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tiền thuế của chúng ta. 
DỰ LUẬT 56 ĐÁNH LỪA CÁC TRƯỜNG HỌC 
Dự Luật 56 giả vờ đánh lừa các trường học về việc chi ít nhất $600 triệu đô mỗi 
năm thông qua điều chỉnh Hiến pháp bang để đảm bảo nguồn quỹ tối thiểu dành 
cho trường học của bang California. Thực tế, đánh lừa các trường học chỉ là lý do duy 
nhất mà Dự luật 56 điều chỉnh Hiến pháp. 
NHÓM QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT GIÀU CÓ NÊN CHẤM DỨT LỢI DỤNG DỰ LUẬT 56 ĐỂ 
KIẾM LỢI TỪ CHI PHÍ GÂY QUỸ TRƯỜNG HỌC, SỬA ĐƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG TỘI 
PHẠM NGHIÊM TRỌNG. 
Lần theo số tiền để tìm ra sự thật tại www.NoOnProposition56.com và tham gia với 
chúng tôi cùng bầu KHÔNG cho Dự luật 56. 

MIKE GENEST, Cựu Giám đốc
Bộ Tài Chánh Tiểu Bang California 
TOM BOGETICH, Cựu Giám đốc Điều hành
Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang California 
LEW UHLER, Chủ tịch
Ủy Ban Giới Hạn Thuế Quốc Gia 

Dự Luật 56 được soạn thảo đặc biệt nhằm nhằm vào quyền lợi tại chính của các 
công ty bảo hiểm và các nhóm quyền lợi đặc biệt giàu có khác. Đây chỉ là một 
trong nhiều ví dụ về tạo ngân sách thông qua bỏ phiếu của nhóm quyền lợi đặc 
biệt. Hơn $16 triệu đô đã được đóng góp để thông qua dự luật. 
Họ muốn quý vị tin rằng đây chính là cách giúp người dân bỏ hút thuốc lá, nhưng 
phần lớn số tiền lại không dành cho việc đó: 
Chỉ 13% tiền thu từ thuế mới sẽ dành để điều trị cho người hút thuốc hoặc ngăn 
ngừa trẻ em hút thuốc (Phần 30130.55(b) của Dự luật 56). 
82% tiền thu từ thuế mới này—$1 tỉ đô mỗi năm—sẽ đi vào các công ty bảo 
hiểm và các nhóm quyền lợi đặc biệt giàu có khác (Phần 30130.55(a)) và họ sẽ 
chẳng điều trị thêm bất cứ bệnh nhân nào mà vẫn được tiền. 
Khoảng 10% có thể được chi tiêu về mặt hành chánh và sẽ lạm chi (Phần 
30130.57(a)&(f)). 
Dự Luật 56 rõ ràng không hề có trách nhiệm với người đóng thuế về việc các công 
ty bảo hiểm y tế và các nhà cung cấp khác sẽ chi tiêu số tiền như thế nào. CEO và 
các giám đốc cấp cao sẽ được hưởng lợi với số tiền thưởng cao và lợi nhuận đến từ 

