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•	 Đòi hỏi phải chuyển 1.5% tiền thu của quỹ tổng quát hằng năm vào trương mục ổn định ngân sách của tiểu bang.
•	 Đòi hỏi phải chuyển thêm tiền thu từ tiền thuế của số tiền lời từ tiền vốn của cá nhân vượt quá 8% của lợi tức quỹ 

tổng quát vào trương mục ổn định ngân sách và, dưới một số điều kiện, có quỹ dự trữ dành riêng cho trường học 
K–14.

•	 Đòi hỏi phải sử dụng một nửa số tiền thu của trương mục ổn định ngân sách để trả nợ và các khoản nợ không có 
tiền trả của tiểu bang.

•	 Cho phép sử dụng giới hạn những ngân khoản này trong trường hợp khẩn cấp hoặc nếu ngân sách tiểu bang bị 
thiếu hụt.

•	 Quy định số tiền tối đa có trong trương mục ổn định ngân sách là 10% tiền thu của quỹ tổng quát, phần còn lại 
chuyển qua sử dụng cho hạ tầng cơ sở.

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:
•	 Một số khoản nợ hiện thời của tiểu bang sẽ trả được nhanh hơn, giúp tiết kiệm lâu dài cho tiểu bang.
•	 Thay đổi mức dự trữ ngân sách của tiểu bang, là điều sẽ lệ thuộc vào nền kinh tế và những quyết định trong tương 

lai bởi Thống Đốc và Lập Pháp. 
•	 Quỹ dự trữ mà một số khu học chánh giữ lại sẽ giảm xuống.
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Khái Quát
Dự Luật 2 tu chính Hiến Pháp Tiểu Bang để chấm dứt các 

điều lệ hiện tại về quỹ dự trữ ngân sách tiểu bang—Trương 
Mục Ổn Định Ngân Sách (BSA)—và thay thế bằng các điều 
lệ mới. Những điều lệ mới sẽ thay đổi cách tiểu bang trả nợ 
và để dành tiền trong quỹ dự trữ. Ngoài ra, nếu Dự Luật 2 
được thông qua, thì luật mới của tiểu bang sẽ có hiệu lực 
hầu thiết lập quỹ dự trữ ngân sách tối đa mà các khu học 
chánh có thể giữ ở cấp địa phương trong những năm tới. 
Cuối cùng, dự luật đặt ra trong Hiến Pháp đòi hỏi hiện thời 
cho ban ngân sách của Thống Đốc phải ước lượng mức thu 
và chi của Quỹ Tổng Quát tiểu bang trong tương lai. Hình 1 
tóm lược những thay đổi chính sẽ xảy ra nếu các cử tri phê 
chuẩn Dự Luật 2.

Sơ Lược Vấn Đề
Ngân Sách và Quỹ Dự Trữ Tiểu Bang

Ngân Sách Tiểu Bang. Năm nay, tiểu bang lập kế hoạch 
chi hầu như $110 tỷ từ Quỹ Tổng Quát, là trương mục 
chính của mình. Khoảng phân nửa mức chi này dành cho 

Phân Tích của Phân Tích Viên Lập Pháp
giáo dục—chủ yếu cho các trường học và trường đại học 
cộng đồng nhưng đồng thời cũng cho các trường đại học 
công lập. Hầu hết số tiền còn lại là dành cho y tế, các dịch 
vụ xã hội, và chương trình tư pháp hình sự.

Nền Kinh Tế Tác Động Đến Ngân Sách Tiểu Bang. Hình 
2 cho thấy mức thu nhập của tiểu bang từ thuế lợi tức cá 
nhân—là nguồn thu nhập lớn nhất của tiểu bang. Như 
trình bày trong hình, khi nền kinh tế bị suy thoái, thì tiền 
thu thuế này bị giảm xuống. Khi nền kinh tế được cải thiện, 
thì tiền thu thuế này tăng lên. Bởi vì tiền thu thuế và quỹ dự 
trữ quyết định số tiền tiểu bang có thể chi tiêu, do đó Lập 
Pháp thường phải có những hành động trong những năm 
kinh tế suy thoái để cân bằng ngân sách. Những hành động 
này bao gồm việc cắt giảm chi tiêu và tăng thuế.

