
Bản Chứng Thực

Tôi, Alex Padilla, Tổng Thư Ký Tiểu Bang của Tiểu Bang California, bằng cách này 
xin chứng nhận rằng các dự luật được trình bày trong tài liệu này sẽ được trình 
cho cử tri của Tiểu Bang California tại Cuộc Tổng Tuyển Cử được tổ chức trên 
toàn Tiểu Bang vào ngày 6 tháng Mười Một, 2018, và tập hướng dẫn này đã 
được soạn thảo theo đúng pháp luật. Chứng thực bằng chữ ký của tôi và Đại Ấn 
của Tiểu Bang tại Sacramento, California, ngày hôm nay, 13 tháng Tám, 2018.

Alex Padilla, Tổng Thư Ký Tiểu Bang

Cuộc Tổng 
Tuyển Cử 
California
Thứ Ba Ngày 6 Tháng 
Mười Một, 2018

Phòng Phiếu Mở Cửa Từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử!
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NẾU QUÝ VỊ TIN LÀ QUÝ VỊ ĐÃ BỊ TỪ CHỐI BẤT CỨ QUYỀN NÀO TRONG SỐ NÀY, HÃY GỌI CHO ĐƯỜNG  
DÂY NÓNG BẢO MẬT MIỄN PHÍ DÀNH CHO CỬ TRI TẠI (800) 339-8163.

QUYỀN CỦA

CỬ TRI
QUÝ VỊ CÓ CÁC QUYỀN SAU ĐÂY:

 1 
Quyền bỏ phiếu nếu quý vị là một cử tri đã ghi 
danh. Quý vị hội đủ điều kiện bỏ phiếu nếu  
quý vị:
• là một công dân Hoa Kỳ sống tại California
• ít nhất 18 tuổi
• đã ghi danh tại nơi quý vị hiện đang cư ngụ
• hiện không ở tù tiểu bang hay liên bang 

hoặc được phóng thích có điều kiện sau khi 
bị kết tội đại hình

• hiện không bị một tòa phán quyết là tâm 
thần không minh mẫn

 2 
Quyền bỏ phiếu nếu quý vị là một cử tri đã ghi 
danh ngay cả khi tên quý vị không có trong 
danh sách. Quý vị sẽ bỏ phiếu bằng cách sử 
dụng một lá phiếu tạm thời. Phiếu bầu của quý 
vị sẽ được đếm nếu các viên chức bầu cử xác 
định là quý vị hội đủ điều kiện bỏ phiếu.

 3 
Quyền bỏ phiếu nếu quý vị vẫn còn đang xếp 
hàng chờ khi các phòng phiếu đóng cửa.

 4 
Quyền bỏ phiếu kín mà không có người nào 
làm phiền quý vị hay bảo quý vị phải bỏ phiếu 
như thế nào.

 5 
Quyền có một lá phiếu mới nếu quý vị làm sai, 
nếu quý vị chưa bỏ phiếu. Quý vị có thể:

Yêu cầu một viên chức bầu cử tại nơi bỏ 
phiếu đưa cho một lá phiếu mới,
Đổi lá phiếu bầu bằng thư của quý vị để lấy 
một lá phiếu mới tại một văn phòng bầu  
cử hay tại nơi bỏ phiếu của quý vị, hoặc 
Bỏ Phiếu bằng lá phiếu tạm thời.

 6 
Quyền được trợ giúp để bỏ phiếu từ bất cứ 
người nào mà quý vị chọn, ngoại trừ từ hãng 
sở hay nhân viên nghiệp đoàn của quý vị.

 7 
Quyền đến giao lá phiếu bầu bằng thư đã  
được hoàn tất tại bất cứ nơi bỏ phiếu nào  
ở California.

 8 
Quyền nhận được các tài liệu bầu cử bằng một 
ngôn ngữ không phải tiếng Anh nếu có đủ số 
người trong khu vực bầu cử của quý vị nói 
ngôn ngữ đó.

 9 
Quyền hỏi các viên chức bầu cử về các thủ 
tục bầu cử và quan sát tiến trình bầu cử. Nếu 
người mà quý vị hỏi không thể trả lời thắc mắc 
của quý vị, họ phải chỉ cho quý vị đến đúng 
người để được trả lời. Nếu quý vị gây rối, họ có 
thể ngưng trả lời quý vị.

 10 
Quyền báo cáo bất kỳ hoạt động bất hợp pháp 
hay gian lận cho viên chức bầu cử hay văn 
phòng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang.
 Trên web tại www.sos.ca.gov
✆ Bằng điện thoại tại (800) 339-8163
 Bằng email tại elections@sos.ca.gov
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phiếu www.sos.ca.gov/elections/voting-california
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Tổng Thư Ký Tiểu Bang

Kính thưa Quý Công Dân California,

Không có quyền nào lớn hơn quyền bỏ phiếu. Nền dân chủ của Nước Mỹ phát triển khi mọi 
cử tri đủ điều kiện đều tham gia bỏ phiếu. Thông qua việc bỏ phiếu, quý vị có thể chọn ra 
những nhà lãnh đạo địa phương, tiểu bang và quốc gia của quý vị, và bảo đảm rằng tiếng 
nói của quý vị được lắng nghe. Cuộc Tổng Tuyển Cử là vào Thứ Ba, ngày 6 tháng Mười Một. 
Cuộc bầu cử đang đến gần. Tôi khuyến khích quý vị hãy tham gia thực hiện quyền cơ bản 
nhất của mình với tư cách là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Mọi thông tin được trình bày ở đây để quý vị tham khảo. Tập Hướng Dẫn Cử Tri này có 
thể giúp quý vị đưa ra những quyết định sáng suốt. Tài liệu bao gồm sự phân tích vô 
tư, những tranh luận ủng hộ và chống lại các dự luật lá phiếu, tuyên bố của các ứng cử 
viên, Quyền của Cử Tri và các thông tin quan trọng khác. Tập hướng dẫn này cũng có trên 
trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California: www.VoterGuide.sos.ca.gov.

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri của mình bất cứ lúc nào bằng cách 
truy cập VoterStatus.sos.ca.gov. Quý vị có thể tải xuống ứng dụng VOTE CALIFORNIA 
của chúng tôi trên điện thoại thông minh hay máy tính bảng, và truy cập thông tin 
bầu cử quan trọng và tìm địa điểm bỏ phiếu gần quý vị nhất. Và quý vị có thể truy cập 
PowerSearch.sos.ca.gov nếu muốn tìm hiểu thêm về người tài trợ cho mỗi ứng cử viên 
hay các dự luật trên lá phiếu.

Nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách bỏ phiếu, hay cách ghi danh bỏ phiếu, quý vị có 
thể liên lạc văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang bằng cách gọi số miễn phí 1-800-339-8163. 
Để lấy thông tin liên lạc của các viên chức bầu cử quận địa phương của quý vị, xin truy 
cập trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại: www.sos.ca.gov/county-elections-offices.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến tương lai của tiểu bang chúng ta cũng như của quốc gia. 
Cuộc Tổng Tuyển Cử là vào Thứ Ba, ngày 6 tháng Mười Một. Lá phiếu của quý vị là quan 
trọng. Lá phiếu của quý vị là tiếng nói của quý vị. Hãy hành động để được lắng nghe.  
HÃY ĐI BỎ PHIẾU!
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DỰ LUẬT CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH  
HỖ TRỢ NHÀ Ở CỤ THỂ. ĐẠO LUẬT THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.1

PHẦN TÓM LƯỢC Được Cơ Quan Lập Pháp đưa vào Lá Phiếu
Cho phép $4 tỉ công khố phiếu trách nhiệm chung dành cho các 
chương trình nhà ở hợp túi tiền hiện nay cho những cư dân có 
thu nhập thấp, cựu chiến binh, nông dân, nhà tiền chế và di 
động, việc phát triển tái sử dụng hạ tầng đô thị, và nhà ở theo 
định hướng giao thông công cộng. Tác Động Tài Chính: Chi phí 
hoàn trả công khố phiếu tiểu bang tăng lên trung bình khoảng 
$170 triệu hàng năm trong 35 năm tiếp theo.

CHỐNG ĐỐI Dự Luật 1 
sẽ cho phép 

Tiểu Bang vay $4 tỉ (bằng cách 
bán công khố phiếu) cho 
chương trình nhà ở. Việc thiếu 
hụt nhà ở bắt nguồn từ việc  
đổ xô hàng triệu người đến 
California, đòi hỏi giải pháp 
quy mô hơn nhiều. Một giải 
pháp tệ hại được kiến nghị  
đầu năm nay (Dự Luật Thượng 
Viện 827) sẽ phá hủy khu phố 
hiện nay. Có các CÁCH LÀM  
TỐT HƠN.

ỦNG HỘ Phiếu bầu CÓ cho 
Dự Luật 1 có nghĩa là 

loại hình nhà ở hợp túi tiền cho 
cựu chiến binh, gia đình làm 
việc, người cao tuổi, người 
khuyết tật và người California 
đang gặp phải tình trạng vô gia 
cư từ cuộc khủng hoảng nhà  
ở nghiêm trọng. Dự Luật 1 
không tăng thuế! Cựu chiến 
binh, Habitat for Humanity,  
Hội Người Cao Niên CA, Liên 
Minh Chấm Dứt Bạo Hành Gia 
Đình và nhiều tổ chức khác 
nữa, tất cả đều đồng ý:  
Bầu Có cho Dự Luật 1.

TRANH LUẬN

KHÔNG Một phiếu bầu 
KHÔNG cho  

dự luật này có nghĩa là: Tiểu 
bang không thể bán $4 tỉ dưới 
dạng công khố phiếu trách 
nhiệm chung để tài trợ cho  
cựu chiến binh và loại hình  
nhà ở hợp túi tiền.

CÓ Một phiếu bầu CÓ cho dự 
luật này có nghĩa là: Cho 

phép tiểu bang bán $4 tỉ dưới 
dạng công khố phiếu trách 
nhiệm chung để tài trợ cho  
cựu chiến binh và loại hình  
nhà ở hợp túi tiền.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH

PHẦN TÓM LƯỢC Được Cơ Quan Lập Pháp đưa vào Lá Phiếu
Sửa đổi Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Services 
Act) để tài trợ Chương Trình Không Nơi Nào Như Nhà (No Place Like 
Home Program), mà tài trợ nhà ở cho những người mắc bệnh tâm 
thần. Phê chuẩn luật hiện hành, thiết lập Chương Trình Không Nơi 
Nào Như Nhà. Tác Động Tài Chính: Cho phép tiểu bang sử dụng tối đa 
$140 triệu mỗi năm từ các ngân quỹ sức khỏe tâm thần của quận để 
hoàn trả tối đa $2 tỉ công khố phiếu. Những công khố phiếu này sẽ tài 
trợ nhà ở cho những người mắc bệnh tâm thần mà vô gia cư.

KHÔNG Một phiếu bầu 
KHÔNG cho dự 

luật này có nghĩa là: Khả năng 
tiểu bang sử dụng ngân quỹ 
sức khỏe tâm thần hiện nay 
của quận để chi trả nhà ở cho 
những người bị bệnh tâm thần 
mà vô gia cư sẽ tùy thuộc vào 
quyết định sau này của tòa án.

CÓ Một phiếu bầu CÓ cho dự 
luật này có nghĩa là: Tiểu 

bang có thể sử dụng ngân quỹ 
sức khỏe tâm thần hiện nay 
của quận để chi trả nhà ở cho 
những người bị bệnh tâm thần 
mà vô gia cư.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

DỰ LUẬT CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở HIỆN 
NAY CHO NHỮNG NGƯỜI MẮC BỆNH TÂM THẦN. ĐẠO LUẬT THEO  
CƠ QUAN LẬP PHÁP. 2

TRANH LUẬN

CHỐNG ĐỐI Việc lấy  
lên đến $5.6 TỈ 

từ tiền dành cho người bị tâm 
thần nghiêm trọng để tài trợ 
công khố phiếu chỉ để xây 
dựng nhà cho họ mà không  
đòi hỏi việc điều trị sẽ đẩy 
nhiều người hơn vào tình trạng 
vô gia cư. Điều đó không cần 
thiết vì năm ngoái, Cơ Quan 
Lập Pháp cho phép quận sử 
dụng ngân quỹ từ Đạo Luật 
Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần 
(Mental Health Services Act, 
MHSA) cho nhà ở mà không 
cần vay tiền.

ỦNG HỘ Phiếu bầu CÓ cho 
Dự Luật 2: Hỗ trợ nhà 

ở và điều trị cho người vô gia 
cư bị bệnh tâm thần nghiêm 
trọng. Dự Luật 2 sẽ không tăng 
thuế! Nó sẽ giúp người dân 
không phải sống trên đường và 
được đưa vào các dịch vụ sức 
khỏe tâm thần và điều trị cai 
nghiện toàn diện. Người bảo vệ 
người vô gia cư, nhân viên xã 
hội, bác sĩ và nhân viên ứng 
cứu trường hợp khẩn cấp đồng 
ý: Bầu Có cho Dự Luật 2.

ỦNG HỘ
David Koenig
(916) 974-9411 
info@vetsandaffordablehousingact.org
Vetsandaffordablehousingact.org

CHỐNG ĐỐI
Gary Wesley
Mountain View, CA

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

CHỐNG ĐỐI
Gigi R. Crowder
NAMI Contra Costa
550 Patterson Blvd.
Pleasant Hill, CA
(510) 990-2670
gigi@namicontracosta.org
www.namicontracosta.org

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ
David Koenig
(916) 974-9411
info@CAyesonprop2.org
CAyesonprop2.org
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DỰ LUẬT CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ CÁC DỰ ÁN VỀ VIỆC CUNG  
CẤP NƯỚC VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC, ĐƯỜNG PHÂN NƯỚC, CÁ,  
LOÀI HOANG DÃ, HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN NƯỚC, VÀ KHẢ NĂNG  
DUY TRÌ VÀ DỰ TRỮ NƯỚC NGẦM. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.3

PHẦN TÓM LƯỢC Được đưa vào Lá Phiếu bằng Chữ Ký Kiến Nghị
Cho phép $8.877 tỉ công khố phiếu trách nhiệm chung của tiểu 
bang dành cho nhiều dự án cơ sở hạ tầng khác nhau. Tác Động 
Tài Chính: Chi phí hoàn trả công khố phiếu tiểu bang tăng lên 
trung bình $430 triệu mỗi năm trong 40 năm. Những khoản tiết 
kiệm của chính quyền địa phương cho những dự án liên quan 
đến nước, có thể đạt trung bình vài trăm triệu mỹ kim hàng năm 
trong vài thập niên tiếp theo.

CHỐNG ĐỐI Dự Luật 3 
đưa tiền cho 

nhiều tổ chức. Toàn bộ ý tưởng 
chỉ có thế. Nhưng nó sẽ không 
sản xuất một giọt nước mới, có 
thể sử dụng được. Thanh toán 
tiền lãi trên công khố phiếu sẽ 
gấp đôi số tiền được trả lại cho 
người giữ công khố phiếu. Hãy 
nghĩ về điều đó . . . một 
cách nghiêm túc. Bầu KHÔNG.

ỦNG HỘ CÓ CHO DỰ 
LUẬT 3 bảo vệ nguồn 

nước an toàn, đáng tin cậy, và 
sạch sẽ cho California. Phiếu 
bầu CÓ CHO DỰ LUẬT 3 cung 
cấp nguồn nước an toàn; sửa 
chữa các con đập không an 
toàn; bảo vệ khi hạn hán; cải 
thiện chất lượng nước ở đại 
dương, vịnh và sông của chúng 
ta; và thu gom, xử lý, và tái sử 
dụng nước lũ. Phiếu bầu 
CÓ CHO DỰ LUẬT 3 cung cấp 
nước cho người dân, nông trại, 
và môi trường. 

TRANH LUẬN

KHÔNG Một phiếu bầu 
KHÔNG cho dự 

luật này có nghĩa là: Tiểu bang 
không thể bán $8.9 tỉ công khố 
phiếu trách nhiệm chung để tài 
trợ các dự án khác nhau về 
nước và môi trường.

CÓ Một phiếu bầu CÓ cho dự 
luật này có nghĩa là: Tiểu 

bang có thể bán $8.9 tỉ công 
khố phiếu trách nhiệm chung 
để tài trợ các dự án khác nhau 
về nước và môi trường.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH

PHẦN TÓM LƯỢC Được đưa vào Lá Phiếu bằng Chữ Ký Kiến Nghị
Cho phép $1.5 tỉ công khố phiếu được hoàn trả từ Ngân Quỹ 
Chung của tiểu bang để trợ cấp cho việc xây dựng, mở rộng, cải 
tiến và cung cấp trang thiết bị cho những bệnh viện nhi đồng hội 
đủ điều kiện. Tác Động Tài Chính: Chi phí hoàn trả công khố phiếu 
của tiểu bang tăng lên trung bình khoảng $80 triệu hàng năm 
trong 35 năm tiếp theo.

KHÔNG Một phiếu bầu 
KHÔNG cho  

dự luật này có nghĩa là: Tiểu 
bang không thể bán $1.5 tỉ 
công khố phiếu trách nhiệm 
chung được kiến nghị cho 
những mục đích này.

CÓ Một phiếu bầu CÓ cho dự 
luật này có nghĩa là: Tiểu 

bang có thể bán $1.5 tỉ công 
khố phiếu trách nhiệm chung 
cho việc xây dựng, mở rộng,  
cải tiến, và trang bị cho một số 
bệnh viện điều trị cho trẻ em.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

DỰ LUẬT CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ VIỆC XÂY DỰNG TẠI NHỮNG 
BỆNH VIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO TRẺ EM. 
ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.4

TRANH LUẬN

CHỐNG ĐỐI Dự Luật 4 
sẽ cho phép 

Tiểu Bang vay $1.5 tỉ để xây 
dựng và mở rộng tại các bệnh 
viện “phi lợi nhuận” bằng cách 
bán công khố phiếu mà cần 
được hoàn trả cùng với tiền  
lãi. Chúng ta nên nhìn vào  
bức tranh bao quát hơn và  
tự hỏi làm cách nào để cải  
thiện kết quả chăm sóc sức 
khỏe tại California.

ỦNG HỘ Bệnh Viện Trẻ Em 
California cung cấp 

dịch vụ chăm sóc chuyên khoa 
cho hơn 2 triệu trẻ em bị bệnh 
mỗi năm—bệnh ung thư, bệnh 
máu hình liềm, ghép nội tạng 
—bất kể khả năng chi trả của 
gia đình, 85% trẻ em bị ung thư 
máu được chữa trị. Dự Luật 4 
tăng khả năng, cung cấp công 
nghệ mới nhất, và chuyên sâu 
nghiên cứu về trẻ em để chữa 
trị cho trẻ em.

ỦNG HỘ
Jerry Meral
P.O. Box 1103
Inverness, CA 94937
(415) 717-8412
jerrymeral@gmail.com

CHỐNG ĐỐI
John F. Takeuchi
Central Solano Citizen/ 

Taxpayer Group
P.O. Box 3532
Fairfield, CA 94533
(707) 422-4491
taksan@comcast.net
www.thetaxwatchers.org

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

CHỐNG ĐỐI
Gary Wesley
Mountain View, CA

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ
Bầu Có cho Bệnh Viện Trẻ 

Em—Bầu Có cho Dự Luật 4
YesOnProposition4.org
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DỰ LUẬT THAY ĐỔI NHỮNG YÊU CẦU ĐỂ MỘT SỐ CHỦ BẤT ĐỘNG SẢN CÓ THỂ 
CHUYỂN CƠ SỞ TÍNH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA HỌ SANG BẤT ĐỘNG 
SẢN THAY THẾ. TU CHÍNH HIẾN PHÁP VÀ ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.5

PHẦN TÓM LƯỢC Được đưa vào Lá Phiếu bằng Chữ Ký Kiến Nghị
Loại bỏ một số yêu cầu về việc chuyển đổi cho những chủ nhà 
trên 55 tuổi, chủ nhà bị khuyết tật nghiêm trọng và bất động  
sản bị ô nhiễm hay bị hủy hoại do thảm họa. Tác Động Tài Chính: 
Trường học và chính quyền địa phương, mỗi bên ban đầu sẽ  
mất trên $100 triệu tiền thuế bất động sản hàng năm, tăng lên 
khoảng $1 tỉ mỗi năm. Mức tăng tương tự trong chi phí của tiểu 
bang để bù vào những thất thoát về thuế bất động sản của 
trường học.

CHỐNG ĐỐI Dự Luật 5 
khôngxây thêm 

bất cứ nhà ở mới nào hoặc 
không giúp người mua nhà  
lần đầu. Dự luật sẽ cắt lên đến  
$1 tỉ thu nhập tại địa phương 
từ trường công, dịch chữa 
cháy, cảnh sát, dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe và các dịch vụ 
khác để giảm thuế cho người 
giàu ở California và để giúp 
những người đưa ra dự luật — 
quyền lợi nhà đất của đoàn thể. 
NoProp5.com

ỦNG HỘ Dự Luật 5 loại bỏ 
“mức phạt chuyển 

nhà” làm hiện ảnh hưởng đến 
NGƯỜI CAO NIÊN (55+) và 
NGƯỜI KHUYẾT TẬT NGHIÊM 
TRỌNG ở California. Phiếu bầu 
CÓ có nghĩa là NGƯỜI CAO 
NIÊN và NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
NGHIÊM TRỌNG có thể mua 
một nhà ở chính, mới và không 
bị phạt thuế bất động sản này. 
Phiếu bầu CÓ cho phép NGƯỜI 
CAO NIÊN/NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
NGHIÊM TRỌNG chuyển sang 
nhà gần gia đình hoặc mua 
thêm nhà thực tiễn hơn, an  
toàn hơn.

TRANH LUẬN

KHÔNG Một phiếu bầu 
KHÔNG cho dự 

luật này có nghĩa là: Một số chủ 
nhà trên 55 tuổi (hoặc những 
người đáp ứng các tiêu chuẩn 
khác) sẽ tiếp tục đủ điều kiện 
cho việc tiết kiệm thuế bất 
động sản khi họ chuyển sang 
nhà khác.

CÓ Một phiếu bầu CÓ cho  
dự luật này có nghĩa là: 

Tất cả chủ nhà trên 55 tuổi 
(hoặc những người đáp ứng 
các tiêu chuẩn khác) sẽ đủ điều 
kiện cho việc tiết kiệm thuế bất 
động sản khi họ chuyển sang 
nhà khác.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH

PHẦN TÓM LƯỢC Được đưa vào Lá Phiếu bằng Chữ Ký Kiến Nghị
Bãi bỏ những loại thuế và phí trong một luật vận chuyển 2017 
được chỉ định cho việc sửa chữa đường phố và hệ thống vận 
chuyển công cộng. Tác Động Tài Chính: Giảm $5.1 tỉ thu nhập tiếp 
tục từ thuế nhiên liệu và xe cộ của tiểu bang mà chủ yếu sẽ trả 
cho việc bảo trì và sửa chữa đường cao tốc và đường phố, cũng 
như chương trình vận chuyển công cộng.

KHÔNG Một phiếu bầu 
KHÔNG cho dự 

luật này có nghĩa là: Thuế 
nhiên liệu và xe cộ đã được 
thông qua gần đây bởi Cơ 
Quan Lập Pháp sẽ tiếp tục có 
hiệu lực và trả cho việc bảo trì 
và sửa chữa đường cao tốc và 
đường xá, cũng như chương 
trình vận chuyển. Cơ Quan Lập 
Pháp sẽ không cần phải được 
tiếp tục đa số cử tri chấp thuận 
thuế nhiên liệu và xe cộ mới 
hoặc gia tăng của tiểu bang 
trong tương lai.

CÓ Một phiếu bầu CÓ cho dự 
luật này có nghĩa là: Thuế 

nhiên liệu và xe cộ đã được 
thông qua gần đây bởi Cơ 
Quan Lập Pháp sẽ bị bãi bỏ, mà 
sẽ giảm ngân quỹ cho việc bảo 
trì và sửa chữa đường cao tốc 
và đường xá, cũng như chương 
trình vận chuyển. Cơ Quan Lập 
Pháp sẽ cần phải được đa số cử 
tri chấp thuận thuế nhiên liệu 
và xe cộ mới hoặc gia tăng của 
tiểu bang trong tương lai.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

DỰ LUẬT LOẠI BỎ MỘT SỐ KHOẢN TÀI TRỢ CHO VIỆC SỬA CHỮA ĐƯỜNG  
PHỐ VÀ HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN. YÊU CẦU MỘT SỐ LOẠI THUẾ 
NHIÊN LIỆU VÀ PHÍ XE CỘ ĐƯỢC PHÊ CHUẨN BỞI TOÀN BỘ CỬ TRI. 
TU CHÍNH HIẾN PHÁP TIÊN KHỞI.6

TRANH LUẬN

CHỐNG ĐỐI Lính Cứu 
Hỏa Chuyên 

Nghiệp, Hiệp Hội Tuần Tra 
Đường Cao Tốc California, Hội 
Kỹ Sư Cầu Đường Mỹ và nhân 
viên ứng cứu đầu tiên NHẤN 
MẠNH BẦU KHÔNG cho Dự 
Luật 6 vì nó làm nguy hại đến 
sự an toàn của những cây cầu 
và đường xá. Dự Luật 6 loại bỏ 
$5 tỉ hàng năm trong phần tài 
trợ hệ thống vận chuyển ở địa 
phương, ngưng hàng ngàn dự 
án về an toàn đường xá, giảm 
kẹt xe và cải thiện hệ thống  
vận chuyển ở mỗi cộng đồng 
California. www.NoProp6.com

ỦNG HỘ BẦU CÓ CHO dự 
luật 6 để ngay lập tức 

GIẢM GIÁ XĂNG. Người dân 
California đang gặp khó khăn 
với chi phí sinh hoạt cao. BẦU 
CÓ cho Dự Luật 6 để bãi bỏ việc 
tăng thuế không công bằng 
cho xăng và xe và yêu cầu cử  
tri chấp thuận cho bất cứ lần 
tăng thuế nào trong tương lai. 
BẦU CÓ cho Dự Luật 6 để giảm 
giá xăng!

ỦNG HỘ
Cary Davidson
Ủy Ban Bầu Có cho Dự Luật 5
515 S. Figueroa Street, #1110
Los Angeles, CA 90071
(888) 384-8467
info@propertytaxfairness.com
voteyesonprop5.com

CHỐNG ĐỐI
Bầu Không cho Dự Luật 5
1510 J Street, Suite 210
Sacramento, CA 95814
(916) 443-7817
info@NoProp5.com
NoProp5.com

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

CHỐNG ĐỐI
Bầu Không cho Dự Luật 6: 

Ngưng Tấn Công vào Sự An 
Toàn của Cầu và Đường

1121 L Street, Suite 910
Sacramento, CA 95814
(800) 958-1194
info@NoProp6.com
www.NoProp6.com

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ
Cho Cử Tri Tiếng Nói— 
Bầu Có cho 6
www.GiveVotersAVoice.com
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DỰ LUẬT GIỜ TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG BAN NGÀY CỦA CALIFORNIA PHẢI TUÂN 
THỦ LUẬT LIÊN BANG. CHO PHÉP CƠ QUAN LẬP PHÁP THAY ĐỔI 
KHOẢNG THỜI GIAN TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG BAN NGÀY. ĐẠO LUẬT 
THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.7

PHẦN TÓM LƯỢC Được Cơ Quan Lập Pháp đưa vào Lá Phiếu
Trao cho Cơ Quan Lập Pháp thẩm quyền thay đổi khoảng thời 
gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày bằng hai phần ba phiếu bầu, 
nếu những thay đổi nhất quán với luật liên bang. Tác Động Tài 
Chính: Dự luật này không có ảnh hưởng tài chính trực tiếp nào vì 
những thay đổi về giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày sẽ tùy thuộc 
vào những hành động trong tương lai của Cơ Quan Lập Pháp và 
có thể là của chính quyền liên bang.

CHỐNG ĐỐI Dự Luật 7 
cho phép giờ 

Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban Ngày 
lâu dài, tùy thuộc sự chấp 
thuận của liên bang. Sẽ có ánh 
sáng lúc chiều tối vào mùa hè, 
giống như bây giờ, nhưng buổi 
sáng mùa đông sẽ tối thêm 
một tiếng, vì vậy học sinh sẽ  
đi học trong bóng đêm.

ỦNG HỘ Dự Luật 7 sẽ 
chấm dứt việc thay 

đổi giờ hai lần một năm mà  
các nhà nghiên cứu y tế và  
nhà kinh tế học đồng ý là nguy 
hiểm cho sức khỏe và hiệu quả 
của học sinh, lực lượng lao 
động và người cao niên. Bầu  
Có cho Dự Luật 7 để giữ cho  
trẻ em, nơi làm việc và đường 
xá của chúng ta an toàn.

TRANH LUẬN

KHÔNG Một phiếu bầu 
KHÔNG cho dự 

luật này có nghĩa là: California 
sẽ vẫn giữ khoảng thời gian  
tiết kiệm ánh sáng ban ngày 
hiện nay.

CÓ Một phiếu bầu CÓ cho dự 
luật này có nghĩa là: Cơ 

Quan Lập Pháp, với hai phần 
ba phiếu bầu, có thể thay đổi 
giờ tiết kiệm ánh sáng ban 
ngày nếu sự thay đổi được 
chính quyền tiểu bang cho 
phép. Không có sự thay đổi  
lập pháp, California sẽ vẫn  
giữ khoảng thời gian tiết kiệm 
ánh sáng ban ngày hiện nay 
(đầu tháng Ba đến đầu tháng 
Mười Một).

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH

PHẦN TÓM LƯỢC Được đưa vào Lá Phiếu bằng Chữ Ký Kiến Nghị
Yêu cầu hoàn trả phần phí quá mức và phải trả tiền phạt nếu các 
khoản phí vượt quá mức giới hạn. Phải báo cáo hàng năm cho 
tiểu bang. Nghiêm cấm các phòng khám từ chối điều trị cho  
bệnh nhân dựa theo nguồn thanh toán. Tác Động Tài Chính:  
Ảnh hưởng chung hàng năm lên chính quyền tiểu bang và địa 
phương giới hạn từ tác động tích cực thực với một vài chục triệu 
mỹ kim đến tác động tiêu cực thực với hàng chục triệu mỹ kim.

KHÔNG Một phiếu bầu 
KHÔNG cho dự 

luật này có nghĩa là: Phòng 
khám lọc thận sẽ không bị hạn 
chế thu nhập bởi công thức và 
không cần phải hoàn trả.

CÓ Một phiếu bầu CÓ cho  
dự luật này có nghĩa là: 

Phòng khám lọc thận sẽ bị hạn 
chế thu nhập bởi công thức và 
có thể cần phải hoàn trả cho 
một số bên (chủ yếu là các 
công ty bảo hiểm sức khỏe) mà 
chi trả cho việc điều trị lọc thận.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

DỰ LUẬT QUY ĐỊNH SỐ TIỀN MÀ NHỮNG PHÒNG KHÁM LỌC THẬN NGOẠI  
TRÚ TÍNH ĐỐI VỚI VIỆC ĐIỀU TRỊ LỌC. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.8

TRANH LUẬN

CHỐNG ĐỐI Dự Luật 8 
bị PHẢN ĐỐI 

bởi hàng ngàn y tá, bác sĩ, 
bệnh nhân, Hiệp Hội Y Tá Mỹ\
California, Hiệp Hội Y Tế 
California, Đại Học Mỹ dành 
cho Bác Sĩ Cấp Cứu của CA vì  
nó sẽ dẫn đến việc đóng cửa 
nhiều phòng khám lọc thận ở 
California—làm giảm nghiêm 
trọng việc tiếp cận chăm sóc, 
gây rủi ro đến mạng sống của 
những bệnh nhân lọc thận  
dễ bị tổn thương, và tăng chi 
phí cho người đóng thuế ở 
California. Bầu KHÔNG  
www.NoProp8.com

ỦNG HỘ Lọc thận là việc 
điều trị cứu mạng, 

nhưng các công ty lọc thận thu 
lợi nhuận lớn không đầu tư đủ 
vào điều kiện vệ sinh cơ bản và 
chăm sóc bệnh nhân. Phiếu 
bầu CÓ CHO DỰ LUẬT 8 ủng  
hộ việc đầu tư vào chất lượng 
chăm sóc bệnh nhân và ngưng 
việc tính tiền quá mức, làm 
tăng chi phí cho người dân 
California. Đảng Dân Chủ 
California, cựu chiến binh, 
người bảo vệ chăm sóc sức 
khỏe và nhà lãnh đạo tôn giáo 
đồng ý: www.YesOn8.com

ỦNG HỘ
Bầu Có cho Dự Luật 7
YesProp7@gmail.com
www.YesProp7.info

CHỐNG ĐỐI
Thượng Nghị Sĩ  
Hannah-Beth Jackson

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

CHỐNG ĐỐI
Bầu Không cho Dự Luật 8: 

Ngưng Dự Luật Lọc Thận 
Nguy Hiểm

(888) 663-9997
info@NoProp8.com
www.NoProp8.com

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ
Suzanne Jimenez
Bầu Có cho Dự Luật 8
777 S. Figueroa St., 
Suite 4050
Los Angeles, CA 90017
(888) 501-8119
info@YesOn8.com
www.YesOn8.com
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HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH

PHẦN TÓM LƯỢC Được đưa vào Lá Phiếu bằng Chữ Ký Kiến Nghị
Bãi bỏ luật tiểu bang mà hiện hạn chế phạm vi chính sách kiểm 
soát tiền thuê nhà mà các thành phố và khu vực thẩm quyền địa 
phương khác có thể áp dụng cho nhà ở. Tác Động Tài Chính: Mức 
giảm thực trong thu nhập của tiểu bang và địa phương có thể ở 
mức hàng chục triệu mỹ kim mỗi năm trong thời hạn lâu dài. Tùy 
vào những hành động của các cộng đồng địa phương, những tổn 
thất trong thu nhập có thể ít hơn hoặc nhiều hơn rất nhiều.

