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  BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 55  

  BÁC BỎ BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 55  

TẠM THỜI CHỈ MANG NGHĨA LÀ TẠM THỜI 
Cử tri đã ủng hộ áp dụng mức thuế thu nhập và thuế mua bán cao hơn vào năm 
2012 vì Thống đốc Jerry Brown cam kết rằng đó chỉ là tạm thời. 
Ngân sách của tiểu bang đã có thặng dư, và các mức thuế tạm thời này nên được 
bãi bỏ, như những gì ngài Thống đốc đã hứa. 
DỰ LUẬT 55 SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ GÂY RA THẤT NGHIỆP 
Dự Luật 55 sẽ gây ra thất nghiệp, đóng cửa các doanh nghiệp và làm ảnh hưởng 
nền kinh tế. Dự luật này sẽ làm tăng mức thuế với các doanh nghiệp nhỏ tại 
California, và khiến họ khó khăn hơn để mang đến việc làm có thu nhập tốt. 
CHÚNG TÔI KHÔNG TIN VÀO NHỮNG CHÍNH TRỊ GIA VÀ CÁC QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT 
Các chính trị gia và nhóm quyền lợi đặc biệt biết rõ bang California KHÔNG đối mặt 
với việc cắt giảm các chương trình. Họ chỉ muốn ngân sách chính quyền dồi dào 
hơn từ việc thông qua Dự luật 55. Và họ đang sử dụng trẻ em và trường học để hù 
dọa cử tri nhằm bỏ phiếu thuận. Đừng để bị lừa. 
TRƯỜNG HỌC SẼ KHÔNG NHẬN TRỢ CẤP ĐẦY ĐỦ 
Chi tiêu cho giáo dục đã tăng đến $24.6 tỉ từ năm 2012—mức tăng đạt 52%. 
Các trường học đã được trợ cấp, và ngân sách của bang đã đạt mức cân đối. 
Chúng ta đạt mức thặng dư $2.7 tỉ và trên $9.4 tỉ trong mức dự trữ ngân sách. 

Mức thuế mới và cao hơn của Dự Luật 55 là không cần thiết. 
ĐỪNG ĐỂ BỊ ĐÁNH LỪA BỞI NHỮNG CHIẾN THUẬT HÙ DỌA, DỰ LUẬT 55 KHÔNG HỀ 
CẦN THIẾT. 
Dự toán ngân sách chính thức được thực hiện bởi Phân tích viên lập pháp không 
đảng phái của tiểu bang cho thấy mức thuế cao hơn là KHÔNG cần thiết để cân dối 
ngân sách và trợ cấp đầy đủ cho trường học.  
California có thể trợ cấp về giáo dục, chăm sóc y tế và chính quyền tiểu bang 
không cần áp dụng mức thuế mới hoặc cao hơn. 
BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 55 

JON COUPAL, Chủ tịch
Hội Người Dân Đóng Thuế Howard Jarvis 
TOM SCOTT, Giám đốc Điều hành Tiểu bang
Liên Đoàn Thương Nghiệp Độc Lập Toàn Quốc—California 
TERESA CASAZZA, Chủ tịch
Hội Người Dân Đóng Thuế California 