Dự Trữ Cho "Những Lúc Khó Khăn." Chính quyền sử 
dụng quỹ dự trữ ngân sách để tiết kiệm tiền khi nền kinh tế 
hoạt động tốt. Điều này có nghĩa là tiền được để dành thay 
vì chi tiêu trong các chương trình công cộng trong suốt 
những thời điểm này. Khi nền kinh tế bị suy thoái và các 
khoản thu nhập bị sụt giảm, chính quyền sử dụng tiền mà 
họ để dành nhằm giảm bớt số tiền cắt giảm chi tiêu, tăng 

Số Phiếu Bầu Sau Cùng của Lập Pháp cho ACAx2 1 (Dự Luật 2)  
(Vấn Đề Chương 1, Số Liệu Thống Kê 2013–14, Phiên Số 2 Mở Rộng)

 Thượng Viện: Thuận 36 Chống 0
 Hạ Viện: Thuận 78 Chống 0
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thuế, và các hành động cần thiết khác để cân bằng ngân 
sách của họ. Nói cách khác, nếu chính quyền để dành nhiều 
hơn cho những khoản dự trữ khi nền kinh tế hoạt động tốt, 
chính quyền sẽ chi tiêu ít hơn trong lúc đó và có nhiều tiền 
hơn để chi tiêu khi nền kinh tế hoạt động kém. 

Dự Luật 58 của năm 2004. Tiểu bang đã có các trương 
mục dự trữ ngân sách trong nhiều năm. Vào năm 2004, các 
cử tri thông qua Dự Luật 58 để tạo ra quỹ dự trữ mới, BSA. 
Hiện nay, Dự Luật 58 đòi hỏi Thống Đốc mỗi năm phải 

quyết định là có nên cho phép 3 phần trăm thu nhập của 
Quỹ Tổng Quát được đưa vào quỹ dự trữ BSA hay không. 
Hiện thời, 3 phần trăm thu nhập của Quỹ Tổng Quát tương 
đương hơn $3 tỷ một chút. Theo Dự Luật 58, 3 phần trăm 
này là số tiền "căn bản" được chuyển vào BSA mỗi năm. 
Trong bất cứ năm nào, Thống Đốc có thể cho giảm bớt số 
tiền căn bản và chuyển vào ít hơn hoặc không chuyển gì vào 
BSA. Theo Dự Luật 58, những số tiền này tiếp tục được 
chuyển vào BSA mỗi năm cho đến khi ngân sách đạt mục 

Hình 1

Tóm Lược về Những Thay Đổi Chính Sẽ Xảy Ra 
Nếu Dự Luật 2 Được Thông Qua

Nợ Của Tiểu Bang
 • Đòi hỏi tiểu bang phải chi khoản tiền tối thiểu mỗi năm để trả cho các khoản nợ cụ thể.a

Quỹ Dự Trữ Tiểu Bang
 • Thay đổi số tiền được đưa vào trương mục dự trữ ngân sách tiểu bang (được gọi là 
Trương Mục Ổn Định Ngân Sách, hay BSA).a

 • Tăng mức tối đa của BSA.
 • Thay đổi các điều lệ khi tiểu bang có thể bỏ ít tiền hơn vào BSA.
 • Thay đổi các điều lệ để lấy tiền ra khỏi BSA.

Quỹ Dự Trữ Trường Học
 • Tạo ra quỹ dự trữ tiểu bang cho các trường học và trường đại học cộng đồng.
 • Thiết lập quỹ dự trữ tối đa mà các khu học chánh có thể giữ lại ở cấp địa phương trong những 
năm tương lai.b

a Sau 15 năm, việc trả nợ theo Dự Luật 2 trở thành không bắt buộc. Các số tiền khác lẽ ra phải chi trả cho các khoản nợ cụ 
thể thay vì vậy sẽ được đưa vào BSA. 

b Thay đổi này do luật tiểu bang có liên quan có hiệu lực nếu Dự Luật 2 được thông qua.
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Lưu Ý: Điều chỉnh theo lạm phát. Phản ảnh sự ước lượng trong kế hoạch ngân sách 2014–15 của tiểu bang.
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tiêu tối đa, hiện thời tương đương với $8 tỷ. (Do đó, sẽ cần 
ba năm để số tiền căn bản được chuyển vào trương mục của 
BSA để đạt đến mức tối đa của trương mục này.) 

