiều phiếu bầu 
nhất trong kỳ bầu cử sơ bộ sẽ được tranh cử vào chức vụ do cử tri đề cử trong kỳ tổng tuyển cử cho 
dù nếu cả hai ứng cử viên có cùng sự chỉ định của một đảng mà họ chọn. Không đảng nào được 
quyền có ứng cử viên với sự chỉ định của đảng đã chọn được tranh cử trong kỳ tổng tuyển cử, trừ 
khi ứng cử viên đó là một trong hai ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong kỳ bầu cử sơ 
bộ.

Chức Vụ Không Đảng Phái
Các chính đảng không được quyền đề cử ứng cử viên vào những chức vụ không đảng phái trong kỳ 
bầu cử sơ bộ, và ứng cử viên trong kỳ bầu cử sơ bộ không phải là người được đề cử chính thức của 
bất cứ đảng nào cho chức vụ đó trong kỳ tổng tuyển cử. Ứng cử viên được đề cử vào chức vụ không 
đảng phái không được chỉ định vào đảng mà người đó đã chọn, hay là không có đảng đã chọn, trên 
lá phiếu. Hai người nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong kỳ bầu cử sơ bộ sẽ tranh cử trong kỳ tổng 
tuyển cử cho chức vụ không đảng phái.
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Thủ Tục Bầu Cử: Thẩm Phán Tòa Tối Cao Pháp Viện
Muốn biết thêm chi tiết về Thẩm Phán Tòa Tối Cao Pháp Viện và Thẩm Phán Tòa Kháng Án, 
hãy vào www.courts.ca.gov.

Luật California đòi hỏi những chi tiết sau đây phải được in trong thông báo này.

Theo Hiến Pháp California, các thẩm phán Tòa Tối Cao Pháp Viện và tòa kháng án phải được 
cử tri xác nhận. Người dân bỏ phiếu "thuận" hoặc "chống" việc lưu giữ mỗi thẩm phán. Các 
chức vụ tư pháp này không đảng phái.

Trước khi một người có thể trở thành thẩm phán tòa kháng án, Thống Đốc phải đệ trình tên 
ứng cử viên cho Ủy Ban Đánh Giá Người Được Đề Cử Vào Ngành Tư Pháp, là hội đồng bao 
gồm các công dân và luật sư. Ủy ban sẽ duyệt xét kỹ lưỡng về quá trình và khả năng của ứng 
cử viên, thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng, và kế đến chuyển kết quả đánh giá của ứng 
cử viên cho Thống Đốc.

Sau đó Thống Đốc duyệt lại kết quả đánh giá của ủy ban và chính thức đề cử ứng cử viên đó, 
khả năng của người đó phải được công chúng nhận xét trước khi được Ủy Ban Bổ Nhiệm 
Ngành Tư Pháp xem xét và tái duyệt. Ủy ban này gồm Chánh Thẩm California, Tổng Chưởng 
Lý California, và Chánh Thẩm thâm niên của Tòa Kháng Án. Ủy Ban Bổ Nhiệm Tư Pháp sau 
đó phải xác nhận hoặc bác bỏ người được đề cử. Chỉ khi nào được xác nhận thì người được 
đề cử mới trở thành thẩm phán.