Hệ thống Hành động của Hội Ung Thư Hoa Kỳ, Hiệp Hội Phổi của Hoa Kỳ ở 
California và Hiệp Hội Tim Mạch Hoa Kỳ của California đang tài trợ cho Dự luật 56 
vì đánh thuế thuốc lá sẽ cứu được rất nhiều sinh mạng từ việc người dân bỏ thuốc 
hoặc không bao giờ tập hút thuốc lá. 
Tìm hiểu thêm tại Yes0n56.org. 
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 56 NHẰM GIÚP TRẺ EM KHÔNG TIẾP XÚC VỚI KHÓI TUỐC VÀ 
GIẢM CÁC CHI PHÍ CHĂM SÓC Y TẾ LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC LÁ 
Thuốc lá vẫn đang là sản phẩm NGUY HIỂM, TỐN KÉM ảnh hưởng đến tất cả người 
dân California—thậm chí với cả những ai không hút thuốc. 
• Số người tử vong do thuốc lá gây ra mỗi năm còn cao hơn cả số tử vọng do súng, 
tai nạn xe hơi, HIV, cồn và chất cấm cộng lại. Thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong 
#1 có thể phòng tránh được—giết hơn 40,000 người dân California mỗi năm.
• Mỗi năm, chăm sóc y tế liên quan đến thuốc lá làm hao tốn đến $3.58 TỈ ĐÔ của 
người dân đóng thuế tại bang California. 
Trong khi đó, các Công ty Thuốc lá lớn đã làm California mất hàng tỉ đô lợi nhuận 
và vẫn không ngừng lôi kéo thé hệ tương lai dính vào cuộc sống nghiện ngập. Họ 
biết Dự luật 56 sẽ ngăn chặn việc hút thuốc của giới trẻ. Đó là lý do tại sao họ chi 
hàng triệu đô la nhằm đánh bại Dự luật 56: để bảo vệ lợi nhuận của họ từ chi phí 
của chúng ta. 
DỰ LUẬT 56 HOẠT ĐỘNG NHƯ LỆ PHÍ NGƯỜI DÙNG, ĐÁNH THUẾ THUỐC LÁ NHẰM 
GIÚP CHI TRẢ CHO NHỮNG CHI PHÍ CHĂM SÓC Y TẾ LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC LÁ 
Dự Luật 56 tăng mức thuế trên thuốc lá điếu và các sản phẩm từ thuốc lá, bao gồm 
cả thuốc điếu điện tử. 
Chỉ những người sử dụng các sản phẩm từ thuốc lá mới đóng thuế, và số tiền sẽ 
được tài trợ cho các chương trình đang áp dụng nhằm ngăn ngừa việc hút thuốc, 
cải thiện chăm sóc y tế và thực hiện các nghiên cứu về ung thư và các bệnh liên 
quan đến thuốc lá. 
DỰ LUẬT 56 ĐỀ CAO SỰ CÔNG BẰNG—NẾU QUÝ VỊ KHÔNG SỬ DỤNG THUỐC LÁ, 
QUÝ VỊ KHÔNG PHẢI ĐÓNG THUẾ 
Những người đóng thuế tại California phải chi trả $3.58 TỈ ĐÔ mỗi năm—$413 
cho mỗi gia đình dù họ có hút thuốc hay không—để chi trả cho các chi phí y tế 
của những người hút thuốc. Dự Luật 56 là vấn đề đơn giản về sự công bằng—
hoạt động như lệ phí người dùng trên các sản phẩm từ thuốc lá để giảm việc hút 

thuốc và đảm bảo người hút thuốc phải chia sẻ chi phí chăm sóc y tế. 
DỰ LUẬT 56 NGĂN CHẶN VIỆC HÚT THUỐC CỦA GIỚI TRẺ 
Tăng mức đánh thuế thuóc lá giúp giảm việc hút thuốc ở giới trẻ theo Tổng Y sĩ 
Hoa Kỳ California là một trong những băng có mức thuế đánh trên thuốc lá thấp 
nhất cả nước. Tính riêng năm nay, dự đoán có khoảng 16,800 giới trẻ tại California 
sẽ bắt đầu hút thuôc, một phần ba trong số đó sẽ tử vong do các bệnh liên quan 
đến thuốc lá. 
Tiểu bang nào tăng đáng kể mức thuế thuốc lá sẽ giảm tỉ lệ hút thuốc. Dự Luật 56 
rất quan trọng vì dự luật này giúp thế hệ trẻ tránh xa cuộc sống nghiện ngập và sẽ 
cứu được rất nhiều sinh mạng của thế hệ tương lai. 
DỰ LUẬT 56 CHỐNG LẠI ĐỀ ÁN MỚI NHẤT CỦA CÁC CÔNG TY THUỐC LÁ LỚN NHẰM 
NHẮM VÀO GIỚI TRẺ 
Thuốc điếu điện tử là nỗ lực mới nhất của các Công ty Thuốc lá lớn nhằm lôi kéo 
giới trẻ dính vào nicotine. Họ biết rõ 90% người hút thuốc đều bắt đầu từ tuổi 
thiếu niên. Thanh thiếu niên sử dụng thuốc điếu điện tử hai lần để bắt đầu tập hút 
thuốc điếu truyền thống. Đó là lý do tại sao hầu như mỗi công ty thuốc lá lớn hiện 
nay đều sở hữu ít nhất một thương hiệu thuốc điếu điện tử. Một số thiếu điếu điện 
tử thậm chí còn nhắm vào trẻ em với các hình ảnh hoạt hình như Barbie, Minions 
và Tinker Bell, và các mùi vị như kẹo bông gòn và kẹo cao su. 
Dự Luật 56 dánh thuế vào thuốc điếu điện tử như các sản phẩm từ thuốc lá, ngăn 
cho trẻ em không dính vào thói quen nghiện ngập, tốn kém và chết người này. 
DỰ LUẬT 56 LÀ DỰ LUẬT RẤT MINH BẠCH VÀ TRÁCH NHIẸM CHẶT CHẼ 
Dự Luật 56 có các biện pháp bảo vệ đi kèm, bao gồm thanh tra độc lập và giám sát 
nghiêm ngặt về việc lạm chi và các chi phí hành chính. Và Dự luật 56 nếu rõ việc 
nghiêm cấm các chính trị gia chuyển hướng quỹ đầu tư vào chương trình hành 
động của họ. 
HÃY CỨU LẤY NHỮNG SINH MẠNG. HÃY BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 56. 