KHÔNG Một phiếu bầu 
KHÔNG cho  

dự luật này có nghĩa là: Luật 
tiểu bang sẽ tiếp tục giới hạn 
những loại luật kiểm soát thuê 
mướn mà thành phố và quận 
có thể có.

CÓ Một phiếu bầu CÓ cho dự 
luật này có nghĩa là: Luật 

tiểu bang sẽ không giới hạn 
những loại luật kiểm soát thuê 
mướn mà thành phố và quận 
có thể có.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

DỰ LUẬT MỞ RỘNG THẨM QUYỀN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ  
BAN HÀNH QUYỀN KIỂM SOÁT TIỀN THUÊ NHÀ ĐỐI VỚI NHÀ Ở.  
ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.10

TRANH LUẬN

CHỐNG ĐỐI Dự Luật 10  
sẽ làm cho 

khủng hoảng nhà ở trầm trọng 
hơn, không tốt hơn. Những 
người ủng hộ loại hình nhà ở 
hợp túi tiền đồng ý rằng Dự 
Luật 10  
là bất lợi cho người thuê nhà  
và bất lợi cho chủ nhà! Nó cho 
phép việc quản lý nhà ở một  
hộ gia đình và để cho viên  
chức nhà nước kiểm soát nhà  
ở bằng cách để họ thêm các 
loại phí vào tiền thuê nhà.  
BẦU KHÔNG CHO dự luật 10!

ỦNG HỘ Dự Luật 10 phục 
hồi thẩm quyền thiết 

lập việc kiểm soát thuê mướn 
trong cộng đồng địa phương, 
đặt giới hạn công bằng, hàng 
năm cho số tiền thuê nhà mà 
chủ nhà có thể tăng. Điều này 
giúp người thuê nhà tiếp tục ở 
trong nhà của họ thay vì bị đẩy 
ra khỏi nhà hoặc rơi vào tình 
trạng vô gia cư. Dự Luật MƯỜI 
bảo vệ Người Thuê Nhà. 
Người ủng hộ: ĐẢNG DÂN  
CHỦ CALIFORNIA, Hiệp Hội Y  
Tá California, Hiệp Hội Giáo 
Viên California, Nghiệp Đoàn 
Tự Do Dân Sự Mỹ (American 
Civil Liberties Union, ACLU) của 
California, Nhà Ở California, 
Mạng Lưới Bảo Vệ Tránh Bị 
Đuổi Khỏi Nhà, Nghiệp Đoàn 
Quốc Tế Nhân Viên Dịch  
Vụ (Service Employees 
International Union, SEIU), Liên 
Hiệp Đô Thị Quốc Gia, Hội Nghị 
Lãnh Đạo Cơ Đốc Giáo Miền 
Nam của Nam California.

Vào ngày 18 tháng Bảy, 2018,  
Dự Luật 9 đã được loại ra  

khỏi lá phiếu theo yêu cầu của  
Tòa Án Tối Cao California.

CHỐNG ĐỐI
Bầu Không cho Dự Luật 10—

Đạo Luật Tiên Khởi Thiếu Sót 
Sẽ Làm Cho Khủng Hoảng Nhà 
Ở Tồi Tệ Hơn

(530) 586-4940
info@Prop10Flaws.com
www.Prop10Flaws.com

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ
Bầu Có cho Dự Luật 10—Liên 

Minh Loại Hình Nhà Ở Hợp Túi 
Tiền

(424) 307-5278
team@VoteYesOnProp10.org
www.VoteYesOnProp10.org
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DỰ LUẬT YÊU CẦU NHÂN VIÊN CỨU THƯƠNG THUỘC THÀNH PHẦN TƯ NHÂN 
VẪN PHẢI Ở TRONG TÌNH TRẠNG LÀM VIỆC DỰ PHÒNG TRONG GIỜ 
NGHỈ GIẢI LAO. LOẠI BỎ MỘT SỐ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO CHỦ 
HÃNG. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.11

PHẦN TÓM LƯỢC Được đưa vào Lá Phiếu bằng Chữ Ký Kiến Nghị
Luật cho phép nhân viên làm việc theo giờ được nghỉ giải lao mà 
không phải ở trong tình trạng làm việc dự phòng sẽ không áp 
dụng cho nhân viên cứu thương thuộc thành phần tư nhân. Tác 
Động Tài Chính: Có thể đem lại lợi ích tài chính cho chính quyền 
địa phương (dưới dạng chi phí thấp hơn và thu nhập cao hơn),  
có khả năng đạt hàng chục triệu mỹ kim mỗi năm.

CHỐNG ĐỐI Không có 
tranh luận nào 

phản đối Dự Luật 11 được  
đệ trình.

ỦNG HỘ California đối mặt 
quá thường xuyên với 

các thảm họa. Dự Luật 11 bảo 
đảm EMT và nhân viên cấp cứu 
được trả lương để có thể liên 
lạc được trong giờ giải lao để 
cứu mạng, cung cấp đào tạo 
tốt hơn về thảm họa mà đáp 
ứng được tiêu chuẩn của Cơ 
Quan Quản Lý Cấp Cứu Liên 
Bang (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA)  
và bảo hiểm sức khỏe tâm thần 
bắt buộc. Trong trường hợp 
cấp cứu, giữa sự sống và cái 
chết chỉ cách biệt từng giây. 
Bầu CÓ cho Dự Luật 11!  
Nó là sự hợp lý.

TRANH LUẬN

KHÔNG Một phiếu bầu 
KHÔNG cho dự 

luật này có nghĩa là: Các công 
ty cứu thương tư nhân sẽ tuân 
theo luật lao động cho ngành 
nghề này. Dựa trên quyết định 
gần đây của tòa án, các luật 
này có thể yêu cầu các công ty 
cứu thương cung cấp cho EMT 
và nhân viên cấp cứu giờ ăn và 
giờ nghỉ giải lao không làm việc 
mà không bị gián đoạn bởi 
cuộc gọi 911.

CÓ Một phiếu bầu CÓ cho dự 
luật này có nghĩa là: Các 

công ty cứu thương tư nhân có 
thể tiếp tục việc thực hành hiện 
nay của họ trong việc có kỹ 
thuật viên y tế cấp cứu 
(Emergency Medical 
Technicians, EMTs) và nhân viên 
cấp cứu làm việc trong giờ ăn 
và giờ nghỉ giải lao để đáp ứng 
các cuộc gọi 911. Các công ty 
cứu thương tư nhân sẽ cố gắng 
sắp xếp lại giờ ăn và giờ nghỉ 
giải lao mà bị gián đoạn bởi 
cuộc gọi 911.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH

PHẦN TÓM LƯỢC Được đưa vào Lá Phiếu bằng Chữ Ký Kiến Nghị
Thiết lập các yêu cầu tối thiểu về việc giam cầm một số động vật 
nông trại. Nghiêm cấm việc bán sản phẩm thịt và trứng từ động 
vật bị giam cầm theo cách không tuân thủ. Tác Động Tài Chính: 
Thu nhập thuế lợi tức của tiểu bang từ những doanh nghiệp 
nông trại có khả năng giảm, có thể không nhiều hơn vài triệu  
mỹ kim hàng năm. Chi phí của tiểu bang tăng lên $10 triệu hàng 
năm để thi hành dự luật.

KHÔNG Một phiếu bầu 
KHÔNG cho dự 

luật này có nghĩa là: Yêu cầu 
không gian tối thiểu hiện nay 
trong việc giam hãm gà mái  
ấp trứng, heo mang thai, và bò 
con được nuôi làm thịt sẽ tiếp 
tục được áp dụng. Việc nghiêm 
cấm hiện nay đối với doanh 
nghiệp ở California bán trứng 
mà không đáp ứng các yêu cầu 
về không gian cho gà mái sẽ 
vẫn có hiệu lực.

CÓ Một phiếu bầu CÓ cho  
dự luật này có nghĩa là: 

Sẽ có yêu cầu tối thiểu, mới  
cho nông dân để cung cấp 
thêm không gian cho gà mái  
ấp trứng, heo giống, và bò  
con được nuôi làm thịt. Các 
doanh nghiệp California sẽ bị 
cấm bán trứng và thịt heo hoặc 
thịt heo hay thịt bê chưa nấu 
chín đến từ động vật bị nhốt 
theo cách không đáp ứng các 
yêu cầu này. 

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

DỰ LUẬT THIẾT LẬP NHỮNG TIÊU CHUẨN MỚI VỀ VIỆC GIAM CẦM ĐỘNG VẬT 
NÔNG TRẠI CỤ THỂ; NGHIÊM CẤM VIỆC BÁN NHỮNG SẢN PHẨM 
KHÔNG TUÂN THỦ. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.12

TRANH LUẬN

CHỐNG ĐỐI Việc buôn 
bán tàn bạo 

của ngành công nghiệp trứng 
phản bội động vật và cử tri. 
Người California đã bỏ phiếu 
nghiêm cấm chuồng trại vào 
năm 2015. Dự luật tàn nhẫn 
này hợp pháp hóa chuồng trại 
cho đến khi ít nhất là năm 
2022! Và gà mái chỉ có không 
gian MỘT FOOT VUÔNG. Bầu 
KHÔNG cho sự tàn nhẫn đối với 
động vật nông trại bằng cách 
bầu KHÔNG cho Dự Luật 12.  
www.StopTheRottenEggInitiative.org

ỦNG HỘ Việc giam cầm bò 
con nuôi làm thịt, heo 

mẹ, hoặc gà mái đẻ trứng 
trong một cái chuồng bé xíu là 
tàn nhẫn. Các sản phẩm từ 
những động vật phải chịu đựng 
này làm nguy hại đến tính an 
toàn thực phẩm. Người ủng hộ 
bầu CÓ cho Dự Luật 12: Gần 
500 bác sĩ thú y California, Hội 
Ngăn Chặn Sự Tàn Nhẫn đối với 
Động Vật của Mỹ (American 
Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals, ASPCA),  
Hội Nhân Đạo Hoa Kỳ, gia đình 
nông dân California và mái nhà 
dành cho động vật, Trung Tâm 
An Toàn Thực Phẩm.

ỦNG HỘ
Người California Chuẩn Bị cho 

Trường Hợp Cấp Cứu và An Toàn
2350 Kerner Boulevard,
Suite 250
San Rafael, CA 94913-5703
(916) 836-4301
info@YESon11.org
www.YESon11.org

CHỐNG ĐỐI
Không có thông tin liên lạc nào 
được cung cấp.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

CHỐNG ĐỐI
Bradley Miller
Người California Phản Đối Sự Tàn 

Nhẫn, Chuồng Trại, và Gian Lận
P.O. Box 3577
San Rafael, CA 94912
(855) NO CAGES (662-2437)
INFO@NoOnProposition12.org
www.NoOnProposition12.org

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ
Crystal Moreland
Liên Minh Ngăn Chặn Sự Tàn 

Nhẫn California
119 North Fairfax Ave. #613
Los Angeles, CA 90036
(323) 937-0600
info@preventcrueltyca.com
preventcrueltyca.com
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Kiểm Tra Tình Trạng Cử Tri của Quý Vị Trực Tuyến
Truy cập trang My Voter Status (Tình Trạng Cử Tri của Tôi) của Tổng 
Thư Ký Tiểu Bang tại VoterStatus.sos.ca.gov, nơi mà quý vị có thể 
kiểm tra tình trạng cử tri của quý vị, tìm nơi bỏ phiếu của quý vị hoặc 
một trung tâm bỏ phiếu, và nhiều hơn nữa.

Sử dụng My Voter Status để:
• Xem liệu quý vị đã ghi danh bỏ phiếu hay chưa và nếu có, thì tại quận nào
• Kiểm tra đảng chính trị ưu tiên của quý vị
• Tìm nơi bỏ phiếu của quý vị
• Tìm trung tâm bỏ phiếu (đối với cử tri sinh sống tại các quận Madera, Napa, Nevada, Sacramento và San Mateo)
• Tìm các cuộc bầu cử sắp diễn ra tại khu vực của quý vị
• Nhận Hướng Dẫn Cử Tri của tiểu bang (VIG) qua email trước mỗi cuộc bầu cử toàn tiểu bang
• Tìm thông tin liên lạc của văn phòng bầu cử cấp quận của quý vị
• Kiểm tra tình trạng lá phiếu bầu bằng thư hoặc lá phiếu tạm thời của quý vị

Thông Tin về Ngày Bầu Cử
Phòng phiếu và trung tâm bỏ phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào thứ Ba, ngày 6 tháng Mười Một. Nếu quý 
vị xếp hàng trước 8 giờ tối, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu. Tìm nơi bỏ phiếu của quý vị hay một trung tâm bỏ phiếu:

  Kiểm tra tập Hướng Dẫn Cử Tri của quận mà viên chức bầu cử quận của quý vị đã gửi qua đường bưu  
điện cho quý vị

 Hãy gọi (800) 339-8163

 Trực tuyến tại www.sos.ca.gov/elections/polling-place hoặc VoterStatus.sos.ca.gov

 Nhắn tin Vote cho GOVOTE (468683)

  Tải xuống ứng dụng di động “Vote California” ("Bỏ phiếu California") (hiện có trong cửa hàng iOS hoặc Android)

Những Nhà Đóng Góp Hàng Đầu cho Các Ứng Cử Viên Toàn Tiểu 
Bang và Các Dự Luật Lá Phiếu
Khi một ủy ban (một người hoặc một nhóm người mà nhận được hoặc chi tiêu tiền vì mục đích gây ảnh hưởng để cử tri 
ủng hộ hay phản đối các ứng cử viên hay dự luật lá phiếu) ủng hộ hay phản đối một dự luật lá phiếu hay ứng cử viên và 
thu ít nhất $1 triệu, ủy ban này phải báo cáo 10 nhà đóng góp hàng đầu cho Ban Thực Hành Chính  
Trị Công Bằng (Fair Political Practices Commission, FPPC) California. Ủy ban này phải cập nhật danh  
sách 10 nhà đóng góp hàng đầu khi có bất kỳ thay đổi nào.
Những danh sách này hiện có trên trang mạng của FPPC tại  
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html

HÀNG ĐẦU
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DỰ LUẬT CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ NHỮNG  
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NHÀ Ở CỤ THỂ.
ĐẠO LUẬT THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.1

PHẦN TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC  Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  T Ổ N G  C H Ư Ở N G  L Ý

THÔNG TIN CƠ SỞ
Nhà Ở Mắc tại California. Nhà ở tại California 
mắc hơn so với hầu hết những nơi khác của 
cả nước. Trong khi nhiều yếu tố đóng vai trò 
làm tăng chi phí nhà ở tại California, điều 
quan trọng nhất là tình trạng thiếu hụt nhà 
ở trầm trọng, đặc biệt trong cộng đồng ven 
biển. Tình trạng thiếu hụt nhà ở có nghĩa 

là các hộ gia đình muốn sống ở tiểu bang 
cạnh tranh vì nhà ở hạn chế. Sự cạnh tranh 
này làm tăng giá nhà và tiền thuê nhà. Hiện 
nay, chi phí nhà ở trung bình tại California 
gấp 2.5 lần chi phí trung bình toàn quốc. 
Tiền thuê nhà trung bình hàng tháng tại 
California khoảng 50 phần trăm cao hơn so 
với những nơi khác của cả nước. 

• Cho phép $4 tỉ công khố phiếu trách 
nhiệm chung của tiểu bang tài trợ những 
chương trình nhà ở hiện nay.

• Bao gồm $1.5 tỉ dành cho Chương Trình 
Nhà Ở Nhiều Gia Đình (Multifamily Housing 
Program) cho những cư dân có thu nhập 
thấp, $1 tỉ để cho vay nhằm giúp những 
cựu chiến binh mua nông trại và nhà ở, 
$450 triệu dành cho những dự án phát 
triển tái sử dụng hạ tầng đô thị và nhà ở 
theo định hướng giao thông công cộng, 
$300 triệu dành cho chương trình nhà 
ở cho công nhân nông trại (farmworker 
housing program) và $300 triệu dành cho 
nhà tiền chế và di động.

• Cung cấp hỗ trợ nhà ở cho 
người mua, tài trợ cơ sở hạ 
tầng và trợ cấp tương xứng 
để mở rộng tổng số lượng 
nhà ở hợp túi tiền.

• Điều dụng thu nhập Ngân Quỹ Chung để 
trả hết tiền công khố phiếu cho những 
chương trình hiện nay mà không có thu 
nhập hay không có đủ thu nhập.

TÓM LƯỢC PHẦN ƯỚC TÍNH CỦA PHÂN 
TÍCH VIÊN LẬP PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI 
CHÍNH THỰC LÊN CHÍNH QUYỀN TIỂU 
BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
• Chi phí hoàn trả công khố phiếu tiểu bang 

tăng lên trung bình khoảng $170 triệu 
hàng năm trong 35 năm tiếp theo. Những 
ngân quỹ công khố phiếu này sẽ được sử 
dụng để cung cấp nhà ở hợp túi tiền.

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

SỐ PHIẾU BẦU CUỐI CÙNG CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP CHO SB 3 (DỰ LUẬT 1)
(CHƯƠNG 365, CÁC ĐẠO LUẬT 2017)

Thượng Viện: Số Phiếu Bầu Có 30 Số Phiếu Bầu Không 8
Nghị Viện: Số Phiếu Bầu Có 56 Số Phiếu Bầu Không 21

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy trên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại  
http://voterguide.sos.ca.gov.

Ước Tính Chi Phí Công Khố Phiếu Tiểu Bang
Cho phép vay số tiền mới $4 tỉ
Chi phí trung bình hàng năm để trả hết tiền công khố phiếu $170 triệu
Khoảng thời gian hoàn trả có thể 35 năm
Nguồn hoàn trả Thu nhập thuế chung
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Chương Trình Nhà Ở Tiểu Bang Tài Trợ cho Một  
Số Việc Xây Nhà. Trong hầu hết các năm, 
khoảng 100,000 căn nhà và căn hộ được  
xây ở California. Hầu hết những đơn vị nhà  
ở này được xây dựng hoàn toàn bằng tiền 
của tư nhân. Tuy nhiên, một số nhận được 
sự trợ giúp tài chính từ chính quyền liên 
bang, tiểu bang, hoặc địa phương. Trong 
những trường hợp này, tiểu bang cung cấp 
cho chính quyền địa phương, tổ chức phi 
lợi nhuận, và những nhà phát triển tư nhân 
những khoản tài trợ hoặc khoản vay chi phí 
thấp để tài trợ một phần chi phí xây dựng  
các đơn vị nhà ở. Thông thường, nhà ở được 
xây dựng bằng những khoản tài trợ này  
phải được bán hoặc cho người dân California 
thu nhập thấp thuê. Một phần đơn vị nhà  
ở được xây dựng với ngân quỹ của tiểu bang 
được để dành cho người dân California  
vô gia cư. Trong khi tiểu bang chưa từng 
cung cấp tài trợ liên tục cho những chương 
trình nhà ở này, California nhận khoảng  
$2 tỉ hàng năm từ chính quyền liên bang  
để hỗ trợ những dự 
án này.
Chương Trình Vay 
Tiền Mua Nhà cho 
Cựu Chiến Binh. 
Chương trình vay 
tiền mua nhà cho 
cựu chiến binh của 
tiểu bang cung cấp 
các khoản vay mua 
nhà cho cựu chiến 
binh hội đủ điều 
kiện, kể cả những 
cựu chiến binh mà 

có thể không hội đủ điều kiện được vay tiền 
mua nhà. Theo chương trình, tiểu bang bán 
công khố phiếu trách nhiệm chung cho nhà 
đầu tư và sử dụng quỹ này để cho cựu chiến 
binh hội đủ điều kiện vay để mua nhà. Cựu 
chiến binh tham gia chương trình hoàn trả 
cho tiểu bang những khoản vay này. Sau đó, 
những ngân quỹ này được sử dụng để hoàn 
trả công khố phiếu. 

KIẾN NGHỊ
Công Khố Phiếu Trách Nhiệm Chung Mới cho  
Nhà Ở. Dự luật này cho phép tiểu bang bán 
$4 tỉ công khố phiếu trách nhiệm chung mới 
cho nhiều chương trình nhà ở khác nhau. (Để 
biết thêm thông tin về việc sử dụng công khố 
phiếu của tiểu bang, xin xem "Khái Quát về 
Nợ Công Khố Phiếu của Tiểu Bang" ở phần 
sau trong tập hướng dẫn này.)

VIỆC SỬ DỤNG NGÂN QUỸ
Như được nêu ở Hình 1, dự luật này cung 
cấp ngân quỹ công khố phiếu cho nhiều 

CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ NHỮNG 
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NHÀ Ở CỤ THỂ. 

ĐẠO LUẬT THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

DỰ LUẬT

1

Hình 1

Việc Sử Dụng Được Kiến Nghị của Ngân Quỹ Công Khố Phiếu
(Tính theo Triệu)
Loại Hình Số tiền

Chương Trình Nhà Ở của Tiểu Bang 
Chương trình nhà ở nhiều hộ gia đình hợp túi tiền $1,800
Chương trình cơ sở hạ tầng 450
Chương trình sở hữu nhà 450
Chương trình nhà ở cho công nhân nông trại 300
 Tổng cộng ($3,000)
Chương Trình Nhà Ở cho Cựu Chiến Binh 
Khoản vay nhà ở cho cựu chiến binh $1,000
Tổng cộng $4,000
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DỰ LUẬT CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ NHỮNG  
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NHÀ Ở CỤ THỂ.
ĐẠO LUẬT THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.1

chương trình nhà ở khác nhau, được mô tả 
chi tiết hơn dưới đây.
Chương Trình Nhà Ở của Tiểu Bang. Dự luật  
này cung cấp $3 tỉ cho nhiều chương trình 
nhà ở khác nhau của tiểu bang. Tiền thu 
được từ việc bán công khố phiếu sẽ được  
cấp cho các đơn vị nộp đơn với chương 
trình—chính quyền địa phương, tổ chức  
phi lợi nhuận, và nhà phát triển tư nhân—
thông qua một quy trình cạnh tranh được 
tiểu bang quản lý. 

• Chương Trình Nhà Ở Nhiều Hộ Gia Đình  
Hợp Túi Tiền. Dự luật cung cấp $1.8 tỉ  
để xây dựng hoặc cải tiến các dự án  
nhà cho thuê, như tòa nhà căn hộ. 
Những chương trình này thường cung 
cấp cho các chính quyền địa phương,  
tổ chức phi lợi nhuận, và nhà phát triển 
tư nhân những khoản vay với lãi suất 
thấp để tài trợ một phần chi phí xây 
dựng. Để đổi lại, các dự án phải giữ lại 
những căn hộ cho những hộ gia đình  
có thu nhập thấp trong khoảng thời  
gian 55 năm. 

• Chương Trình Cơ Sở Hạ Tầng. Dự luật này 
cung cấp $450 triệu cho chương trình 
xây dựng nhà ở tại các khu đô thị hiện 
nay và gần hệ thống giao thông công 
cộng. Ngân quỹ này cũng sẽ cung  
cấp các khoản vay và tài trợ cho nhiều 
dự án khác nhau mà hỗ trợ loại nhà  
ở này—như công viên và nước, cống 
rãnh, và cơ sở hạ tầng giao thông  
vận tải.

• Chương Trình Sở Hữu Nhà. Dự luật cung 
cấp $450 triệu để khuyến khích việc  
sở hữu nhà cho người mua nhà có  
thu nhập thấp và trung bình. Hầu hết 
ngân quỹ sẽ được sử dụng để hỗ trợ  
trả trước một phần tiền nhà cho người 
mua nhà lần đầu thông qua các khoản 
vay có lãi suất thấp hoặc khoản tài trợ. 
Ngoài ra, dự luật này cung cấp ngân  
quỹ để hỗ trợ các gia đình có thu nhập 
thấp và trung bình để xây dựng nhà ở 
riêng cho họ. 

• Chương Trình Nhà Ở cho Công Nhân Nông 
Trại. Dự luật này cung cấp $300 triệu 
dưới dạng khoản vay và tài trợ để xây 
nhà ở cho công nhân nông trại. Ngân 
quỹ của chương trình sẽ được sử dụng 
cho cả nhà cho thuê lẫn nhà mà người 
chủ ở.

Chương Trình Nhà Ở cho Cựu Chiến Binh. Dự 
luật này cũng cung cấp $1 tỉ để hỗ trợ vay 
tiền mua nhà cho cựu chiến binh. Cựu chiến 
binh thường sử dụng những khoản vay này 
để mua nhà một hộ gia đình, nhà chung cư, 
nông trại, và nhà di động. 

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
Chi Phí Công Khố Phiếu cho Chương Trình Nhà  
Ở của Tiểu Bang. Dự luật này sẽ cho phép 
tiểu bang mượn lên đến $3 tỉ bằng cách bán 
công khố phiếu trách nhiệm chung cho nhà 
đầu tư, những người này sẽ được hoàn trả 
kèm theo tiền lời từ Ngân Quỹ Chung của 
tiểu bang. Khoản chi phí của những công 



 Phân Tích | 15

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP T I Ế P  T H E O

khố phiếu này sẽ tùy thuộc vào những yếu 
tố khác nhau—như mức lãi suất có hiệu lực 
tại thời điểm chúng được bán, thời điểm bán 
công khố phiếu, và khoảng thời gian hoàn 
trả chúng. Chúng tôi ước tính chi phí trung 
bình để người đóng thuế hoàn trả công khố 
phiếu là khoảng $170 triệu hàng năm trong 
35 năm—tổng cộng $5.9 tỉ để trả hết cả tiền 
gốc ($3 tỉ) và tiền lời ($2.9 tỉ). Số tiền này là 
khoảng một phần mười của một phần trăm 
ngân sách từ Ngân Quỹ Chung hiện nay của 
tiểu bang. 
Chi Phí Công Khố Phiếu cho Chương Trình Nhà  
Ở cho Cựu Chiến Binh. Dự luật này sẽ cho phép 
tiểu bang mượn lên đến $1 tỉ bằng cách bán 
công khố phiếu trách nhiệm chung cho nhà 
đầu tư. Cựu chiến binh tham gia chương 
trình vay tiền mua nhà sẽ trả hàng tháng  
cho tiểu bang, cho phép tiểu bang hoàn trả 
tiền công khố phiếu. Những khoản thanh 
toán này luôn luôn bao gồm số tiền nợ trên 
công khố phiếu, có nghĩa là chương trình 
luôn luôn vận hành mà không tốn chi phí 
trực tiếp cho tiểu bang.
Dự Luật Này Có Thể Giúp Bao Nhiêu Người? 
Ngân quỹ từ dự luật này thường sẽ được 
sử dụng chung với các khoản tiền khác của 
chính phủ để hỗ trợ nhà ở. Trong nhiều 
trường hợp, dự luật này sẽ cho phép tiểu 

CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ NHỮNG 
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NHÀ Ở CỤ THỂ. 

ĐẠO LUẬT THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

DỰ LUẬT

1

bang nhận ngân quỹ liên bang bổ sung cho 
loại hình nhà ở hợp túi tiền. Tổng cộng, ngân 
quỹ công khố phiếu sẽ tài trợ hàng năm cho 
lên đến 30,000 gia đình gồm nhiều hộ gia 
đình và 7,500 gia đình công nhân nông trại. 
Ngân quỹ cũng hỗ trợ trả trước một phần 
tiền nhà cho khoảng 15,000 người mua  
nhà và các khoản vay tiền mua nhà cho 
khoảng 3,000 cựu chiến binh. Trong một 
số trường hợp, như chương trình hỗ trợ trả 
trước một phần tiền nhà, người California có 
thể nhanh chóng bắt đầu hưởng lợi từ ngân 
quỹ công khố phiếu. Trong những trường 
hợp khác, như việc xây mới nhà ở nhiều hộ 
gia đình với giá hợp túi tiền, người California 
có thể mất một vài năm mới được hưởng lợi 
từ dự luật này.

Truy cập http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/ 
cal-access-resources/measure-contributions/ 

2018-ballot-measure-contribution-totals/ để lấy  
danh sách các ủy ban chủ yếu được hình thành  
để ủng hộ hoặc phản đối dự luật này. Truy cập  

http://www.fppc.ca.gov/transparency/ 
top-contributors/nov-18-gen.html 

để lấy thông tin về 10 nhà đóng góp hàng  
đầu của ủy ban.

Nếu quý vị muốn một bản sao toàn văn dự luật tiểu bang,  
vui lòng gọi cho Tổng Thư Ký Liên Bang tại (800) 339-8163 

hoặc quý vị có thể gửi email cho vigfeedback@sos.ca.gov  
và một bản sao sẽ được gửi cho quý vị miễn phí  

qua đường bưu điện.
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DỰ LUẬT CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ NHỮNG 
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NHÀ Ở CỤ THỂ.  
ĐẠO LUẬT THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.1

★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 1  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 1  ★

Theo Dự Luật 1, $4 tỉ được vay bằng việc bán công khố phiếu sẽ 
đưa vào nhiều chương trình khác nhau mà có thể hoặc không thể 
hoàn trả tiền vì việc sử dụng xoay vòng.
Chương trình hướng đến việc giảm tình trạng thiếu hụt nhà ở tại 
California cho một số rất ít người dân. Cần các giải pháp to lớn 
hơn. Hãy hỏi ứng cử viên tranh cử chức vụ tiểu bang về điều họ 
kiến nghị. 
MỘT KIẾN NGHỊ RẤT TỒI 
Đầu năm nay, các nhà điều hành công ty tại California đã thúc ép 
việc ban hành luật tiểu bang (Dự Luật Thượng Viện 827) nhằm lấy đi 
thẩm quyền của các thành phố và quận để ngăn các nhà phát triển 
lớn xây căn hộ cao tầng và chung cư ở mỗi khu phố trong phạm vi 
nửa dặm cách trung tâm vận chuyển hoặc một phần tư dặm cách 
trạm xe buýt có nhiều tuyến xe hiện nay hoặc được thêm vào đó.
Theo dự luật, ngay cả các bãi đậu xe tại chỗ không thể được yêu cầu!