Sau khi xác nhận, thẩm phán được tuyên thệ nhậm chức và phải được cử tri bầu trong kỳ bầu 
thống đốc kế tiếp, và từ đó trở về sau khi kết thúc mỗi nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ theo quy định của 
Hiến Pháp California cho các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện và tòa kháng án là 12 năm. Các 
thẩm phán được Ủy Ban Bổ Nhiệm Tư Pháp xác nhận chỉ cho đến kỳ bầu thống đốc kế tiếp, 
vào lúc đó họ phải tranh cử để được lưu giữ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, nếu còn, 
của người tiền nhiệm, sẽ là bốn hoặc tám năm. (Bộ Luật Bầu Cử đoạn 9083)
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Quận Alameda
(510) 272-6933 hoặc (510) 272-6973
www.acgov.org/rov
Quận Alpine
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov
Quận Amador
(209) 223-6465
www.amadorgov.org
Quận Butte
(530) 538-7761 hoặc 
(800) 894-7761 (Quận Butte mà thôi)
http://buttevotes.net
Quận Calaveras
(209) 754-6376
www.elections.calaverasgov.us
Quận Colusa
(530) 458-0500 hoặc (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections
Quận Contra Costa
(925) 335-7800 hoặc (925) 335-7874
www.cocovote.us
Quận Del Norte
(707) 464-7216
www.co.del-norte.ca.us
Quận El Dorado
(530) 621-7480 hoặc (800) 730-4322
www.edcgov.us/elections
Quận Fresno
(559) 600-VOTE (8683)
www.co.fresno.ca.us/elections
Quận Glenn
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/govt/departments/
elections
Quận Humboldt
(707) 445-7481
www.co.humboldt.ca.us/election
Quận Imperial
(760) 482-4226 hoặc (760) 482-4285
www.co.imperial.ca.us/elections
Quận Inyo
(760) 878-0224 hoặc (760) 878-0410
www.inyocounty.us/Recorder/
Clerk-Recorder.html
Quận Kern
(661) 868-3590
www.co.kern.ca.us/elections
Quận Kings
(559) 852-4401
www.countyofkings.com
Quận Lake
(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us/Government/Directory/
Rov.htm
Quận Lassen
(530) 251-8217 hoặc (530) 251-8352
www.lassencounty.org
Quận Los Angeles
(800) 815-2666
www.lavote.net

Quận Madera
(559) 675-7720 hoặc (800) 435-0509
www.madera-county.com
Quận Marin
(415) 473-6456
www.marinvotes.org
Quận Mariposa
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org
Quận Mendocino
(707) 234-6819
www.co.mendocino.ca.us/acr
Quận Merced
(209) 385-7541 hoặc (800) 561-0619
www.mercedelections.org
Quận Modoc
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us
Quận Mono
(760) 932-5537 hoặc (760) 932-5534
www.monocounty.ca.gov
Quận Monterey
(831) 796-1499 hoặc (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us
Quận Napa
(707) 253-4321 hoặc (707) 253-4374
www.countyofnapa.org
Quận Nevada
(530) 265-1298
www.mynevadacounty.com/nc/elections
Quận Orange
(714) 567-7600
www.ocvote.com
Quận Placer
(530) 886-5650 hoặc (800) 824-8683
www.placerelections.com
Quận Plumas
(530) 283-6256
www.countyofplumas.com
Quận Riverside
(951) 486-7200
www.voteinfo.net
Quận Sacramento
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net
Quận San Benito
(831) 636-4016 hoặc (877) 777-4017
www.sbcvote.us
Quận San Bernardino
(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com
Quận San Diego
(858) 565-5800 hoặc (800) 696-0136
www.sdvote.com
Quận San Francisco
(415) 554-4375
www.sfelections.org
Quận San Joaquin
(209) 468-2885
www.sjcrov.org

Quận San Luis Obispo
(805) 781-5228 hoặc (805) 781-5080
www.slovote.com
Quận San Mateo
(650) 312-5222
www.shapethefuture.org
Quận Santa Barbara
(800) SBC-VOTE hoặc (805) 568-2200
www.sbcvote.com
Quận Santa Clara
(408) 299-VOTE (8683)
www.sccvote.org
Quận Santa Cruz
(831) 454-2060 hoặc (866) 282-5900
www.votescount.com
Quận Shasta
(530) 225-5730
www.elections.co.shasta.ca.us
Quận Sierra
(530) 289-3295
www.sierracounty.ca.gov
Quận Siskiyou
(530) 842-8084 hoặc 
(888) 854-2000 EXT. 8084
www.sisqvotes.org
Quận Solano
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections
Quận Sonoma
(707) 565-6800 hoặc (800) 750-VOTE (8683)
vote.sonoma-county.org
Quận Stanislaus
(209) 525-5200
www.stanvote.com
Quận Sutter
(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections
Quận Tehama
(530) 527-8190 hoặc (530) 527-0454
www.co.tehama.ca.us
Quận Trinity
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org
Quận Tulare
(559) 624-7300 hoặc (559) 624-7302
www.tularecounty.ca.gov/registrarofvoters
Quận Tuolumne
(209) 533-5570
www.tuolumnecounty.ca.gov
Quận Ventura
(805) 654-2664
venturavote.org
Quận Yolo
(530) 666-8133 hoặc (800) 649-9943
www.yoloelections.org
Quận Yuba
(530) 749-7855
www.yubaelections.org
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1. Quý vị được quyền bầu lá phiếu nếu quý vị 
là cử tri đã ghi danh hợp lệ.

