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CHÚNG TA ĐỀU MUỐN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, NHƯNG DỰ LUẬT 67 CHỈ 
LÀ SỰ LỪA DỐI.
$300 triệu mỗi năm là số tiền mà người tiêu dùng ở California phải 
trả cho TIỀN THUẾ TÚI NGẦM khi họ buộc phải trả tối thiểu 10 xu cho 
mỗi chiếc túi nhựa dày và túi giấy mà họ nhận được khi thanh toán 
tiền mua hàng. 
VÀ KHÔNG MỘT XU NÀO TRONG ĐÓ ĐƯỢC DÀNH CHO MÔI TRƯỜNG. 
Thay vào đó, Lập Pháp dành tất cả $300 triệu tiền thu thuế túi mới 
này làm lợi nhuận cho những người bán hàng. 
ĐÓ LÀ $300 TRIỆU MỖI NĂM! 
HÃY CHẤM DỨT GIAO DỊCH LỢI ÍCH ĐÔI BÊN VỚI LÃI SUẤT ĐẶC BIỆT 
ĐÓ. 
Trong giao dịch lợi ích đôi bên được môi giới bởi những nhà vận 
động lãi suất đặc biệt, Dự Luật 67 sẽ làm tăng lợi nhuận cho những 
cửa hàng tạp hóa tới $300 triệu mỗi năm. 
Các chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn được giữ TOÀN BỘ tiền thu thuế mới. 
Những người bán hàng sẽ bỏ túi tới $300 triệu mỗi năm sau lưng 

người tiêu dùng. 
ĐỪNG ĐỂ BỊ LỪA DỐI: KHÔNG MỘT XU NÀO TRONG THUẾ CẤM TÚI 
ĐƯỢC DÀNH CHO MÔI TRƯỜNG. 
Lập Pháp có thể đã dành tiền thu thuế mới để bảo vệ môi 
trường, nhưng mục đích của họ không phải là để bảo vệ môi 
trường. . . MỤC ĐÍCH CỦA HỌ LÀ TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN CHO 
CÁC CỬA HÀNG TẠP HÓA VÀ CÔNG ĐOÀN LAO ĐỘNG. 
Dự luật ĐẶC BIỆT YÊU CẦU NGƯỜI BÁN HÀNG GIỮ LẠI TẤT CẢ TIỀN THU 
THUẾ MỚI LÀM LỢI NHUẬN! 
HÃY CHẤM DỨT GIAO DỊCH LỢI ÍCH ĐÔI BÊN VÀ THUẾ TÚI NGẦM NÀY. 
BẦU KHÔNG ĐỐI VỚI DỰ LUẬT 67. 

DOROTHY ROTHROCK, Chủ Tịch 
Hiệp Hội Kỹ Thuật và Hãng Sản Xuất California 
THOMAS HUDSON, Giám Đốc Điều Hành 
Ủy Ban Bảo Vệ Người Đóng Thuế California 
DEBORAH HOWARD, Giám Đốc Điều Hành 
Liên Đoàn Bênh Vực Người Cao Niên California 

BẦU CÓ cho dự luật 67 để GIẢM RÁC THẢI, BẢO VỆ ĐẠI DƯƠNG và 
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ, cũng như GIẢM CHI PHÍ DỌN RÁC.
Túi nhựa sử dụng một lần là một trong những loại rác thải dễ thấy 
nhất trong công viên, khu cây xanh và khu phố của chúng ta, cũng 
như trong các dòng sông, hồ nước và đại dương. Bầu CÓ sẽ giúp túi 
nhựa biến mất khỏi các dãy núi, thung lũng, bãi biển và cộng đồng, 
từ đó giúp cảnh quan tươi đẹp hơn. Luật cũng giúp tiết kiệm cho các 
cộng đồng địa phương và tiểu bang hàng chục triệu đô-la chi phí 
dọn rác. 
TÚI NHỰA LÀ HIỂM HỌA CHẾT NGƯỜI ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ. 
"Túi nhựa làm tổn hại các loài động vật hoang dã mỗi ngày. Rùa biển, 
rái cá biển, hải cẩu, cá và chim bị quấn vào túi nhựa; một số nhầm túi 
nhựa là thức ăn, chúng ăn túi nhựa và chết vì đói. BẦU CÓ cho dự luật 
67 là cách hành xử hợp lý để giảm xả thải túi nhựa ra đại dương, hồ 
nước, sông suối và bảo vệ thú hoang."—Julie Packard, Giám Đốc Điều 
Hành, Thủy Cung Monterey Bay 
BẦU CÓ cho dự luật 67 SẼ TIẾP TỤC THÀNH CÔNG CỦA TIỂU BANG 
CALIFORNIA TRONG VIỆC LOẠI BỎ DẦN TÚI NHỰA. 
Bầu CÓ sẽ giúp duy trì bộ luật được Lập Pháp thông qua và được 
Thống Đốc (tiểu bang) ký xác nhận sẽ giúp chấm dứt tình trạng 
phân phối túi nhựa sử dụng một lần lãng phí. Bộ luật cũng nhận 
được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía các tổ chức cam kết bảo vệ đại 
dương, động vật hoang dã, người tiêu dùng và tiểu thương. Bộ luật 
sẽ được thực thi trên toàn tiểu bang nếu cử tri phê chuẩn Dự luật 67. 