JOANNA MORALES, Cựu Chủ tịch Hội đồng 
Hội Ung Thư Hoa Kỳ, tại Bang California
TAMI TITTELFITZ, R.N., Thành viên Hội đồng Lãnh đạo
Hiệp Hội Phổi của Hoa Kỳ tại Bang California 
DAVID LEE, M.D., Chủ tịch 
Hiệp Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, Khu vực Các Bang Phía Tây 
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HÃY BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 56: HÃY CỨU LẤY NHỮNG SINH MẠNG. BẢO VỆ TRẺ EM. 
GIẢM CHI PHÍ ĐỘC HẠI TỪ THUỐC LÁ. 
Thuốc vẫn là vấn dề gây TỬ VONG và HAO TỐN. 
• Mỗi năm, 40,000 người dân California chế vì các bệnh liên quan đến thuốc lá.
• Tính riêng năm nay, 16,800 trẻ em tại California bắt đầu hút thuốc. • Mỗi năm, 
người đóng thuế tại California chi $3.58 Tỉ đô cho chi phí chăm sóc y tế liên quan 
đến thuốc lá. Mỗi gia đình chi $413 đô mỗi năm, dù quý vị có hút hay không. 
"Dự Luật 56 dành cho NGĂN CHẶN VIỆC HÚT THUỐC LÁ để con em chúng ta không 
dính vào nghiện ngập."—Matthew L. Myers, Chủ tịch, Vận Động Ủng Hộ Trẻ Em 
Không Hút Thuốc 
DỰ LUẬT 56 HOẠT ĐỘNG NHƯ LỆ PHÍ NGƯỜI DÙNG: NGƯỜI HÚT THUỐC SẼ SAN SẺ 
PHẦN ĐÓNG GÓP CỦA HỌ VÀO CHI PHÍ CHĂM SÓC Y TẾ 
Theo Dự Luật 56, người sử dụng thuốc lá phải đóng tiền để giúp bù lại $3.58 tỉ 
đo cho chi phí chăm sóc y tế liên quan đến thuốc lá mà người đóng thuế phải trả 
hàng năm. 
Dự Luật 56 được bảo vệ về trách nhiệm và minh bạch rõ ràng, bao gồm cả giám 
sát lạm chi, đảm bảo các chính trị gia không thể chuyển tiền vào các chương trình 
hoạt động của riêng họ. 

Theo Dự Luật 56, nếu quý vị không dùng thuốc lá, quý vị không phải đóng tiền. 
Đây chính là SỰ CÔNG BẰNG. Đây chính là lúc người dùng thuốc lá phải đóng các 
chi phí chăm sóc y tế dành cho họ thay vì để người đóng thuế phải chịu gánh 
nặng. 
ĐỪNG TIN LỜI NÓI DỐI CỦA CÁC CÔNG TY THUỐC LÁ LỚN: DỰ LUẬT 56 KHÔNG LẤY 
MỘT XU NÀO TỪ TRƯỜNG HỌC 
Các công ty thuốc lá đã NÓI DỐI bao lâu nay về tầm nguy hiểm của thuốc lá. Hiện 
nay họ không ngừng tung ra hàng vạn lời nói dối nhằm lôi kéo con cháu chúng 
ta—và bảo vệ doanh thu của họ. 
"Chúng tôi đã xem xét rất kỹ Dự luật 56. Dự luật này bảo vệ nguồn quỹ trường học 
trong khi vẫn giúp con em chúng ta không dính vào thứ thuốc lá gây nghiện và 
chết chóc này."—Chris Ungar, Chủ tịch, Hiệp Hội Các Hội Đồng Trường California 
HÃY BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 56. 

STUART COHEN, M.D., M.P.H., Chủ tịch Khu 
Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ, California
LORI G. BREMNER, Giám đốc cơ sở tại bang California 
Hệ thống Hành động của Hội Ung Thư Hoa Kỳ 
ALEX M. JOHNSON, Giám đốc Điều hành 
Quỹ Bảo vệ Trẻ em—California 

