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PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

BỐI CẢNH
Sử Dụng Túi Đựng Hàng. Các cửa hàng thường cung cấp cho khách hàng của 
mình túi để đựng các mặt hàng mà họ mua. Một loại túi thường được cung cấp 
là "túi nhựa đựng hàng dùng một lần", đó là một loại túi nhựa mỏng được dùng 
khi thanh toán không nhằm mục đích tiếp tục tái sử dụng. Ngược lại, "túi nhựa 
tái sử dụng" lại dày hơn và cứng hơn để có thể được tái sử dụng nhiều lần. Nhiều 
cửa hàng cũng cung cấp túi giấy dùng một lần. Các cửa hàng thường xuyên 
cung cấp miễn phí túi giấy và túi nhựa đựng hàng dùng một lần cho khách 
hàng, trong khi một vài cửa hàng lại bán túi nhựa tái sử dụng. Mỗi năm, khoảng 
15 tỷ túi nhựa đựng hàng dùng một lần được cung cấp cho các khách hàng ở 
California (bình quân khoảng 400 túi/người dân California).

Nhiều Chính Quyền Địa Phương Đã Hạn Chế Sử Dụng Túi Đựng Hàng Dùng 
Một Lần. Trong những năm gần đây, nhiều thành phố và quận ở California 
đã thông qua các đạo luật địa phương về việc hạn chế hoặc cấm sử dụng túi 
đựng hàng dùng một lần. Những đạo luật địa phương này đã được thực thi do 
những quan ngại về cách sử dụng các loại túi như vậy có thể gây ảnh hưởng 
đến môi trường. Ví dụ, túi nhựa có thể góp phần vào việc xả rác bừa bãi và có 
thể được tập kết trên các con sông. Ngoài ra, có thể gặp khó khăn trong việc tái 
chế túi nhựa vì chúng có thể bị rối trong các máy tái chế. Hầu hết các đạo luật 
địa phương này đều cấm sử dụng túi nhựa đựng hàng dùng một lần tại các cửa 
hàng tạp hóa, cửa hàng tiện ích, hiệu thuốc và các tiệm rượu. Các cửa hàng cũng 
thường được yêu cầu tính phí tối thiểu 10 xu cho bất kỳ túi đựng hàng nào được 
bán ra. Cửa hàng được phép giữ lại khoản doanh thu có được từ việc bán túi. 
Tính đến tháng Sáu năm 2016, các luật về túi đựng hàng địa phương đã có hiệu 
lực tại khoảng 150 thành phố và quận - chiếm khoảng 40% dân số California - 
chủ yếu ở các khu vực thuộc những quận ven biển.

Luật Về Túi Đựng Hàng Toàn Tiểu Bang. Năm 2014, Cơ quan lập pháp đã 
thông qua và Thống đốc tiểu bang đã ký một luật về túi đựng hàng toàn tiểu 
bang, Dự Luật Thượng Viện (SB) 270. Tương tự như nhiều đạo luật địa phương 
khác, SB 270 cấm hầu hết các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện ích, hiệu thuốc 
lớn và các tiệm rượu trên tiểu bang này cung cấp túi nhựa đựng hàng dùng một 
lần. Các cửa hàng cũng được yêu cầu phải tính phí tối thiểu 10 xu đối với khách 
hàng cho bất kỳ túi đựng hàng nào được cung cấp khi thanh toán. Một lượng 
khách hàng có thu nhập thấp nhất định sẽ không phải trả phí. Theo SB 270, các 
cửa hàng sẽ giữ được giữ lại phần doanh thu từ việc bán các túi đựng hàng. Họ 
có thể sử dụng số tiền thu được để trang trải cho các chi phí cung cấp túi đựng 
hàng, tuân thủ dự luật, và những nỗ lực truyền bá để khuyến khích việc sử dụng 

các loại túi có thể tái sử dụng. Các điều kiện này sẽ chỉ được áp dụng cho các 
thành phố và quận chưa có đạo luật túi đựng hàng riêng tính đến mùa thu năm 
2014.

Trưng cầu dân ý về SB 270. Theo Hiến Pháp Tiểu Bang, một đạo luật tiểu bang 
mới có thể được đưa ra trước cử tri như một cuộc trưng cầu dân ý để xác định 
xem liệu đạo luật đó có thể đi vào hiệu lực hay không. Cuộc trưng cầu dân ý cho 
SB 270 có đủ điều kiện cho lá phiếu này (Dự Luật 67). Nếu được cuộc trưng cầu 
dân ý thông qua, SB 270 sẽ có hiệu lực. Nếu không được thông qua, SB 270 sẽ 
bị bãi bỏ.