Tiểu bang có thể lấy tiền ra khỏi BSA với đa số phiếu bầu 
của Lập Pháp. Hiện thời, không có giới hạn về số tiền tiểu 
bang có thể lấy ra khỏi BSA trong một năm riêng. 

Những Ảnh Hưởng của Sự Suy Thoái về Quỹ Dự Trữ 
Ngân Sách của Tiểu Bang. Sự suy thoái kinh tế tệ hại nhất 
kể từ những năm 1930 đã bắt đầu vào năm 2007, gây ra sự 
suy thoái nghiêm trọng. Trong nhiều năm, tiểu bang đã có 
những vấn đề lớn về ngân sách và đã thực hiện nhiều hành 
động để cân bằng ngân sách. Do những vấn đề về ngân sách 
này, các thống đốc của California quyết định không chuyển 
tiền vào BSA. California không có quỹ dự trữ ngân sách tiểu 
bang nào trong nhiều năm. Năm nay, đây là lần đầu kể từ 
lúc suy thoái, Thống Đốc quyết định chuyển tiền vào BSA. 

Thuế Từ Tiền Lời. Là một phần của thuế lợi tức cá nhân, 
tiểu bang đánh thuế "từ tiền lời." Thuế từ tiền lời là số lợi 
nhuận khi người đó bán cổ phần và các loại tài sản khác. 
Hình 3 cho thấy tiền thu từ thuế lợi tức cá nhân mà tiểu 
bang đã thu được do thuế từ tiền lời. Bởi vì giá cổ phần và 
giá bất động sản có thể thay đổi nhiều từ năm này qua năm 
khác, do đó tiền thu thuế từ tiền lời này thay đổi đáng kể. 

Quỹ Dự Trữ Trường Học 
Chi Tiêu Của Tiểu Bang vào Các Trường Học và Trường 

Đại Học Cộng Đồng. Các dự luật trước đây được thông qua 
bởi các cử tri nói chung đòi hỏi tiểu bang phải cung cấp 

khoản tiền tối thiểu hàng năm cho các trường học và 
trường đại học cộng đồng. Số tiền này có khuynh hướng 
tăng cùng với nền kinh tế và số lượng học sinh sinh viên. 
Trong hầu hết các trường hợp, số tiền mà các trường học và 
trường đại học cộng đồng nhận được từ tiểu bang tạo thành 
một phần lớn trong tổng thu nhập của họ. Điều này có 
nghĩa là những quyết định được thực hiện bởi tiểu bang có 
thể có ảnh hưởng lớn đối với họ. Tiểu bang không có quỹ 
dự trữ cụ thể cho các trường học và trường đại học cộng 
đồng.

Quỹ Dự Trữ Của Khu Học Chánh Địa Phương. Luật tiểu 
bang đòi hỏi các khu học chánh giữ lại quỹ dự trữ tối thiểu, 
mặc dù nhiều khi giữ lại các khoản dự trữ lớn hơn nhiều 
các mức tối thiểu này. Đối với hầu hết các khu học chánh, 
quỹ dự trữ tối thiểu thay đổi từ 1 đến 5 phần trăm của ngân 
sách hàng năm, phụ thuộc vào mức cỡ của họ. Các khu học 
chánh để dành tiền trong quỹ dự trữ vì nhiều lý do, như là 
trả tiền cho các khoản chi lặt vặt lớn (như là thay sách giáo 
khoa) và giải quyết tình trạng bất ổn về tài trợ của tiểu bang 
trong tương lai.

