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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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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