Dự luật 55 ngăn chặn việc cắt giảm hàng tỉ đô la trong ngân sách mà không 
làm tăng thuế bằng cách đảm bảo người giàu tại bang California tiếp tục san sẻ 
phần đóng góp của họ. Dự luật 55 yêu cầu vấn đề trách nhiệm và minh bạch phải 
nghiêm ngặt để đảm bảo ngân quỹ được chi cho lớp học. Chúng ta không thể tái 
diễn giai đoạn cắt giảm và sa thải giáo viên hàng loạt nữa. 
Sự Kiện 1: Dự luật 55 sẽ không tăng thuế cho bất kỳ ai. 
• Không tăng thuế cho bất kỳ ai. Dự luật 55 vẫn giữ nguyên mức thuế thu nhập 
hiện nay với những cặp vợ chồng có thu nhập trên $500,000 một năm. • Chỉ áp 
dụng với những người giàu nằm trong tiêu chuẩn tại bang Calìfornia, đảm bảo họ 
vẫn tiếp tục san sẻ phần đóng góp của họ về thuế. • Giảm mức thuế mua bán. Theo 
Dự luật 55 tất cả mức thuế mua bán tại bang California đều được giảm. 
Sự Kiện 2: Dự luật 55 yêu cầu vấn đề minh bạch và trách nhiệm phải nghiêm ngặt 
để đảm bảo ngân quỹ được chi cho lớp học. 
• Tiền được chi cho các trường học tại địa phương và giới Lập pháp không thể can 
thiệp vào. Các yêu cầu nghiêm ngặt về trách nhiệm đảm bảo cho nguồn ngân quỹ 
dành cho giáo dục sẽ đến được các lớp học, mà không mất chi phí cho chế độ quan 
liêu hoặc hành chánh. Cho phép truy tố hình sự nếu sử dụng tiền sai mục đích.  
• Các yêu cầu về thanh tra bắt buộc và minh bạch nghiêm ngặt. Các khu học chánh 
tại địa phương phải nộp trực tuyến sổ sách kế toán thường niên để đảm bảo người 
dân của bang California nắm rõ nguồn ngân quỹ được chi thế nào và vào đâu.  
• Cung cấp kiểm soát nội bộ với ngân quỹ của trường. Dự luật 55 giúp kiểm soát các 
hội đồng trường học tại địa phương để xác định được nhu cầu của học sinh. 
Sự Kiện 3: Dự luật 55 ngăn việc cắt giảm $4 tỉ đô la dành cho trường học và tiếp 
tục phục hồi nguồn ngân quỹ bị cắt giảm trong thời gian suy thoái. 
• Dự luật 55 giúp giải quyết các việc thiếu hụt giáo viên đang đe dọa bang California. 
Ước lượng tiểu bang cần khoảng 22,000 giáo viên bổ sung vào năm tiếp theo. 
Dự luật 55 cung cấp tiền theo nhu cầu cho các khu học chánh tại địa phương để 
thuê giáo viên và ngăn sỉ số lớp quá đông. • Dự luật 55 giúp phục hồi giảng dạy 
các chương trình về nghệ thuật và âm nhạc. Các chương trình về nghệ thuật và âm 
nhạc bị cắt giảm trầm trọng trong giai đoạn suy thoái. Dự luật 55 giúp bảo vệ và 
phục hồi giảng dạy các chương trình này. • Giúp học phí đại học có giá phải chăng 

hơn. Dự luật 55 ngăn việc cắt giảm đối với các trường đại học cộng đồng của bang 
California, ngăn việc tăng học phí và giúp 2.1 triệu sinh viên đại học cộng đồng 
tại bang California có cơ hội đến trường nhiều hơn. • Mở rộng vấn đề chăm sóc y 
tế dành cho trẻ em. Trẻ em khỏe mạnh sẽ trở thành những sinh viên khỏe mạnh. 
Quá nhiều gia đình không chi trả nổi các chăm sóc y tế cơ bản, đồng nghĩa với việc 
trẻ em sẽ nghỉ học hoặc đến lớp khi mắc bệnh. Dự luật 55 giúp trẻ em đến trường 
được khỏe mạnh và sẵn sàng cho học tập, vì tất cả trẻ em đều xứng đáng được 
nhận những chăm sóc chất lượng về mặt y tế, chứ không chỉ là những người giàu 
tại bang California. 
Bang California cần hướng về tương lai, chúng ta không thể tái diễn giai đoạn cắt 
giảm hàng loạt đối với các trường học công lập, đại học công lập và chăm sóc y tế 
công cộng lần nữa. 
30,000 giáo viên đã bị sa thải, sĩ số lớp tăng lên và học phí các trường đại học cộng 
đồng tăng gấp đôi. 
Thống đốc Jerry Brown nói rằng chúng ta còn phải đối mặt với sự cắt giảm nhiều 
hơn nếu Dự luật 55 không được thông qua. 
Dự luật 55 mang đến cho người dân California một lựa chọn rõ ràng: bầu CÓ đảm 
bảo các trường học và trẻ em không bị cắt giảm quyền lợi; bầu KHÔNG sẽ khiến chi 
phí trường học lên đến $4 tỉ đô một năm. 
Các trường học tại bang California đang bắt đầu hoạt động trở lại. Thông qua Dự 
luật 55 sẽ đảm bảo cho con em chúng ta không đối mặt với những đợt cắt giảm 
khác. Tương lai của California phụ thuộc vào tương lai của chính con em chúng ta. 
Vì tẻ em và trường học chính là điều quan trọng nhất. 
Chi tiết có tại www.YesOn55.com 