Nợ Của Tiểu Bang
Nợ của tiểu bang tổng cộng khoảng $300 tỷ. Số tiền này 

bao gồm nợ hạ tầng cơ sở—như là xa lộ, trường học, và các 
dự án về lụt và cung cấp nước. Nó còn bao gồm những 
khoản nợ sau:

•	 Hưu Bổng và Quyền Lợi Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho 
Người Về Hưu. Dựa trên các ước lượng chính thức, 
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Hình 3

Tiền Thu Thuế Từ Tiền Lời Thay Đổi Nhiều Từ Năm Này Qua Năm Khác

Quỹ Tổng Quát (Tính Theo Tiền Tỷ)

Lưu Ý: Điều chỉnh theo lạm phát.
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tiểu bang nợ khoảng $150 tỷ tiền hưu bổng và 
quyền lợi bảo hiểm sức khỏe cho người về hưu mà 
các công chức được hưởng. Tiểu bang đã chi vài tỷ 
mỹ kim mỗi năm để trả cho các chi phí này, vốn 
phải được hoàn toàn trả dứt trong những thập niên 
tới. Chi phí để trả cho các quyền lợi này nói chung 
sẽ trở nên nhiều hơn khi tiểu bang càng phải chờ 
đợi lâu hơn để trả nợ. 

•	 Nợ đối với Chính Quyền Địa Phương và Các 
Trương Mục Khác của Tiểu Bang. Tiểu bang cũng 
nợ chính quyền địa phương vài tỷ mỹ kim (thí dụ 
như các khu học chánh, quận, và thành phố) và các 
trương mục khác của tiểu bang.

Đề Nghị
Dự Luật 2 tu chính Hiến Pháp Tiểu Bang để thay đổi nợ 

của tiểu bang và các áp dụng cho quỹ dự trữ. Hình 4 so 
sánh luật hiện hành với những thay đổi chính sẽ được thực 
hiện nếu Dự Luật 2 được thông qua.

Nợ Của Tiểu Bang
Đòi Hỏi Chi Tiêu để Trả Các Khoản Nợ Hiện Tại Của 

Tiểu Bang. Dự Luật 2 đòi hỏi tiểu bang chi một số tiền tối 
thiểu mỗi năm để trả (1) các khoản nợ cho hưu bổng và 
quyền lợi bảo hiểm sức khỏe của người về hưu và (2) các 
khoản nợ cụ thể đối với chính quyền địa phương và các 
trương mục khác của tiểu bang. (Ngân quỹ chi cho hưu 
bổng và chi phí bảo hiểm sức khỏe cho người về hưu đã 
được đòi hỏi bởi luật.) Nói rõ hơn, trong 15 năm tới, dự luật 
đòi hỏi tiểu bang chi ít nhất là 0.75 phần trăm thu nhập của 
Quỹ Tổng Quát mỗi năm để trả các khoản nợ này. Hiện 
thời, 0.75 phần trăm thu nhập tương đương với $800 
triệu—số tiền sẽ tăng theo thời gian.

Ngoài ra, khi tiền thu thuế của tiểu bang từ thuế tiền lời 
cao hơn trung bình, Dự Luật 2 sẽ đòi hỏi tiểu bang chi một 
số tiền thu cao hơn trung bình này cho các khoản nợ của 
tiểu bang. Giữa năm 2001–02 và 2013–14, tiền thu thuế từ 
tiền lời cao hơn mức trung bình khoảng gấp rưỡi. Tổng số 
tiền mà tiểu bang phải chi cho các khoản nợ trong bất kỳ 
năm nào có thể thay đổi đáng kể. Chẳng hạn, trong những 
năm tiền thu thuế từ tiền lời ít hơn, tiểu bang sẽ chi $800 
triệu để trả nợ chiếu theo dự luật này. Trong những năm có 
tiền thu thuế từ tiền lời nhiều hơn, tổng số tiền có thể lên 
đến $2 tỷ hoặc nhiều hơn.

Những khoản thanh toán nợ sẽ trở thành không bắt buộc 
sau 15 năm. Nếu Lập Pháp chọn không trả các khoản nợ 
này sau 15 năm, Dự Luật 2 đòi hỏi rằng tiền được chuyển 
vào BSA của tiểu bang thay vì, như đã trình bày ở dưới.

