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• 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.

6 | Đề Tựa và Tóm Lược / Phân Tích

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 
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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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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.