Ví dụ, hơn 90% San Francisco, sẽ bị đánh thuế cho tòa nhà cao tầng.
CẢNH BÁO: Mặc dù Dự Luật Thượng Viện 827 đã không được chấp 
thuận vào tháng Tư, SB 827 (hoặc dự luật tương tự) có thể được 
thông qua và được ký thành luật sau cuộc bầu cử tháng Mười Một, 
2018 và trước khi quý vị biết đến. 
Sau đó, điều luật được đề nghị có thể chỉ được ngưng bởi cuộc 
trưng cầu dân ý toàn tiểu bang (kiến nghị và sau đó là bỏ phiếu).
Đây là một CÁCH LÀM TỐT HƠN:
Loại hình nhà ở tại những khu đất chưa được sử dụng khi phù 
hợp, nhưng hạn chế các trung tâm doanh nghiệp mới đến những 
khu vực có chỗ xây nhà ở mới gần kề.
Nhiều nhân viên có thể đi bộ, đi nhanh, trượt pa-tanh hoặc đạp xe 
đến chỗ làm. 
GARY WESLEY

Phiếu bầu CÓ cho Dự Luật 1 có nghĩa là giảm khủng hoảng nhà 
ở mà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân California và 
đánh thuế khắc nghiệt nhất cho cựu chiến binh, gia đình làm việc 
chăm chỉ, người cao niên và người khuyết tật.
Dự Luật 1 là dự luật DUY NHẤT trực tiếp giải quyết tình trạng thiếu 
hụt nhà ở bằng cách xây thêm loại hình nhà ở hợp túi tiền— 
MÀ KHÔNG TĂNG THUẾ.
Phiếu bầu CÓ cho Dự Luật 1 có nghĩa là nhà ở cho cựu chiến binh, 
và cung cấp hỗ trợ cho những người gặp khó khăn bằng cách:
• Đầu tư $1 tỉ để giúp cựu chiến binh có khả năng mua nhà. 
• Xây nhà ở mới, khẩn cấp cho trẻ em và gia đình vô gia cư
• Xây nhà ở nhiều hộ gia đình cho gia đình làm việc và tạo cơ hội 

sở hữu nhà
• Tạo nhà ở mới, hỗ trợ cho người khuyết tật và nạn nhân bị bạo 

hành gia đình
“Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra loại hình nhà ở hợp túi tiền 
để giúp những người khó khăn, bao gồm trẻ thanh niên được 
nuôi dưỡng tạm thời trước đây và công dân cao tuổi có thu nhập 
thấp.”—Sen. Jim Beall, Tác Giả Dự Luật 1, Chủ Tịch Ủy Ban Giao Thông 
Vận Tải và Nhà Ở Thượng Viện.
VINH DANH CỰU CHIẾN BINH VỚI NHÀ Ở 
Phiếu bầu CÓ cho Dự Luật 1 có nghĩa là DÀNH RIÊNG $1 tỉ cho 
nhà ở của cựu chiến binh bằng cách cung cấp nhà ở mới và cơ hội 
sở hữu nhà cho cựu chiến binh theo Chương Trình Vay Tiền Mua 
Nhà CalVet (CalVet Home Loan Program) mà giúp cho 423,000 cựu 
chiến binh và gia đình của họ. Dự Luật 1 vinh danh cựu chiến binh 
bằng cách giúp họ có nhà sau khi họ xuất ngũ.
California có số lượng cựu chiến binh vô gia cư đông nhất cả nước, 
và tình trạng vô gia cư dự kiến tăng lên trong thập kỷ tiếp theo  
đối với các cựu chiến binh phục vụ tại Iraq và Afghanistan. Cựu 
chiến binh chịu đựng tình trạng sức khỏe về y tế và tâm thần từ 
việc phục vụ của họ hiện có nguy cơ cao với tình trạng vô gia cư  
dài hạn.
“Nhà ở an toàn, ổn định, hợp túi tiền là cách chúng ta có thể hỗ trợ 
cả đời cho những cựu chiến binh thuộc mọi thế hệ và gia đình của 
họ. Loại hình nhà ở hợp túi tiền cho cựu chiến binh mở ra cơ hội  
để tham gia vào Giấc Mơ Mỹ được tạo bởi sự hy sinh của họ.”—
Gerald G. Wilson, Cựu Sĩ Quan Chỉ Huy của Tiểu Bang, Cựu Chiến Binh 
Khuyết Tật Mỹ, Bộ California.

GIA ĐÌNH LÀM VIỆC CHĂM CHỈ SỐNG TẠI NƠI HỌ LÀM VIỆC 
Dự Luật 1 sẽ xây dựng nhà ở hợp túi tiền cho người làm việc chăm 
chỉ như phụ tá điều dưỡng, nhân viên bán hàng tại cửa hàng tạp 
hóa, và trợ giảng, để họ có thể sống tại cộng đồng nơi họ làm việc 
trong khi vẫn có tiền đi chợ và để gửi trẻ.
GIẢM KHỦNG HOẢNG TÌNH TRẠNG VÔ GIA CƯ 
Dự Luật 1 sẽ giải quyết tình trạng vô gia cư gia tăng tại các địa 
phương chúng ta. Các gia đình gặp nguy cơ về tài chính đang sống 
trong xe hơi, số lượng tăng gấp đôi và thậm chí gấp ba trong nhà ở 
quá tải. Các gia đình không có lựa chọn nào khác phải chuyển sang 
những nơi trú ngụ đông đúc. 
NHÀ Ở AN TOÀN, HỢP TÚI TIỀN CHO NẠN NHÂN BỊ BẠO HÀNH  
GIA ĐÌNH 
“Nạn bạo hành gia đình xảy ra trong bóng tối, thường không thấy 
được, buộc nhiều nạn nhân và con của họ sống trong tình trạng 
không an toàn. Nơi trú ngụ khẩn cấp không thể đáp ứng nhu cầu 
và khủng hoảng nhà ở làm trầm trọng thêm bi kịch. Khả năng 
sống trong nhà ổn định, hợp túi tiền mang đến sự an toàn và  
làm lành vết thương cho người sống sót và gia đình của họ.”—
Kathy Moore, Đối Tác Chấm Dứt Bạo Hành Gia Đình California. 
THÚC ĐẨY KINH TẾ 
Dự Luật 1 dự kiến tạo hàng chục ngàn công việc và thúc đẩy nền 
kinh tế California. Nhà lãnh đạo doanh nghiệp nói CÓ với Dự Luật 1 
vì California phải bắt đầu xây dựng thêm nơi ở hợp túi tiền cho lực 
lượng lao động của chúng ta và duy trì tính cạnh tranh về kinh tế 
của tiểu bang.
HỖ TRỢ RỘNG RÃI 
Cựu chiến binh, Habitat for Humanity, người sống sót bạo hành 
gia đình, người cao niên, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chăm 
sóc sức khỏe đồng ý: Dự Luật 1 giúp xây nhà ở hợp túi tiền mà 
cộng đồng chúng ta cần.
www.vetsandaffordablehousingact.org 
GERALD G. WILSON, Cựu Sĩ Quan Chỉ Huy của Tiểu Bang
Cựu Chiến Binh Khuyết Tật Mỹ, Bộ California
SHARON ELLIS, Chủ Tịch
Habitat for Humanity California 
GARY PASSMORE, Chủ Tịch
Hội Người Cao Niên California 
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CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ NHỮNG 
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NHÀ Ở CỤ THỂ.  

ĐẠO LUẬT THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

DỰ LUẬT

1
★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 1  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 1  ★

Dự Luật 1 tuyệt đối cần thiết để giải quyết tình trạng khủng hoảng 
nhà ở trầm trọng tại California.
Cựu chiến binh, gia đình làm việc, người vô gia cư, người cao niên, 
người khuyết tật, phụ nữ thoát khỏi nạn bạo hành gia đình và 
nhiều người khác đang gặp khó khăn chi trả chi phí nhà ở. 
Cựu chiến binh trở về nhà sau khi phục vụ đất nước chúng ta 
không thể tìm thấy một nơi mà họ có thể sinh sống. 
Những người làm việc chăm chỉ như phụ tá điều dưỡng và nhân 
viên bán hàng tại cửa hàng tạp hóa, và những người về hưu lớn 
tuổi hơn sống dựa vào thu nhập cố định, gặp khó khăn mỗi tháng 
để ở lại trong ngôi nhà của họ. 
Chúng ta chỉ phải thêm nhà ở an toàn, hợp túi tiền cho những 
người Californian này—và đó là những gì mà Dự Luật 1 sẽ làm. 
Bầu Có cho Dự Luật 1 sẽ Bổ Sung Nhà Ở An Toàn, Hợp Túi Tiền— 
Mà Không Tăng Thuế
Đừng hiểu nhầm. Dự Luật 1 không phải là thuế bất động sản. 
$1 tỉ của Dự Luật 1 dành riênh cho những khoản vay mua nhà hợp 
túi tiền cho cựu chiến binh và gia đình của họ, mà họ sẽ hoàn trả 
theo thời gian. Phần còn lại của Dự Luật 1 sẽ được ngân quỹ hiện 
tại của tiểu bang chi trả. 

Dự Luật 1 sẽ cho phép người dân California tận dụng các ngân quỹ 
nhà ở liên bang: gần $3 cho mỗi đồng mỹ kim mà chúng ta đầu tư 
từ Dự Luật 1. 
Dự Luật 1 Sẽ Xây Nhà và Cứu Sinh Mạng 
California là nhà của gần một phần tư tổng số dân vô gia cư của cả 
nước, và số cựu chiến binh và thanh niên đông nhất gặp phải tình 
trạng vô gia cư. Chúng ta có thể làm tốt hơn. 
Dự Luật 1 sẽ giúp giảm tình trạng khủng hoảng vô gia cư và sẽ 
giúp cựu chiến binh tiếp cận nhà ở an toàn, hợp túi tiền. 
Bầu Có cho Dự Luật 1 để giải quyết tình trạng khủng hoảng nhà ở 
nghiêm trọng tại California, và giúp bảo đảm nhà ở an toàn, hợp 
túi tiền trong khả năng của tất cả người dân California. 
KATHY MOORE, Giám Đốc Điều Hành 
Đối Tác Chấm Dứt Bạo Hành Gia Đình California 
DEBORAH JOHNSON, Chủ Tịch
Tổ Chức Hỗ Trợ Cựu Chiến Binh California 
JENNIFER HARK DIETZ, LCSW, Giám Đốc Điều Hành
Người Dân Hỗ Trợ Người Vô Gia Cư (PATH)

Đây là một dự luật công khố phiếu trách nhiệm chung khác. Nó 
yêu cầu cử tri cho phép Tiểu Bang California vay tiền bằng cách 
bán “công khố phiếu” mà sẽ cần được hoàn trả cùng với tiền lãi  
(có khả năng thông qua thuế bất động sản cao hơn), thường trong 
nhiều thập niên. Tôi nói “có khả năng” vì thỉnh thoảng tiền bán công 
khố phiếu được sử dụng để tài trợ nhưng được hoàn trả bởi người 
nhận chương trình—như chủ nhà theo chương trình vay tiền mua 
nhà-nông trại Cal-Vet trước đây.
Dự luật công khố phiếu nêu một vài câu hỏi: 
1. Chính quyền đã nợ bao nhiêu? 
2. Tổng chi phí dự kiến của dự luật đối với công chúng là  

bao nhiêu? 
3. Việc sử dụng tiền được kiến nghị có được nêu cụ thể không? 
4. Việc sử dụng được kiến nghị có hợp lý không—cho rằng các 

việc khác có thể cần thiết hoặc được mong muốn? 
5. Cử tri có nên tiếp tục tài trợ các dự án thông qua thuế bất 

động sản cao hơn trong khi hệ thống thuế bất động sản của 
California quá không công bằng? 

HỆ THỐNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CALIFORNIA KHÔNG CÔNG BẰNG 
Trong 1978, cử tri California đã chấp thuận một quyền đề xướng 
của cử tri được biết đến sau này là Dự Luật 13. Quyền đề xướng đã 

thêm các điều khoản vào Hiến Pháp California mà đã ngăn cản việc 
tái thẩm định bất động sản trừ khi và cho đến khi bất động sản 
được chuyển nhượng hoặc được xây lại đáng kể.
Dự Luật 13 đã bảo vệ chủ bất động sản không bị tăng thuế cao 
dựa trên giá trị bất động sản cao hơn; tuy nhiên, nó cũng đã tạo 
ra một hệ thống mà trong đó chủ nhà mới phải trả gấp 10-20 lần 
so với hàng xóm của họ, những người có bất động sản với giá trị 
tương tự nhưng đã mua cách đây lâu rồi.
Ngoài ra, vì bất động sản doanh nghiệp có thể và thường được cho 
thuê dài hạn (thay vì bán), Dự Luật 13 đã dẫn đến sự chuyển đổi 
lớn gánh nặng thuế bất động sản nói chung từ các doanh nghiệp 
sang cho các chủ nhà.
Những người đề nghị dự luật lá phiếu nên có trách nhiệm giải 
thích tại sao dự luật đáng được ủng hộ—dựa vào toàn bộ chi  
phí, những phương án thay thế có sẵn, và các nhu cầu và mong 
muốn khác.
Trong trường hợp này, người đề nghị dự luật nên sử dụng quyền 
BÁC BỎ trả lời các câu hỏi 1–5 ở trên. 
GARY WESLEY



SỐ PHIẾU BẦU CUỐI CÙNG CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP CHO AB 1827 (DỰ LUẬT 2)
(CHƯƠNG 41, CÁC ĐẠO LUẬT 2018)

Thượng Viện: Số Phiếu Bầu Có 35 Số Phiếu Bầu Không 0

Nghị Viện: Số Phiếu Bầu Có 72 Số Phiếu Bầu Không 1

DỰ LUẬT CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH NHÀ  
Ở HIỆN NAY CHO NHỮNG NGƯỜI MẮC BỆNH TÂM THẦN. 
ĐẠO LUẬT THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.2

PHẦN TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC  Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  T Ổ N G  C H Ư Ở N G  L Ý

THÔNG TIN CƠ SỞ
Các Quận Cung Cấp Các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần. Các 
quận chịu trách nhiệm chủ yếu trong việc cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho 
người thiếu bảo hiểm tư nhân. Các quận cung 
cấp việc điều trị, tư vấn, nhập viện tâm thần, 
và các dịch vụ sức khỏe tâm thần khác. Một số 
quận cũng sắp xếp các loại hình khác để giúp đỡ 
những người mắc bệnh tâm thần—như các dịch 
vụ về nhà ở, điều trị lạm dụng chất, và việc làm. 
Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần. Trong năm 2004, 
cử tri California đã chấp thuận Dự Luật 63, còn 
được gọi là Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm 

Thần. Đạo luật này tài trợ cho các dịch vụ sức 
khỏe tâm thần khác nhau ở quận bằng cách 
tăng thuế thu nhập được trả bởi những người  
có thu nhập trên $1 triệu. Việc tăng thuế thu 
nhập thu được từ $1.5 tỉ đến $2.5 tỉ mỗi năm. 
Chương Trình Không Nơi Nào Như Nhà. Trong 2016,  
Cơ Quan Lập Pháp đã tạo ra Chương Trình 
Không Nơi Nào Như Nhà để xây dựng và tái 
định cư nhà ở cho những người mắc bệnh tâm 
thần và vô gia cư hoặc có nguy cơ trở thành vô 
gia cư. Tiểu bang lên kế hoạch trả tiền cho loại 
nhà ở này bằng cách vay lên đến $2 tỉ. Tiểu bang 
sẽ vay khoản tiền này bằng cách bán công khố 
phiếu mà sẽ được hoàn trả với tiền lãi trong hơn 

• Phê chuẩn luật hiện hành, thiết lập Chương 
Trình Không Nơi Nào Như Nhà (No Place Like 
Home Program), mà tài trợ nhà ở lâu dài cho 
những người mắc bệnh tâm thần mà vô gia 
cư hoặc có nguy cơ rơi vào tình trạng vô gia 
cư dài hạn, nhất quán với Đạo Luật Dịch Vụ 
Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Services 
Act) được toàn bộ cử tri chấp thuận.

• Phê chuẩn việc phát hành tối đa $2 tỉ công 
khố phiếu được cho phép trước đây để tài trợ 
Chương Trình Không Nơi Nào Như Nhà.

• Sửa đổi Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần 
để cho phép chuyển tối đa $140 triệu hàng 

năm từ Ngân Quỹ Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần 
hiện nay sang Chương Trình Không Nơi Nào 
Như Nhà, mà không tăng thuế. 

TÓM LƯỢC PHẦN ƯỚC TÍNH CỦA PHÂN TÍCH 
VIÊN LẬP PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH THỰC 
LÊN CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
• Cho phép tiểu bang sử dụng tối đa $140 triệu 

mỗi năm từ các ngân quỹ sức khỏe tâm thần 
của quận để hoàn trả tối đa $2 tỉ công khố 
phiếu. Những công khố phiếu này sẽ tài trợ 
nhà ở cho những người mắc bệnh tâm thần 
mà vô gia cư.

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy trên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại  
http://voterguide.sos.ca.gov.
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PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP  T I Ế P  T H E O

30 năm, sử dụng thu nhập từ Đạo Luật Dịch 
Vụ Sức Khỏe Tâm Thần. Điều này có nghĩa là ít 
ngân quỹ hơn cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần 
khác của quận. Không hơn $140 triệu của ngân 
quỹ Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần có 
thể được sử dụng cho Chương Trình Không Nơi 
Nào Như Nhà trong bất cứ năm nào. Các khoản 
thanh toán công khố phiếu sẽ khoảng $120 triệu 
trong một năm điển hình.
Cần Tòa Án Chấp Thuận cho chương trình Không Nơi Nào 
Như Nhà. Trước khi những công khố phiếu này 
được bán, tiểu bang phải yêu cầu tòa án chấp 
thuận kế hoạch của tiểu bang để trả cho chương 
trình Không Nơi Nào Như Nhà. Tòa án phải 
quyết định hai vấn đề chính: 
• Liệu việc sử dụng tiền từ Đạo Luật Dịch Vụ 

Sức Khỏe Tâm Thần để trả cho chương trình 
Không Nơi Nào Như Nhà có phù hợp với điều 
cử tri mong muốn khi họ chấp thuận Đạo Luật 
Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần hay không. 

• Liệu cử tri có cần chấp thuận công khố phiếu 
của chương trình Không Nơi Nào Như Nhà 
hay không. (Hiến Pháp Tiểu Bang đòi hỏi cử 
tri chấp thuận một số loại hình vay tiền của 
tiểu bang.) 

Đang chờ quyết định của tòa án. 

KIẾN NGHỊ
Dự luật cho phép tiểu bang tiến hành chương 
trình Không Nơi Nào Như Nhà. Cụ thể, dự luật: 
• Chấp thuận Việc Sử Dụng Ngân Quỹ từ Đạo Luật Dịch Vụ 

Sức Khỏe Tâm Thần cho chương trình Không Nơi Nào 
Như Nhà. Dự luật này nói rằng ngân quỹ từ Đạo 
Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần có thể được 
sử dụng cho chương trình Không Nơi Nào 
Như Nhà. Không hơn $140 triệu ngân quỹ của 
Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần có thể 
được sử dụng cho chương trình Không Nơi 
Nào Như Nhà trong bất cứ năm nào.

• Cho Phép Vay $2 Tỉ. Dự luật cho phép tiểu bang 
bán lên đến $2 tỉ công khố phiếu để trả cho 
chương trình Không Nơi Nào Như Nhà. Công 
khố phiếu sẽ được hoàn trả trong nhiều năm 
bằng ngân quỹ từ Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe 
Tâm Thần. 

Với dự luật này, tiểu bang sẽ không còn cần sự 
chấp thuận của tòa án về những vấn đề được 
thảo luận ở trên để tiến hành chương trình 
Không Nơi Nào Như Nhà.

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
Ảnh Hưởng Tài Chính Tùy Thuộc vào Quyết Định của Tòa Án. 
Ảnh hưởng tài chính của dự luật tùy thuộc vào 
liệu tòa án có chấp thuận kế hoạch tiểu bang trả 
cho chương trình Không Nơi Nào Như Nhà hay 
không. Nếu tòa án chấp thuận kế hoạch của tiểu 
bang, dự luật sẽ có ít ảnh hưởng. Điều này là bởi 
vì tiểu bang sẽ tiếp tục với chương trình Không 
Nơi Nào Như Nhà trong bất kỳ trường hợp nào. 
Nếu tòa án từ chối kế hoạch của tiểu bang, tiểu 
bang sẽ không thể tiếp tục với chương trình 
Không Nơi Nào Như Nhà. Dự luật này sẽ cho 
phép tiểu bang làm điều đó.

Truy cập http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/ 
cal-access-resources/measure-contributions/ 

2018-ballot-measure-contribution-totals/ để lấy  
danh sách các ủy ban chủ yếu được hình thành  
để ủng hộ hoặc phản đối dự luật này. Truy cập  

http://www.fppc.ca.gov/transparency/ 
top-contributors/nov-18-gen.html 

để lấy thông tin về 10 nhà đóng góp hàng  
đầu của ủy ban.

Nếu quý vị muốn một bản sao toàn văn dự luật tiểu bang,  
vui lòng gọi cho Tổng Thư Ký Liên Bang tại (800) 339-8163 

hoặc quý vị có thể gửi email cho vigfeedback@sos.ca.gov  
và một bản sao sẽ được gửi cho quý vị miễn phí  

qua đường bưu điện.

CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH NHÀ  
Ở HIỆN NAY CHO NHỮNG NGƯỜI MẮC BỆNH TÂM THẦN. 

ĐẠO LUẬT THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

DỰ LUẬT

2
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DỰ LUẬT CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH NHÀ 
Ở HIỆN NAY CHO NHỮNG NGƯỜI MẮC BỆNH TÂM THẦN. 
ĐẠO LUẬT THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.2

★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 2  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 2  ★

Thành viên gia đình, hợp tác với các cộng đồng đức tin, thực sự 
sống trong bi kịch như được mô tả bởi những người ủng hộ. 
Chúng tôi đấu tranh để tìm sự điều trị và hỗ trợ nhà ở cho những 
người thân yêu là mục tiêu của Dự Luật này.
Chúng tôi hỗ trợ việc khám phá các lựa chọn thông suốt để chấm 
dứt tình trạng vô gia cư nhưng Phản Đối Dự Luật 2 vì nó lấy đi 
hàng Tỉ từ những người thân yêu của chúng tôi và đem cho các 
nhà phát triển, người giữ công khố phiếu và quan chức. Kể từ 
2017, một phần tiền của Dự Luật 63, được quyết định bởi mỗi quận 
với ý kiến đóng góp của cộng đồng, PHẢI tài trợ nhà ở hỗ trợ cho 
những người bị bệnh tâm thần nghiêm trọng. Chúng tôi PHẢN ĐỐI 
việc lấy đi một cách tàn nhẫn và vô tri số tiền lên đến $5.6 Tỉ của 
ngân quỹ điều trị rất cần thiết từ công khố phiếu ($140 triệu hàng 
năm, trong bốn mươi năm) và đưa $100 Triệu cho quan chức nhà 
ở của tiểu bang, những người không hiểu khó khăn của những 
người bị bệnh tâm thần nghiêm trọng.
Chính phủ liên bang đe dọa giảm ngân quỹ điều trị. Vì vậy, chúng 
tôi không thể hy sinh bất kỳ ngân quỹ MHSA nào để giải quyết vấn 
đề mà tốt hơn nên được giải quyết ở cấp quận. Giảm ngân quỹ 

MHSA cần thiết cho việc điều trị sẽ là một sai lầm tốn kém và góp 
phần vào:
Việc bỏ mặc và thiếu nguồn điều trị. 
Làm cho nhiều người bị bệnh tâm thần nghiêm trọng và kéo dài mất 
nhà và thậm chí dẫn đến nhiều người hơn bị giam giữ và sống trên 
đường phố. 
Qua sự tham gia của bên liên quan, các quận đã biết nơi nào tốt 
nhất để tiếp quản nhà ở cho việc tiếp cận dịch vụ quan trọng. Dự 
Luật 2 cắt đầu vào ở địa phương và quyết định trước sự cân bằng 
giữa nhu cầu điều trị và nhà ở. 
Việc điều trị ngăn ngừa tình trạng vô gia cư. Bầu “Không” cho 
Dự Luật 2 để tránh sai lầm tốn kém và không nhân vănđạo!
CHARLES MADISON, Chủ Tịch
NAMI Contra Costa
GIGI R. CROWDER, L.E., Giám Đốc Điều Hành
NAMI Contra Costa
DOUGLAS W. DUNN, Chủ Tịch
Ủy Ban Lập Pháp, NAMI Contra Costa

Phiếu bầu CÓ cho Dự Luật 2 đem đến giải pháp đã được chứng 
minh là trợ giúp những người dễ bị tổn thương đang rơi vào tình 
trạng vô gia cư tại California. Dự Luật 2 xây nhà và giữ các dịch vụ 
sức khỏe tâm thần trong tầm với cho người dân—chìa khóa để 
giảm tình trạng vô gia cư mà bị làm cho phức tạp vì bệnh tâm thần.
Hơn 134,000 người lang thang trên đường, tập trung ở vỉa hè, ngủ 
dưới đường cao tốc và dọc các bờ sông. Có đến một phần ba dân 
số sống trong những điều kiện không an toàn này đang bị bệnh 
tâm thần mà không được điều trị.
Mỗi năm, hàng trăm người bị bệnh tâm thần nghiêm trọng chết 
trong đau đớn và bị cô lập. Những cái chết này có thể ngăn  
ngừa được.
Dự Luật 2 giải quyết tình trạng khủng hoảng y tế công cộng đang 
gây căng thẳng cho khu vực lân cận của chúng ta, các doanh 
nghiệp của chúng ta, nhân viên cứu hỏa và dịch vụ cấp cứu của 
chúng ta. Nó đổi mới ý thức về cộng đồng của chúng ta và tập 
trung vào việc giúp cứu tính mạng những người dễ bị tổn thương 
nhất trong chúng ta.
KHÔNG NƠI NÀO NHƯ NHÀ (NO PLACE LIKE HOME)
Phiếu bầu CÓ cho Dự Luật 2 có nghĩa là xây dựng 20,000 đơn vị 
nhà ở hỗ trợ vĩnh viễn thuộc chương trình “Không Nơi Nào Như 
Nhà”. Điều này cho phép phối hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm 
thần và sử dụng chất gây nghiên, chăm sóc y tế, quản lý trường 
hợp, giáo dục và đào tạo việc làm để giúp mọi người được điều trị 
và ổn định nhà ở mà họ cần. 
Nhiều thập niên nghiên cứu cho thấy việc cung cấp cho người dân 
một nơi ổn định để sống cùng với các dịch vụ sức khỏe tâm thần 
thúc đẩy cuộc sống lành mạnh, ổn định. Sự kết hợp này được gọi là 
nhà ở hỗ trợ vĩnh viễn. Nghiên cứu cho thấy nhà ở hỗ trợ giảm một 
cách đáng kể chi phí y tế công cộng và giảm ảnh hưởng xấu.
TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC ĐỂ TRỢ GIÚP NHỮNG NGƯỜI 
KHÓ KHĂN
Phiếu bầu CÓ cho Dự Luật 2 sẽ giúp thiết lập và tăng cường quan 
hệ đối tác giữa các bác sĩ, bên thi hành pháp luật, nhà cung cấp 
dịch vụ sức khỏe tâm thần và vô gia cư để giúp đảm bảo sự chăm 
sóc được điều phối và làm cho phù hợp với nhu cầu của từng 

người chịu đựng bệnh tâm thần và tình trạng vô gia cư, hoặc 
những người có nguy cơ cao trở thành vô gia cư. 
Không có nền tảng của một nhà ở ổn định được kết nối với việc 
chăm sóc sức khỏe tâm thần, những người bị bệnh tâm thần 
nghiêm trọng không thể đến các cuộc hẹn với bác sĩ và dịch vụ 
tư vấn chuyên môn, thường xuyên đến phòng cấp cứu như một 
phương cách cuối cùng.
“Bệnh tâm thần không phải là một bản án suốt đời của sự tuyệt 
vọng và rối loạn chức năng. Nhà ở hỗ trợ cung cấp sự ổn định mà 
người dân cần khi họ phục hồi từ bệnh tâm thần nghiêm trọng mà 
không được điều trị. Nó sẽ giúp họ không còn sống trên đường 
phố và sống với nhân phẩm.”—Darrell Steinberg, Tác giả, Đạo Luật 
Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Services Act)
DỰ LUẬT 2 KHÔNG PHẢI LÀ THUẾ
Dự Luật 2 không TỐN CHI PHÍ CHO NGƯỜI ĐÓNG THUẾ—chúng 
tôi chỉ đơn giản cần sự chấp thuận của cử tri để cắt giảm tệ quan 
liêu và tập trung vào việc xây dựng nhà ở hỗ trợ cho những người 
vô gia cư và cần dịch vụ sức khỏe tâm thần. Khoản ngân quỹ này 
của tiểu bang từ lâu đã được dành cho các loại dịch vụ sức khỏe 
tâm thần và nhà ở đặc biệt này.
Giúp đỡ những người bị bệnh tâm thần nghiêm trọng và vô gia cư 
không dễ dàng. Nhưng cùng với nhau, chúng ta có thể giúp ngăn 
chặn nhiều ca tử vong trên đường phố và cung cấp sự can thiệp 
cần thiết bằng cách xây dựng nhà ở hỗ trợ được kết nối với việc 
điều trị và dịch vụ sức khỏe tâm thần.
Hãy cùng với các bác sĩ, chuyên gia sức khỏe tâm thần, viên chức 
trị an toàn công cộng, những người bảo vệ cộng đồng và người vô 
gia cư và nhiều người khác bầu CÓ cho Dự Luật 2. 
ZIMA CREASON, Chủ Tịch
Sức Khỏe Tâm Thần Mỹ tại California (MHAC)
CHIEF DAVID SWING, Chủ Tịch
Hiệp Hội Cảnh Sát Trưởng California 
BÁC SĨ SERGIO AGUILAR-GAXIOLA, Cựu Thành Viên 
Hội Đồng Tư Vấn Sức Khỏe Tâm Thần Quốc Gia của Viện Sức Khỏe 
Tâm Thần Quốc Gia
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CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH NHÀ 
Ở HIỆN NAY CHO NHỮNG NGƯỜI MẮC BỆNH TÂM THẦN. 

ĐẠO LUẬT THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

DỰ LUẬT

2
★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 2  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 2  ★

Bệnh tâm thần ảnh hưởng thê thảm đến nhiều gia đình. Khi  
không được chữa trị, nó cũng gây khó khăn nghiêm trọng  
cho các cộng đồng ở California, dưới hình thức vô gia cư  
lâu dài.
Tình trạng vô gia cư làm trầm trọng thêm bệnh tâm thần, làm  
cho việc điều trị thậm chí khó khăn hơn cho những người có  
nhu cầu cao nhất. Người dân sống trên đường phố của chúng  
ta, ở lối ra vào, và công viên cần sự giúp đỡ NGAY BÂY GIỜ.  
Đó là lý do tại sao Dự Luật 2 là rất quan trọng.
Phiếu bầu CÓ cho Dự Luật 2 sẽ giúp giải quyết tình trạng vô gia cư— 
và tiết kiệm tiền
Dự Luật 2 tạo ra nhà ở an toàn, an ninh, được kết nối với việc  
điều trị sức khỏe tâm thần và điều trị cai nghiện. 
Dự Luật 2 tăng cường quan hệ đối tác giữa các bác sĩ, viên chức  
thi hành pháp luật, và các nhà cung cấp dịch vụ cho người vô  
gia cư phải đối mặt với những thách thức về việc cung cấp việc 
chăm sóc hiệu quả cho những người bị bệnh tâm thần và lạm 
dụng chất gây nghiện.
Dự Luật 2 không TỐN CHI PHÍ CHO NGƯỜI NỘP THUẾ. Thay vào 
đó, nó cắt giảm tệ quan liêu để cộng đồng có thể sử dụng ngân 
quỹ hiện có để giải quyết các vấn đề cấp bách của tình trạng vô  
gia cư NGAY BÂY GIỜ. 

Các nghiên cứu cho thấy Dự Luật 2 sẽ giúp những người vô gia 
cư dài hạn và bị bệnh tâm thần nghiêm trọng không phải ở ngoài 
đường phố.
Một nghiên cứu RAND 2018 cho thấy rằng cách làm của Dự Luật 2 
bắt đầu thành công tại Quận Los Angeles, chỉ sau một năm:
• 3,500 người vô gia cư không còn trên đường phố
• 96% người tham gia nghiên cứu đã ở lại chương trình ít nhất một năm
• Người đóng thuế tiết kiệm hơn $6.5 triệu chỉ trong một năm
• Người tham gia đã đến phòng cấp cứu ít hơn 70%, tiết kiệm chi phí 

chăm sóc sức khỏe và giảm bớt gánh nặng cho nhân viên đáp 
ứng cấp cứu

Tìm hiểu thêm: Truy cập CAYesonProp2.org.
Bầu CÓ cho Dự Luật 2: cung cấp nhà ở hỗ trợ an toàn, an ninh và 
các dịch vụ cho người vô gia cư dài hạn—được chứng minh là đã 
giúp những người bị tâm thần không ở trên đường nữa.
TIẾN SĨ AIMEE MOULIN, Chủ Tịch
Hiệp Hội Bác Sĩ Cấp Cứu Mỹ, Chi Nhánh California
BRIAN K. RICE, Chủ Tịch
Lính Cứu Hỏa Chuyên Nghiệp California
JANLEE WONG, MSW, Giám Đốc Điều Hành
Hiệp Hội Nhân Viên Xã Hội Quốc Gia— Chi Nhánh California

Vui lòng bầu “Không” cho “Đạo Luật Không Nơi Nào Như Nhà (No 
Place Like Home Act),” mà lẽ ra nên được gọi là “Đạo Luật Làm 
Giàu Cho Quan Chức và Nhà Phát Triển” vì chúng tôi cảm thấy họ 
là những người sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ sự thiệt thòi của 
những người bị bệnh tâm thần nghiêm trọng nhất.
Hội viên NAMI Contra Costa hầu hết là người thân trong gia đình 
chịu “rủi ro cao,” vì vậy họ là những người bảo vệ mạnh mẽ cho 
những người bị tâm thần nghiêm trọng và kéo dài, và họ phản 
đối dự luật này. Được giảm chi tiêu liên bang một cách cụ thể, 
chương trình Không Nơi Nào Như Nhà (No Place Like Home, 
NPLH) phản tác dụng vì nó chi tiêu hàng tỉ vào ngân quỹ điều trị mà 
Dự Luật Cử Tri 63 dành riêng cho người bị bệnh tâm thần nghiêm 
trọng cách đây mười bốn năm. Nếu được thông qua, chúng tôi 
thực sự cảm thấy rằng NPLH sẽ gây ra thêm tình trạng vô gia cư 
bằng cách làm cho nhiều người bị bệnh tâm thần hơn rơi vào 
những triệu chứng nghiêm trọng mà có thể làm tăng số lượng 
người sống trên đường phố. 
Dự Luật 2 là:
• Tốn kém—lên đến $5.6 Tỉ ($140 triệu x 40, cho công khố phiếu 

40 năm) để thu $2 tỉ cho dự án nhà ở. Tất cả tiền sẽ không vào 
nhà ở, bởi vì quan chức nhà ở đã đảm bảo cho chính họ $100 
triệu (5% của $2 Tỉ), thực sự nhiều hơn nhiều so với mức cần 
thiết để điều hành chương trình, và họ cũng đã đồng ý với nhau 
là lấy toàn bộ $140 triệu hàng năm như là “chi phí hành chính,” 
cho dù họ có cần số tiền đó để trả hết các công khố phiếu hay 
không. Các khoản trợ cấp cho nhà phát triển (tiền cho vay trả 
chậm, lãi suất thấp mà các nhà phát triển sẽ sử dụng để xây 
dựng và mua $2 Tỉ nhà ở có giá trị tại California, cộng thêm lên 
đến 50% tiền trợ cấp điều hành) thậm chí gây tốn kém hơn cho 
người dân.