Quỹ Dự Trữ Tiểu Bang
Thay Đổi Số Tiền Căn Bản Được Chuyển Vào BSA. Mỗi 

năm trong 15 năm tới, số tiền căn bản được chuyển vào 

BSA sẽ giống như số tiền mà tiểu bang phải chi để trả nợ, 
như đã nói trên. Nói rõ hơn, số tiền căn bản sẽ thay đổi từ 
khoảng $800 triệu (theo thời giá hiện tại) khi tiền thu từ 
tiền thu thuế bởi tiền lời ít hơn và lên đến $2 tỷ hoặc hơn 
khi tiền thu từ tiền thu thuế bởi tiền lời nhiều hơn. (Có thể 
phải cần hai năm sau khi tiểu bang thông qua ngân sách 
hàng năm để có được thông tin đúng về mức thu nhập thuế 
từ tiền thu thuế bởi tiền lời thực sự của ngân sách đó. Theo 
Dự Luật 2, tiểu bang sẽ phải bảo đảm rằng các khoản tiền 
gửi trong BSA cho biết tin mới nhất về thuế từ tiền lời.)

Số Tiền Căn Bản Có Thể Được Giảm Bớt Trong Một Số 
Trường Hợp. Dự Luật 2 thay đổi các điều lệ hầu cho phép 
tiểu bang chuyển ít hơn số tiền căn bản vào BSA. Nói rõ 
hơn, tiểu bang có thể chuyển ít hơn số tiền căn bản vào BSA 
chỉ khi Thống Đốc tuyên bố là "tình trạng khẩn cấp về ngân 
sách." Lập Pháp phải đồng ý chuyển ít tiền hơn vào BSA. 
Thống Đốc có thể tuyên bố là tình trạng khẩn cấp về ngân 
sách chỉ khi: 

•	 Có thiên tai xảy ra, như là lũ lụt hoặc động đất. 
•	 Không có đủ tiền sẵn có để giữ cho Quỹ Tổng Quát 

chi tiêu ở mức cao nhất trong ba năm qua (điều 
chỉnh cho những thay đổi về dân số của tiểu bang 
và chi phí sinh hoạt).

Thay Đổi Các Điều Lệ để Lấy Tiền Ra Khỏi BSA. Tiểu 
bang có thể lấy tiền ra khỏi BSA với đa số phiếu bầu của 
Lập Pháp, nhưng điều này chỉ có thể xảy ra khi Thống Đốc 
tuyên bố là tình trạng khẩn cấp về ngân sách như đã nói 
trên. Dự Luật 2 cũng giới hạn số tiền tiểu bang có thể lấy ra 
khỏi BSA. Nói rõ hơn, tiểu bang chỉ có thể lấy ra số tiền cần 
thiết cho thiên tai hoặc tiếp tục chi tiêu ở mức cao nhất 
trong ba năm qua—điều chỉnh cho dân số và chi phí sinh 
hoạt. Ngoài ra, nếu không có tình trạng khẩn cấp về ngân 
sách trong năm trước, tiểu bang không thể lấy ra nhiều hơn 
phân nửa số tiền trong BSA. Tất cả tiền có thể được lấy ra 
khỏi BSA trong năm thứ hai kế tiếp khi có tình trạng khẩn 
cấp về ngân sách. 

Tăng Mức Tối Đa của BSA. Tiểu bang sẽ đưa tiền vào 
BSA cho đến khi tổng số tiền đạt đến mức tối đa khoảng 10 
phần trăm thu nhập của Quỹ Tổng Quát—hiện thời tương 
đương khoảng $11 tỷ. Một khi tiền trong BSA đạt đến mức 
tối đa, thay vì số tiền được đưa vào BSA sẽ được sử dụng để 
xây dựng và bảo trì hạ tầng cơ sở.

Quỹ Dự Trữ Trường Học
Tạo Ra Quỹ Dự Trữ Của Tiểu Bang cho Các Trường Học. 