 Cử tri ghi danh hợp lệ nghĩa là công dân Hoa 
Kỳ cư ngụ tại tiểu bang này, đủ 18 tuổi và không 
bị tù hoặc bị quản chế vì án đại hình, và đã ghi 
danh đi bầu tại địa chỉ cư ngụ hiện thời của 
mình.

2. Quý vị được quyền bầu lá phiếu tạm thời 
nếu trong danh sách bầu cử không có tên 
của quý vị.

3. Quý vị được quyền bầu lá phiếu nếu quý vị 
đã đến và đứng xếp hàng tại phòng phiếu 
trước giờ phòng phiếu đóng cửa.

4. Quý vị được quyền bầu lá phiếu kín mà không 
sợ bị hăm dọa.

5. Quý vị được quyền xin lá phiếu mới nếu, trước 
khi bầu lá phiếu của quý vị, quý vị tin rằng 
mình đã lỡ làm sai.

 Nếu vào bất cứ lúc nào trước khi quyết định bầu 
lá phiếu, quý vị cảm thấy mình đã làm sai, quý 
vị có quyền đổi lại lá phiếu sai đó để lấy một lá 
phiếu mới. Cử tri bầu bằng thư cũng có thể xin 
và được cấp một lá phiếu mới nếu họ trả lại lá 
phiếu bị hư cho viên chức bầu cử trước khi 
phòng phiếu đóng cửa vào ngày bầu cử.

6. Quý vị được quyền nhờ người giúp 
để bầu lá phiếu, nếu quý vị không thể 
tự bầu mà không có người giúp.

7. Quý vị được quyền hoàn lại lá phiếu đã bầu 
bằng thư tại bất cứ khu bầu cử nào trong quận.

8. Quý vị được quyền nhận tài liệu bầu cử bằng 
một ngôn ngữ khác, nếu có đủ số người trong 
khu bầu cử của quý vị để đòi hỏi phải in bằng 
ngôn ngữ đó.

9. Quý vị được quyền hỏi về thủ tục bầu cử và 
được quan sát tiến trình bầu cử.

 Quý vị được quyền hỏi hội đồng khu bầu cử và 
các nhân viên bầu cử về thủ tục bầu cử và được 
giải đáp hoặc chuyển qua cho nhân viên thích 
ứng để giải đáp. Tuy nhiên, nếu quý vị hỏi quá 
nhiều khiến họ không thể thi hành nhiệm vụ 
của họ, thì hội đồng hoặc các nhân viên bầu cử 
có thể ngưng trả lời những câu hỏi đó.

10. Quý vị được quyền báo cáo bất cứ những hoạt 
động nào bất hợp pháp hoặc gian lận cho viên 
chức bầu cử tại địa phương hoặc Văn Phòng 
Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

Nếu quý vị tin rằng quý vị bị từ chối bất cứ những quyền nào nêu trên,  

hoặc nếu quý vị biết có sự gian lận hay hành vi sai trái về bầu cử, xin gọi 

cho Đường Dây Báo Cáo Bầu Cử của Tổng Thư Ký Tiểu Bang ở số điện thoại kín miễn phí (800) 339-8163.

Các chi tiết trong chứng thư ghi danh bầu cử của quý vị sẽ được viên chức bầu cử sử dụng để gởi đến quý vị 
những tin tức chính thức về tiến trình bầu cử, thí dụ như địa điểm bỏ phiếu của quý vị và những vấn đề cũng 
như các ứng cử viên sẽ in trong lá phiếu. Sử dụng những chi tiết ghi danh bầu cử cho mục đích thương mại 
bị luật nghiêm cấm và là phạm tội tiểu hình. Những chi tiết về bầu cử có thể được cung cấp cho ứng cử viên 
ứng cử vào chức vụ, cho ủy ban về dự luật được đưa vào lá phiếu, hoặc cho người khác với những mục đích 
về bầu cử, nghiên cứu, báo chí, chính trị, hoặc chính quyền, theo như quyết định của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. 
Số bằng lái và số an sinh xã hội, hoặc chữ ký của quý vị ghi trong đơn ghi danh bầu cử, không được tiết lộ cho 
những mục đích này. Nếu quý vị có thắc mắc về việc sử dụng những chi tiết về bầu cử hoặc muốn báo cáo sự 
nghi ngờ về việc sử dụng sai mục đích những chi tiết này, xin gọi cho Đường Dây Báo Cáo Bầu Cử của Tổng 
Thư Ký Tiểu Bang ở số (800) 339-8163.