• Không cần thiết, vì Cơ Quan Lập Pháp đã cho phép các quận trả 
tiền nhà ở cho những khách hàng bị bệnh tâm thần nghiêm 

trọng của Dự Luật 63 vào năm 2017, trong AB 727. Các quận, 
mà có thể tích lũy ngân quỹ từ Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm 
Thần lên đến mười năm, bây giờ có thể "tới đâu trả tới đó" vừa 
để xây dựng nhà ở vừa để trả tiền trợ cấp tiền thuê nhà cho 
những khách hàng này. Các quận không cần phải trả hàng tỉ tiền 
lãi công khố phiếu, chi phí hành chính không cần thiết của tiểu 
bang và khoản trợ cấp cho nhà phát triển để làm việc đó. Các 
quận biết việc điều trị của khách hàng bị bệnh tâm thần của họ 
và các nhu cầu khác cũng như loại nhà ở nào đã có sẵn. Chỉ có 
họ mới có thể xác định liệu ngân quỹ từ Đạo Luật Dịch Vụ Sức 
Khỏe Tâm Thần (Mental Health Services Act, MHSA) có được sử 
dụng tốt nhất để trả cho việc điều trị hoặc để xây dựng nhà ở tại 
địa phương của họ hay không.

• Không làm gì để giải quyết các rào cản pháp lý của hệ thống, 
như sự bảo vệ có giới hạn của tiểu bang chống lại việc phân 
vùng hạn chế ở địa phương, gây nhiều khó khăn để xây dựng 
nhà ở hỗ trợ cho các nhóm như nhóm người bị bệnh tâm thần 
nghiêm trọng. Các khu dân cư thường đấu tranh mạnh mẽ để 
chống lại. Thật là vô nghĩa khi trả hàng tỉ tiền lãi và chi phí để 
vay tiền mà có thể không được dùng tới bởi vì sự phản đối của 
địa phương đối với các dự án nhà ở hỗ trợ cho người thuê nhà 
bị tâm thần nghiêm trọng.

Cử Tri đã dành riêng tiền từ Dự Luật 63 cho việc điều trị, mà giúp 
ngăn ngừa tình trạng vô gia cư vào năm 2004. Đó là điều mà họ 
nên làm.
CHARLES MADISON, Chủ Tịch
NAMI Contra Costa
GIGI R. CROWDER, L.E., Giám Đốc Điều Hành
NAMI Contra Costa
DOUGLAS W. DUNN, Chủ Tịch
Ủy Ban Lập Pháp, NAMI Contra Costa

Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào. Tranh Luận | 21



DỰ LUẬT CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ CÁC DỰ ÁN VỀ VIỆC CUNG CẤP NƯỚC VÀ CHẤT 
LƯỢNG NƯỚC, ĐƯỜNG PHÂN NƯỚC, CÁ, LOÀI HOANG DÃ, HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN 
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THÔNG TIN CƠ SỞ
Người Dân California Lấy Nước Từ Một Số Nguồn. Hầu hết 
nước dùng trong ăn uống và canh tác tại California đều 
bắt nguồn từ nước mưa và tuyết tan chảy. Mưa và tuyết 
chảy vào sông suối, nhiều nguồn trong số này bắt nguồn 
từ các dãy núi. Những khu vực bắt nguồn của sống suối 
được gọi là "đường phân nước". California đã xây dựng 
đập, hồ chứa và kênh để chứa nước và phân phối nước 
trên toan tiểu bang. Ngoài ra, nước cũng được bơm từ 
lòng đất (hay còn gọi là “nước ngầm”), đặc biệt trong  
thời kỳ khô hạn không có mưa và tuyết rơi. Một lượng 
nhỏ nước tại tiểu bang này đến từ các nguồn khác,  
như làm sạch và tái sử dụng nước thải của hộ gia đình  
và doanh nghiệp thải vào cống rãnh (được gọi là “tái  
chế nước”).

Phần Lớn Khoản Chi Tiêu về Nước là từ Chính Quyền Địa 
Phương. Cơ quan chính quyền địa phương—thường  
các cơ quan thủy cục, thành phố, và quận—tài trợ hầu 
hết các dự án cung cấp nước sạch cho người dân dùng 

trong ăn uống, canh tác và bảo vệ cộng đồng khỏi lũ 
lụt. Những cơ quan này chi khoảng $25 tỉ mỗi năm cho 
những loại hoạt động liên quan đến nước này. Người  
dân chi trả phần lớn khoản chi tiêu này khi thanh toán 
hóa đơn tiền nước và cống rãnh. 
Tiểu Bang Cũng Chi Tiền Vào Các Dự Án Nước và Môi Trường. 
Tiểu bang cấp các khoản tài trợ và khoản vay cho cơ  
quan chính quyền địa phương để giúp chi trả một  
phần chi phí của một số dự án nước. Ngoài ra, tiểu  
bang cũng chi tiêu cho các dự án cải thiện môi trường  
tự nhiên, bao gồm việc bảo vệ môi trường sống của  
cá, chim và các loài hoang dã. Trong nhiều trường hợp, 
tiểu bang—không phải chính quyền địa phương—tài 
trợ hầu như gần hết các dự án môi trường này. Đôi khi, 
các cơ quan tiểu bang cũng tự thực hiện các dự án môi 
trường của mình, và đôi khi họ tài trợ cho chính quyền 
địa phương, tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức khác  
để thực hiện những dự án này. Trong những năm gần 
đây, tiểu bang đã chi khoảng $4 tỉ mỗi năm để ủng hộ  
các dự án nước và môi trường. 

• Cho phép $8.877 tỉ công khố phiếu trách nhiệm chung 
của tiểu bang cho nhiều dự án cơ sở hạ tầng khác 
nhau: $3.03 tỉ cho nước uống an toàn và chất lượng 
nước, $2.895 tỉ cho những cải thiện về đường phân 
nước và ngư nghiệp, $940 triệu cho việc bảo vệ môi 
trường sống, $855 triệu cho hệ thống vận chuyển 
nước được cải thiện, $685 triệu cho khả năng duy trì/
dự trữ nước ngầm, và $472 triệu cho những sửa chữa 
trong hệ thống dự trữ nước/đập giữ nước.

• Điều dụng tiền từ Ngân Quỹ Chung để trả hết tiền 
công khố phiếu. 

• Yêu cầu một số dự án cung cấp 
những ngân quỹ tương xứng từ  
các nguồn không thuộc tiểu bang; 
ưu tiên cho những cộng đồng bị 
thiệt thòi.

TÓM LƯỢC PHẦN ƯỚC TÍNH CỦA PHÂN TÍCH 
VIÊN LẬP PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH THỰC 
LÊN CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
• Chi phí hoàn trả công khố phiếu của tiểu bang tăng 

lên trung bình khoảng $430 triệu mỗi năm trong 
40 năm tiếp theo.

• Những khoản tiết kiệm của chính quyền địa phương 
có thể đạt trung bình vài trăm triệu mỹ kim hàng năm 
trong vài thập niên tiếp theo.

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy trên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại  
http://voterguide.sos.ca.gov.

Ước Tính Chi Phí Công Khố Phiếu Tiểu Bang
Cho phép vay số tiền mới $8.9 tỉ
Chi phí trung bình hàng năm để trả hết  
tiền công khố phiếu $430 triệu

Khoảng thời gian hoàn trả có thể 40 năm
Nguồn hoàn trả Thu nhập thuế của Ngân Quỹ Chung
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Công Khố Phiếu Được Cấp Thuận Bởi Cử Tri Là Nguồn Tài Trợ 
Chung của Tiểu Bang cho Những Dự Án Này. Tiểu bang chủ 
yếu sử dụng công khố phiếu trách nhiệm chung (General 
Obligation, GO) và Ngân Quỹ Chung của tiểu bang để 
thanh toán cho các dự án nước và môi trường. Công khố 
phiếu GO là một cách để vay tiền. Cử tri cho phép tiểu 
bang bán công khố phiếu cho nhà đầu tư, và tiểu bang 
sử dụng số tiền đó như một nguồn tài trợ "trước" cho dự 
án. Sau đó, tiểu bang hoàn trả có lãi suất, cho nhà đầu 
tư theo thời gian, từ Ngân Quỹ Chung—tài khoản hoạt 
động chính của tiểu bang, tài khoản này cũng chi trả cho 
các dịch vụ giáo dục, nhà tù, chăm sóc sức khỏe và các 
dịch vụ khác. (Để biết thêm thông tin về việc sử dụng 
công khố phiếu của tiểu bang, xin xem "Khái Quát về Nợ 
Công Khố Phiếu của Tiểu Bang" ở phần sau trong tập 
hướng dẫn này.) 
Từ năm 2000, cử tri đã phê duyệt khoảng $31 tỉ công khố 
phiếu GO trong các cuộc bầu cử toàn tiểu bang để chi 
trả cho nhiều loại dự án nước và môi trường khác nhau. 
Trong số đó, khoảng một phần ba vẫn được dùng để chi 
trả cho các dự án mới tính từ tháng Sáu, 2018. Khoản này 
gồm $4 tỉ được phê chuẩn bởi cử tri thông qua Dự Luật 
68 vào tháng Sáu, 2018.

KIẾN NGHỊ
$8.9 Tỉ Công Khố Phiếu cho Các Dự  
Án Nước và Môi Trường. Dự luật này  
cho phép tiểu bang bán $8,9 tỉ công 
khố phiếu GO mới cho các dự án  
nước và môi trường. Các khoản  
ngân quỹ này được phần thành  
sáu hạng mục lớn như được tóm  
lược tại Hình 1.
Trong các hạng mục lớn này, dự  
luật gồm khoảng 100 tiểu mục về  
cách thức chi tiêu các khoản tiền  
cụ thể, kể cả cho các khu vực cụ  
thể của tiểu bang hay cho các dự  
án cụ thể. Hạng mục chi tiêu lớn  
của dự luật này bao gồm những  
phần sau đây: 

• Khu Vực Đường Phân Nước ($2.5 Tỉ). Hạng mục này  
tài trợ các dự án cải thiện điều kiện của khu vực 
đường phân nước, bao gồm cả rừng, đồng cỏ,  
vùng đầm lầy và các khu vực gần sông. Các dự  
án được tài trợ phải bảo vệ hoặc cải thiện việc  
cung cấp nước cũng như chất lượng nước lấy từ 
những vùng đất này. Nhiều dự án trong số này 
cũng có lợi ích môi trường như cải thiện môi trường 
sống của cá và loài hoang dã hay giảm thiểu nguy 
cơ cháy rừng. Hạng mục tài trợ này gồm khoảng  
50 tiểu mục với những yêu cầu đặc biệt, trong  
đó bao gồm những khoản tiền nhất định được  
chi tiêu tại các khu vực cụ thể của tiểu bang. Ví dụ, 
dự luật này cung cấp $250 triệu cho các khu rừng 
tại các dãy núi Sierra Nevada Mountains và $200 
triệu cho biển Salton Sea tại Nam California.

• Nguồn Cung Cấp Nước ($2.1 Tỉ). Khoản tài trợ này 
dành cho các dự án nhằm gia tăng lượng nước  
có sẵn cho người dân sử dụng. Khoản này gồm  
tiền thu gom và làm sạch nước mưa ($550 triệu), 
làm sạch nước uống ($500 triệu), và tái chế nước 
thải ($400 triệu). Ngoài ra, dự luật cũng cung 
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3

Hình 1

Việc Sử Dụng Ngân Quỹ Công Khố Phiếu từ Dự Luật 3 
(Tính theo Triệu)
Loại Hình Các Hoạt Động Chính Số Tiền

Khu vực đường 
phân nước

Bảo vệ, khôi phục, và cải thiện sự lành mạnh của các khu 
vực đường phân nước ở những khu vực cụ thể của tiểu 
bang nhằm tăng số lượng và chất lượng nước.

$2,495 

Nguồn cung cấp 
nước

Cải thiện và tăng cường: xử lý nước uống và nước thải, tái 
chế nước, thu gom và làm sạch nước mưa và bảo tồn nước. 

2,130

Môi trường sống 
của cá và loài 
hoang dã

Cải thiện môi trường sống của cá và loài hoang dã, bao 
gồm việc khôi phục các dòng suối và khu đầm lầy thành tình 
trạng tự nhiên hơn. 

1,440

Nâng cấp cơ sở 
hạ tầng nước 

Kết nối và tu sửa các con đập, kênh, và hồ chứa hiện nay. 1,227

Nước ngầm Làm sạch, bổ sung, và kiểm soát nguồn nước ngầm. 1,085

Bảo vệ chống 
lũ lụt

Giảm nguy cơ lũ lụt, bao gồm việc mở rộng bãi bồi và tu sửa 
hồ chứa.

500

  Tổng cộng $8,877
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cấp kinh phí cho các hoạt động bảo tồn nước 
nhằm giảm lượng nước mà người dân sử dụng 
($300 triệu). Ngân quỹ này có thể bao gồm việc  
chi trả một số chi phí để người dân lắp đặt bồn  
cầu xả ít nước hoặc thay thế bãi cỏ của họ bằng  
các loại cây trồng sử dụng ít nước hơn.

• Môi Trường Sống của Cá và Loài Hoang Dã ($1.4 Tỉ). 
Hạng mục này tài trợ các dự án nhằm cải thiện  
môi trường sống của cá và loài hoang dã. Các loại 
dự án này có thể bao gồm việc tăng cường lượng 
nước chảy vào vùng đầm lầy hay sông, cũng như 
việc mua khu vực chưa được phát triển để giữ khu 
vực đó ở trạng thái tự nhiên. Dự luật này nhằm 
cung cấp một số khoản tài trợ cho các dự án để 
giúp một số loài, bao gồm các loài cá bản địa ở 
Central Valley ($400 triệu), cá hồi và cá hồi đầu  
thép ($300 triệu), và các loài chim di cư ($280 triệu).

• Nâng Cấp Cơ Sở Hạ Tầng Nước ($1.2 Tỉ). Khoản tài trợ 
này dành cho bốn dự án cụ thể để cải thiện tình 
trạng sẵn có của nước tại một số khu vực của tiểu 
bang. Những dự án này bao gồm: (1) tu sửa các 
dòng kênh Madera và Friant-Kern của liên bang  
tại Central Valley ($750 triệu), (2) xây dựng kênh  
và các loại dự án khác liên quan đến hồ chứa 
và cộng đồng địa phương tại khu vực Vịnh San 
Francisco ($250 triệu), (3) tu sửa đập Oroville của 
tiểu bang tại quận Butte ($200 triệu), và (4) quy 
hoạch thay đổi Đường Ống Dẫn Nước Vịnh Bắc mà 
phục vụ cho các quận Solano và Napa ($5 triệu).

• Nước ngầm ($1.1 Tỉ). Hạng mục này tài trợ cho các 
dự án liên quan đến việc lưu trữ nước ngầm để 
bảo đảm sẽ có nước ngầm trong những năm tới. 
Những dự án này gồm các hoạt động làm sạch 
nước ngầm bằng cách tách muối để có thể sử  
dụng được nước nhiều hơn ($400 triệu). Ngân  
quỹ cũng sẽ được dùng cho các dự án giúp nước 
thấm trở lại lòng đất để có thể được sử dụng trong 
tương lai (được gọi là “bổ sung nước ngầm”).

• Bảo Vệ Chống Lũ Lụt ($500 triệu) Ngân quỹ này dành 
cho các dự án giúp giảm rủi ro do lũ lụt. Các dự án 
này có thể gồm việc mở rộng bãi bồi (là khu vực 
nước lũ có thể tràn vào mà không gây hại nhiều)  
và tu sửa các hồ chứa. Một số dự án trong số này  

sẽ cung cấp các lợi ích khác, chẳng hạn như cải 
thiện môi trường sống của cá và loài hoang dã, 
tăng cường việc cấp nước, và cải thiện cơ hội  
giải trí. Một số khoản tài trợ này dành cho các  
dự án tại những khu vực cụ thể của tiểu bang,  
bao gồm Central Valley ($200 triệu) và Vùng Vịnh 
San Francisco ($200 triệu).

Phân Phối Hầu Hết Ngân Quỹ Thông Qua Tài Trợ.Dự luật này 
cung cấp tài trợ cho hơn 12 ban ngành khác nhau của 
tiểu bang. Dự luật này liên tục điều dụng ngân quỹ công 
khố phiếu cho các ban ngành này, mà khác với hầu hết 
các công khố phiếu nước và môi trường. Điều này có 
nghĩa là Cơ Quan Lập Pháp sẽ không chi tiêu các ngân 
quỹ trong ngân sách hàng năm của tiểu bang. Thay vào 
đó, các ban ngành sẽ tự động nhận được tài trợ khi họ 
sẵn sàng chi tiêu. Các ban ngành sẽ dùng một số phần 
ngân quỹ để tự thực hiện các dự án. Tuy nhiên, hầu hết 
tất cả các ngân quỹ đều được cung cấp như các khoản  
tài trợ cho cơ quan chính quyền địa phương, bộ lạc  
Người Da Đỏ, tổ chức phi chính phủ và các công ty nước 
tư nhân cho các dự án cụ thể. Đối với một số tiểu mục 
tài trợ—đặc biệt là những tiểu mục liên quan đến tăng 
cường hay bảo vệ việc cấp nước—các bên nhận tài trợ  
sẽ phải cung cấp tối thiểu $1 trong ngân quỹ địa phương 
cho mỗi $1 tài trợ mà họ nhận được. 
Cung Cấp Tài Trợ Cho “Cộng Đồng Chịu Thiệt Thòi.” Dự luật 
này đưa ra một số yêu cầu giúp đỡ các cộng đồng chịu 
thiệt thòi (những cộng đồng có thu nhập trung bình thấp 
hơn). Đối với một số tiểu mục chi tiêu, dự luật này yêu 
cầu phải sử dụng khoản tài trợ trong các dự án có lợi cho 
những cộng đồng này. Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, 
những cộng đồng chịu thiệt thòi mà nhận được trợ cấp 
sẽ không phải trả phần chia sẻ chi phí địa phương như 
được thảo luận ở trên.
Cung Cấp Ngân Quỹ Khí Thải Nhà Kính (Greenhouse Gas, GHG) 
cho Các Dự Án Nước. Tách biệt với công khố phiếu $8.9 tỉ, 
dự luật này cũng thay đổi cách thức tiểu bang phải chi 
tiêu một số khoản tài trợ hiện nay liên quan đến GHG. 
Tiểu bang đã thông qua luật pháp để giảm thiểu sự nóng 
lên toàn cầu bằng cách hạn chế lượng GHG được thải ra 
tại California. Những nỗ lực này bao gồm chương trình 
“hạn chế và trao đổi khí thải” ("cap-and-trade" program), 
chương trình này yêu cầu một số doanh nghiệp và cơ 
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quan chính quyền mua giấy phép thải GHG từ tiểu bang. 
Chương trình này khiến cho một số cơ quan nước tốn 
nhiều chi phí điện năng hơn để vận hành các phần trong 
hệ thống cấp nước, như máy bơm nước và nhà máy xử 
lý nước. Dự luật này yêu cầu một phần ngân quỹ mà 
tiểu bang thu được từ việc bán giấy phép phải được cấp 
cho bốn cơ quan nước—Sở Tài Nguyên Nước tiểu bang, 
Khu Thủy Cục Thành Phố của Nam California, Khu Thủy 
Cục Contra Costa, và Cơ Quan Nước San Luis và Delta 
Mendota. Khoản ngân quỹ này sẽ tương đương với chi 
phí điện tăng thêm của từng cơ quan liên quan đến các 
chương trình giảm GHG của tiểu bang. Chúng tôi ước 
tính các chi phí này có thể lên đến hàng chục triệu mỹ 
kim mỗi năm. (Trong năm gần đây nhất, tiểu bang đã thu 
được $3 tỉ từ việc bán giấy phép). Các cơ quan sẽ phải chi 
tiêu các ngân quỹ mà họ nhận được vào các hoạt động 
như chương trình bảo tồn nước. Như vậy, những ngân 
quỹ này sẽ không còn có cho tiểu bang chi tiêu vào các 
hoạt động khác. 

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
Chi Phí Công Khố Phiếu Tiểu Bang. Dự luật này sẽ cho phép 
tiểu bang vay $8.9 tỉ bằng cách bán thêm công khố phiếu 
GO cho nhà đầu tư. Những nhà đầu tư này sẽ được hoàn 
trả cùng với tiền lãi, sử dụng thu nhập thuế trong Ngân 
Quỹ Chung của tiểu bang. Khoản chi phí của những 
công khố phiếu này sẽ tùy thuộc vào những yếu tố khác 
nhau—như mức lãi suất có hiệu lực tại thời điểm chúng 
được bán, thời điểm bán công khố phiếu, và khoảng thời 
gian hoàn trả chúng. Chúng tôi ước tính rằng tổng chi 
phí mà người nộp thuế tiểu bang phải hoàn trả công khố 
phiếu này sẽ là $17.3 tỉ để trả cả tiền gốc ($8.9 tỉ) cũng 
như tiền lãi ($8.4 tỉ). Điều này sẽ dẫn đến chi phí trung 
bình khoảng $430 triệu hàng năm trong 40 năm tiếp 
theo. Số tiền này là khoảng một phần ba của một phần 
trăm ngân sách từ Ngân Quỹ Chung của tiểu bang.
Chi Phí và Khoản Tiết Kiệm Địa Phương để Hoàn Tất các Dự Án.  
Nhiều nguồn tài trợ công khố phiếu sẽ được sử dụng cho 
những dự án của chính quyền địa phương. Việc cung cấp 
ngân quỹ tiểu bang cho các dự án địa phương sẽ ảnh 
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3

hưởng đến số tiền trong ngân quỹ riêng của họ mà các 
cơ quan chính quyền địa phương này sử dụng cho những 
dự án này. Trong nhiều trường hợp, công khố phiếu tiểu 
bang sẽ làm giảm mức chi tiêu địa phương. Ví dụ, điều 
này sẽ xảy ra trong những trường hợp khi các ngân quỹ 
công khố phiếu tiểu bang đã thay thế các khoản tiền  
mà chính quyền địa phương lẽ ra sẽ chi tiêu cho những 
dự án.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các ngân quỹ tiểu 
bang có thể tăng phần tổng chi tiêu cho những dự án 
của chính quyền địa phương. Ví dụ, một số chính quyền 
địa phương có thể chọn xây dựng thêm hoặc các dự án 
lớn hơn nhiều nếu không có ngân quỹ tiểu bang. Đối với 
một số dự án trong số này—như khi công khố phiếu yêu 
cầu phần chia sẻ chi phí địa phương—chính quyền địa 
phương sẽ chịu một số chi phí bổ sung.
Sau khi cân nhắc kỹ, chúng tôi ước tính dự luật này sẽ 
đem đến khoản tiết kiệm cho chính quyền địa phương 
để hoàn tất những dự án được tài trợ bởi công khố phiếu 
này. Những khoản tiết kiệm này có thể đạt trung bình vài 
trăm triệu mỹ kim mỗi năm trong vài thập niên tiếp theo. 
Số tiền chính xác sẽ tùy thuộc vào dự án cụ thể mà chính 
quyền địa phương chọn và phần chia sẻ của họ trong 
tổng chi phí dự án.

Truy cập http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/ 
cal-access-resources/measure-contributions/ 

2018-ballot-measure-contribution-totals/ để lấy  
danh sách các ủy ban chủ yếu được hình thành  
để ủng hộ hoặc phản đối dự luật này. Truy cập  

http://www.fppc.ca.gov/transparency/ 
top-contributors/nov-18-gen.html 

để lấy thông tin về 10 nhà đóng góp hàng  
đầu của ủy ban.

Nếu quý vị muốn một bản sao toàn văn dự luật tiểu bang,  
vui lòng gọi cho Tổng Thư Ký Liên Bang tại (800) 339-8163 

hoặc quý vị có thể gửi email cho vigfeedback@sos.ca.gov  
và một bản sao sẽ được gửi cho quý vị miễn phí  

qua đường bưu điện.
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★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 3  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 3  ★

“Bảo đảm việc cấp nước sạch, an toàn và đáng tin cậy” tranh luận 
của những người ủng hộ dự luật cho biết. Tuy nhiên, số tiền ném 
vào vô số các đề xuất sẽ không thể tạo ra một giọt nước mới nào. 
Nước mới đến từ bầu trời—mưa trên vùng đất thấp và tuyết trên 
núi. Cách duy nhất để thu gom và lưu trữ nước mưa và tuyết tan 
chính là xây dựng kênh đập phù hợp cạnh các dòng sông chính. 
Dự Luật 3 thậm chí không tài trợ cho một con đập.
Không chỉ vậy, các con dập dần dần chứa đầy bùn (đá và đất). Theo 
thời gian, chúng có khả năng chứa được ít nước hơn, gây nguy 
hiểm nếu chúng sụp đổ, và mất nhiều thời gian và tiền bạc để nạo 
vét bùn. Một số đập cũ đã bị loại bỏ vì những lý do này. Dự Luật 
3 chỉ cung cấp tiền để nạo vét bùn tại một con đập—chỉ một. Các 
mục khác của dự luật này cấm sử dụng tiền để nạo vét bùn một 
cách cụ thể—những hạn chế không hề có nghĩa gì nếu chúng ta 
đang cố lưu trữ nước. 

Dự Luật 3 tuyên bố giải quyết một trong số các vấn đề chính của 
California—tình trạng thiếu nước “mãn tính” của chúng ta. Đừng 
hiểu nhầm. Không có gì trong dự luật này sẽ giải quyết được vấn 
đề đó. Về cơ bản, đây chỉ là kế hoạch thu nhiều tiền phục vụ cho 
các lợi ích đặc biệt.
Chúng ta, con em chúng ta, con cháu chúng ta sẽ là người trả tiền 
cho kế hoạch đó.
JANET S. ROBERTS, Chủ Tịch
Công Dân Miền Trung Solano/Nhóm Người Đóng Thuế 
ROBERT D. JARVIS, Phó Chủ Tịch
Công Dân Miền Trung Solano/Nhóm Người Đóng Thuế 
MURRAY T. BASS, Thành Viên
Công Dân Miền Trung Solano/Nhóm Người Đóng Thuế 

Dự Luật 3 đáp ứng nhu cầu khẩn cấp và cấp bách của California  
để bảo đảm nguồn cung cấp nước sạch, an toàn và đáng tin cậy 
bằng cách:
• Nâng cao sự chuẩn bị cho hạn hán dài hạn
• Cung cấp nước uống an toàn cho hàng triệu người dân 

California, kể cả những người trong cộng đồng chịu thiệt thòi
• Tăng lượng nước chảy trên núi mà chúng ta có thể hứng và  

sử dụng
• Tu sửa kênh mương hiện tại để tưới cho cây lương thực
• Tu sửa đập Oroville và các đập khác để bảo vệ an toàn cho 

người dân và giữ nhiều nước hơn
• Cải thiện chất lượng nước ngầm, sông, hồ và suối
• Sử dụng nước tái chế tinh khiết cho công nghiệp và cảnh quan
Chúng ta phải bảo đảm việc cấp nước trong tương lai của tiểu 
bang bằng cách tiếp tục đầu tư vào việc bảo tồn nước, tái chế 
nước, kênh rạch, đường ống dẫn và cơ sở trữ nước.
“California phải chuẩn bị cho tình trạng hạn hán và lũ lụt không  
thể tránh khỏi trong tương lai, mà sẽ nghiêm trọng hơn do sự  
biến đổi khí hậu. Dự Luật 3 giúp California sẵn sàng cho những 
thay đổi trong việc cấp nước, chất lượng nước và lũ lụt. Dự luật  
này đầu tư vào việc bảo tồn và tái chế nước.”—Betty Andrews,  
Kỹ Sư Tài Nguyên Nước
“Dự luật 3 sẽ cải thiện chất lượng nước trong đại dương, sông, 
suối, hồ, và bảo vệ môi trường sống tự nhiên cho các loài thủy 
sinh, chim chóc và loài hoang dã ở California.”—Giáo sư Peter 
Moyle, Nhà Khoa Học Sinh Học
“Thảm họa thiên nhiên có thể đưa đến rủi ro cho nguồn nước của 
chúng ta. Bằng cách cải thiện cơ sở cấp nước, Dự Luật 3 sẽ bảo vệ 
người dân California khỏi động đất, cháy hoang dã, lũ lụt và sạt lở 
đất. Dự Luật cũng mang lại nhiều lợi ích, bao gồm cả nước cho môi 
trường sống của cá và loài hoang dã, nông trại, thành phố và giải 
trí.”—David Guy, Hiệp Hội Nước Miền Bắc California.
“California phải sử dụng tất cả các nguồn nước để có nguồn cung 
cấp nước đáng tin cậy và cải thiện chất lượng nước.”— 
Charley Wilson, Liên Minh Nước Miền Nam California
“Chất lượng nước ở sông, hồ, vịnh và đại dương của chúng ta sẽ 
được cải thiện theo Dự Luật 3.”—David Lewis, Save The Bay

“Chúng ta phải thu gom nước lũ và sử dụng nó để cấp nước,  
và ngăn không cho rác bị cuốn vào sông suối và đại dương.”—
Juliana Gonzalez, Tiến Sĩ, Nhà Lập Kế Hoạch Tài Nguyên Nước
“Việc bảo vệ và khôi phục đường phân nước sẽ cải thiện nguồn 
cung cấp nước và chất lượng nước.”—Esther Feldman, Giải Pháp 
Bảo Tồn Cộng Đồng
“Những thiệt hại do lũ lụt và xói mòn sẽ được giảm thiểu, trong  
khi sông suối sẽ được cải thiện nhờ vào không gian xanh và  
đường mòn.”—Ann Riley, Tiến Sĩ, Nhà Lập Kế Hoạch Tài Nguyên Nước
“Dự luật này sẽ giúp bảo vệ nguồn lương thực địa phương của 
chúng ta để chúng ta có thể tiếp tục thưởng thức trái cây tươi, 
gạo, sữa và các sản phẩm nông nghiệp khác được trồng tại địa 
phương.”—Carol Chandler, Người Trồng Đào
“Dự luật 3 sẽ cải thiện chất lượng đường phân nước của chúng ta, 
giúp ngăn chặn những đám cháy hoang dã, và khôi phục từ các 
vụ cháy hoang dã trước đây.”—Barbara Balen, Hiệp Hội Tài Nguyên 
Nước Vùng Núi
“Môi trường và nền kinh tế của Californiaphụ thuộc vào nguồn 
cung cấp nước sạch và đáng tin cậy. Đó là lý do tại sao các tổ chức 
môi trường và kinh doanh như Phòng Thương Mại California,  
Hội Đồng Vùng Vịnh, Ducks Unlimited, Nhóm Lãnh Đạo Thung 
Lũng Silicon, Viện Di Sản Thiên Nhiên, Hiệp Hội Công Nghiệp và 
Thương Mại Thung Lũng ủng hộ Dự Luật 3.”—Alan Zaremberg, 
Phòng Thương Mại California
“Loài hoang dã và cộng đồng của California phụ thuộc vào nước 
sạch và đáng tin cậy. Dự Luật 3 cung cấp nước uống sạch và giảm 
hạn hán lâu dài bằng cách làm sạch nước ô nhiễm, khôi phục rừng 
và vùng đầm lầy, và cải thiện ngành thủy sản và môi trường sống 
của các loài thủy sinh.”—Collin O’Mara, Liên Đoàn Loài Hoang Dã 
Quốc Gia
Các cơ quan thủy cục địa phương ủng hộ Dự Luật 3 vì dự luật này 
cung cấp nước uống sạch, an toàn và đáng tin cậy.
Bầu có cho dự luật 3!
DYAN WHYTE, Nhà Khoa Học Chất Lượng Nước
JANET SANTOS COBB
Quỹ Bảo Vệ Loài Hoang Dã California
ROBERTO RAMIREZ, Kỹ Sư Tài Nguyên Nước
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CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ CÁC DỰ ÁN VỀ VIỆC CUNG CẤP NƯỚC VÀ CHẤT 
LƯỢNG NƯỚC, ĐƯỜNG PHÂN NƯỚC, CÁ, LOÀI HOANG DÃ, HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN 