Khi tiền thu thuế của tiểu bang từ thuế tiền lời cao hơn 
trung bình và một số điều kiện khác được đáp ứng, một số 
tiền thuế từ tiền lời sẽ được đưa vào quỹ dự trữ mới của tiểu 
bang dành cho các trường học được tạo ra bởi Dự Luật 2. 
Trước khi tiền được đưa vào quỹ dự trữ này, tiểu bang sẽ 
phải bảo đảm rằng số tiền được chi cho các trường học và 
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trường đại học cộng đồng tăng cùng với số lượng học sinh 
sinh viên và chi phí sinh hoạt. Tiểu bang có thể chi tiền 
ngoài quỹ dự trữ này để giảm bớt sự ảnh hưởng của các 
tình huống khó khăn về ngân sách tại các trường học và 
trường đại học cộng đồng. Mặc dù Dự Luật 2 thay đổi khi 
tiểu bang chi tiền cho các trường học và trường đại học 
cộng đồng, Dự Luật không trực tiếp thay đổi tổng số tiền chi 
tiêu của tiểu bang dành cho các trường học và trường đại 
học cộng đồng.

Đạo Luật Mới Thiết Lập Mức Tối Đa cho Quỹ Dự Trữ 
của Khu Học Chánh. Nếu dự luật này được thông qua, luật 
mới của tiểu bang sẽ có hiệu lực hầu ấn định số tiền dự trữ 
tối đa mà các khu học chánh có thể giữ ở cấp địa phương. 
(Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các trường đại học 
cộng đồng.) Đối với hầu hết các khu học chánh, số tiền tối 
đa của quỹ dự trữ địa phương theo luật mới này sẽ từ 3 đến 
10 phần trăm của ngân sách hàng năm, phụ thuộc vào mức 
cỡ của họ. Luật mới này sẽ chỉ áp dụng trong một năm sau 

Hình 4

So Sánh về Luật Hiện Hành và Những Thay Đổi Chính nếu Dự Luật 2 Được Thông Qua

Luật Hiện Hành
Những Thay Đổi Được Thực Hiện 

nếu Dự Luật 2 Thông Qua

Nợ Của Tiểu Bang
Đòi hỏi chi thêm về các khoản nợ 

hiện thời của tiểu bang mỗi năm a
Không có.b Tối thiểu $800 triệu. Lên đến $2 tỷ hoặc 

nhiều hơn khi tiền thu thuế từ tiền lời 
vững mạnh.c

Quỹ Dự Trữ Tiểu Bang
Số tiền căn bản đưa vào Trương Mục 

Ổn Định Ngân Sách (BSA) mỗi năm
Nhiều hơn $3 tỷ một chút. Tối thiểu $800 triệu. Lên đến $2 tỷ hoặc 

nhiều hơn khi tiền thu thuế từ tiền lời 
vững mạnh.c

Khi nào tiểu bang có thể đưa ít hơn số 
tiền căn bản vào BSA?

Bất cứ lúc nào Thống Đốc muốn. Chỉ khi Thống Đốc tuyên bố là 
"tình trạng khẩn cấp về ngân sách" và 
Lập Pháp đồng ý.d

Tiểu bang có thể lấy ra bao nhiêu 
trong BSA?

Bất kỳ số tiền nào hiện đang có. Lên đến một số tiền cần thiết cho tình 
trạng khẩn cấp của ngân sách. Không 
thể nhiều hơn phân nửa số tiền trong 
BSA nếu không có tình trạng khẩn cấp về 
ngân sách trong năm trước.

Mức tối đa của BSA $8 tỷ hoặc 5 phần trăm thu nhập 
của Quỹ Tổng Quát, tùy theo số 
nào nhiều hơn (hiện thời là $8 tỷ).

Khoảng 10 phần trăm thu nhập của Quỹ 
Tổng Quát (hiện thời khoảng $11 tỷ).

Quỹ Dự Trữ Trường Học
Quỹ dự trữ tiểu bang dành cho các 

trường học và trường đại học cộng 
đồng

Không có. Tiền sẽ được đưa vào quỹ dự trữ mới của 
tiểu bang dành cho các trường học và 
trường đại học cộng đồng trong vài năm 
khi tiền thu thuế từ tiền lời vững mạnh. 