KIẾN NGHỊ
Chuyển Doanh Thu Bán Túi Đựng Hàng vào Quỹ Môi Trường Tiểu Bang 
Mới. Dự luật này quy định cụ thể cách sử dụng doanh thu có hiệu quả từ một 
đạo luật tiểu bang bất kỳ (1) cấm cung cấp miễn phí một số lượng túi đựng 
hàng nhất định và (2) yêu cầu một khoản phí tối thiểu cho các loại túi đựng 
hàng khác. Cụ thể, dự luật này yêu cầu khoản doanh thu có được từ việc bán túi 
đựng hàng phải được gửi vào một quỹ tiểu bang mới - Quỹ Cải Thiện Và Bảo Vệ 
Môi Trường - vì các mục đích môi trường khác nhau hơn là được các cửa hàng giữ 
lại. Quỹ sẽ được sử dụng để hỗ trợ các khoản tài trợ cho những chương trình và 
dự án liên quan đến (1) giảm nhẹ hạn hán; (2) tái chế; (3) nguồn cung cấp nước 
uống sạch; (4) công viên địa phương, khu vực và tiểu bang; (5) dọn dẹp bãi biển; 
(6) dọn bỏ rác; và (7) phục hồi môi trường sống của động vật hoang dã. Dự luật 
này cho phép một phần nhỏ của các quỹ này sẽ được sử dụng cho việc quản trị 
tài trợ và thanh tra hai năm một lần đối với các chương trình nhận được tài trợ. 

Các Điều Khoản Khác. Ngoài ra, dự luật cho phép các chính quyền địa phương 
được quyền yêu cầu chuyển số tiền thu được từ các đạo luật túi đựng hàng địa 
phương vào quỹ tiểu bang mới thay vì cho phép các cửa hàng được giữ lại khoản 
doanh thu đó. Điều này cũng bao gồm một điều khoản liên quan đến việc thực 
thi dự luật này và bất kỳ dự luật túi đựng hàng nào khác trên lá phiếu này. Điều 
khoản này có thể được tòa hiểu là ngăn chặn Dự Luật 67 (trưng cầu dân ý về SB 
270) đi vào hiệu lực. Điều khoản này sẽ chỉ có hiệu lực nếu cả hai dự luật đều 
được thông qua và dự luật này (Dự Luật 65) có được nhiều phiếu bầu "có" hơn. 
Tuy nhiên, phân tích này cho rằng trong hoàn cảnh này, các điều khoản của Dự 
Luật 67 không liên quan đến việc sử dụng các nguồn thu—chẳng hạn như yêu 
cầu cấm sử dụng túi nhựa đựng hàng dùng một lần và tính phí cho các loại túi 
đựng hàng khác—sẽ vẫn được thực thi.

• Chuyển mục đích sử dụng số tiền thu được từ các cửa hàng tạp hoá và một 
số cửa hàng bán lẻ khác thông qua việc bán túi đựng hàng, khi có bất cứ 
luật lệ nào của tiểu bang cấm việc phân phối miễn phí một loại túi đựng 
hàng cụ thể và cho phép việc bán bất cứ loại túi đựng hàng nào khác.

• Yêu cầu các cửa hàng ký gửi số tiền thu được từ việc bán túi vào một ngân 
quỹ đặc biệt được quản lý bởi Hội Ðồng Bảo Tồn Ðời Sống Hoang Dã để hỗ 
trợ các hạng mục dự án môi trường cụ thể.

• Quy định Hội đồng phát triển các quy chế thi hành luật. 

TÓM LƯỢC ƯỚC TÍNH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP VỀ TÁC 
ÐỘNG TÀI CHÍNH THỰC SỰ CỦA CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ÐỊA 
PHƯƠNG:
• Doanh thu của tiểu bang có thể đạt vài chục triệu mỹ kim mỗi năm theo 

một số trường hợp. Doanh thu sẽ được sử dụng để hỗ trợ một số chương 
trình môi trường.
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TÁC ĐỘNG TÀI KHÓA
Nếu các yêu cầu của dự luật này (tồn tại một đạo luật tiểu bang cấm cung cấp 
miễn phí một số lượng túi đựng hàng nhất định và yêu cầu một khoản phí tối 
thiểu cho các loại túi đựng hàng khác) được đáp ứng, thì khi đó, nguồn thu của 
tiểu bang cho các chương trình môi trường nhất định sẽ tăng lên. Doanh thu 
này có thể lên đến hàng chục triệu đô-la mỗi năm. Khoản nguồn thu thực tế có 
thể cao hơn hoặc thấp hơn tuỳ thuộc vào một vài yếu tố, đặc biệt là doanh số 
bán hàng và giá bán của túi đựng hàng trong tương lai.