NƯỚC, VÀ KHẢ NĂNG DUY TRÌ VÀ DỰ TRỮ NƯỚC NGẦM. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT

3
★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 3  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 3  ★

“Dự Luật 3 bảo vệ các cộng đồng chịu thiệt thòi bằng cách tài trợ 
cho nước uống sạch và an toàn. Dự luật 3 đưa chúng ta đến gần 
hơn mục đích bảo đảm quyền cơ bản về nước của mọi người dân 
California.”— Susana De Anda, Trung Tâm Nước Cộng Đồng
Công khố phiếu tài trợ trường học, bệnh viện và nước sạch, cũng 
như chúng ta sử dụng các khoản thế chấp để mua nhà. Đánh giá 
công khố phiếu của California là lớn nhất trong nhiều năm. Đây là 
thời điểm tốt để đầu tư. 
Dự Luật 3 sẽ tu sửa Đập Oroville.
“Việc tu sửa các đường phân núi ở miền núi và đô thị của chúng  
ta sẽ cải thiện khả năng lưu trữ nước và chất lượng nước mà 
chúng tạo ra. Đây là cách làm chính để chúng ta thu gom nước 
mưa mà sẽ không bị mất. Mọi người, từ người dân nông thôn đến 
cư dân thành phố sẽ đều được lợi.”—Cindy Montanez, TreePeople
“Trợ cấp khuyến nông của California, bao gồm trái cây và rau  
củ tươi, sữa, rượu vang và hàng trăm loại cây trồng khác của 
chúng ta, phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước ngầm và nước  
bề mặt đáng tin cậy và cân bằng. Dự Luật 3 sẽ đem đến nguồn 
cung cấp đó mà vẫn bảo vệ môi trường.”—Joy Sterling,  
Iron Horse Vineyards

Dự Luật 3 cung cấp đủ nước cho 3 triệu gia đình, gia đình nông 
dân, và cá và loài hoang dã tại California.
Biến đổi khí hậu sẽ làm cho tình trạng hạn hán trong tương lai trở 
nên nghiêm trọng hơn. Dự Luật 3 giúp California sẵn sàng đối phó 
với hạn hán mà không tăng thuế.
“Dự Luật 3 tạo công ăn việc làm tốt tại California bằng cách xây 
dựng và thực hiện các dự án nước cần thiết.”—Bill Whitney, Hội 
Đồng Xây Dựng và Thi Công Thương Mại Contra Costa của Tiểu Bang
Dự Luật 3 khôi phục các đường phân nước và giảm nguy cơ  
hỏa hoạn.
“Chúng ta biết rằng California dễ bị hạn hán như thế nào. Công 
khố phiếu đầu tư thận trọng để bảo vệ nguồn nước của chúng ta 
và phục hồi môi trường sống của loài hoang dã.”— Thượng Nghị Sĩ 
Dianne Feinstein
Bầu có cho dự luật 3!
PHIL ANGELIDES, Cựu Thủ Quỹ Tiểu Bang California
HOWARD PENN
Liên Đoàn Hoạch Định và Bảo Tồn
JEANNE PINCHA-TULLEY, Trưởng Sở Cứu Hỏa

Dự Luật 3 có quen thuộc không? Có thể.
Chúng tôi đã thấy một dự luật liên quan đến nước trên lá phiếu 
tháng Sáu, với những từ ngữ tương tự. Trong thực tế, từ năm 
1996, đã có tám dự luật công khố phiếu trên toàn tiểu bang mà 
cam kết tài trợ cho các vấn đề về nước. Cho đến nay, tổng số tiền 
đã trên $29 Tỉ Mỹ Kim!
Với toàn bộ số tiền đó, chúng ta có gì để cho xem? Chẳng có một thứ 
gì giúp chúng ta có thêm nước. 
California về cơ bản là một sa mạc. Nếu không có đập thu nước 
mưa và tuyết tan từ núi, ngành nông nghiệp rộng lớn của Central 
Valley sẽ không tồn tại. Các thành phố của chúng ta sẽ là một phần 
dân số hiện tại. 
Mặc dù hạn hán kéo dài nhiều thập niên nhưng không một xu nào 
trong số $29 Tỉ đó được dùng để xây đập mới. Sự cố thảm khốc tại 
đập Oroville ở miền bắc California năm ngoái cho thấy rằng Tiểu 
Bang thậm chí còn không coi sóc các con đập hiện tại của mình.
Thay vì các dự án thu gom hoặc lưu trữ nhiều hơn lượng nước 
mưa quý giá mà California nhận được, những viên chức chạy  
theo các lợi ích đặc biệt và đổ hàng triệu mỹ kim vào công viên, 
đường mòn đi bộ và loài hoang dã—như một miếng mồi nhử bé 
xíu trên sông Sacramento—và những thứ không hề liên quan gì 
đến việc giải quyết tình trạng thiếu nước của Tiểu Bang. Một nửa 
lượng nước trong các con sông của chúng ta chỉ chảy vào Thái 
Bình Dương.
Các chính trị gia đã cố gắng chứng minh rằng họ nghiêm túc trong 
việc bảo tồn nước; họ đã thông qua một luật mà yêu cầu thành 
phố phải kiểm soát chặt chẽ những người lãng phí nước như 
chúng ta. Cuối năm 2020, chúng ta sẽ bị giới hạn ở mức 55 gallon 
nước mỗi cư dân mỗi ngày để sử dụng sinh hoạt trong nhà. Và để 
bảo đảm chúng ta nắm rõ được thông điệp, khoản trợ cấp giảm 
xuống còn 50 gallon vào năm 2030. Điều gì sẽ xảy ra với cây cối và 
cảnh quan của chúng ta?

Nếu quý vị không có cây xanh trong sân của mình và cho rằng vấn 
đề này không ảnh hưởng đến quý vị, hãy lái xe xuống I-5 tại Thung 
Lũng San Joaquin. Quý vị sẽ thấy những khu đất trống rộng lớn 
trống trơn nơi nông dân không có nước để tưới cây và canh tác. 
Những nông trại cung cấp nhiều thực phẩm cho Quốc Gia đã bị 
ảnh hưởng bởi những chính sách về nước mang động lực chính  
trị và thiếu tầm nhìn xa.
Những người ủng hộ Dự Luật 3 muốn sử dụng $8.9 Tỉnhư thế nào? 
Khá giống với trước đây.
Quý vị có thể đọc chi tiết; nhưng xin lưu ý rằng —một lần nữa— 
không có một đồng xu nào dành cho một con đập mới. Khoảng 
hơn $4 Tỉ, —gần một nửa—, sẽ hướng tới “cộng đồng chịu thiệt 
thòi” mà không hề có một lời giải thích nào về những cộng đồng 
đó là ai và họ ở đâu.
Hãy nói về điều quan trọng. Điều này tốn bao nhiêu tiền của chúng ta?
Theo ước tính của các nhân viên kế toán, lãi suất trên công khố 
phiếu gần như gấp đôi tổng số tiền phải trả cho bên cho vay. Nói 
cách khác, việc hoàn trả “khoản vay” $8.9 TỉMỹ Kim sẽ tiêu tốn của 
Tiểu Bang—chính làchúng ta, những người đóng thuế—khoảng 
$17.3 Tỉ. Trung bình khoảng $433 Triệu mỗi năm trong 40 năm. 
Điều đó hẳn có nghĩa là có nhiều thuế hơn!
Chúng ta có muốn đưa cho các chính trị gia thêm $9 Tỉ Mỹ Kim khác  
để làm những điều tương tự mà đã không đem đến cho chúng ta  
một giọt nước nào? Và số tiền đó rút từ túi của chúng ta?
Hãy nghĩ về việc đó. Bầu Không cho Dự Luật 3!
JANET S. ROBERTS, Chủ Tịch
Công Dân Miền Trung Solano/Nhóm Người Đóng Thuế
ROBERT D. JARVIS, Phó Chủ Tịch
Công Dân Miền Trung Solano/Nhóm Người Đóng Thuế
MURRAY T. BASS, Thành Viên
Công Dân Miền Trung Solano/Nhóm Người Đóng Thuế
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DỰ LUẬT CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ VIỆC XÂY DỰNG TẠI NHỮNG 
BỆNH VIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO TRẺ EM. 
ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.4

PHẦN TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC  Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  T Ổ N G  C H Ư Ở N G  L Ý

THÔNG TIN CƠ SỞ
Bệnh ViệnNhi Đồng. Luật pháp tiểu bang xác 
định tám bệnh viện phi chính phủ tư nhân và 
chương trình trẻ em tại năm địa điểm trung 
tâm học viện y tế thuộc Đại Học California 
(University of California, UC) là “bệnh viện 
nhi đồng.” Bệnh viện nhi đồng tập trung 
vào việc điều trị cho trẻ sơ sinh và trẻ em bị 
bệnh hoặc bị thương nặng, hoặc tình trạng 

sức khỏe mãn tính phức tạp mà cần được 
chăm sóc chuyên khoa. Nhiều trẻ em nhận 
được dịch vụ tại những bệnh viện này đều 
xuất thân từ gia đình thu nhập thấp. Bệnh 
viện nhi đồng nhận tài trợ từ nhiều nguồn 
khác nhau. Phần lớn tiền tài trợ của bệnh 
viện nhi đồng đến từ chương trình Medicaid 
liên bang-tiểu bang (còn gọi là Medi-Cal ở 
California), chương trình này cung cấp bảo 
hiểm y tế cho trẻ em có thu nhập thấp tại 

• Cho phép $1.5 tỉ công khố phiếu được 
hoàn trả từ Ngân Quỹ Chung của tiểu 
bang để trợ cấp cho việc xây dựng, mở 
rộng, cải tiến và cung cấp trang thiết bị 
cho những bệnh viện nhi đồng hội đủ  
điều kiện.

• Chỉ định 72 phần trăm ngân quỹ cho 
những bệnh viện phi lợi nhuận tư nhân 
hội đủ điều kiện mà cung cấp dịch vụ toàn 
diện cho số lượng lớn trẻ em hội đủ điều 
kiện với những chương trình của chính 
phủ và trẻ em có nhu cầu đặc biệt về sức 
khỏe hội đủ điều kiện với chương trình 
Dịch Vụ Trẻ Em California 
(California Children’s 
Services program),  
18 phần trăm ngân 
quỹ cho những bệnh 
viện nhi đồng đa khoa 
chăm sóc cấp tính thuộc 
Đại Học California, và 

10 phần trăm ngân quỹ cho những bệnh 
viện phi lợi nhuận công cộng và tư nhân 
mà cung cấp dịch vụ cho trẻ em hội đủ 
điều kiện với chương trình Dịch Vụ Trẻ  
Em California.

TÓM LƯỢC PHẦN ƯỚC TÍNH CỦA PHÂN 
TÍCH VIÊN LẬP PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI 
CHÍNH THỰC LÊN CHÍNH QUYỀN TIỂU 
BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
• Chi phí hoàn trả công khố phiếu tiểu bang 

tăng lên trung bình khoảng $80 triệu hàng 
năm trong 35 năm tiếp theo.

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy trên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại  
http://voterguide.sos.ca.gov.

Ước Tính Chi Phí Công Khố Phiếu Tiểu Bang
Cho phép vay số tiền mới $1.5 tỉ
Chi phí trung bình hàng năm để trả  
hết tiền công khố phiếu $80 triệu

Khoảng thời gian hoàn trả có thể 35 năm
Nguồn hoàn trả Thu nhập thuế chung
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tiểu bang. Ngoài ra, bệnh viện nhi đồng cũng 
nhận tài trợ từ bảo hiểm y tế thương mại, các 
chương trình bảo hiểm y tế khác thuộc chính 
phủ, và từ sự đóng góp tư nhân.
Chương Trình Dịch Vụ Trẻ Em California 
(California Children’s Services, CCS). Chương 
trình CCS là chương trình bảo hiểm y tế tiểu 
bang dùng để chi trả cho các dịch vụ điều  
trị chuyên khoa và các dịch vụ khác cho trẻ 
em có tình trạng sức khỏe mãn tính phức 
tạp, bao gồm cả trẻ em được điều trị tại  
bệnh viện nhi đồng. (Hầu hết trẻ em trong 
chương trình CCS đều được ghi danh vào 
Medi-Cal.) Tiểu bang cho phép các bệnh 
viện và các nhà cung cấp y tế khác nhận 
tiền thanh toán để điều trị cho trẻ em trong 
chương trình CCS.
Những Bệnh Viện Khác Cũng Điều Trị Cho Trẻ Em. 
Những bệnh viện khác ở California không 
được xác định cụ thể là bệnh viện nhi đồng 
theo luật pháp tiểu bang cũng tập trung  
vào nhiều mức độ chăm sóc sức khỏe trẻ  
em khác nhau. Ví dụ, một số bệnh viện có 
phòng khám hoặc trung tâm chuyên điều 
trị cho trẻ em. Những bệnh viện này thường 
được phép điều trị cho trẻ em trong chương 
trình CCS.
Công Khố Phiếu Trách Nhiệm Chung. Tiểu bang 
vay tiền để trả cho các dự án vốn dài hạn 
bằng cách phát hành công khố phiếu trách 
nhiệm chung. Việc hoàn trả công khố phiếu 
trách nhiệm chung được bảo đảm bởi quyền 
đánh thuế chung của tiểu bang. Tiểu bang 
hoàn trả công khố phiếu trách nhiệm chung 

từ Ngân Quỹ Chung, tài khoản hoạt động 
chính của tiểu bang. (Để biết thêm thông 
tin về việc sử dụng công khố phiếu của tiểu 
bang, xin xem “Khái Quát về Nợ Công Khố 
Phiếu của Tiểu Bang” ở phần sau trong tập 
hướng dẫn này.)
Các Dự Luật Công Khố Phiếu Bệnh Viện Nhi Đồng 
Trước Đây. Trước đây, cử tri trước đây đã phê 
duyệt hai dự luật toàn tiểu bang, hai dự luật 
này cho phép tiểu bang phát hành công khố 
phiếu trách nhiệm chung để trả cho các dự 
án vốn tại các bệnh viện nhi đồng. Những 
công khố phiếu này được dùng trong nhiều 
dự án khác nhau, bao gồm việc xây dựng các 
tòa nhà mới và nâng cấp các tòa nhà hiện 
tại. Vào năm 2004, Dự Luật 61 đã cung cấp 
$750 triệu vào quỹ công khố phiếu. Vào năm 
2008, Dự luật 3 đã cung cấp $980 triệu vào 
quỹ công khố phiếu. Chỉ 13 bệnh viện được 
xác định cụ thể là bệnh viện nhi đồng theo 
luật pháp tiểu bang hội đủ điều kiện nhận 
ngân quỹ theo các dự luật trước đây. Kể từ 
tháng Năm, 2018, hầu hết các khoản tài trợ 
từ hai dự luật trước đây đã được dùng cho 
các dự án, số ngân quỹ còn lại dự kiến sẽ 
được dùng hết vào cuối mùa hè 2018. 

KIẾN NGHỊ
Cho Phép Bán Thêm Công Khố Phiếu cho Bệnh 
Viện Nhi Đồng. Dự luật này cho phép tiểu 
bang bán thêm $1.5 tỉ công khố phiếu trách 
nhiệm chung cho các dự án đầu tư vốn tại 
(1) 13 bệnh viện nhi đồng và (2) các bệnh 
viện phi lợi nhuận công hoặc tư mà điều trị 
cho trẻ em đủ điều kiện tham gia chương 

CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ VIỆC XÂY DỰNG TẠI NHỮNG 
BỆNH VIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO TRẺ EM. 

ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT

4
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DỰ LUẬT CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ VIỆC XÂY DỰNG TẠI NHỮNG 
BỆNH VIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO TRẺ EM. 
ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.4

trình CCS. Theo Hình 1, dự luật này cung 
cấp 72 phần trăm ngân công khố phiếu—
khoảng $1.1 tỉ—cho tám bệnh viện nhi đồng 
phi lợi nhuận tư nhân. Mỗi bệnh viện trong 
số tám bệnh viện này có thể yêu cầu tỉ lệ chia 
sẻ quỹ bằng nhau. Dự luật cung cấp 18 phần 
trăm quỹ công khố phiếu—$270 triệu—cho 
năm bệnh viện nhi đồng thuộc Đại Học 
California. Mỗi bệnh viện nhi đồng thuộc UC 
có thể yêu cầu tỉ lệ chia sẻ quỹ bằng nhau. 
Dự luật này giúp sử dụng 10 phần trăm quỹ 

công khố phiếu còn lại— 
$150 triệu—cho khoảng  
150 bệnh viện phi lợi nhuận 
công và tư khác mà cung cấp 
dịch vụ cho trẻ em đủ điều 
kiện tham gia chương trình 
CCS. Dự luật này không dành 
tỉ lệ cụ thể trong phần ngân 
quỹ công khố phiếu này cho 
từng bệnh viện.
Việc Sử Dụng Ngân Quỹ. Dự 
luật này cho phép tiền thu 
từ việc bán công khố phiếu 
được sử dụng cho nhiều mục 
đích khác nhau, bao gồm “xây 
dựng, mở rộng, tái cơ cấu, 
nâng cấp, cung cấp nội thất, 
trang thiết bị, cấp vốn hoặc 
tái cấp vốn cho các bệnh viện 
đủ điều kiện tại tiểu bang.” 
Dự luật này yêu cầu các ngân 
quỹ được cung cấp không 
vượt quá tổng số tiền của một 
dự án và các dự án đã được 
tài trợ phải được hoàn thành 

trong “khoảng thời hạn hợp lý.”
Quy Trình Đăng Ký. Những bệnh viện nhi đồng 
đủ điều kiện nhận ngân quỹ công khố phiếu 
trong dự luật này sẽ làm đơn xin cấp quỹ 
với Cơ Quan Tài Chính Cơ Sở Y Tế California 
(California Health Facilities Financing 
Authority, CHFFA), một cơ quan hiện hành 
của tiểu bang. CHFFA có thể quyết định việc 
trao tài trợ dựa vào một số yếu tố. Một số 
yếu tố trong đó có thể bao gồm:

Hình 1

Bệnh Viện Hội Đủ Điều Kiện cho Quỹ Công Khố Phiếu
(Tính theo Triệu)

Bệnh Viện Nhi Đồng Phi Lợi Nhuận Tư Nhân—72 Phần Trăm Ngân Quỹ $1,080

Bệnh Viện Nhi Đồng và Trung Tâm Nghiên Cứu, Oakland $135

Bệnh Viện Nhi Đồng Los Angeles 135

Bệnh Viện Nhi Đồng Quận Orange 135

Bệnh Viện Nhi Đồng Earl và Loraine Miller (Long Beach) 135

Bệnh Viện Nhi Đồng Đại Học Loma Linda 135

Bệnh Viện Nhi Đồng Lucile Packard tại Stanford 135

Bệnh Viện Nhi Đồng Rady, San Diego 135

Bệnh Viện Nhi Đồng Valley (Madera) 135

Bệnh Viện Nhi Đồng Đại Học California —18 Phần Trăm Ngân Quỹ $270

Bệnh Viện Nhi Đồng Mattel tại Đại Học California, Los Angeles $54

Bệnh Viện Nhi Đồng University tại Đại Học California, Irvine 54

Đại Học California, Bệnh Viện Nhi Đồng Davis 54

Đại Học California, Bệnh Viện Nhi Đồng San Diego 54

Đại Học California, Bệnh Viện Nhi Đồng San Francisco 54

Các Bệnh Viện Khác—10 Phần Trăm Ngân Quỹ $150

Khoảng 150 bệnh viện phi lợi nhuận công hoặc tư nhân mà cung cấp dịch vụ cho trẻ em đủ 
điều kiện cho chương trình Dịch Vụ Trẻ Em California.

$150

Tổng cộng $1,500
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• Khoản tài trợ sẽ góp phần mở rộng hoặc 
cải thiện việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe cho trẻ em đủ điều kiện tham 
gia các chương trình bảo hiểm y tế của 
chính phủ hoặc trẻ em có thu nhập  
thấp, không được bảo hiểm đầy đủ  
hoặc không có bảo hiểm. 

• Khoản tài trợ sẽ góp phần cải thiện kết 
quả chăm sóc sức khỏe trẻ em hoặc 
bệnh nhân nhi khoa. 

• Bệnh viện đăng ký sẽ khuyến khích các 
chương trình giảng dạy hoặc nghiên 
cứu nhi khoa.

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
Chi Phí Hoàn Trả Công Khố Phiếu Tiểu Bang.  
Dự luật này sẽ cho phép tiểu bang mượn 
$1.5 tỉ bằng cách bán công khố phiếu trách 
nhiệm chung bổ sung cho nhà đầu tư, 
những người này sẽ được hoàn trả cùng với 
tiền lời bằng cách sử dụng thu nhập thuế 
chung của tiểu bang. Khoản chi phí của 
những công khố phiếu này sẽ tùy thuộc vào 
những yếu tố khác nhau—như mức lãi suất 
có hiệu lực tại thời điểm chúng được bán, 
thời điểm bán công khố phiếu, và khoảng 

CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ VIỆC XÂY DỰNG TẠI NHỮNG 
BỆNH VIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO TRẺ EM. 

ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT

4

thời gian hoàn trả chúng. Chúng tôi ước tính 
rằng chi phí mà người nộp thuế phải hoàn 
trả công khố phiếu này sẽ có tổng cộng là 
$2.9 tỉ để trả hết cả tiền gốc ($1.5 tỉ) cũng 
như tiền lãi ($1.4 tỉ). Điều này sẽ dẫn đến 
chi phí hoàn trả trung bình khoảng $80 triệu 
hàng năm trong 35 năm tiếp theo. Số tiền này 
chưa đến một phần mười của một phần trăm 
ngân sách từ Ngân Quỹ Chung hiện nay của 
tiểu bang. Chi phí hành hính, được thanh 
toán từ ngân quỹ công khố phiếu, sẽ giới hạn 
ở chi phí thực tế của CHFFA hoặc 1 phần trăm 
ngân quỹ công khố phiếu, tính theo khoản 
nào thấp hơn.

Truy cập http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/ 
cal-access-resources/measure-contributions/ 

2018-ballot-measure-contribution-totals/ để lấy  
danh sách các ủy ban chủ yếu được hình thành  
để ủng hộ hoặc phản đối dự luật này. Truy cập  

http://www.fppc.ca.gov/transparency/ 
top-contributors/nov-18-gen.html 

để lấy thông tin về 10 nhà đóng góp hàng  
đầu của ủy ban.

Nếu quý vị muốn một bản sao toàn văn dự luật tiểu bang,  
vui lòng gọi cho Tổng Thư Ký Liên Bang tại (800) 339-8163 

hoặc quý vị có thể gửi email cho vigfeedback@sos.ca.gov  
và một bản sao sẽ được gửi cho quý vị miễn phí  

qua đường bưu điện.
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BỆNH VIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO TRẺ EM. 
ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.4

★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 4  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 4  ★

Qua nhiều thập kỷ, tôi đã gửi những tranh luận chống lại 
các dự luật lá phiếu để bảo đảm rằng cử tri nhận được 
một số ý kiến trái ngược.
HỆ THỐNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN KHÔNG CÔNG BẰNG
Một sự phản đối với bất kỳ dự luật nào mà đề xuất tăng 
thuế bất động sản là do hệ thống thuế bất động sản ở 
California không công bằng (như được giải thích trong 
phần tranh luận chính).
THAY ĐỔI HỆ THỐNG ĐỂ HỆ THỐNG CÔNG BẰNG HƠN
Hệ thống thuế bất động sản của chúng ta có thể được 
thay đổi, ví dụ để định kỳ đánh giá lại bất động sản thực 
nhưng tự động giảm thuế suất để tổng thu nhập thuế 
không tăng lên chỉ vì giá trị bất động sản tăng lên.
Tất nhiên, một khó khăn khi thực hiện thay đổi chính  
là những cá nhân và doanh nghiệp khác nhau sẽ có 
những LỢI ÍCH CÁ NHÂN khác nhau khi duy trì tình  
trạng hiện nay.

XEM XÉT RỘNG HƠN VỀ VIỆC CẢI THIỆN Y TẾ
Đối với dự luật cụ thể này (vay tiền để tiếp tục trợ cấp cho 
các bệnh viện nhi đồng), tôi đề nghị đầu tiên chúng ta 
phải xem xét việc cải thiện toàn bộ hệ thống chăm sóc  
sức khỏe. 
Cho dù có nhiều chuyên gia xuất sắc cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ (và California), Hoa Kỳ chi 
tiêu nhiều nhất nhưng lại nằm dưới xa nhóm được xếp 
hạng quốc tế cao nhất về kết quả chăm sóc sức khỏe. 
Ngoài ra, hàng triệu người dân California thậm chí không 
có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cơ bản.
YÊU CẦU CÁC ỨNG CỬ VIÊN CHO CHỨC VỤ TIỂU BANG
Có lẽ các ứng cử viên cho chức vụ tiểu bang vào tháng 
Mười Một—kể cả cho chức Thống Đốc—có một số 
ý tưởng để cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại 
California. Hãy cùng nhau yêu cầu.
GARY WESLEY

Có tám bệnh viện nhi đồng phi lợi nhuận California và 
thêm năm Bệnh Viện Nhi Đồng thuộc Đại Học California. 
Hơn hai triệu lượt khám mỗi năm, trẻ em bị bệnh nặng được 
chăm sóc chuyên khoa tăng cường tại Bệnh Viện Nhi Đồng 
California. Bất kể gia đình có thể trả tiền hay không.
Trẻ em có tình trạng sức khỏe phức tạp và mắc bệnh nguy 
hiểm đến tính mạng. Bệnh Ung Thư. Bệnh Hồng Cầu Hình 
Liềm. Bệnh Xơ Nang.
Chúng tôi thực hiện 97% phẫu thuật cấy ghép nội tạng nhi 
khoa, 96% phẫu thuật tim nhi khoa và 76% điều trị bệnh 
ung thư khi khoa.
Với mỗi bước đột phá nghiên cứu mới, công nghệ cứu 
sinh mới, các chuyên gia nhi khoa giỏi nhất điều trị bệnh 
nhân mỗi ngày tại Bệnh Viện Nhi Đồng ở California. Ngày 
nay, 85% trẻ em mắc bệnh bạch cầu đều được chữa khỏi 
khi đến bệnh viện của chúng tôi.
Là trung tâm nghiên cứu nhi khoa hàng đầu, chúng tôi 
tạo ra những bước đột phá nhằm duy trì sức khỏe cho trẻ 
em California mà không cần phải đến bất kỳ nơi nào khác 
ngoài tiểu bang.
Vì những thành công của chúng tôi, chúng tôi càng được 
yêu cầu nhiều hơn. Chúng tôi đã trở thành trung tâm khu 
vực, trẻ em được giới thiệu đến các bệnh viện của chúng tôi từ 
các bệnh viện khác tại California.
Dự Luật 4 yêu cầu cử tri cân nhắc đầu tư dưới 
$40 mỗi năm cho mỗi bệnh nhân mà chúng tôi 
thăm khám . . . tiền để giúp chúng tôi tăng cường khả 
năng chữa trị cho thêm nhiều trẻ em tại California.

Cách đây 14 năm, người dân California đã ủng hộ công 
khố phiếu đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi đã tự hào về 
niềm tin của người dân kể từ đó. Mỗi đồng mỹ kim được 
dùng để xây dựng cơ sở vật chất mới, hiện đại hóa những 
cơ sở cũ, bổ sung thêm giường bệnh và mua kỹ thuật y tế 
tốt nhất và tiên tiến nhất . . . chữa nhiều trẻ em hơn.
Văn Phòng Thủ Quỹ Tiểu Bang quản lý tất cả ngân quỹ 
công khố phiếu tiểu bang, nhưng đã chứng nhận với các 
Ủy Ban Y Tế Thượng Viện và Hạ Viện rằng “chương trình 
cụ thể này đã rất thành công.”
Chúng tôi rất tự hào theo lĩnh vực chuyên môn về những 
gì mà chúng tôi làm. Là con người, chúng tôi được chứng 
kiến sức mạnh ngây thơ của trẻ em, tình yêu trong gia 
đình, sự quyết tâm của đội ngũ nhân viên, sự hào phóng 
của các nhà hảo tâm, và sự chiến thắng của tinh thần 
nhân đạo.
Chúng tôi mời quý vị tham gia cùng với hàng triệu cử tri 
California mà đã hỗ trợ các Bệnh Viện Nhi Đồng. 
Tất cả chúng ta đều có thể bầu Có cho Dự Luật 4—Xây 
Dựng Để Chữa Trị cho Nhiều Trẻ Em Hơn.
JAMES STEIN, M.D., Bác Sĩ Phẫu Thuật Nhi Khoa
MARIA MINON, M.D., Giám Đốc Y Khoa
ROBERTO GUGIG, M.D., Bác Sĩ Chuyên Khoa Tiêu Hóa  
Nhi Khoa

32 | Tranh Luận Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào.



CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ VIỆC XÂY DỰNG TẠI NHỮNG 
BỆNH VIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO TRẺ EM. 

ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT

4
★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 4  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 4  ★

Dự Luật 4 trợ giúp hơn 2 triệu trẻ em bị bệnh mỗi năm. 
Dự luật này không hề liên quan đến thuế bất động sản 
hay Dự luật 13. Chúng tôi đã hỏi các chuyên gia và đây là 
những gì họ đã nói:
Joe Harn, Kiểm Soát Viên-Kiểm Toán Viên Quận El Dorado 
cho biết,
“Không một đồng mỹ kim nào trong Dự Luật 4 đến từ thuế 
bất động sản. Không một đồng mỹ kim nào từ công khố phiếu 
bệnh viện nhi đồng trước đây đến từ thuế bất động sản. Mọi 
Thủ Quỹ Tiểu Bang, Kiểm Soát Viên Tiểu Bang, Thẩm Định Viên 
Quận, hay Nhân Viên Thu Thuế (thuộc một trong hai đảng 
chính trị) sẽ đều chứng nhận sự thực này. Tôi được công nhận 

là một trong những Kiểm Soát Viên kiêm Kiểm Toán Viên thận 
trọng và chặt chẽ nhất của California. Quý vị có thể bảo vệ 
Dự luật 13 và bầu Có cho Dự luật 4”.
Jon Coupal, Chủ Tịch Hiệp Hội Người Nộp Thuế Howard 
Jarvis nói,
“Dự Luật 13 đã bảo vệ các chủ nhà trong hơn 40 năm qua. 
Dự luật này hoàn toàn KHÔNG đe dọa đến những chủ nhà 
California được bảo vệ theo Dự Luật 13.”
Xin bầu CÓ cho Dự Luật 4.
ANN-LOUISE KUHNS, Chủ Tịch
Hiệp Hội Bệnh Viện Nhi Đồng California

Đây là một dự luật công khố phiếu trách nhiệm chung 
khác. Nó xin cử tri cho phép Tiểu Bang California vay tiền 
bằng cách bán “công khố phiếu” mà sẽ cần được hoàn trả 
cùng với tiền lãi (có khả năng thông qua thuế bất động sản 
cao hơn), thường trong nhiều thập niên.
Tôi nói “có khả năng”” vì thỉnh thoảng tiền bán công khố 
phiếu được sử dụng để tài trợ nhưng được hoàn trả bởi 
người nhận chương trình—như chủ nhà theo chương 
trình vay tiền mua nhà-nông trại Cal-Vet trước đây.
Dự luật công khố phiếu nêu một vài câu hỏi:
1. Chính quyền đã nợ bao nhiêu cho đến nay?
2. Tổng chi phí dự kiến của dự luật đối với công chúng  

là bao nhiêu?
3. Việc sử dụng tiền được kiến nghị có được nêu cụ  

thể không?
4. Việc sử dụng được kiến nghị có hợp lý không— 

cho rằng các việc khác có thể cần thiết hoặc được 
mong muốn?