JUSTINE FISCHER, Chủ tịch 
PTA Tiểu Bang California 
ALEX JOHNSON, Giám đốc Điều hành 
Quỹ Bảo vệ Trẻ em—California 
TOM TORLAKSON, Giám đốc Công huấn Tiểu Bang California 
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DỰ LUẬT

55
  BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 55  

  BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 55  

Hãy bầu CÓ cho Dự Luật 55. Hãy giúp con em chúng ta được phát triển. 
Dự Luật 55 đảm bảo chúng ta sẽ không tái diễn việc cắt giảm hàng loạt trong quỹ 
dành cho trường học. Bảo vệ vấn đề giáo dục và sức khỏe cho trẻ em. 
Dự luật 55 không tăng thuế cho bất kỳ ai: 
• Dự luật 55 giữ nguyên mức thuế hiện tại với những người giàu tại bang California 
để đảm bảo các đôi vợ chồng có thu nhập hơn $500,000 đô la mỗi năm vẫn tiếp 
tục san sẻ phần đóng góp của họ. • Dự luật 55 không tăng thuế đối với các doanh 
nghiệp nhỏ. • Theo Dự luật 55 thuế mua bán của tiểu bang sẽ dược giảm xuống 
theo kế hoạch vào cuối năm 2016. 
Dự luật 55 ngăn ngừa việc cắt giảm ngân quỹ đến $4 tỉ đô la mỗi năm đối với các 
trường học công: 
• Dự luật 55 giải quyết việc thiếu hụt giáo viên và tiếp tục phục hồi nguồn ngân 
quỹ bị cắt giảm trong thời gian suy thoái. • Tỉ lệ tốt nghiệp trung học của bang 
California đã tăng liên tục trong sáu năm. Dự Luật 55 sẽ giúp tăng trưởng không 
ngừng. 

Bầu Có cho Dự luật 55 sẽ có các yêu cầu về trách nhiệm và tài chính để đảm bảo 
các quỹ giáo dục sẽ được chi cho các lớp học: 
• Thu nhập theo đảm bảo trong Hiến pháp được tách ra độc lập dành cho trường 
học và chăm sóc y tế trẻ em mà giới Lập pháp không thể can thiệp vào. • Tiền sẽ 
được thanh tra mỗi năm. Số liệu thanh tra sẽ được đăng tải tại  
http://trackprop30.ca.gov/ để người đóng thuế cho thể theo dõi tiền của họ được 
chi như thế nào. • Có các yêu cầu nghiêm ngặt để ngân quỹ được chi cho giáo dục, 
không phải cho chế độ quan liêu hoặc hành chánh của Sacramento. • Dự luật 55 
cho phép truy tố hình sự nếu sử dụng tiền sai mục đích. • Tiếp tục duy trì mức thuế 
hiện tại với những người giáu chính là mục đích của cuộc bỏ phiếu và là nguyện 
vọng của người dân. 

ERIC C. HEINS, Chủ tịch
Hiệp Hội Giáo Viên California 
BETTY T. YEE, Kiểm soát viên Tiểu bang California 
ANN-LOUISE KUHNS, Chủ tịch
Hiệp Hội Bệnh Viện Nhi Khoa California 