TẤT CẢ CHÚNG TÔI ĐỀU MUỐN GIUP ĐỠ NHỮNG NGƯỜI MUỐN TỪ BỎ THUÓC LÁ, 
NHƯNG DỰ LUẬT 56 LẠI KHÔNG THỰC HIỆN ĐIỀU ĐÓ. 
Dự Luật 56 là việc "giành tiền thuế" trị giá $1.4 tỷ của các công ty bảo hiểm và 
những bên có quyền lợi đặc biệt giàu có khác để tăng lợi nhuận đáng kể bằng cách 
giảm số trường học, nhà trường và bỏ qua các vấn đề cấp bách khác.
Dự Luật 56 chỉ phân bổ 13% số tiền thu từ thuế mới để điều trị cho người hút 
thuốc hoặc ngăn ngừa trẻ em hút thuốc. Nếu chúng ta đánh thuế những người 
hút thuốc thêm $1.4 tỷ mỗi năm, sẽ phải dành nhiều tiền hơn để điều trị cho họ 
và ngăn trẻ em bắt đầu hút thuốc. 
Thay vì thế, hầu hết số thuế $1.4 tỷ mới thu được sẽ chảy vào các công ty bảo hiểm 
y tế và các bên có quyền lợi đặc biệt khác, không phải những nơi cần đến. 
DỰ LUẬT 56 ĐÁNH LỪA TRƯỜNG HỌC ÍT NHẤT $600 TRIỆU ĐÔ MỖI NĂM. 
Hiến pháp bang California (thông qua Dự luật 98), quy định trường học nhận ít 
nhất 43% tù mức tăng thuế mới. Dự Luật 56 được soạn thảo nhằm mục đích làm 
giảm mức bảo đảm ngân quỹ dành cho trường học của bang California, tạo điều 
kiện cho các nhóm quyền lợi đặc biệt chuyển ít nhất $600 triệu đô mỗi năm từ các 
trường học sang các công ty bảo hiểm y tế và các nhóm quyền lợi đặc biệt giàu có 
khác. Chẳng có xu nào trong tiền thuế mới dành để cải thiện trường học cho con em 
chúng ta. 
DỰ LUẬT 56 KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ MÀ CÁC GIA ĐÌNH TẠI CALIFORNIA 
ĐANG ĐỐI MẶT.
Chúng ta đang có quá nhiều vấn đề cấp bách tại California, như khôi phục quỹ 
dành cho trường học, sửa đường, giải quyết hạn hán và phòng chống tội phạm 
nghiêm trọng. Nếu chúng ta tiếp tục tăng thuế, chúng ta nên chi tiền thu thuế mới 
này vào các vấn đề trên. 
DỰ LUẬT 56 LÀM TĂNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM. 
Theo một hướng đánh lừa khác, các công ty bảo hiểm y tế và các nhóm quyền lợi 
đặc biệt giàu có khác soạn thảo Dự luật 56 và đang chi hàng triệu đô nhằm thông 
qua dự luật này để họ có thể nhận đến $1 tỉ đô dành để điều trị cho cùng số lượng 
bệnh nhân hiện có trong chương trình Medi-Cal. Họ không cần nhận thêm các bệnh 

nhân vào Medi-Cal để có thêm tiền.
Thay vì điều trị cho nhiều bệnh nhân hơn, các công cty bảo hiểm có thể gia tăng 
lợi nhuận và thưởng nhiều hơn cho các CEO và giám đốc cấp cao. Trên thực tế, Dự 
luật 56 giúp các công ty bảo hiểm và những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế nhận 
đến 82% số tiền thuế mới.
DỰ LUẬT 56 CHI HƠN $147 TRIỆU ĐÔ MỖI NĂM CHO LẠM CHI VÀ CHẾ ĐỘ QUAN LIÊU. 
Số tiền $147 triệu đô này có thể được chi mỗi năm mà không hề có trách nhiệm 
vơi những nguòi đóng thuế. Điều này có thể dẫn đến lãng phí hàng loạt, gian lận, 
và lạm dụng. Trên thực tế, Dự luật 56 chi khá nhiều tiền vào hành chánh và lạm chi 
khi thực hiện những nỗ lực ngăn chặn thuốc lá!
KHÔNG CHO DỰ LUẬT 56 
KHÔNG để nhóm quyền lợi đặc biệt giàu có bắt đầu tiến trình gia tăng lợi nhuận 
cho họ. 
KHÔNG để trường học bị đánh lừa ít nhất $600 triệu đô mỗi năm. 
KHÔNG để hàng triệu đô tiền thuế mới bị lạm chi và chi vào hành chánh có thể gây 
ra lãng phí hàng loạt, gian, lận và lạm dụng. 
KHÔNG để các công ty bảo hiểm y tế và nhóm quyền lợi đặc biệt giàu có được 
thuỏng nhờ lợi nhuận cao hơn, thay vì phải giải quyết các vấn đề thật sự như 
đường sá, tội phạm nghiêm trọng và khôi phục quỹ dành cho trường học. 
VUI LÒNG ĐỌC KỸ VÀ LẦN THEO SỐ TIỀN CỦA DỰ LUẬT 56 TẠI: 
www.NoOnProposition56.com
Hãy cùng chúng tôi bầu 'KHÔNG' cho Dự Luật 56. 
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