5. Cử tri có nên tiếp tục tài trợ các dự án thông qua thuế 
bất động sản cao hơn trong khi hệ thống thuế bất 
động sản của California quá không công bằng?

HỆ THỐNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CALIFORNIA KHÔNG 
CÔNG BẰNG

Vào năm 1978, cử tri California đã chấp thuận một quyền 
đề xướng của cử tri được biết đến sau này là Dự Luật 13. 
Quyền đề xướng đã thêm các điều khoản vào Hiến Pháp 
California mà đã ngăn cản việc “tái thẩm định” bất động 
sản trừ khi và cho đến khi bất động sản được chuyển 
nhượng hoặc được xây lại đáng kể.
Dự Luật 13 đã bảo vệ chủ bất động sản không bị tăng 
thuế cao dựa trên giá trị bất động sản cao hơn; tuy nhiên, 
nó cũng đã tạo ra một hệ thống mà trong đó chủ nhà mới 
phải trả gấp 10–20 lần so với hàng xóm của họ, những 
người có bất động sản với giá trị tương tự nhưng đã mua 
cách đây lâu rồi.
Ngoài ra, vì bất động sản doanh nghiệp có thể và thường 
được cho thuê dài hạn (thay vì bán), Dự Luật 13 đã dẫn 
đến sự chuyển đổi lớn gánh nặng thuế bất động sản nói 
chung từ các doanh nghiệp sang cho các chủ nhà.
Những người đề nghị dự luật lá phiếu nên có trách nhiệm 
giải thích tại sao dự luật đáng được ủng hộ—dựa vào 
toàn bộ chi phí, những phương án thay thế có sẵn, và các 
nhu cầu và mong muốn khác.
Trong trường hợp này, người đề nghị dự luật nên sử dụng 
quyền BÁC BỎ trả lời các câu hỏi 1–5 ở trên.
GARY WESLEY

Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào. Tranh Luận | 33



DỰ LUẬT THAY ĐỔI NHỮNG YÊU CẦU ĐỂ MỘT SỐ CHỦ BẤT ĐỘNG SẢN CÓ THỂ CHUYỂN 
CƠ SỞ TÍNH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA HỌ SANG BẤT ĐỘNG SẢN THAY THẾ. 
TU CHÍNH HIẾN PHÁP VÀ ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.5

PHẦN TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC  Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  T Ổ N G  C H Ư Ở N G  L Ý

THÔNG TIN CƠ SỞ
Chính Quyền Địa Phương Đánh Thuế với Chủ Bất 
Động Sản. Chính quyền địa phương California—
các thành phố, quận, trường học và địa hạt đặt 
biệt—đánh thuế bất động sản trên chủ bất  
động sản dựa theo giá trị của bất động sản  
của họ. Thuế bất động sản là nguồn thu nhập 
chính cho chính quyền địa phương, thu hơn  
$60 tỉ mỗi năm. 
Tính Toán Hóa Đơn Thuế của Chủ Bất Động Sản. Hóa 
đơn thuế bất động sản hàng năm của mỗi chủ 
bất động sản bằng với giá trị chịu thuế của bất 
động sản của họ nhân với mức thuế bất động 
sản. Mức thuế bất động sản của chủ bất động 
sản thông thường là 1.1 phần trăm. Vào năm 
mà một bất động sản được mua, giá trị đánh 
thuế của nó là giá mua của nó. Mỗi năm sau đó, 

giá trị chịu thuế của bất động sản đó được điều 
chỉnh vì mức lạm phát tối đa 2 phần trăm. Mức 
này tiếp tục cho đến khi bất động sản được bán, 
và một lần nữa nó được đánh thuế với giá mua. 
Người Chuyển Nhà Thường Phải Đối Mặt Với Hóa 
Đơn Thuế Bất Động Sản Tăng Cao. Giá trị thị trường 
của hầu hết các ngôi nhà (số tiền mà chúng có 
thể được bán) tăng trên 2 phần trăm mỗi năm. 
Điều này có nghĩa là giá trị chịu thuế của hầu 
hết các ngôi nhà đều nhỏ hơn giá trị thị trường 
của nó. Do đó, khi một chủ nhà mua một căn 
nhà khác, giá mua của căn nhà mới đó thường 
cao hơn giá trị chịu thuế của ngôi nhà trước của 
người mua (ngay cả khi các ngôi nhà có giá trị 
thị trường tương đương). Điều này dẫn đến việc 
người mua nhà phải chịu hóa đơn thuế bất động 
sản cao hơn. 

• Loại bỏ những yêu cầu hiện hành sau đây  
cho những chủ nhà trên 55 tuổi hoặc bị 
khuyết tật nghiêm trọng để chuyển cơ sở  
tính thuế bất động sản của họ sang một  
nhà ở thay thế: bất động sản thay thế có  
cùng giá trị hay giá trị thấp hơn, nhà ở thay 
thế ở quận cụ thể và việc chuyển đổi diễn  
ra chỉ một lần.

• Loại bỏ những yêu cầu về giá trị thay thế 
tương tự và địa điểm cho những trường  
hợp chuyển đổi bất động sản bị ô nhiễm  
hay bị hủy hoại do thảm họa.

• Yêu cầu điều chỉnh cơ sở tính thuế của bất 
động sản thay thế, dựa theo giá trị của bất 
động sản mới.

TÓM LƯỢC PHẦN ƯỚC TÍNH CỦA PHÂN TÍCH 
VIÊN LẬP PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH  
THỰC LÊN CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ  
ĐỊA PHƯƠNG:
• Trường học và các chính quyền địa phương 

khác, mỗi bên có thể sẽ mất trên $100 triệu 
thu nhập thuế bất động sản hàng năm trong 
vài năm đầu tiên, tăng theo thời gian lên 
khoảng $1 tỉ mỗi năm (theo giá trị mỹ kim 
ngày nay). Mức tăng tương tự trong chi phí 
của tiểu bang để bù vào những thất thoát về 
thuế bất động sản của trường học.

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy trên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại  
http://voterguide.sos.ca.gov.
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Quy Định Đặc Biệt với Một Số Chủ Nhà. Trong một 
số trường hợp, quy định đặc biệt cho phép chủ 
nhà hiện tại chuyển đến một ngôi nhà khác 
mà không phải trả thuế bất động sản cao hơn. 
Những quy định này áp dụng đối với chủ nhà 
trên 55 tuổi hoặc bị khuyết tật nặng hoặc có 
bất động sản bị ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc 
ô nhiễm. (Chúng tôi gọi những chủ nhà này là 
“chủ nhà đủ điều kiện”). Khi di chuyển trong 
cùng một quận, chủ nhà đủ điều kiện có thể 
chuyển đổi giá trị chịu thuế của ngôi nhà hiện  
tại sang ngôi nhà khác nếu giá trị thị trường  
của ngôi nhà mới bằng hoặc thấp hơn giá trị  
thị trường của ngôi nhà hiện tại. Ngoài ra,  
chính quyền quận có thể cho phép chủ nhà  
đủ điều kiện được chuyển giá trị chịu thuế của 
ngôi nhà tại quận này sang ngôi nhà tại quận 
khác. Mười quận cho phép việc chuyển đổi này. 
Ngoại trừ trường hợp giới hạn, chủ nhà trên  
55 tuổi hoặc bị khuyết tật nặng có thể chuyển 
đổi giá trị chịu thuế một lần trong đời. Khung 
gần đây (“Điều Gì Xảy Ra Theo Luật Hiện Hành?”) 
nêu ví dụ về cách hoạt động của những quy  
định này.

Các Khoản Thuế Khác Khi Mua Nhà. Thành phố và 
quận thu thuế chuyển nhà và bất động sản khác. 
Trên toàn tiểu bang, các thuế chuyển nhà tăng 
khoảng $1 tỉ đối với khu vực thành phố và quận.
Các Quận Quản Lý Thuế Bất Động Sản. Thẩm định 
viên quận xác định giá trị chịu thuế của bất động 
sản. Trên toàn tiểu bang, quận chi tổng cộng 
khoảng $600 triệu mỗi năm cho các văn phòng 
thẩm định viên. 
California Đánh Thuế Thu Nhập Cá Nhân. Tiểu bang 
thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập kiếm 
được trong khu vực tiểu bang. Thu nhập chịu 
thuế có thể bao gồm lợi nhuận từ việc bán nhà. 
Thuế thu nhập cá nhân thu hơn $80 tỷ mỗi năm. 

KIẾN NGHỊ
Mở Rộng Quy Định Đặc Biệt với Các Chủ Nhà Đủ  
Điều Kiện. Dự luật này sửa đổi Hiến Pháp Tiểu 
Bang để mở rộng quy định đặc biệt mà tiết kiệm 
thuế bất động sản cho chủ nhà đủ điều kiện 
khi họ mua nhà khác. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 
Giêng, 2019, dự luật này:

THAY ĐỔI NHỮNG YÊU CẦU ĐỂ MỘT SỐ CHỦ BẤT ĐỘNG SẢN CÓ THỂ CHUYỂN 
CƠ SỞ TÍNH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA HỌ SANG BẤT ĐỘNG SẢN THAY THẾ.

TU CHÍNH HIẾN PHÁP VÀ ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT

5

Điều Gì Xảy Ra Theo Luật Hiện Hành?
    Một cặp vợ chồng 55 tuổi mua nhà cách đây 30 năm với số tiền $110,000. Hiện nay, giá trị chịu thuế của 
ngôi nhà của họ là $200,000 (tăng 2 phần trăm của $110,000 mỗi năm trong 30 năm). Hóa đơn thuế bất  
động sản hằng năm của họ là $2,200 (1.1 phần trăm giá trị chịu thuế). Ngôi nhà của họ hiện được bán với  
giá $600,000. Họ định chuyển đến một trong hai căn nhà khác.

•   Nhà Đắt Tiền Hơn. Lựa chọn đầu tiên là chuyển đến ngôi nhà với giá $700,000. Họ sẽ không đủ điều kiện 
chuyển nhà theo quy định đặc biệt vì ngôi nhà mới đắt hơn ngôi nhà hiện tại. Nếu cặp vợ chồng này 
chuyển đến nhà này, giá trị chịu thuế của ngôi nhà mới sẽ là $700,000 (giá mua của ngôi nhà). Hóa 
đơn bất động sản hằng năm của họ sẽ tăng thành $7,700.

•   Ngôi Nhà Có Giá Trị Thấp Hơn. Lựa chọn thứ hai là chuyển đến ngôi nhà với giá $450,000. Trong trường 
hợp này, quy định đặc biệt được áp dụng. Giá trị chịu thuế của ngôi nhà mới này là $200,000 (tương  
tự với ngôi nhà cũ). Hóa đơn thuế bất động sản hằng năm của họ sẽ vẫn là $2,200.
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DỰ LUẬT THAY ĐỔI NHỮNG YÊU CẦU ĐỂ MỘT SỐ CHỦ BẤT ĐỘNG SẢN CÓ THỂ CHUYỂN  
CƠ SỞ TÍNH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA HỌ SANG BẤT ĐỘNG SẢN THAY THẾ.
TU CHÍNH HIẾN PHÁP VÀ ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.5

• Cho Phép Chuyển Nhà Bất  
Kỳ Nơi Đâu trên Tiểu Bang. 
Chủ nhà đủ điều kiện có 
thể chuyển đổi giá trị chịu 
thuế của ngôi nhà hiện  
tại sang một ngôi nhà  
khác ở bất kỳ nơi đâu  
trên tiểu bang. 

• Cho Phép Mua một Ngôi Nhà 
Mới Đắt Tiền Hơn. Chủ nhà 
đủ điều kiện có thể chuyển 
đổi giá trị chịu thuế của 
ngôi nhà hiện tại (với một 
số điều chỉnh) sang ngôi 
nhà mới đắt tiền hơn. Giá 
trị chịu thuế chuyển đổi từ 
ngôi nhà hiện tại sang ngôi 
nhà mới được điều chỉnh 
lên. Giá trị chịu thuế của ngôi nhà mới  
cao hơn giá trị chịu thuế của ngôi nhà  
cũ nhưng thấp hơn giá trị thị trường  
của ngôi nhà mới. Ví dụ được nêu trong 
khung gần đây (“Điều Gì Xảy Ra Theo  
Dự Luật 5?”). 

• Giảm Thuế cho Ngôi Nhà Mới Mua Mà Có Giá  
Trị Thấp Hơn. Khi chủ nhà đủ điều kiện 
chuyển đến một ngôi nhà có giá trị thấp 
hơn, giá trị chịu thuế chuyển từ ngôi nhà 
hiện tại sang ngôi nhà mới sẽ được điều 
chỉnh xuống. Ví dụ được nêu trong khung 
gần đây (“Điều Gì Xảy Ra Theo Dự Luật 5?”). 

• Loại Bỏ Những Giới Hạn về Số Lần Mà Chủ Nhà 
Có Thể Áp Dụng Quy Định Đặc Biệt. Không có 
bất kỳ giới hạn nào về số lần mà một chủ 
nhà đủ điều kiện có thể chuyển đổi giá trị 
chịu thuế.

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
Giảm Thu Nhập Thuế Bất Động Sản cho Chính Quyền 
Địa Phương. Dự luật này có thể có nhiều ảnh 
hưởng về thu nhập thuế bất động sản:

• Giảm Thuế Từ Người Đã Chuyển Đi. Hiện nay, 
khoảng 85,000 chủ nhà trên 55 tuổi chuyển 
đến ngôi nhà khác mỗi năm mà không 
được giảm thuế. Hầu hết những người 
chuyển đi đều phải chịu tiền thuế bất  
động sản cao hơn. Theo dự luật này, thuế 
bất động sản có thể thấp hơn nhiều. Dự 
luật này sẽ làm giảm thu nhập thuế bất 
động sản. 

• Thuế Có Thể Cao Hơn Từ Những Ngôi Nhà Có 
Giá Trị Cao Hơn và Xây Dựng Nhiều Nhà Hơn. 
Dự luật này có thể khiến nhiều người bán 
nhà và mua nhà khác vì khi mua nhà khác 
thì họ sẽ được giảm thuế. Số người chuyển 

Điều Gì Xảy Ra Theo Dự Luật 5?

$300,000 $200,000 $100,000

Sử dụng cùng một cặp vợ chồng từ ví dụ trước, ngôi nhà hiện tại của họ có giá trị chịu thuế 
là $200,000 và giá trị thị trường là $600,000. Nếu họ chuyển đi, giá trị chịu thuế của ngôi 
nhà mới của họ sẽ là:

Giá trị chịu thuế 
của nhà trước đó

$700,000
Giá trị thị trường 
của ngôi nhà mới

$600,000
Giá trị thị trường của 
ngôi nhà trước đó

Nhà Đắt Tiền Hơn. Nếu cặp vợ chồng mua nhà với giá $700,000, giá trị chịu thuế của ngôi 
nhà mới sẽ là $300,000 (như được cho thấy bên dưới). Hóa đơn thuế bất động sản hàng 
năm của họ sẽ là $3,300. Số tiền này nhiều hơn số tiền họ trả tại ngôi nhà trước đó 
($2,200 đô la) nhưng ít hơn nhiều so với số tiền họ trả theo luật hiện hành ($7,700 đô la).

Giá trị chịu thuế 
của nhà mới

$150,000 $200,000 75%

Nhà Ít Tốn Kém Hơn. Nếu cặp vợ chồng mua nhà với giá $450,000, giá trị chịu thuế của 
ngôi nhà mới sẽ là $150,000 (như được cho thấy bên dưới). Hóa đơn thuế bất động sản 
hàng năm của họ sẽ là $1,650. Số tiền này ít hơn số tiền họ đã trả tại ngôi nhà trước đó 
của họ và số tiền họ sẽ trả theo luật hiện hành ($2,200).

Giá trị chịu thuế 
của nhà trước đó

$450,000
Giá trị thị trường 
của ngôi nhà mới

$600,000
Giá trị thị trường của 
ngôi nhà trước đó

Giá trị chịu thuế 
của nhà mới
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đi có thể lên đến vài chục nghìn. Việc ngày 
càng nhiều người hưởng lợi từ việc mua 
bán nhà có thể sẽ có một số ảnh hưởng 
đến giá nhà và việc xây dựng nhà. Việc tăng 
giá nhà và xây dựng nhà dẫn đến thu nhập 
thuế bất động sản cao hơn. 

Tổn thất về thu nhập từ những người đã chuyển 
đi dù sao cũng lớn hơn so với lợi nhuận thu được 
từ việc tăng giá nhà và xây dựng nhà. Điều này 
có nghĩa là dự luật này sẽ giảm thuế bất động 
sản cho chính quyền địa phương. Trong vài năm 
đầu, trường học và các chính quyền địa phương 
khác, mỗi bên có thể sẽ mất hơn 100 triệu $ mỗi 
năm. Theo thời gian, những tổn thất này sẽ tăng 
lên, dẫn đến trường học và các chính quyền địa 
phương khác, mỗi bên sẽ mất khoảng $1 tỷ mỗi 
năm (tính theo giá trị mỹ kim ngày nay). 
Gia Tăng Khoản Chi Tiểu Bang cho Trường Học. Luật 
pháp hiện hành yêu cầu tiểu bang cung cấp 
thêm nguồn vốn cho hầu hết các trường học  
để trang trải cho tổn thất thuế bất động sản của 
họ. Kết quả là chi phí tiểu bang chi cho trường 
học sẽ tăng trên $100 triệu mỗi năm trong vài 
năm đầu. Theo thời gian, mức tăng chi phí này 
sẽ tăng khoảng $1 tỉ mỗi năm tính theo giá trị 
mỹ kim ngày nay. (Mức tăng dưới 1 phần trăm 
ngân sách tiểu bang). 
Tăng Thu Nhập Thuế Chuyển Đổi Bất Động Sản. Vì dự 
luật này làm gia tăng tình hình bán nhà, nó cũng 
sẽ làm gia tăng tiền thuế chuyển đổi bất động 

THAY ĐỔI NHỮNG YÊU CẦU ĐỂ MỘT SỐ CHỦ BẤT ĐỘNG SẢN CÓ THỂ CHUYỂN 
CƠ SỞ TÍNH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA HỌ SANG BẤT ĐỘNG SẢN THAY THẾ. 

TU CHÍNH HIẾN PHÁP VÀ ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT

5

sản được thu bởi thành phố và quận. Thu nhập 
này có thể sẽ tăng hàng chục triệu mỹ kim  
mỗi năm.
Tăng Thu Nhập Thuế từ Thuế Thu Nhập. Vì dự luật 
này làm gia tăng số nhà bán đi mỗi năm, có thể 
nó sẽ làm tăng số người phải nộp thuế thu nhập 
từ lợi nguận của việc bán nhà. Điều này sẽ làm 
tăng thu nhập thuế từ thu nhập tiểu bang lên 
hàng chục triệu mỹ kim mỗi năm. 
Tăng Chi Phí Hành Chính cho Các Quận. Thẩm định 
viên quận cần phải tạo ra một quy trình tính giá 
trị chịu thuế của các ngôi nhà bị chi phối theo dự 
luật. Điều này sẽ dẫn đến chi phí trả một lần cho 
các thẩm định viên quận, với hàng chục triệu mỹ 
kim hoặc nhiều hơn, với mức tăng chi phí liên 
tục thấp hơn một chút.

Truy cập http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/ 
cal-access-resources/measure-contributions/ 

2018-ballot-measure-contribution-totals/ để lấy  
danh sách các ủy ban chủ yếu được hình thành  
để ủng hộ hoặc phản đối dự luật này. Truy cập  

http://www.fppc.ca.gov/transparency/ 
top-contributors/nov-18-gen.html 

để lấy thông tin về 10 nhà đóng góp hàng  
đầu của ủy ban.

Nếu quý vị muốn một bản sao toàn văn dự luật tiểu bang,  
vui lòng gọi cho Tổng Thư Ký Liên Bang tại (800) 339-8163 

hoặc quý vị có thể gửi email cho vigfeedback@sos.ca.gov  
và một bản sao sẽ được gửi cho quý vị miễn phí  

qua đường bưu điện.
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DỰ LUẬT THAY ĐỔI NHỮNG YÊU CẦU ĐỂ MỘT SỐ CHỦ BẤT ĐỘNG SẢN CÓ THỂ CHUYỂN 
CƠ SỞ TÍNH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA HỌ SANG BẤT ĐỘNG SẢN THAY THẾ. 
TU CHÍNH HIẾN PHÁP VÀ ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.5

★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 5  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 5  ★

DỰ LUẬT 5 KHÔNG GIÚP ĐƯỢC GÌ CHO NGƯỜI CAO NIÊN CÓ THU 
NHẬP THẤP NHƯNG GIÚP CHO NHÓM LỢI ÍCH BẤT ĐỘNG SẢN 
DOANH NGHIỆP – NHỮNG NGƯỜI ĐANG TÀI TRỢ CHO NÓ.
Nhóm lợi ích bất động sản đứng đằng sau Dự Luật 5 đang đe dọa 
người cao niên bằng những lời nói dối. Luật pháp hiện hành đã 
cho phép người nộp thuế cao niên và khuyết tật nghiêm trọng 
được giữ mức giảm thuế bất động sản khi họ chuyển nhà. Dự Luật 
5 thì khác—đây là cách giảm thuế mới cho những người có thu 
nhập cao nhất, những người tiếp tục mua nhà to hơn và đắt đỏ 
hơn sau 55 tuổi.
Gary Passmore, Chủ Tịch Hội Người Cao Niên California nói, “Làm 
sao nhóm lợi ích bất động sản dám sử dụng người cao niên và 
người khuyết tật như những quân tốt để bán được nhiều nhà đắt 
tiền hơn. Người cao niên đã có thể nghỉ hưu bằng tiền vốn sở hữu 
nhà mà không phải chịu bất kỳ 'tiền phạt chuyển nhà' nào. Họ đã 
bịa đặt. Bầu KHÔNG cho Dự Luật 5!”
Dự Luật 5 đẩy các dịch vụ bảo vệ phòng chống hỏa hoạn, chăm sóc 
sức khỏe và các trường học của chúng ta vào tình trạng nguy cơ vì 
nó đã rút đến $1 tỉ từ các thành phố và các quận.

Những người trẻ tuổi ở California phải chật vật để mua những 
ngôi nhà đầu tiên của mình. Nhiều người cao niên, người khuyết 
tật và gia đình không thể có được một căn hộ an toàn. Thật sai lầm 
khi để cho nhóm lợi ích bất động sản đứng sau dự luật này làm 
cho nhà ở thậm chí ĐẮT ĐỎ HƠN.
“Là một giáo viên về hưu, tôi lo lắng về việc trả tiền thế chấp và giữ 
một khoản tiền hưu để giúp đỡ các con tôi. Dự Luật 5 không giúp 
tôi chút nào, và họ không nên nói là nó sẽ giúp”, Melinda Dart – 
giáo viên tiểu học về hưu nói.
Giáo viên, y tá, lính cứu hỏa, người ủng hộ nhà ở và người cao niên 
già đều phản đối Dự Luật 5 vì đây chỉ là một trò lừa đảo. Hãy cùng 
chúng tôi bầu KHÔNG cho Dự Luật 5.
NAN BRASMER, Chủ Tịch
Liên Minh Người Mỹ Về Hưu California
HELEN L. HUTCHISON, Chủ Tịch
Liên Đoàn Nữ Cử Tri California
TIM GAGE, Cựu Giám Đốc
Bộ Tài Chính California

DỰ LUẬT 5 CHO NGƯỜI CAO NIÊN (TRÊN 55 TUỔI) VÀ NGƯỜI 
KHUYẾT TẬT NẶNG QUYỀN CHUYỂN ĐI NƠI KHÁC MÀ KHÔNG  
PHẢI CHỊU TIỀN PHẠT
Dự Luật 5, Đạo Luật Tiên Khởi Công Bằng Thuế Bất Động Sản, loại 
bỏ “tiền phạt chuyển nhà” hiện hành để bảo vệ người cao niên 
(trên 55 tuổi) và người khuyết tật nặng nếu họ muốn chuyển đến 
ngôi nhà mới tiện nghi hơn và an toàn hơn hoặc gần với gia đình 
họ hơn. Dự Luật 5 hạn chế tiền phạt thuế bất động sản mà họ  
phải trả nếu họ mua một ngôi nhà khác tại bất kỳ quận nào trong 
tiểu bang.
DỰ LUẬT 5 LOẠI BỎ NHỮNG KHÓ KHĂN KHI CHUYỂN NHÀ CHO 
NGƯỜI CAO NIÊN (TRÊN 55 TUỔI)
Hàng triệu người cao niên California sống trong những ngôi nhà 
không đủ đáp ứng nhu cầu của họ —quá lớn, quá nhiều cầu thang 
hay đơn giản là quá xa gia đình và những người thân yêu của họ. 
Theo Dự Luật 5, chủ nhà cao niên (trên 55 tuổi) sẽ có thể chuyển 
đổi giá trị chịu thuế của ngôi nhà hiện tại, bất kể họ muốn chuyển 
đến nơi nào tại tiểu bang.
DỰ LUẬT 5 TRAO QUYỀN CHO NGƯỜI VỀ HƯU SỐNG NHỜ VÀO 
THU NHẬP CỐ ĐỊNH
Hầu hết những người về hưu đều sống dựa vào thu nhập cố định, 
thường là lương hưu và/hoặc quyền lợi An Sinh Xã Hội. Dự Luật 5 
loại bỏ khả năng tăng 100%, 200% và thậm chí là tăng 300% thuế 
bất động sản mà các giáo viên, lính cứu hỏa, cảnh sát và những 
người về hưu khác phải nộp nếu họ muốn bán ngôi nhà hiện tại 
của mình để mua một ngôi nhà ở nơi khác tại California.
DỰ LUẬT 5 CHỐNG LẠI CƠ SỞ TÍNH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN “TIỀN 
PHẠT CHUYỂN NHÀ”
Theo luật pháp hiện hành của California, thuế bất động sản bị giới 
hạn ở tỉ lệ nhỏ giá trị bất động sản khi mua. Điều này được gọi là 
“cơ sở tính thuế” bất động sản. Ngoài ra, có giới hạn về mức thuế 
bất động sản có thể tăng hàng năm. Người cao niên và người 

khuyết tật nặng thường sống dựa vào thu nhập cố định và không 
thể chi trả tiền thuế bất động sản gia tăng nhiều. Tuy nhiên, nếu 
họ chọn chuyển một ngôi nhà mới, “cơ sở tính thuế” này thường 
sẽ tăng đáng kể do việc tăng giá nhà trong các thập niên trước. 
Dự Luật 5 bảo vệ những người dân California này khỏi “tiền phạt 
chuyển nhà” bằng cách cho phép họ chịu cơ sở thuế thấp hơn, 
công bằng hơn.
DỰ LUẬT 5 MỞ RỘNG LỢI ÍCH CỦA DỰ LUẬT 13, MANG LẠI SỰ ỔN 
ĐỊNH VÀ AN TÂM VỀ THUẾ
Dự Luật 5 loại bỏ “tiền phạt chuyển nhà” hiện nay mà đang góp 
phần vào tình trạng thiếu hụt nhà ở tại California. Cũng như Dự 
Luật 13 (năm 1978) đã giúp hàng triệu người cao niên không phải 
nộp thuế nhà, Dự Luật 5 này sẽ giúp thêm hàng triệu người hôm 
nay. Dự Luật 5 sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu nhà ở và sẽ mang 
lại ổn định và an tâm về thuế cho hàng triệu gia đình ở tầng lớp lao 
động và trung lưu trên khắp California.
DỰ LUẬT 5 TRAO QUYỀN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT NẶNG BỊ MẮC 
KẸT TRONG NHỮNG NGÔI NHÀ THIẾU THỐN
Nhiều người khuyết tật nặng tại California sống trong nhà không 
còn an toàn hoặc thiết thực cho họ nữa, nhưng họ lại không thể đủ 
tiền để chuyển nhà vì tiền thuế bất động sản có thể tăng vọt nếu 
họ mua nhà mới ở bất kỳ nơi nào khác tại California. Điều này có 
thể xảy ra ngay cả khi họ chuyển đến một ngôi nhà có giá trị thấp 
hơn. Theo Dự Luật 5, chủ nhà bị khuyết tật nặng sẽ có thể chuyển 
đến những ngôi nhà phù hợp hơn mà không cần phải trả “tiền 
phạt chuyển nhà.”
PENNY LILBURN, Giám Đốc Điều Hành
Trung Tâm Người Cao Niên Highland 
KYLE MILES, Người Điều Hành
Ban AMVETS tại California
SUSAN CHANDLER, Chủ Tịch
Californians for Disability Rights, Inc.
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THAY ĐỔI NHỮNG YÊU CẦU ĐỂ MỘT SỐ CHỦ BẤT ĐỘNG SẢN CÓ THỂ CHUYỂN 
CƠ SỞ TÍNH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA HỌ SANG BẤT ĐỘNG SẢN THAY THẾ. 

TU CHÍNH HIẾN PHÁP VÀ ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT

5
★  TRANH LUẬN PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT 5  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 5  ★

DỰ LUẬT 5 GIÚP NHỮNG NGƯỜI CALIFORNIA MUỐN CÓ CƠ HỘI 
CHUYỂN NHÀ
Dự Luật 5, Đạo Luật Tiên Khởi Công Bằng Thuế Bất Động Sản, loại 
bỏ “tiền phạt chuyển nhà” mà hiện đang gây tổn hại cho hàng 
triệu người cao niên (trên 55 tuổi) và người khuyết tật nặng tại 
California, những người cảm thấy bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà 
của họ, ngôi nhà mà họ không muốn và không phù hợp với nhu 
cầu của họ. 
Dự Luật 5 cho phép người cao tuổi tại California bán ngôi nhà hiện 
tại và mua một ngôi nhà chính, mới—mà không phải chịu thuế 
“tiền phạt chuyển nhà“ bất động sản. ”Dự Luật 5 không thắt chặt 
nhà ở cần thiết cho các gia đình khác, bao gồm cả những người 
mua nhà lần đầu và người thuê nhà.
DỰ LUẬT 5 KHÔNG LÀM TĂNG CHI PHÍ NHÀ Ở
Không gì trong đạo luật tiên khởi này làm tăng chi phí nhà ở.
DỰ LUẬT 5 KHÔNG LẤY ĐI NGÂN QUỸ TỪ DỊCH VỤ AN TOÀN  
CÔNG CỘNG
Không gì trong đạo luật tiên khởi này lấy đi ngân quỹ từ sở cứu 
hỏa, dịch vụ sát và chăm sóc sức khỏe.
DỰ LUẬT 5 KHÔNG LẤY ĐI NGÂN QUỸ TRƯỜNG TỪ TRƯỜNG  
CÔNG LẬP

Không gì trong đạo luật tiên khởi này lấy đi ngân quỹ từ các trường 
công lập.
CÁC NHÀ KINH TẾ HÀNG ĐẦU CALIFORNIA CHO BIẾT DỰ LUẬT 5 SẼ 
LÀM TĂNG THU NHẬP TIỂU BANG
Một đánh giá kinh tế về Dự Luật 5 được thực hiện bởi hai trong 
những nhà kinh tế hàng đầu trong tiểu bang đã kết luận rằng việc 
cho phép người cao niên, người khuyết tật nặng và nạn nhân thiên 
tai chuyển nhà có thể sẽ làm gia tăng thu nhập thuế và cung cấp 
thêm ngân quỹ cho các dịch vụ công cộng quan trọng.
Nếu người cao tuổi có thể chuyển đến một nơi ở chính, mới phù 
hợp hơn với nhu cầu của họ (chẳng hạn như chuyển sang nhà nhỏ 
hơn sau khi con cái dọn đi), ngôi nhà cũ của họ sẽ tạo thêm thu 
nhập thuế khi nó được bán cho chủ mới.
MARILYN MARKHAM, Thành Viên Hội Đồng
Liên Đoàn Người Ủng Hộ Người Cao Tuổi California
TOM CAMPBELL, Tiến Sĩ, Giáo Sư Kinh Tế
MICHAEL C. GENEST, Cựu Giám Đốc
Bộ Tài Chính California

BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 5
Chúng tôi đề nghị bầu KHÔNG cho Dự Luật 5 vì một lý do đơn giản. 
Chúng ta đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng 
về nhà ở với hợp túi tiền tại California, và Dự Luật 5 sẽ KHÔNG làm 
gì để khiến sự tình trạng khủng hoảng khả quan hơn.
Những gì mà Dự Luật 5 sẽ làm:
• Dự Luật 5 sẽ tiếp tục tăng giá nhà ở
• Dự Luật 5 sẽ dẫn đến tổn thất thu nhập địa phương lên tới 

hàng trăm triệu mỹ kim và có thể là $1 tỉ với các trường  
công lập.