Những cử tri nào đang trong hoàn cảnh bị đe dọa đến tính mạng được hợp lệ để bỏ phiếu theo cách kín đáo. 
Muốn biết thêm chi tiết, hãy liên lạc với chương trình An Toàn Tại Nhà của Tổng Thư Ký Tiểu Bang ở số điện 
thoại miễn phí (877) 322-5227 hoặc vào www.sos.ca.gov.

Các Quyền của Cử Tri



SÁCH BỔ TÚC

TẬP SÁCH HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC VỀ BẦU CỬ

Hạn chót ghi danh đi bầu
Thứ Hai, ngày 20 tháng Mười, 2014

Hãy nhớ đi bầu!
Thứ Ba, ngày 4 tháng Mười Một, 2014
Các phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối

Trong tập sách này có những chi tiết về 

Dự Luật 1, là dự luật được thêm vào lá phiếu 

sau khi tập sách hướng dẫn bầu cử thứ nhất đã in.

California Secretary of State
Elections Division
1500 11th Street
Sacramento, CA 95814
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To reduce election costs, the State mails only one guide to each voting household. 

For additional copies of the Voter Information Guide in 
English, please contact your county elections office or call 
(800) 345-VOTE (8683). For TTY/TDD, call (800) 833-8683.

Para obtener copias adicionales de la Guía de Información 
para el Votante en español, póngase en contacto  
con la oficina electoral de su condado o llame al  
(800) 232-VOTA (8682).

如需索取額外的中文選民資訊指南，請與您的縣立

選舉辦事處聯繫或致電(800) 339-2857。

ihndI maoM matdata jaanakarI maaga-diSa-ka kI Aitir> p`ityaaM p`aPt 
krnao ko ilaeÊ Ìpyaa Apnao ka]MTI caunaava kayaa-laya sao saMpk- kroM yaa 
[sa naMbar pr Ôaona kroM (888) 345-2692.

投票情報ガイドの日本語版をご希望の場合は、 
最寄の郡選挙事務所にお問い合わせになるか  
(800) 339-2865にお電話ください。

sMrab’sMeNAbEnÄm «nB&támanENnaMG~keVHeq~at CaPasaExμr 
sUmTak’Tgkariyal&yeVHeq~at exanFIrbs’G~k ÉTUrs&Bæ 
(888) 345-4917.
한국어로 된 유권자 정보 지침의 사본이 추가로 필요할 
경우 해당 카운티 선거관리 사무실로 연락하거나 다음 
번호로 전화하십시오: (866) 575-1558

Para sa mga karagdagang kopya ng Patnubay na 
Impormasyon Para sa Botante sa Tagalog, mangyaring 
makipag-ugnayan sa opisina sa mga halalan ng inyong 
county o tumawag sa (800) 339-2957.

ส�ำหรับส�ำเนำเพิ่มเติมของคู่มือส�ำหรับผู้ออกเสียงเลือกตั้ง
เป็นภำษำไทย กรุณำติดต่อส�ำนักงำนกำรเลือกตั้ง 
ประจ�ำเทศมณฑลของคุณ หรือโทรศัพท์ถึง (855) 345-3933

Muốn có thêm Tập Hướng Dẫn Cử Tri bằng Việt Ngữ, xin 
liên lạc với văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc gọi số  
(800) 339-8163.

OSP 14 135002

www.voterguide.sos.ca.gov

Để giảm bớt chi phí bầu cử, Tiểu Bang chỉ gởi một tập sách cho mỗi gia đình đi bầu.
VIETNAMESE