Giới hạn về mức tối đa của quỹ dự trữ 
khu học chánh

Không có. Thiết lập quỹ dự trữ tối đa mà các 
khu học chánh có thể giữ lại ở cấp địa 
phương trong vài năm.

a Từ ngữ "nợ của tiểu bang" bao gồm các khoản nợ hưu bổng và quyền lợi về bảo hiểm sức khỏe cho người về hưu và các khoản nợ cụ thể đối với chính 
quyền địa phương và các trương mục khác của tiểu bang.

b Dự Luật 58 (2004) đòi hỏi phân nửa số tiền đưa vào BSA được sử dụng để trả cho các công khố phiếu nào đó của tiểu bang nhanh hơn. Ngân sách năm nay 
hy vọng trả được phần còn lại của những công khố phiếu đó, nghĩa là đòi hỏi này sẽ không còn áp dụng bắt đầu với ngân sách của năm tới.

c Sau 15 năm, việc trả nợ theo Dự Luật 2 trở thành không bắt buộc. Số tiền lẽ ra được trả cho các khoản nợ sau 15 năm thay vì vậy được đưa vào BSA.
d Thống Đốc có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp về ngân sách cho thiên tai hoặc tiếp tục chi tiêu ở mức cao nhất trong ba năm qua—điều chỉnh cho dân số 

và chi phí sinh hoạt.
 Lưu Ý: Số tiền nêu ra tính theo thời giá hiện nay.
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khi tiền được đưa vào quỹ dự trữ của tiểu bang dành cho 
các trường học nói trên. (Các đòi hỏi về quỹ dự trữ tối 
thiểu dành cho khu học chánh hiện hữu theo luật hiện 
hành vẫn sẽ được áp dụng. Do đó, quỹ dự trữ của khu sẽ 
phải ở giữa khoảng tối thiểu và tối đa trong những năm 
này.) Các viên chức giáo dục quận có thể miễn cho các khu 
học chánh khỏi những giới hạn này trong những tình 
huống đặc biệt, bao gồm khi các khu phải đương đầu với 
"tình huống tài khóa bất thường." Không giống như những 
thay đổi về hiến pháp sẽ có hiệu lực nếu Dự Luật 2 thông 
qua, luật mới về quỹ dự trữ của khu học chánh địa phương 
này có thể thay đổi trong tương lai bởi Lập Pháp (mà 
không cần phiếu bầu của người dân).

Tác Động Tài Khóa
Các ảnh hưởng về tài khóa của Dự Luật 2 sẽ phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố. Những yếu tố này bao gồm những chọn 
lựa mà Lập Pháp, Thống Đốc, các khu học chánh, và các 
viên chức giáo dục quận phải đưa ra để thực thi dự luật. 
Rất nhiều những tác động tài khóa của dự luật cũng sẽ 
phụ thuộc vào nền kinh tế và thuế từ tiền lời sẽ như thế 
nào trong tương lai.
Nợ Của Tiểu Bang

Có Thể Trả Nhanh Hơn Các Khoản Nợ Hiện Thời Của 
Tiểu Bang. Theo Dự Luật 2, tiểu bang có thể thực hiện việc 
trả tiền thêm cho các khoản nợ hiện thời được hơi nhanh 
hơn. Điều này có nghĩa là sẽ có ít tiền hơn cho những thứ 
khác trong ngân sách tiểu bang—bao gồm tiền cho các 
chương trình công cộng, hạ tầng cơ sở, và giảm thuế—trong 
ít nhất là 15 năm tới. Trả các khoản nợ hiện thời nhanh hơn 
sẽ giảm bớt tổng chi phí của các khoản nợ này về lâu dài. 
Điều này có nghĩa là tiểu bang có thể trả các khoản nợ ít 
hơn trong những thập niên tới, tự do dùng tiền cho những 
thứ khác trong ngân sách tiểu bang về lâu dài. 
Quỹ Dự Trữ Tiểu Bang