• Dự Luật 5 sẽ khiến cho các dịch vụ địa phương, bao gồm dịch  
vụ phòng cháy chữa cháy, cảnh sát và chăm sóc sức khỏe, tổn 
thất thu nhập lên tới $1 tỉ.

• Dự Luật 5 sẽ giảm nhiều thuế cho những người giàu có  
ở California.

• Dự Luật 5 sẽ mang đến vận may lớn cho ngành bất động sản, 
bên tài trợ DUY NHẤT của đạo luật tiên khởi.

Chúng tôi đề nghị bầu Không cho Dự Luật 5 vì những gì mà Dự 
Luật này KHÔNG làm được:
• Dự Luật 5 KHÔNG xây thêm bất kỳ ngôi nhà mới nào.
• Dự Luật 5 KHÔNG giúp đỡ những người mua nhà lần đầu.
• Dự Luật 5 KHÔNG giảm chi phí thuê nhà.
• Dự Luật 5 KHÔNG giải quyết tình trạng vô gia cư.
Những người ủng hộ nhà ở quan điểm rõ ràng. Shamus Roller  
của Dự Án Luật Nhà Ở Quốc Gia - người ủng hộ nhà ở với giá hợp 
lý cho biết: “Dự Luật 5 không làm gì cho nhà ở với giá hợp lý, và 
thậm chí còn làm cho tình hình hiện nay trở nên tồi tệ hơn.”
Trong vòng 30 năm qua, các chủ nhà cao tuổi chuyển đến một  
ngôi nhà có giá trị thấp hơn đã có thể mang theo thuế bất động 
sản hiện tại, một sự khuyến khích để lại ngôi nhà rộng rãi hơn  
và có giá trị cao hơn cho gia đình trẻ tuổi. Những chủ nhà này  
có thể thực hiện điều này một lần trong đời. Đây là phần mở  
rộng của Dự Luật 13.

Nhưng Dự Luật 5 lại thay đổi sự cân bằng này. Nếu Dự Luật này 
được thông qua, chủ nhà trên 55 tuổi có thể được giảm thuế để 
mua nhà đắt tiền hơn tại bất kỳ nới nào thuộc California. Trong khi 
đó, những người trẻ tuổi mua nhà lần đầu với thu nhập thấp hơn 
sẽ phải đối mặt với giá nhà tăng cao, và người thuê nhà sẽ phải có 
thời gian khó khăn hơn để trở thành chủ nhà.
Phân Tích Viên Lập Pháp California phi đảng phái cho hay 
Dự Luật 5 sẽ gây ra tổn thất lớn về thu nhập tại cấp địa phương. 
Đó là lý do tại sao lính cứu hỏa, giáo viên và y tá đều nói không với 
Dự Luật 5. Đạo luật tiên khởi này sẽ dẫn đến việc cắt giảm các dịch 
vụ công cộng quan trọng, bao gồm dịch vụ bảo vệ phòng chống 
cháy nổ, bảo vệ cảnh sát và chăm sóc sức khỏe. Ngân quỹ trường 
công lập chủ yếu đến từ nguồn thuế bất động sản địa phương. Dự 
Luật 5 đồng nghĩa với việc doanh thu địa phương thấp hơn cho các 
trường công lập của chúng ta.
“Việc dập tắt những đám cháy hoang dã mà đã ảnh hưởng không 
tốt đến cộng đồng của chúng ta trong vài năm trước đòi hỏi nhiều 
hơn—không hề ít hơn—nguồn tài nguyên địa phương. Chúng ta 
không thể ủng hộ Dự Luật 5,” Brian Rice, Chủ Tịch Hiệp Hội Lính 
Cứu Hỏa California nói.
Các nhóm lợi ích bất động sản mà được chi trả một cách vô lý để 
Dự Luật 5 được đưa vào bỏ phiếu đã quyết định tạo mâu thuẫn 
giữa một số chủ nhà với những người khác. Tại sao? Quý vị sẽ phải 
hỏi họ. Nhưng chúng tôi cho rằng hẳn có điều gì đó liên quan đến 
lợi nhuận của họ.
Chúng tôi không ủng hộ Dự Luật 5. Hãy cùng chúng tôi bầu Không.
Tìm hiểu thêm tại www.noprop5.com
CAROL KIM, Thành Viên Hội Đồng
Hiệp Hội Người Nộp Thuế Tầng Lớp Trung Lưu
SHAMUS ROLLER, Giám Đốc Điều Hành
Dự Án Luật Nhà Ở Quốc Gia
GARY PASSMORE, Chủ Tịch
Hội Người Cao Niên California

Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào. Tranh Luận | 39



DỰ LUẬT LOẠI BỎ MỘT SỐ KHOẢN TÀI TRỢ CHO VIỆC SỬA CHỮA ĐƯỜNG PHỐ VÀ HỆ 
THỐNG VẬN CHUYỂN. YÊU CẦU MỘT SỐ LOẠI THUẾ NHIÊN LIỆU VÀ PHÍ XE CỘ 
ĐƯỢC PHÊ CHUẨN BỞI TOÀN BỘ CỬ TRI. TU CHÍNH HIẾN PHÁP TIÊN KHỞI.6

PHẦN TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC  Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  T Ổ N G  C H Ư Ở N G  L Ý

THÔNG TIN CƠ SỞ
PHÊ CHUẨN THUẾ TIỂU BANG
Yêu Cầu Pháp Lý. Theo Hiến Pháp Tiểu Bang, Cơ Quan Lập Pháp 
chỉ có thể thông qua một loại thuế mới hoặc tăng thuế hiện 
hành khi có hai phần ba phiếu bầu. (Cơ Quan Lập Pháp có thể 
thông qua hầu hết các loại luật khác với đa số tương đối). Một 
số phí của tiểu bang được gọi là lệ phí (như lệ phí giấy phép lái 
xe) theo như định nghĩa của hiến pháp về thuế.
Yêu Cầu Cử Tri Phê Duyệt. Cơ Quan Lập Pháp không cần phải 
được sự chấp thuận của cử tri khi thông qua các loại thuế mới 
hoặc tăng thuế. Cử tri—thông qua quy trình đề xướng—có thể 
thông qua loại thuế mới hoặc tăng thuế hiện hành mà không 
có sự tham gia của Cơ Quan Lập Pháp.

THUẾ NHIÊN LIỆU VÀ THUẾ XE Ở TIỂU BANG
Thuế Nhiên Liệu. Tiểu bang tính thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng 
và nhiên liệu đi-ê-zen. Các loại thuế này được định theo đơn vị 
gallon. Tiểu bang cũng thu thuế bán xăng và nhiên liệu đi-ê-
zen. Các loại thuế này được định theo phần trăm của giá nhiên 
liệu. Hiến Pháp Tiểu Bang thường yêu cầu sử dụng thu nhập từ 
những loại thuế nhiên liệu này vào đường cao tốc, đường bộ 
và phương tiện công cộng.
Thuế Xe. Luật pháp tiểu bang yêu cầu chủ xe phải trả hai loại 
thuế cụ thể đối với đặc quyền lái xe trên đường cao tốc công 
cộng. Đây là (1) phí giấy phép lái xe và (2) phí cải thiện hệ thống 
vận chuyển mới ban hành gần đây, cả hai đều được thu dựa 
vào giá trị của xe. Hiến Pháp Tiểu Bang yêu cầu sử dụng thu 

nhập từ phí cải thiện hệ thống vận chuyển cho đường cao tốc, 
đường bộ và phương tiện công cộng. 

NGÂN QUỸ HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN TẠI 
CALIFORNIA 
Ngân Quỹ Hệ Thống Vận Chuyển tại California hiện được ước 
tính tổng cộng là $35 tỉ. Trong đó, $16 tỉ đến từ nguồn địa 
phương, $12 tỉ đến từ nguồn tiểu bang và $7 tỉ đến từ nguồn 
liên bang. Ngân quỹ địa phương chủ yếu đến từ thuế bán 
hàng, vé đi phương tiện công cộng, ngân quỹ chung của thành 
phố và quận, trong khi đó phần tài trợ liên bang chủ yếu đến từ 
thuế nhiên liệu liên bang. Phần tài trợ tiểu bang chủ yếu đến từ 
thuế nhiên liệu và thuế xe của tiểu bang. Phần tài trợ tiểu bang 
đã tăng khoảng ba phần tư trong hai năm qua chủ yếu là do 
luật mới ban hành gần đây.
Luật Tài Trợ Hệ Thống Vận Chuyển Tiểu Bang Gần Đây. Vào năm 
2017, Cơ Quan Lập Pháp ban hành Dự Luật Thượng Viện 
(Senate Bill, SB) 1 để tăng phần tài trợ tiểu bang hằng năm 
cho hệ thống vận chuyển thông qua các loại thuế nhiên liệu và 
thuế xe khác nhau (như đã nêu tại Hình 1). Cụ thể, SB 1 đã tăng 
thuế tiêu thụ đặc biệt cơ bản đối với xăng (khoảng 12 cents mỗi 
gallon) và thuế bán dầu đi-ê-zen (khoảng 4%). Ngoài ra, dự luật 
này cũng đề ra các mức cố định cho một loại thuế tiêu thụ đặc 
biệt khác (thêm vào) đối với xăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối 
với dầu đi-ê-zen, cả hai loại thuế này đều có thể thay đổi hằng 
năm dựa trên giá nhiên liệu. Thêm nữa, SB 1 cũng lập ra một 
loại phí cải thiện hệ thống vận chuyển (dao động từ $25 đến 
$175 mỗi năm) và đặc biệt là lệ phí cho các phương tiện không 

• Bãi bỏ những điều khoản thuế và phí trong một luật vận 
chuyển 2017 mà chi trả cho việc sửa chữa và cải thiện 
đường phố địa phương, đường cao tốc tiểu bang, và hệ 
thống vận chuyển công cộng. 

• Yêu cầu Cơ Quan Lập Pháp nộp bất cứ dự luật nào mà ban 
hành các loại thuế hoặc phí cụ thể về xăng hay nhiên liệu 
đi-ê-zen, hoặc về đặc quyền điều khiển một chiếc xe trên 
đường cao tốc công cộng, để toàn bộ cử tri phê chuẩn. 

TÓM LƯỢC PHẦN ƯỚC TÍNH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN 
LẬP PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH THỰC LÊN CHÍNH 
QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:

• Giảm $5.1 tỉ thu nhập liên tục của tiểu bang từ việc loại 
bỏ những loại thuế nhiên liệu và xe cộ được thông qua 

bởi Cơ Quan Lập Pháp vào năm 2017. Những khoản thu 
nhập này chủ yếu sẽ trả cho việc bảo trì và sửa chữa 
đường cao tốc và đường phố, cũng như các chương 
trình phương tiện công cộng.

• Yêu cầu mà cử tri phê chuẩn các loại thuế nhiên liệu và 
xe cộ mới hoặc tăng lên được thông qua bởi Cơ Quan 
Lập Pháp trong tương lai có thể dẫn đến thu nhập thấp 
hơn từ những loại thuế đó so với trường hợp khác.

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy trên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại  
http://voterguide.sos.ca.gov.
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PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP  T I Ế P  T H E O

phát thải (được đề ra ở mức $100 mỗi năm cho mẫu xe 2020 
và mới hơn). Dự luật này cũng có những điều chỉnh lạm phát 
trong tương lai. Trong năm tài chính này, tiểu bang kỳ vọng 
tăng $4.4 tỉ tiền thuế. Hai năm tới kể từ thời điểm hiện tại, khi 
tất cả các loại thuế đều có hiệu lực và lạm phát bắt đầu được 
điều chỉnh, tiểu bang hi vọng tiền thuế tăng lên $5.1 tỉ. Hiến 
Pháp Tiểu Bang yêu cầu sử dụng gần như tất cả các khoản  
thu nhập mới này vào mục đích của hệ thống vận chuyển.  
Dự Luật Thượng Viện 1 dành hai phần ba thu nhập cho mục 
đích sửa chữa đường cao tốc và đường bộ, số tiền còn lại sẽ 
dùng trong các chương trình khác (như dùng cho phương  
tiện công cộng).

KIẾN NGHỊ
Yêu Cầu Cơ Quan Lập Pháp Phải Có Sự Chấp Thuận Của Cử Tri đối với 
Các Loại Thuế Nhiên Liệu và Thuế Xe Cộ. Dự Luật 6 sửa đổi Hiến 
Pháp Tiểu Bang để yêu cầu Cơ Quan Lập Pháp phải có sự chấp 
thuận của cử tri đối với các khoản thuế mới hoặc tăng thuế  
bán hàng, lưu trữ, sử dụng hoặc tiêu thụ xăng hoặc nhiên liệu 
đi-ê-zen, cũng như các loại thuế được trả cho đặc quyền điều 
khiển xe trên đường cao tốc công cộng. Do đó, Cơ Quan Lập 
Pháp sẽ cần sự chấp thuận của cử tri đối với các loại thuế như 
thuế xăng, đi-ê-zen và thuế bán hàng, lệ phí giấy phép lái xe,  
và lệ phí cải thiện hệ thống vận chuyển. 

Loại Bỏ Thuế Nhiên Liệu Và Thuế Xe Mới Ban Hành Gần Đây. Dự 
Luật 6 cũng loại bỏ bất cứ thuế nhiên liệu và thuế xe mà Cơ 
Quan Lập Pháp đã thông qua sau ngày 1 tháng Giêng,2017, 
và cho đến ngày Dự Luật 6 có hiệu lực vào tháng Mười Hai. Dự 
luật này sẽ loại bỏ việc tăng thuế nhiên liệu và phí cải thiện hệ 
thống vận chuyển được ban hành theo SB 1. 

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
Loại Bỏ Thu Nhập Thuế Ra Khỏi SB 1. Trong năm tài chính hiện  
tại, Dự Luật 6 sẽ làm giảm thu nhập thuế từ $4.4 tỉ xuống  
còn $2 tỉ— giảm $2.4 tỉ. ($2 tỉ thu nhập còn lại sẽ đến từ các 
loại thuế được thu trước khi Dự Luật 6 có hiệu lực vào tháng 
Mười Hai). Hai năm sau kể từ thời điểm hiện tại, tổng thu  
nhập sẽ giảm $5.1 tỉ mỗi năm. Việc giảm ngân quỹ sẽ chủ  
yếu ảnh hưởng đến các chương trình tu sửa và bảo trì đường 
cao tốc và đường bộ, cũng như các chương trình phương tiện 
công cộng.
Làm Cho Việc Thông Qua Các Loại Thuế Nhiên Liệu và Thuế Xe Cộ Trở 
Nên Khó Khăn Hơn. Dự Luật 6 sẽ khiến việc ban hành các loại 
thuế nhiên liệu và thuế xe cộ trở nên khó khăn hơn vì cử tri 
cũng sẽ phải chấp thuận các loại thuế này. Kết quả là, thu nhập 
có thể ít hơn so với trường hợp khác. Sự suy giảm thu nhập là 
điều không chắc chắn vì điều này sẽ tùy thuộc vào hành động 
tương lai của Cơ Quan Lập Pháp và cử tri.

Truy cập http://www.sos.ca.gov/
campaign-lobbying/cal-access-resources/

measure-contributions/2018-ballot-
measure-contribution-totals/ để lấy  

danh sách các ủy ban chủ yếu được  
hình thành để ủng hộ hoặc phản  

đối dự luật này. Truy cập  
http://www.fppc.ca.gov/transparency/

top-contributors/nov-18-gen.html 
để lấy thông tin về 10 nhà đóng góp  

hàng đầu của ủy ban.

Nếu quý vị muốn một bản sao toàn văn 
dự luật tiểu bang, vui lòng gọi cho  

Tổng Thư Ký Liên Bang tại (800) 339-8163  
hoặc quý vị có thể gửi email cho 

vigfeedback@sos.ca.gov và một bản sao  
sẽ được gửi cho quý vị miễn phí  

qua đường bưu điện.
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Hình 1

Thu Nhập Theo Dự Luật Thượng Viện 1

Mức Thuế
Thu Nhập Hàng Năm 

(Đơn vị: Tỉ)

Mức Thuế 
Trước Đây

Mức Thuế 
Mới

Năm 
Nay

Trong 
Hai 

Năm

Thuế Xăng
Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt (cơ bản) 18 cents 30 cents $1.9 $2.1
Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt (thêm vào) Thay đổia 17.3 cents —b 0.2
Thuế Đi-ê-zen
Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Thay đổic 36 cents 0.7 0.7
Thuế Bán Hàng 1.75 phần trăm 5.75 phần trăm 0.3 0.4
Thuế Xe
Lệ phí cải thiện hệ thống vận chuyển — $25 đến $175 1.5 1.6
Lệ phí xe cộ không phát thải — $100 —b —d

 Tổng cộng $4.4 $5.1
a Ấn định hàng năm dựa trên giá cả. Mức giá hiện tại là 11.7 cents nhưng trước đây mức giá dao động từ 9.8 cents đến 21.5 cents.
b Mức giá mới chưa có hiệu lực.
c Ấn định hàng năm dựa trên giá cả. Mức giá gần đây nhất là 16 cents nhưng trước đây mức giá dao động từ 10 cents đến 18 cents.
d $48 triệu.
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★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 6  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 6  ★
Đừng bị lừa. Các chính trị gia và nhóm lợi ích đặc biệt ngoài tiểu 
bang đã chi hàng triệu đô để đưa Dự Luật 6 vào lá phiếu. Dự Luật 
6 sẽ khiến cầu đường và hệ thống giao thông kém an toàn hơn, và 
chúng ta sẽ trả nhiều tiền hơn trong một thời gian dài vì các con 
đường ngày càng xuống cấp.
THỰC TẾ: Dự Luật 6 không bao gồm dù chỉ là một điều khoản nào 
bảo đảm sẽ giảm giá xăng.
THỰC TẾ: Cử tri đã thông qua một cách áp đảo dự luật 69 vào 
tháng Sáu để ngăn không cho các chính trị gia Sacramento sử 
dụng ngân quỹ của hệ thống vận chuyển, bảo đảm ngân quỹ chỉ 
được sử dụng để cải thiện hệ thống vận chuyển.
THỰC TẾ: Dự Luật 6 loại bỏ $5 tỉ mỗi năm trong ngân quỹ hệ thống 
vận chuyển hiện tại và sẽ gây nguy hiểm cho 6,500 dự án giao 
thông vận tải địa phương đang được tiến hành khắp California.  
Bây giờ không phải là lúc dừng lại tiến độ.
THỰC TẾ: Dự Luật 6 đe dọa sự an toàn công cộng. California có 
trên 1,600 cầu và cầu vượt đang dần xuống cấp, và 89% quận có 
đường bị liệt vào tình trạng chất lượng “kém” hoặc “có nguy cơ”. 
Dự Luật 6 loại bỏ các dự án tu sửa cầu và cầu vượt và cải tạo các 
con đường nguy hiểm.
THỰC TẾ: Dự Luật 6 sẽ khiến cho người lái xe trả thêm chi phí  

trong thời gian dài. Người lái xe trung bình chi $739 mỗi năm cho 
các chi phí xe cộ như canh chỉnh đầu xe, sửa chữa độ va chạm hay 
lốp xe do đường xuống cấp. Dự Luật này sẽ khiến điều kiện đường 
bộ trở nên tồi tệ hơn và tất cả chúng ta sẽ tốn thêm tiền sửa xe 
ngoài dự kiến.
Dự Luật 6 bị phản đối bởi hơn 200 tổ chức, bao gồm: • Lính Cứu 
Hỏa Chuyên Nghiệp California • Hội Kỹ Sư Cầu Đường Mỹ 
• Liên Đoàn Nữ Cử Tri California • Phòng Thương Mại California  
• Hiệp Hội Chuyên Chở Công Cộng California • Hội Người Cao 
Niên California• Liên Đoàn Hợp Nhất Công Dân Châu Mỹ La-tinh  
• Hiệp Hội Doanh Nghiệp La-tinh • Hiệp Hội Tuần Tra Đường Cao 
Tốc California
Bác bỏ Dự Luật 6—hãy ngưng tấn công vào sự an toàn của cầu  
và đường.
www.NoProp6.com
BRIAN K. RICE, Chủ Tịch
Lính Cứu Hỏa Chuyên Nghiệp California
MARK GHILARDUCCI, Giám Đốc
Văn Phòng Dịch Vụ Cấp Cứu California
YVONNE GONZALEZ DUNCAN, Giám Đốc Tiểu Bang
Liên Đoàn Hợp Nhất Công Dân Mỹ Latin California (CA LULAC) 

Bầu CÓ cho dự luật 6 để ngay lập tức giảm giá xăng mà quý vị phải trả.
Dự Luật 6 làm được hai điều. Dự Luật này hủy bỏ sự gia tăng đáng 
kể đối với các loại thuế xăng, dầu đi-ê-zen và xe hơi mà Cơ Quan 
Lập Pháp áp đặt chỉ mới năm ngoái. Thứ hai, dự luật này đòi hỏi 
phải có sự chấp thuận của cử tri để Cơ Quan Lập Pháp có thể áp 
đặt các khoản thuế này một lần nữa trong tương lai. Chỉ như vậy.
Đây là lý do mà Dự Luật 6 xứng đáng nhận được phiếu bầu Có của 
quý vị:
THỰC TẾ: Chi phí sinh hoạt của California đang tăng vọt và các gia 
đình lao động hầu như không thể theo kịp. Việc tăng thuế xăng và 
xe hơi mới có thể làm một gia đình bốn người tốn hơn $500 mỗi 
năm! Đây không phải là mấy đồng xu lẻ, đây là tiền thật.
THỰC TẾ: Việc tăng thuế xăng là không công bằng. Đây là thuế lũy 
thoái đánh vào các gia đình lao động và người nghèo hơn là nhằm 
vào người giàu.
THỰC TẾ: Người dân California chi khoảng 95.5 cent cho chính phủ 
trên mỗi gallon xăng. Mất khoảng $18 tiền thuế và phí để đổ đầy 
bình—nhiều hơn nhiều khoản tiền mà người lái xe phải trả tại các 
tiểu bang khác.
THỰC TẾ: California có $16 tỉ thặng dư ngân sách, nhưng các chính 
trị gia Sacramento quyết định chi hàng tỉ đô năm nay vào các dự 
án cá nhân của họ thay vì cải tạo cầu đường và đường cao tốc. 
Thực tế, Cơ Quan Lập Pháp thực sự đã GIẢM ngân quỹ Caltrans  
18 phần trăm trong mười năm qua.
THỰC TẾ: 72% thuế và phí liên quan đến xe cơ giới mà tiểu bang 
truy thu được sử dụng cho các chương trình không liên quan đến 
đường phố, đường bộ và đường cao tốc. Đã đến lúc kết thúc chiêu 
trò gian lận trên khoản tài trợ cho hệ thống vận chuyển.
(Kiểm tra những sự thực này và tìm hiểu thêm tại 
GiveVotersAVoice.com)
Đừng bị lừa bởi những người phản đối mà luôn miệng kêu không 
có tiền để tu sửa đường xá nếu dự luật 6 được thông qua. Nếu 
các khoản thuế liên quan đến hệ thống vận chuyển mà chúng tôi 
đã thanh toán trước khi việc tăng thuế mới này có hiệu lực—được 

dùng vào hệ thống vận chuyển, tiểu bang sẽ có $5.6 tỉ mỗi năm cho 
nhu cầu của hệ thống vận chuyển mà không cần phải tăng thuế.
Đó là lý do tại sao các chuyên gia hệ thống vận chuyển không 
thành kiến đồng ý rằng Cơ Quan Lập Pháp cần ưu tiên các khoản 
chi của mình, và việc tăng thuế xăng và xe hơi là KHÔNG cần thiết 
để tu sửa đường bộ.
“Sự lãng phí tiền của người nộp thuế vao hệ thống vận chuyển đã 
trở thành truyền thống. California có thể có những con đường tuyệt 
vời nếu nó thông qua những cải cách cơ bản.”—Robert K. Best, cựu 
Giám Đốc Caltrans.
Trước khi tăng $52 TỈ thuế xăng và thuế xe hơi trong vòng 10 năm, 
Cơ Quan Lập Pháp nên dọn sạch tình trạng tham nhũng và không 
hiệu quả mà dẫn đến việc California phải chi hơn 62% trên mức 
trung bình quốc gia để xây dựng làn đường cao tốc.
Gần một triệu người dân California bị ảnh hưởng bởi giá xăng tăng 
cao—các doanh nghiệp nhỏ, giáo viên, người về hưu, thành viên 
công đoàn— đã ký vào yêu cầu đưa Dự Luật 6 vào lá phiếu.
Bầu CÓ cho Dự Luật 6 để tiết kiệm hàng trăm mỹ kim mỗi năm cho 
gia đình quý vị bằng cách loại bỏ việc tăng thuế xăng và thuế xe 
hơi không cần thiết—và kết thúc chiêu trò gian lận mà các chính trị 
gia Sacramento đang làm với ngân quỹ hệ thống vận chuyển.
Bầu CÓ cho Dự Luật 6 để giúp các gia đình thuộc tầng lập trung lưu và 
gia đình lao động tại California đang có cuộc sống chật vật có thể kiếm 
đủ tiền để sống.
Bầu CÓ cho Dự Luật 6 để yêu cầu chính trị gia sử dụng tiền thuế hệ 
thống vận chuyển như dự định và đã hứa—để bảo trì đường phố, 
đường cao tốc và cây cầu.
Bầu CÓ cho Dự Luật 6 để ngay lập tức giảm giá xăng!
JOHN COX, Chủ Tịch Danh Dự
Cho Cử Tri Tiếng Nói—Bầu Có cho Dự Luật 6
DELORES CHAVEZ, Chủ Tịch
Hiệp Hội Chính Trị Châu Mỹ Latinh
PEGGI BUFF, Chủ Tịch
Hiệp Hội Lãnh Đạo Nữ California

42 | Tranh Luận Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào.
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DỰ LUẬT

6
★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 6  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 6  ★
Chi phí sinh hoạt tại California đã quá cao. BẦU CÓ cho DỰ LUẬT 6 
để ngay lập tức giảm chi phí mà quý vị trả khi bơm xăng. 
ĐỪNG để bị lừa bởi những người phản đối thuộc nhóm Lợi Ích Đặc 
Biệt mà nói rằng không có tiền tu sửa cầu đường nếu không tăng 
thuế. Đây là thực tế:
• CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG CÓ $16 TỈ THẶNG DƯ NGÂN SÁCH, 

nhưng Cơ Quan Lập Pháp quyết định chi hàng tỉ vào các dự án 
cá nhân của họ thay vì cải tạo cầu đường và đường cao tốc.

• Các chính trị gia Sacramento đã GIẢM 18 phần trăm khoản tài 
trợ cho Caltrans trong mười năm qua. 72% tiền thuế và phí liên 
quan đến xe cơ giới tiểu bang được chi cho các chương trình 
không liên quan đến cầu đường và đường cao tốc. 

• Thuế nhiên liệu cao hơn hướng vào người dùng, tăng chi phí 
mọi thứ mà chúng ta mua. California đã quá đắt đỏ rồi. Mức 
tăng thuế quá cao này khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn.

Một điều nữa mà các chính trị gia không nói cho quý vị biết:
ĐẰNG SAU HÓA ĐƠN THUẾ XĂNG CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP LÀ 
ĐIỀU KHOẢN CHO PHÉP THUẾ TỰ ĐỘNG TĂNG HẰNG NĂM MÀ 
KHÔNG CẦN MỌI NGƯỜI PHẢI BỎ PHIẾU.

Quá nhiều người dân California đang gặp khó khăn với chi phí sinh 
hoạt cao. Dự Luật 6 chỉ thực hiện hai điều giúp chi phí tại California 
trở nên phải chăng hơn:
Đầu tiên, dự luật này BÃI BỎ việc tăng thuế xăng và thuế xe quá 
cao và không công bằng.
Thứ hai, dự luật này YÊU CẦU mọi người bỏ phiếu trước khi các 
chính trị gia có thể cố gắng tăng thuế xăng dầu và thuế xe một  
lần nữa.
BẦU CÓ cho DỰ LUẬT 6 để giảm giá xăng! Truy cập  
www.GiveVotersAVoice.com và www.GasTaxRepeal.org để tìm  
hiểu thêm.
JON COUPAL, Chủ Tịch
Hiệp Hội Người Đóng Thuế Howard Jarvis
JOHN KABATECK, Giám Đốc California
Liên Đoàn Doanh Nghiệp Độc Lập Quốc Gia
JESSE ROJAS, Chủ Tịch
Ủy Ban Hành Động Chính Trị (Political Action Committee, PAC) của 
Nông Dân và Gia Đình California

BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 6: NGƯNG TẤN CÔNG VÀO 
SỰ AN TOÀN CỦA CẦU VÀ ĐƯỜNG
Lính Cứu Hỏa Chuyên Nghiệp, Hiệp Hội Tuần Tra Đường Cao Tốc 
California, Hội Kỹ Sư Cầu Đường Mỹ và nhân viên ứng cứu đầu tiên 
nhấn mạnh bầu KHÔNG cho Dự Luật 6 vì nó sẽ ngưng các dự án 
quan trọng của hệ thống vận chuyển và làm nguy hại đến sự an 
toàn của cầu và đường của chúng ta.
Dự Luật 6 loại bỏ $5 tỉ mỗi năm trong ngân quỹ hiện tại dành riêng 
cho việc tu sửa cầu, đường và cơ sở hạ tầng. Dự Luật 6 sẽ ngưng 
các dự án hiện đang được thực hiện trên toàn California để nâng cấp 
cầu và cầu vượt để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn khi động đất và để 
tăng cường sự an toàn đường bộ của chúng ta.
Đây là thực tế: • California có hơn 1,600 cây cầu và cầu vượt đang 
dần xuống cấp và không an toàn. • Tám mươi chín phần trăm 
(89%) các quận có đường xá trong tình trạng chất lượng kém hoặc 
có nguy cơ'. • Theo Cơ Quan Quản Lý An Toàn Giao Thông Đường 
Cao Tốc Quốc Gia, có hơn 3,600 ca tử vong trên đường California 
vào năm 2016. Việc cải thiện đường bộ và các tính năng an toàn 
đường bộ được coi là có ảnh hưởng tích cực đáng kể đến an toàn 
giao thông.
DỰ LUẬT 6 LOẠI BỎ KHOẢN TÀI TRỢ CHO HƠN 6,500 DỰ ÁN CẢI 
THIỆN AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG
Theo Cơ Quan Giao Thông Vận Tải California, có trên 6,500 dự án 
cải thiện hệ thống vận chuyển địa phương đang được thực hiện 
trong mỗi cộng đồng tại California, bao gồm: • 3,727 dự án tu sửa 
đường có ổ gà, đường vụn vỡ và không an toàn • Sửa chữa hoặc 
thay thế 554 cây cầu và cầu vượt • 453 dự án cải thiện hoạt động 
và dịch vụ vận chuyển công cộng bao gồm cả xe buýt và xe lửa  
• 337 dự án làm giảm ùn tắc giao thông.
Nếu Dự Luật 6 được thông qua, hoạt động xây dựng sẽ phải 
ngưng lại ở các thành phố và các quận trên toàn tiểu bang, gây 
lãng phí tiền bạc và thậm chí còn khiến tình trạng đường xá tồi  
tệ hơn.
CỬ TRI ĐÃ NÓI TO VÀ RÕ RÀNG ĐỂ DÀNH NGÂN QUỸ CHO  
ĐƯỜNG XÁ
Cử tri đã thông qua một cách áp đảo dự luật 69 vào tháng Sáu để 
ngăn không cho các chính trị gia Sacramento sử dụng ngân quỹ 
của hệ thống vận chuyển, bảo đảm ngân quỹ chỉ được sử dụng 
để cải thiện hệ thống vận chuyển. Chúng ta không nên loại bỏ thu 

nhập của hệ thống vận chuyển mà có thể giải trình với người nộp 
thuế, không thể bị chuyển hướng, và cử tri đã hoàn toàn muốn 
dành cho việc tu sửa đường xá của chúng ta.
DỰ LUẬT 6 LẤY ĐI HÀNG NGÀN CÔNG VIỆC VÀ LÀM TỔN HẠI NỀN 
KINH TẾ CỦA CHÚNG TA
Phòng Thương Mại California phản đối Dự Luật 6 bởi vì nó có thể 
lấy đi 68,000 công việc mỗi năm và $183 tỉ tiền đầu tư kinh tế khi 
hàng ngàn dự án xây dựng đường bộ bị tạm dừng.
CÁC LÃNH ĐẠO AN TOÀN CÔNG CỘNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG PHẢN ĐỐI 
DỰ LUẬT 6
• Lính Cứu Hỏa Chuyên Nghiệp California • Hiệp Hội Tuần Tra 
Đường Cao Tốc California • Hội Kỹ Sư Cầu Đường Mỹ • Nhân viên 
ứng cứu và nhân viên cấp cứu • Phòng Thương Mại California  
• Liên Đoàn Cử Tri Bảo Tồn California • Hội Đồng Thương Mại  
Xây Dựng & Thi Công Tiểu Bang California • Hiệp Hội Các Quận 
Tiểu Bang California • Liên Đoàn Các Thành Phố California • Liên 
Minh vì Việc Làm California • Hiệp Hội Doanh Nghiệp La-tinh  
• Hiệp Hội Quốc Gia về Sự Thăng Tiến của Người Da Màu (National 
Association for the Advancement of Colored People, NAACP) 
California • Hội Người Cao Niên California • Liên Đoàn Hợp Nhất 
Công Dân Châu Mỹ La-tinh (League of United Latin American 
Citizens, LULAC) California 
“Những người ứng cứu cấp cứu nhìn thấy ngay mối nguy hiểm đối với 
người lái xe do đường bộ xuống cấp, cầu không an toàn và cơ sở hạ 
tầng lỗi thời. Bằng việc ngưng hàng nghìn dự án cải thiện hệ thống 
vận chuyển, Dự Luật 6 sẽ khiến cầu, đường và hệ thống vận chuyển 
của chúng ta trở nên tồi tệ hơn, kém an toàn và làm tăng số vụ tai nạn 
giao thông và ca tử vong.”—Mark Ghilarducci, Giám Đốc, Văn Phòng 
Dịch Vụ Cấp Cứu California.
HÃY NGƯNG TẤN CÔNG VÀO SỰ AN TOÀN CỦA CẦU VÀ ĐƯỜNG. 
BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 6
NoProp6.com
BRIAN K. RICE, Chủ Tịch
Lính Cứu Hỏa Chuyên Nghiệp California
KWAME AGYARE, Giám Đốc Khu Vực
Hội Kỹ Sư Cầu Đường Mỹ
DOUG VILLARS, Chủ Tịch
Hiệp Hội Tuần Tra Đường Cao Tốc California

Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào. Tranh Luận | 43
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PHẦN TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  T Ổ N G  C H Ư Ở N G  L Ý

THÔNG TIN CƠ SỞ
Luật Liên Bang Quy Định Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng 
Ban Ngày cho Một Phần Của Năm. Luật liên 
bang quy định múi giờ tiêu chuẩn của từng 
khu vực tại Hoa Kỳ. Ví dụ, California và các 
tiểu bang phía Tây khác nằm trong múi giờ 
chuẩn Thái Bình Dương. Luật liên bang yêu 
cầu giờ tiêu chuẩn của từng múi giờ phải 
tăng lên một giờ từ đầu tháng Ba đến đầu 
tháng Mười Một—một khoảng thời gian 
được gọi là Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban Ngày 
(Daylight Saving Time, DST). Trong DST, mặt 

trời mọc và mặt trời lặn trễ hơn một giờ so 
với những thời điểm khác. Hiện tại, luật liên 
bang không cho phép các tiểu bang áp dụng 
DST quanh năm. Tuy nhiên, luật liên bang 
cho phép các tiểu bang được lựa chọn không 
tham gia DST và duy trì giờ chuẩn quanh 
năm, như hiện nay là trường hợp ở Arizona 
và Hawaii.
California Đã Bỏ Phiếu cho DST Cách Đây Khoảng 
70 Năm. Vào năm 1949, cử tri California phê 
chuẩn một dự luật tiên khởi mà quy định DST 
tại California. Cơ Quan Lập Pháp chỉ có thể 

• Thiết lập múi giờ được chỉ định theo luật 
liên bang với "giờ chuẩn Thái Bình Dương" 
là giờ chuẩn tại California.