Ở thời điểm hiện tại, không có một đạo luật tiểu bang đang có hiệu lực nào đáp 
ứng được các yêu cầu của dự luật này. Như vậy, sẽ không có tác động tài khóa 
nếu điều này vẫn tiếp diễn. Như đã được đề cập trước đó, tuy nhiên, Dự Luật 67 
trên lá phiếu này sẽ ban hành một đạo luật tiểu bang như vậy. Nếu cả Dự Luật 
67 và dự luật này (Dự Luật 65) đều được thông qua, những tác động vào tiểu 
bang sẽ phụ thuộc vào dự luật nào nhận được nhiều phiếu bầu nhất:

• Dự Luật 67 (Trưng Cầu Dân Ý) Nhận Được Nhiều Phiếu Bầu Hơn. 
Trong hoàn cảnh này, doanh thu mà các cửa hàng thu được sẽ được 
cửa hàng giữ lại và sẽ không có bất kỳ tác động tài khóa nào lên tiểu 
bang liên quan đến Dự Luật 65.

• Dự Luật 65 (Tiên khởi) Nhận Được Nhiều Phiếu Bầu Hơn. Trong 
hoàn cảnh này, bất kỳ khoản doanh thu nào có được từ việc bán túi 
đựng hàng của các cửa hàng sẽ đều được chuyển vào quỹ tiểu bang 
mới, cùng với đó, khoản nguồn thu tiểu bang tăng lên này sẽ được sử 
dụng để hỗ trợ cho các chương trình môi trường nhất định.

Ngoài ra, nếu chỉ có dự luật này được thông qua và Dự Luật 67 thất bại (có nghĩa 
là hiện tại sẽ không có một đạo luật toàn tiểu bang nào áp dụng dự luật này), 
thì có thể sẽ vẫn có một tác động tài khóa nếu một đạo luật túi đựng hàng tiểu 
bang nào đó được ban hành trong tương lai. Hình 1 cho thấy dự luật này sẽ được 
thực thi khác nhau như thế nào tùy thuộc vào các quyết định khác nhau của cử 
tri.

Vui lòng vào http://www.sos.ca.gov/measure-contributions để biết 
danh sách các ủy ban được thành lập chủ yếu để ủng hộ hoặc phản 
đối dự luật này. Vui lòng vào http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top-contributors/nov-16-gen-v2.html để truy cập danh sách 10 nhà 

đóng góp hàng đầu của ủy ban.

Dự Luật 65
(Tiên khởi) 

Thông qua

Luật Về Túi Đựng Hàng Toàn Tiểu Bang có hiệu lực. Sử 
dụng doanh thu từ việc bán túi đựng hàng sẽ phụ thuộc 
vào dự luật nào có được nhiều phiếu bầu hơn:

• Nếu có được nhiều phiếu bầu "có" từ cuộc 
trưng cầu dân ý, doanh thu sẽ được các cửa 
hàng giữ lại.

• Còn nếu dự luật tiên khởi nhận được nhiều 
phiếu bầu "có" hơn, doanh thu sẽ thuộc về tiểu 
bang và được sử dụng cho các chương trình về 
môi trường.a

Không tồn tại luật về túi dựng hàng toàn tiểu bang. 
Nguồn thu từ bất kỳ luật toàn tiểu bang trong tương lai 
nào tương tự với SB 270 sẽ được sử dụng cho các chương 
trình môi trường.

Dự Luật 65
(Tiên khởi) 

Thất bại

Luật về túi dựng hàng toàn tiểu bang có hiệu lực và 
doanh thu từ việc bán túi đựng hàng sẽ được các cửa 
hàng giữ lại.

Không tồn tại luật về túi dựng hàng toàn tiểu bang.

Dự Luật 67 
(Trưng Cầu Dân Ý SB 270) 

Thông qua

Dự Luật 67 
(Trưng Cầu Dân Ý SB 270) 

Thất bại

Hình 1

Việc Thực Thi Dự Luật 65 Sẽ Bị Ảnh Hưởng Bởi Kết Quả Của Cuộc Trưng Cầu Dân Ý

a Ngoài ra, một điều khoản của Dự Luật 65 có thể được tòa hiểu là ngăn Dự Luật Thượng Viện (SB) 270 đi vào hiệu lực toàn phần.