Ảnh Hưởng của Các Điều Lệ BSA Mới về Ngân Sách 
Tiểu Bang. Cho dù Dự Luật 2 về lâu dài sẽ làm cho quỹ dự 
trữ ngân sách của tiểu bang cao hơn hay thấp hơn còn tùy 
thuộc vào (1) nền kinh tế và tiền thu thuế từ tiền lời và 
(2) các quyết định được thực hiện bởi Lập Pháp và Thống 
Đốc hầu thực thi dự luật. Trong một số trường hợp, 
chẳng hạn, Dự Luật 2 có thể làm cho việc lấy tiền ra khỏi 
quỹ dự trữ của tiểu bang khó khăn hơn, và điều này có 
thể làm cho dự trữ trở nên nhiều hơn theo thời gian. 
Trong các trường hợp khác, dự luật này có thể cho phép 
tiểu bang đưa vào BSA ít hơn 3 phần trăm số tiền căn bản 
được nêu cụ thể trong luật hiện hành. Nếu Dự Luật 2 đem 
đến thêm nhiều tiền được đưa vào BSA trong tương lai, 
việc này có thể làm giảm bớt một số chi tiêu "lên xuống" 
của tiểu bang đã xảy ra trong quá khứ. 

Quỹ Dự Trữ Trường Học
Các Ảnh Hưởng của Quỹ Dự Trữ Tiểu Bang cho 

Trường Học. Như đã trình bày trước đó, một số điều kiện 
nào đó sẽ phải được đáp ứng trước khi tiền được đưa vào 
quỹ dự trữ của tiểu bang cho các trường học. Bởi do 
những điều kiện này, tiền sẽ không thể được đưa vào quỹ 
dự trữ của tiểu bang dành cho các trường học trong vài 
năm tới. Trong tương lai, thỉnh thoảng tiền sẽ chỉ được 
đưa vào quỹ dự trữ này—có thể trong những năm khi nền 
kinh tế hưng thịnh. Sự chi tiêu của tiểu bang vào các 
trường học và trường đại học cộng đồng sẽ thấp hơn 
trong những năm khi tiền được đưa vào quỹ dự trữ của 
tiểu bang cho trường học và cao hơn trong những năm 
sau khi tiền được lấy ra khỏi quỹ dự trữ này. 

Ảnh Hưởng trong Quỹ Dự Trữ và Chi Tiêu của Khu 
Học Chánh. Như đã thảo luận ở trên, tiền có thể sẽ không 
được đưa vào quỹ dự trữ của tiểu bang dành cho các 
trường học trong vài năm tới. Một khi tiền được đưa vào 
quỹ dự trữ này, luật mới của tiểu bang sẽ ấn định quỹ dự 
trữ tối đa mà các khu học chánh có thể giữ lại ở cấp địa 
phương. Trong quá khứ, hầu hết các khu học chánh đều 
giữ mức dự trữ cao hơn nhiều so với mức tối đa này. 

Nếu Dự Luật 2 được thông qua, các khu học chánh sẽ đáp 
ứng luật mới này theo những cách khác nhau. Một số khu có 
thể sẽ chi tiêu nhiều hơn cho tiền lương giáo viên, sách vở, 
và các chi phí khác trong những năm sau khi dự luật được 
thông qua để làm cho quỹ dự trữ của họ gần hơn với mức tối 
đa trong tương lai. Các khu khác có thể sẽ chờ cho đến sau 
khi tiền được đưa vào quỹ dự trữ của tiểu bang dành cho 
trường học và sau đó có thể (1) chi tất cả các khoản tiền lớn 
một lần để hạ thấp quỹ dự trữ của họ xuống đến mức tối đa 
hoặc (2) tìm kiếm sự miễn giảm từ các viên chức giáo dục 
quận để giữ cho quỹ dự trữ của họ trên mức tối đa. 

Do luật mới của tiểu bang, do đó các khu có thể sẽ có quỹ 
dự trữ ít hơn trong lần tới nếu kinh tế bị suy thoái. Những 
khu đó có thể phải đưa ra nhiều quyết định khó khăn hơn 
để cân bằng ngân sách của họ vào lúc đó. Nếu tiền có sẵn 
trong quỹ dự trữ của tiểu bang dành cho các trường học, 
điều đó có thể giúp các khu tránh được một số các quyết 
định khó khăn này.

Xin xem trong http://cal-access.sos.ca.gov để biết 
thêm chi tiết 

về tiền đóng góp trong kỳ tranh cử này.