Nhiều cộng đồng địa phương cũng đang loại bỏ dần túi nhựa. Thực 
tế, gần 150 quận và thành phố địa phương đã ra lệnh cấm túi nhựa 
dùng một lần. Những bộ luật này đã được thực hiện thành công; 
một số cộng đồng giảm được gần 90% số lượng túi nhựa dùng một 
lần. Các bộ luật cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía người 
tiêu dùng. 
CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT TÚI NHỰA BÊN NGOÀI CALIFORNIA ĐANG 
PHẢN ĐỐI TIẾN TRÌNH NÀY CỦA TIỂU BANG. 
Việc phản đối bộ luật này được tài trợ bởi bốn công ty sản xuất 
túi nhựa lớn bên ngoài tiểu bang. Họ không muốn California nắm 
quyền kiểm soát rác thải túi nhựa và cố gắng hạ bệ dự luật để bảo vệ 
lợi ích của họ. 
Đừng tin vào những khiếu nại giả dối của họ. Chúng ta cần phải trao 
cơ hội để bộ luật về túi nhựa của California có hiệu lực, đặc biệt là khi 
đã có rất nhiều thành công ở cấp độ địa phương. 
BẦU CÓ cho dự luật 67 để BẢO VỆ BỘ LUẬT GIẢM RÁC THẢI TÚI NHỰA 
TẠI CALIFORNIA. 

JULIE PACKARD, Giám Đốc Điều Hành 
Thủy Cung Monterey Bay 
JOHN LAIRD, Chủ Tịch 
Hội Đồng Bảo Vệ Đại Dương California 
SCOTT SMITHLINE, Giám Đốc 
Sở Phục Hồi và Tái Chế Tài Nguyên California 
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DỰ LUẬT

67
ĐỪNG BỊ LỪA DỐI BỞI DỰ LUẬT 67.
$300 triệu mỗi năm là số tiền mà người tiêu dùng ở California phải 
trả cho TIỀN THUẾ NGẦM TĂNG LÊN khi họ buộc phải trả tối thiểu 10 
xu cho mỗi chiếc túi nhựa dày và túi giấy mà họ nhận được khi thanh 
toán tiền mua hàng. 
Và không một xu nào được dành cho môi trường. 
Thay vào đó, Lập Pháp dành tất cả $300 triệu tiền thuế mới này làm 
lợi nhuận cho những người bán hàng. 
Hãy chấm dứt giao dịch lợi ích đôi bên với lãi suất đặc biệt 
đó . . . BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 67. 
CHẤM DỨT TIỀN THUẾ TÚI 
Dự Luật 67 cấm sử dụng túi nhựa dùng một lần và YÊU CẦU người 
bán hàng thu và giữ lại 10 xu tiền thuế trên mỗi loại túi nhựa dày 
hoặc túi giấy có thể tái sử dụng được cung cấp cho người tiêu dùng 
khi họ thanh toán. 
Người tiêu dùng sẽ phải trả $300 triệu mỗi năm chỉ để sử dụng túi 
mua hàng mà đáng ra các cửa hàng tạp hóa phải cung cấp miễn phí 
cho người mua. 
TIỀN THU THUẾ RƠI VÀO TAY NGƯỜI BÁN HÀNG, LÃI SUẤT ĐẶC BIỆT 
Dự Luật 67 sẽ làm tăng lợi nhuận cho các cửa hàng tạp hóa tới $300 
triệu mỗi năm. 
Các chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn được giữ toàn bộ tiền thu thuế. 
Những người bán hàng sẽ bỏ túi tới $300 triệu sau lưng người tiêu 
dùng. 