Năm 2012, cử tri phê chuẩn Dự luật 30 về tăng thuế vì chúng ta được hứa hẹn đó 
chỉ là giải pháp tạm thời và sẽ kết thúc vào năm 2017. 
Giờ thì các nhóm quyền lợi đặc biệt lại muốn phá vỡ lời hứa và kéo dài việc tăng 
thuế thêm 12 năm. 
Đó không còn là tạm thời nữa. 
Đây là tựa đề chính thức cho dự luật vào năm 2012: 
Dự Luật 30: Mức thuế TẠM THỜI để trợ cấp cho quỹ giáo dục, đảm bảo quỹ an toàn 
công cộng địa phương. Sửa đổi hiến pháp khởi đầu. 
TẠM THỜI CHỈ MANG NGHĨA LÀ TẠM THỜI 
Cử tri đã ủng hộ áp dụng mức thuế thu nhập và thuế mua bán cao hơn vào năm 
2012 vì Thống đốc Jerry Brown hứa rằng đó chỉ là tạm thời: 
"ĐÓ LÀ MỨC THUẾ TẠM THỜI VÀ, DÙ TÔI CÒN TẠI VỊ HAY KHÔNG, VẪN ĐƯỢC XEM LÀ 
TẠM THỜI."—Thống đốc Brown, Sacramento Bee, 10/7/14 
Thống đốc Brown đã hứa rằng mức thuế cao hơn này chỉ kéo dài trong vài năm và 
sẽ chấm dứt. Giờ thì nhóm quyền lợi đặc biệt lại muốn kéo dài thêm 12 năm—đó 
không còn là "tạm thời." 
Nền kinh tế bang California đã hồi phục và hiện nay chúng ta đã THẶNG DƯ NGÂN 
SÁCH. 
CHÚNG TA KHÔNG CẦN MỨC THUẾ CAO HƠN 
California đã cân bằng ngân sách, giảm được nợ, chi tiêu dành cho trường học đã 
được tăng lên, dự trữ hàng tỉ đô vào "quỹ dự phòng trường hợp khẩn cấp" của 
bang California và hiện đang có $2.7 tỉ thặng dư ngân sách. 
Mỗi năm California thu về nhiều thuế hơn mức cần thiết—đó là lý do tại sao ngân 
sách tiểu băng lại được hồi phục từ thâm hụt $16 tỉ đô ở năm 2012 và đạt thặng 
dư $2.7 tỉ đô vào năm 2016. 
Chi tiêu dành cho giáo dục đã tăng vọt đến $24.6 tỉ đô từ năm 2012—mức tăng 
đạt 52%. 
Chi tiêu cho chương trình Medi-Cal đã tăng $2.9 tỉ độ—mức tăng đạt 13%. 
CHÚNG TA CÓ THỂ TRỢ CẤP VỀ GIÁO DUC, CHĂM SÓC Y TÉ, VÀ CHÍNH QUYỀN TIỂU 
BANG KHÔNG CẦN ÁP DỤNG MỨC THUẾ MỚI HOẶC CAO HƠN 
Thống đốc Brown đã khăng định và dự toán ngân sách được thực hiện bởi Phân 
tích viên lập pháp cho thấy không cần áp dụng mức thuế cao hơn để cân đối ngân 
sách.

Chúng ta đã có đầy đủ ngân quỹ dành cho trường học và các yêu cầu quan trọng 
khác—chúng ta chỉ cần các chính trị gia phải cứng rắn trong việc cắt giảm lãng 
phí và đặt mối ưu tiên về cac khoản chi tiêu. Những gì chúng ta cần không phải là 
một đợt tăng thuế kéo dài nhất trong lịch sử bang California, chi thêm hàng tỉ đô 
cho Sacramento mà lại thiếu trách nhiệm với cử tri. 
DỰ LUẬT 55 NHẮM VÀO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ CỦA BANG CALIFORNIA NHẰM ÁP 
DỤNG MỨC THUẾ CAO HƠN TRONG 12 NĂM 
Dự luật này nhắm vào các doanh nghiệp nhỏ là các đối tượng thường đóng thuế 
thu nhập kinh doanh thông qua đợt hoàn thuế thu nhập cá nhân. Dự Luật 55 sẽ 
gây ra thất nghiệp, đóng cửa các doanh nghiệp và làm ảnh hưởng nền kinh tế. 
CÁC NHÓM QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT CHỈ MUỐN CÓ THÊM TIỀN ĐỂ CHI TIÊU 
Gần như chắc chắn là tiền từ Dự luật 55 sẽ được chi trả cho trợ cấp hưu trí và các 
khoản nợ khác của tiểu bang hơn là đầu tư vào giáo dục hoặc xây dựng đường sá. 
Giống như chơi xổ số vậy—chúng ta chẳng bao giờ biết tiền sẽ đi về đâu. 
CHÚNG TÔI KHÔNG TIN VÀO NHỮNG CHÍNH TRỊ GIA VÀ CÁC QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT 
Các chính trị gia và nhóm quyền lợi đặc biệt biết rõ hiện nay bang California 
KHÔNG đối mặt với việc cắt giảm các chương trình. Họ chỉ muốn mở rộng ngân 
sách chính quyền từ việc thông qua Dự luật 55—đợt tăng thuế lớn nhất chưa 
từng thấy. 
Hãy tự mình kiểm chứng: California có thặng dư ngân sách $2.7 tỉ đô, và dự trữ 
ngân sách vượt hơn $9.4 tỉ đô. 
Mức thuế mới và cao hơn là không cần thiết. 
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