KHÔNG MỘT XU NÀO TRONG THUẾ TÚI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG 
Lập Pháp có thể đã dành tiền thu thuế mới để bảo vệ môi trường, 
nhưng thực ra mục đích của họ lại không phải như vậy. 
Thay vào đó, họ YÊU CẦU cửa hàng tạp hóa giữ lại tiền thu thuế mới. 
HÃY CHẤM DỨT GIAO DỊCH THUẾ TÚI CÓ LÃI SUẤT ĐẶC BIỆT ĐÓ 
Dự Luật 67 là giao dịch được xào nấu bởi những nhà vận động cho 
lãi suất đặc biệt ở Sacramento để tăng lợi nhuận cho những cửa 
hàng tạp hóa. 
Lập Pháp thông qua SB 270 và ẩn đằng sau bản in đẹp đẽ là THUẾ 
TÚI MỚI đánh lên người tiêu dùng — tối thiểu 10 xu cho mỗi chiếc 
túi nhựa dày và túi giấy có thể tái sử dụng được cung cấp cho những 
người mua hàng — tất cả số tiền đó đều chảy vào túi riêng của 
người bán hàng. 
HÃY CHẤM DỨT GIAO DỊCH LỢI ÍCH ĐÔI BÊN VÀ THUẾ TÚI NGẦM NÀY 
BẦU KHÔNG ĐỐI VỚI DỰ LUẬT 67. 

DOROTHY ROTHROCK, Chủ Tịch 
Hiệp Hội Kỹ Thuật và Hãng Sản Xuất California 
THOMAS HUDSON, Giám Đốc Điều Hành 
Ủy Ban Bảo Vệ Người Đóng Thuế California 
DEBORAH HOWARD, Giám Đốc Điều Hành 
Liên Đoàn Bênh Vực Người Cao Niên California 

Bầu CÓ cho dự luật 67 là sự xác nhận rằng California có thể phát 
triển với lệnh cấm sử dụng túi mua hàng bằng nhựa. Chỉ đơn giản 
như vậy. 
Đừng để bị lừa bởi chiến dịch gian dối do các công ty sản xuất túi 
nhựa ngoài bang, từ Texas và South Carolina, tài trợ. Những công ty 
này luôn khẳng định rằng họ muốn bảo vệ môi trường. Loại bỏ dần 
túi nhựa dùng một lần sẽ đem lại lợi ích cực lớn cho California. 
Những chiếc túi này giết chết động vật hoang dã, gây ô nhiễm đại 
dương, phá hủy bộ máy tái chế và tạo ra loại rác thải có kinh phí thu 
gom cực kỳ đắt. 
Nhiều cộng đồng địa phương trên khắp California đã loại bỏ dần túi 
mua hàng bằng nhựa, và bầu CÓ sẽ giúp tiếp tục tiến trình này. 
"Đừng mua trò lừa đảo công nghiệp! . . . người mua hàng có thể 
tránh được việc phải trả 10 xu tiền túi nhựa có thể tái sử dụng hoặc túi 
giấy một cách đơn giản bằng cách tự mang theo túi cho mình." - hội 
đồng chủ bút The Los Angeles Times 
"Trên khắp California, những cửa hàng tạp hóa nhỏ tại địa phương 

như chúng ta hỗ trợ bầu CÓ cho dự luật 67. Trong cộng đồng địa 
phương, chúng ta có lệnh cấm sử dụng túi nhựa dùng một lần đang 
thể hiện hiệu quả tốt. Khách hàng của chúng ta tự mang theo túi có 
thể tái sử dụng được, và luôn sẵn lòng hoàn thành nghĩa vụ của bản 
thân trong giảm rác thải bằng nhựa. "Điều này tốt cho người tiêu dùng 
cũng như tiểu thương." — Roberta Cruz, La Fruteria Produce 
"Những người dân California thông minh hơn người sản 
xuất túi nhựa, đặc biệt là công ty đến từ bên ngoài tiểu 
bang."—Hội Đồng Chủ Bút Sacramento Bee
Bầu CÓ cho dự luật 67 để bảo vệ thành công của California trong việc 
loại bỏ dần rác thải túi nhựa. 

DOLORES HUERTA, Đồng Sáng Lập 
Liên Hiệp Nông Dân Đoàn Kết 
SAM LICCARDO, Thị Trưởng 
Thành Phố San Jose 
MARY LUÉVANO, Ủy Viên 
Ủy Ban Duyên Hải California 
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