• Quy định rằng giờ tiết kiệm ánh sáng ban 
ngày của California bắt đầu lúc 2 giờ sáng 
vào Chủ Nhật thứ hai của tháng Ba và kết 
thúc vào lúc 2 giờ sáng vào Chủ Nhật đầu 
tiên của tháng Mười Một, nhất quán với 
luật liên bang hiện hành.

• Cho phép Cơ Quan Lập Pháp, bằng hai 
phần ba phiếu bầu, thực hiện những thay 
đổi trong tương lai về khoảng thời gian tiết 
kiệm ánh sáng ban ngày của California, kể 

cả cho việc áp dụng quanh năm, nếu những 
thay đổi nhất quán với luật liên bang.

TÓM LƯỢC PHẦN ƯỚC TÍNH CỦA PHÂN 
TÍCH VIÊN LẬP PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI 
CHÍNH THỰC LÊN CHÍNH QUYỀN TIỂU 
BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
• Dự luật này không có ảnh hưởng tài chính 

trực tiếp nào vì những thay đổi về giờ tiết 
kiệm ánh sáng ban ngày sẽ tùy thuộc vào 
những hành động trong tương lai của 
Cơ Quan Lập Pháp và có thể là của chính 
quyền liên bang.

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

SỐ PHIẾU BẦU CUỐI CÙNG CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP CHO AB 807 (DỰ LUẬT 7)
(CHƯƠNG 60, CÁC ĐẠO LUẬT 2018)

Thượng Viện: Số Phiếu Bầu Có 26 Số Phiếu Bầu Không 9

Nghị Viện: Số Phiếu Bầu Có 68 Số Phiếu Bầu Không 6

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy trên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại  
http://voterguide.sos.ca.gov.
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thực hiện những thay đổi cho dự luật tiên 
khởi đó bằng cách đệ trình những thay đổi 
đó với cử tri để xin họ phê chuẩn. 

KIẾN NGHỊ
Dự Luật 7 cho phép Cơ Quan Lập Pháp với 
hai phần ba phiếu bầu thay đổi DST (như  
duy trì DST quanh năm), miễn là sự thay 
đổi đó được cho phép theo luật liên bang. 
Cho đến khi có bất cứ sự thay đổi như thế, 
California sẽ vẫn duy trì khoảng thời gian 
DST hiện hành.

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
Không Có Ảnh Hưởng Tài Chính Trực Tiếp Nào đến 
Chính Quyền Tiểu Bang Và Địa Phương. Dự luật 
này sẽ không gây ảnh hưởng trực tiếp nào 
đến chi phí và thu nhập của chính quyền tiểu 
bang và địa phương. Điều này là vì mọi tác 
động đều sẽ tùy thuộc vào hành động trong 
tương lai của Cơ Quan Lập Pháp—và có khả 
năng là của chính quyền liên bang—để thay 
đổi DST.
Những Tác Động Có Thể Xảy Ra Khi Thay Đổi DST. 
Nếu Cơ Quan Lập Pháp thay đổi DST, có thể 
có nhiều ảnh hưởng. Ví dụ, nếu Cơ Quan Lập 
Pháp chấp thuận DST quanh năm, mặt trời 

mọc và mặt trời lặn có thể muộn hơn một 
giờ từ tháng Mười Một đến tháng Ba. Thay 
đổi này có thể ảnh hưởng đến số lượng năng 
lượng thực sự được dùng để thắp sáng, 
sưởi ấm và làm mát trong những tháng này. 
Ngoài ra, hệ thống DST hiện tại trong một 
phần của năm có thể ảnh hưởng đến thời 
lượng ngủ của một số người khi chuyển đổi 
giữa giờ tiêu chuẩn sang DST hai lần một 
năm. Điều này có thể ảnh hưởng đến năng 
suất lao động và số vụ tai nạn. DST quanh 
năm sẽ loại bỏ những ảnh hưởng này. Ảnh 
hưởng thực sự của những thay đổi này đến 
tài chính của chính quyền tiểu bang và địa 
phương không rõ ràng, và có thể ít.

Truy cập http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/ 
cal-access-resources/measure-contributions/ 

2018-ballot-measure-contribution-totals/ để lấy  
danh sách các ủy ban chủ yếu được hình thành  
để ủng hộ hoặc phản đối dự luật này. Truy cập  

http://www.fppc.ca.gov/transparency/ 
top-contributors/nov-18-gen.html 

để lấy thông tin về 10 nhà đóng góp hàng  
đầu của ủy ban.

Nếu quý vị muốn một bản sao toàn văn dự luật tiểu bang,  
vui lòng gọi cho Tổng Thư Ký Liên Bang tại (800) 339-8163 

hoặc quý vị có thể gửi email cho vigfeedback@sos.ca.gov  
và một bản sao sẽ được gửi cho quý vị miễn phí  

qua đường bưu điện.
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★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 7  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 7  ★

Những người ủng hộ Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban Ngày 
thường trực khăng khăng rằng nó sẽ giúp chúng ta tiết 
kiệm năng lượng. Nhưng không phải vậy. Nhiều nghiên 
cứu về chủ đề này đã được tiến hành và không có bằng 
chứng nào chứng tỏ rằng việc tiết kiệm ánh sáng ban 
ngày toàn thời gian sẽ tiết kiệm được xu nào cho chúng 
ta. Bất cứ mức tăng có thể xảy ra ở một số bệnh trạng 
cần phải được đối chiếu với những mối nguy khi trời tối 
muộn hơn vào buổi sáng mùa đông.
Việc đổi giờ hai lần một năm của chúng ta có thể bất 
tiện. Nhưng yêu cầu bắt đầu một ngày trong bóng tối 
lại càng bất tiện hơn—đúng ra là nguy hiểm. Trẻ em sẽ 
gặp nguy hiểm khi đến trường hoặc chờ xe buýt trong 
bóng tối, người lớn cũng gặp nguy hiểm khi phải bắt 
đầu đi làm xa trong bóng tối. Cùng một thử nghiệm đã 
thất bại vào năm 1974 khi áp dụng Giờ Tiết Kiệm Ánh 

Sáng Ban Ngày quanh năm đã xác nhận rằng mối nguy 
này là có thực.
Những lợi ích của việc duy trì hệ thống Giờ Tiết Kiệm 
Ánh Sáng Ban Ngày hiện tại vào mùa xuân, mùa hè và 
mùa thu với Giờ Tiêu Chuẩn vào mùa đông rất rõ ràng:
• ánh sáng ban ngày vào buổi tối mùa hè 
• ánh sáng ban ngày vào buổi sáng mùa đông 
• tránh để chúng tôi đi trước một giờ so với các  

tiểu bang miền Tây và Mê-hi-cô trong bốn tháng 
trong năm

Nguy hiểm gia tăng cho trẻ em và người lớn vào mùa 
đông, thời gian khác với các tiểu bang quanh chúng ta. 
Thật không đáng. Bầu Không cho Dự Luật 7.
THƯỢNG NGHỊ SĨ HANNAH-BETH JACKSON
Địa Hạt Thượng Viện thứ 19

Việc đổi giờ hai lần một năm ảnh hưởng đến chúng ta 
như thế nào? Dưới đây là một số thực tế cần xem xét.
Các nghiên cứu y khoa tại Đại Học năm 2012 cho thấy 
nguy cơ đau tim tăng khoảng 10% trong hai ngày sau 
ngày đổi giờ. 
Vào năm 2016, một nghiên cứu sâu hơn cho thấy rằng 
nguy cơ đột quỵ tăng 8% khi chúng ta đổi giờ. Đối với 
bệnh nhân ung thư, nguy cơ đột quy tăng 25%, người 
trên 65 tuổi tăng 20% nguy cơ đột quỵ. Tất cả bởi vì 
chúng ta phá vỡ thói quen ngủ. 
Và mọi phụ huynh đều biết được điều đó nghĩa là  
gì khi thói quen của con em họ bị thay đổi hai lần  
một năm.
Bây giờ, hãy xét đến vấn đề tiền bạc. Việc đổi giờ hai 
lần mỗi năm đồng nghĩa với việc tăng 4% điện năng 
sử dụng của chúng ta ở nhiều nơi trên thế giới, làm 
tăng lượng nhiên liệu mà chúng ta sử dụng cho xe hơi, 
và dẫn đến tăng chi phí $434 triệu. Đây là số tiền mà 
chúng ta có thể tiết kiệm.

Việc đổi giờ không thay đổi được thời gian mặt trời mọc 
và lặn. Thiên nhiên làm điều đó. Ngày mùa hè sẽ luôn 
dài hơn. Ngày mùa đông sẽ vẫn ngắn hơn. 
Từ năm 2000, 14 nước đã ngưng đổi giờ. Và hiện nay, 
68% các nước không làm điều đó. Họ cho phép thiên 
nhiên quyết định thời gian, không phải là chính quyền 
của họ. Giảm nguy cơ về sức khỏe. Giảm năng lượng 
tiêu thụ. Tiết kiệm tiền bạc.
Một phiếu bấu CÓ cho Dự Luật 7 sẽ cho phép California 
xem xét việc thực hiện Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban 
Ngày hoặc Giờ Tiêu Chuẩn quanh năm—việc thay đổi 
các thứ quan trọng hơn so với việc đổi giờ của chúng ta.
Dự Luật 7 sẽ cần hai phần ba phiếu bầu của Cơ Quan 
Lập Pháp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
THÀNH VIÊN NGHỊ VIỆN, Kansen Chu
Địa Hạt Nghị Viện California 25
NỮ NGHỊ VIỆN LORENA GONZALEZ
Địa Hạt Nghị Viện California 80
BÁC SĨ SION ROY, M.D., Bác sĩ chuyên khoa tim mạch
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DỰ LUẬT

7
★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 7  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 7  ★

Những người phản đối Dự Luật 7 không thể tranh luận 
các thực tế khoa học và kinh tế rằng việc đổi giờ hai 
lần một năm nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta và 
nền kinh tế của chúng ta. Dự Luật 7 là để giữ an toàn 
và hiệu quả cho cộng đồng, nơi làm việc, trường học và 
đường xá của chúng ta. 
Các nghiên cứu cho thấy, bất cứ khi nào đổi giờ, nguy 
cơ đau tim và đột quỵ sẽ cao hơn.
Trẻ em bị xáo trộn thói quen ngủ và không tập trung 
hơn trong lớp học.
Tai nạn giao thông và chấn thương tại nơi làm việc tăng 
đáng kể sau khi chúng ta đổi giờ.

Hơn nữa, nền kinh tế của chúng ta có thể mất đến 
$434 triệu do năng suất giảm khi đồng hồ được chỉnh 
tới và lui một giờ mỗi năm.
California có thể loại bỏ việc chuyển đổi giờ nguy hiểm 
này bằng cách bầu Có cho Dự Luật 7.
Hãy cùng các phụ huynh, chuyên gia y tế và người ủng 
hộ sự an toàn nơi làm việc bầu “Có” cho Dự Luật 7.
www.YesProp7.info.
THÀNH VIÊN NGHỊ VIỆN CALIFORNIA, Kansen Chu
Địa Hạt Nghị Viện 25
NỮ NGHỊ VIỆN LORENA GONZALEZ
Địa Hạt Nghị Viện California 80

Xin bầu “Không” cho Dự Luật 7.
Dự Luật 7 sẽ khiến California chuyển sang Giờ Tiết Kiệm 
Ánh Sáng Ban Ngày vĩnh viễn. 
Chúng tôi đã thử điều này trước đây và đó là một thảm 
họa. Vào năm 1974, một cuộc khủng hoảng năng lượng 
khiến Tổng Thống Nixon tuyên bố Giờ Tiết Kiệm Ánh 
Sáng Ban Ngày toàn thời gian khẩn cấp. Nó kéo dài 16 
tháng nhưng đã bị dừng lại sau 10 tháng vì mọi người 
ghét thực tế là vào buổi sáng, mặt trời mọc quá muộn.
Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban Ngày không tạo thêm số 
giờ ánh sáng ban ngày. Nó chỉ thay đổi thời điểm diễn 
ra số giờ ánh sáng ban ngày đó. Nếu quý vị sống tại 
Anaheim, mặt trời sẽ mọc lúc 6 giờ 55 sáng vào buổi 
sáng Giáng Sinh năm nay. Với Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng 
Ban Ngày, mặt trời sẽ mọc lúc 7 giờ 55 sáng.
Chúng ta có Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban Ngày vào 
mùa hè để trời sáng sau khi chúng ta đi làm về nhà. Và 
chúng ta chuyển sang Giờ Tiêu Chuẩn vào mùa đông để 
trời sáng vào buổi sáng.
Điều này có ý nghĩa gì đối với việc áp dụng vĩnh viễn 
Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban Ngày? Mặt trời sẽ mọc trễ 
hơn một giờ nếu chúng ta theo Giờ Tiêu Chuẩn. Nếu 
quý vị sống tại Eureka hoặc Susanville, trời vẫn sẽ tối 
lúc 8 giờ sáng vào Ngày Đầu Năm Mới. Nếu quý vị sống 
tại Los Angeles hoặc Twentynine Palms, thì mặt trời 
sẽ không mọc trước 7 giờ 30 sáng hoặc muộn hơn từ 
tháng Mười Một đến tháng Hai.
Những người thích thức dậy khi mặt trời mọc sẽ thức 
giấc trong bóng tối. Quý vị sẽ phải chuẩn bị cho gia 
đình bắt đầu một ngày trong bóng tối; con em quý vị 
sẽ đi bộ đến trường hoặc chờ xe buýt trước khi mặt trời 
mọc. Đối với những người nào tập thể dục hoặc tham 

gia các dịch vụ tôn giáo trước khi đi làm, họ sẽ phải làm 
việc đó trong bóng tối.
Một số người tranh luận rằng Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng 
Ban Ngày giúp ta tiết kiệm năng lượng hoặc giúp chúng 
ta an toàn hơn. Nhưng không có bằng chứng khoa học 
cho lập luận này. Đó chỉ là về vấn đề thuận tiện. Hiện 
nay chúng ta áp dụng Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban Ngày 
vào mùa hè để chúng ta có thể có thêm ánh sáng vào 
buổi tối, khi chúng ta có thể tận hưởng nó, thay vì có ánh 
sáng ban ngày từ 5 đến 6 giờ sáng khi chúng ta muốn 
trời tối. Và sau đó, vào mùa đông, chúng ta lại trở về Giờ 
Tiêu Chuẩn khi mà trời không quá tối vào buổi sáng.
Việc áp dụng thường trực Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban 
Ngày sẽ khiến chúng ta lệch nhịp với những khu vực lân 
cận của chúng ta. Trong khi chúng ta sẽ luôn có cùng 
thời gian với Arizona; trong một khoảng thời gian trong 
năm, chúng ta sẽ cùng giờ với các tiểu bang khác thuộc 
Múi Giờ Miền Núi; và trong những khoảng thời gian 
còn lại trong năm, chúng ta sẽ cùng giờ với Nevada, 
Oregon, Washington và Mê-hi-cô.
Vâng, đó là một bất tiện nhỏ khi chúng ta "Đi trước"và 
chúng ta bỏ lỡ giờ đó (mặc dù sẽ rất tuyệt nếu có thêm 
giờ đó khi chúng ta “Về lại giờ cũ”). Tuy nhiên, việc tránh 
những chuyển đổi này không đáng để nhầm lẫn với các 
giờ của các tiểu bang khác, và những tháng với buổi 
sáng trong bóng tối mà chúng ta sẽ phải chịu đựng nếu 
chúng ta sẽ áp dụng thường trực Giờ Tiết Kiệm Ánh 
Sáng Ban Ngày.
THƯỢNG NGHỊ SĨ HANNAH-BETH JACKSON
Địa Hạt Thượng Viện thứ 19
PHILLIP CHEN, Thành Viên Nghị Viện
Địa Hạt thứ 55
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DỰ LUẬT QUY ĐỊNH SỐ TIỀN MÀ NHỮNG PHÒNG KHÁM LỌC THẬN 
NGOẠI TRÚ TÍNH ĐỐI VỚI VIỆC ĐIỀU TRỊ LỌC THẬN. 
ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.8

PHẦN TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC  Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  T Ổ N G  C H Ư Ở N G  L Ý

THÔNG TIN CƠ SỞ
ĐIỀU TRỊ LỌC THẬN
Suy Thận. Thận khỏe sẽ lọc thận và loại bỏ chất thải ra 
ngoài. Bệnh thận là khi thận không thực hiện đúng 
chức năng của nó. Theo thời gian, người bệnh có thể 
bị suy thận, còn gọi là “bệnh thận giai đoạn cuối.” Điều 
này có nghĩa là thận không còn hoạt động đúng chức 
năng và không đủ hiệu quả để người bệnh sống sót 
mà không cần được cấy ghép thận hay điều trị liên tục 
như lọc thận.
Lọc Thận Mô Phỏng Chức Năng Thận Thông Thường. Lọc 
thận nhân tạo mô phỏng những gì mà một quả thận 
khỏe mạnh thực hiện. Hầu hết bệnh nhân lọc thận đều 
phải lọc máu, một hình thức lọc thận mà máu được lấy 
ra khỏi cơ thể và được lọc thông qua máy móc để loại 
bỏ chất thải và dịch thừa, sau đó được truyền lại vào 
cơ thể. Điều trị lọc máu kéo dài khoảng bốn tiếng và 
thường được thực hiện ba lần một tuần.
Hầu Hết Bệnh Nhân Lọc Thận Được Điều Trị tại Các Phòng 
Khám. Người bị suy thận có thể được điều trị lọc thận 

tại bệnh viện hoặc tại nhà riêng, nhưng hầu hết 
đều được điều trị tại các phòng khám lọc thận mãn 
tính (Chronic Dialysis Clinic, CDC). Kể từ tháng Năm, 
2018, 588 CDC được cấp phép ở California, điều trị 
cho khoảng 80,000 bệnh nhân mỗi tháng. Mỗi CDC 
điều hành trung bình 22 trạm lọc thận, mỗi trạm điều 
trị cho một bệnh nhân mỗi lần. Bộ Y Tế Công Cộng 
California (California Department of Public Health, 
CDPH) chịu trách nhiệm cấp phép và kiểm tra các CDC 
này. Có nhiều tổ chức khác nhau sở hữu và điều hành 
các CDC. Như trong Hình 1, hai tổ chức tư nhân vì lợi 
nhuận hoạt động và sở hữu ít nhất một phần trong đa 
số các CDC tại California.

THANH TOÁN CHO VIỆC ĐIỀU TRỊ LỌC THẬN
Việc Thanh Toán cho Việc Điều Trị Lọc Thận Đến Từ Một Số 
Nguồn Chính. Chúng tôi ước tính rằng các CDC có tổng 
thu nhập khoảng $3 tỉ mỗi năm từ hoạt động phòng 
khám của họ tại California. Thu nhập này gồm các 
khoản thanh toán điều trị lọc thận từ một số nguồn 
chính, hay “các bên thanh toán”:

• Giới hạn những khoản phí ở mức 115 phần trăm chi 
phí đối với chi phí chăm sóc bệnh nhân trực tiếp và 
cải thiện chất lượng, bao gồm việc đào tạo, giáo dục 
bệnh nhân và hỗ trợ công nghệ. 

• Yêu cầu trả tiền hồi khấu và trả tiền phạt nếu các 
khoản phí vượt quá mức giới hạn.

• Phải báo cáo hàng năm cho tiểu bang về những chi 
phí phòng khám, phí bệnh nhân và thu nhập.

• Nghiêm cấm các phòng khám từ chối điều trị cho 
bệnh nhân dựa theo nguồn thanh toán cho dịch vụ 
chăm sóc.

TÓM LƯỢC PHẦN ƯỚC TÍNH CỦA PHÂN TÍCH 
VIÊN LẬP PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH THỰC 
LÊN CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
• Ảnh hưởng chung hàng năm lên chính quyền tiểu 

bang và địa phương giới hạn từ tác động tích cực 
thực với một vài chục triệu mỹ kim đến tác động tiêu 
cực thực với hàng chục triệu mỹ kim.

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy trên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại  
http://voterguide.sos.ca.gov.
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PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP  T I Ế P  T H E O

• Medicare. Chương trình tài trợ liên bang này 
cung cấp bảo hiểm y tế cho hầu hết mọi người 
từ 65 tuổi trở lên và một số người trẻ tuổi hơn bị 
khuyết tật. Luật liên bang thường giúp cho người 
bị suy thận hội đủ điều kiện được bảo hiểm 
Medicare cho dù họ ở độ tuổi nào và có bị khuyết 
tật hay không. Medicare thanh toán cho việc  
điều trị lọc thận cho đa số bệnh nhân lọc thận  
tại California.

• Medi-Cal. Chương trình Medicaid liên bang-tiểu 
bang, hay Medi-Cal tại California, cung cấp bảo 
hiểm y tế cho người có thu nhập thấp. Chính phủ 
tiểu bang và liên bang chia sẻ chi phí với Medi-
Cal. Một số người đủ điều kiện cho cả Medicare 
và Medi-Cal. Đối với những người này, Medicare 
chi trả hầu hết khoản thanh toán điều trị lọc thận 
với tư cách là bên thanh toán chính và Medi-Cal 
trả phần còn lại. Đối với người chỉ ghi danh vào 
Medi-Cal, chỉ chương trình Medi-Cal chịu trách 
nhiệm thanh toán tiền điều trị lọc thận.

• Bảo Hiểm Y Tế Theo Nhóm và Cá Nhân. Nhiều người 
trong tiểu bang có bảo hiểm y tế theo nhóm 
thông qua chủ hãng hoặc một tổ chức khác  
(như nghiệp đoàn). Chính quyền tiểu bang 
California, hai hệ thống trường đại học công  
lập của tiểu bang, và nhiều cơ quan chính quyền 
địa phương tại California cung cấp bảo hiểm y  
tế theo nhóm cho người lao động hiện nay, 
người về hưu đủ điều kiện và gia đình họ. Một 

số người không có bảo hiểm y tế 
theo nhóm sẽ mua bảo hiểm y tế 
cá nhân. Bảo hiểm y tế theo nhóm 
và cá nhân thường được cung cấp 
bởi công ty bảo hiểm tư nhân mà 
sẽ thu phí bảo hiểm để chi trả cho 
các chi phí của các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe theo thỏa thuận. Khi 
người được bảo hiểm bị suy thận, 
người đó thường được chuyển 
sang bảo hiểm Medicare. Luật 
liên bang quy định rằng công 
ty bảo hiểm theo nhóm phải là 
người thanh toán chính cho việc 

điều trị lọc thận trong “khoảng thời gian điều 
phối” mà kéo dài 30 tháng.

Công Ty Bảo Hiểm Y Tế Theo Nhóm và Cá Nhân Thường  
Trả Các Mức Giá Điều Trị Lọc Thận Cao Hơn So Với Các 
Chương Trình Chính Phủ. Mức giá mà Medicare và 
Medi-Cal thanh toán cho việc điều trị lọc thận gần 
bằng chi phí trung bình của các CDC khi cung cấp dịch 
vụ điều trị lọc thận và phần lớn được xác định theo quy 
chế. Trái lại, các công ty bảo hiểm y tế theo nhóm và cá 
nhân thiết lập mức giá của họ thông qua việc thương 
lượng với các CDC. Mức thanh toán của các công ty 
bảo hiểm này tùy thuộc vào khả năng thương lượng 
của các công ty bảo hiểm với các CDC. Trung bình, các 
công ty bảo hiểm y tế theo nhóm và cá nhân trả phí 
điều trị lọc thận cao hơn nhiều lần so với các chương 
trình chính phủ. 

KIẾN NGHỊ
Yêu Cầu Các Phòng Khám Trả Tiền Hồi Khấu Khi Tổng Thu 
Nhập Vượt Quá Hạn Mức Quy Định. Đầu năm 2019, dự 
luật này yêu cầu các CDC mỗi năm phải tính toán số 
tiền này mà thu nhập của họ vượt quá hạn mức quy 
định. Sau đó, dự luật yêu cầu các CDC phải thanh toán 
tiền hồi khấu (đó là, trả lại tiền) cho các bên thanh 
toán, ngoại trừ Medicare và bên thanh toán khác thuộc 
chính phủ, với số tiền mà thu nhập vượt quá hạn mức. 
Bên thanh toán nhiều hơn cho việc điều trị nhận được 
nhiều tiền hồi khấu hơn.

QUY ĐỊNH SỐ TIỀN MÀ NHỮNG PHÒNG KHÁM LỌC THẬN 
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Hình 1

Phòng Khám Lọc Thận Mãn Tính có Giấy Phép tại California
Tháng Năm, 2018

Cơ Quan Điều Hành Số Phòng Khám

Tỉ Lệ Phần 
Trăm của 

Phòng Khám

DaVita, Inc. (vì lợi nhuận) 292 50%
Fresenius Medical Care (vì lợi nhuận) 129 22
Satellite Healthcare (phi lợi nhuận) 46 8
U.S. Renal Care (vì lợi nhuận) 38 6
Khác 83 14
 Tổng cộng 588 100%
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Hạn Mức Thu Nhập Dựa vào Chi Phí CDC Theo Quy Định. 
Hạn mức thu nhập theo quy định tại dự luật này tương 
đương với 115 phần trăm “chi phí dịch vụ chăm sóc 
bệnh nhân trực tiếp” và “chi phí cải thiện chất lượng 
chăm sóc sức khỏe”. Những chi phí này bao gồm 
lương và quyền lợi cho nhân viên, việc đào tạo và phát 
triển nhân viên, thuốc và tiếp liệu y tế, cơ sở vật chất 
và hệ thống thông tin y tế điện tử. Sau đây, chúng tôi 
gọi tắt những chi phí này là “được cho phép”, nghĩa là 
chúng có thể được tính vào việc xác định hạn mức thu 
nhập. Các chi phí khác, chẳng hạn như tổng phí hành 
chính, sẽ không được tính vào việc xác định hạn mức 
thu nhập. 
Tiền Lãi và Tiền Phạt với Số Tiền Hồi Khấu. Ngoài việc 
thanh toán tiền hồi khấu, các CDC phải thanh toán tiền 
lãi của số tiền hồi khấu đó, được tính kể từ ngày thanh 
toán phí điều trị. Các CDC cũng phải thanh toán tiền 
phạt cho CDPH, tương đương 5 phần trăm tiền hồi 
khấu được quy định, số tiền phạt tối đa là $100,000.
Tiền Hồi Khấu Được Tính ở Cấp Độ Chủ Sở Hữu/Nhà Điều 
Hành. Dự luật này quy định rằng tiền hồi khấu sẽ được 
tính ở cấp độ “tổ chức quản lý” của một CDC, về tổ 
chức sở hữu hoặc điều hành CDC đó (sau đây gọi là 
“chủ sở hữu/nhà điều hành”). Một số chủ sở hữu/nhà 
điều hành có thể có nhiều CDC tại California, trong 
khi những chủ sở hữu/nhà điều hành khác có thể sở 
hữu hoặc điều hành chỉ một CDC. Đối với chủ sở hữu/
nhà điều hành có nhiều CDC, dự luật này yêu cầu họ 
phải tăng thêm thu nhập và chi phí cho phép cho tất 
cả các CDC tại California. Nếu tổng thu nhập vượt mức 
115 phần trăm tổng chi phí cho phép của tất cả các 
phòng khám thuộc một chủ sở hữu/nhà điều hành, họ 
phải thanh toán tiền hồi khấu tương đương với số tiền 
chênh lệch đó.
Quy Trình Pháp Lý để Tăng Hạn Mức Thu Nhập trong Một Số 
Trường Hợp. Cả Hiến Pháp California và Hiến Pháp Hoa 
Kỳ đều cấm chính quyền lấy tài sản tư nhân (bao gồm 
cả giá trị của một doanh nghiệp) mà không thực hiện 
thủ tục pháp lý công bằng hoặc bồi thường công bằng. 
Một chủ sở hữu/nhà điều hành CDC có thể cố gắng 
chứng minh tại tòa, theo trường hợp cụ thể của họ, 
rằng số tiền hồi khấu theo quy định chẳng khác gì việc 

lấy đi giá trị doanh nghiệp và do đó vi phạm hiến pháp 
tiểu bang và liên bang. Nếu một chủ sở hữu/nhà điều 
hành CDC có thể chứng minh điều này, dự luật này sẽ 
đưa ra một quy trình mà trong đó tòa án sẽ giảm tiền 
hồi khấu theo quy định, chỉ đến mức đủ để không vi 
phạm hiến pháp. Dự luật này khiến chủ sở hữu/nhà 
điều hành CDC phải chịu gánh nặng xác định số tiền 
hồi khấu lớn nhất mà hợp pháp. Dự luật quy định rằng 
bất cứ việc điều chỉnh nào trong số tiền hồi khấu chỉ 
được thực hiện một lần trong năm.
Yêu Cầu Khác. Dự luật này quy định chủ sở hữu/nhà 
điều hành CDC phải nộp báo cáo hằng năm cho CDPH. 
Những báo cáo này sẽ liệt kê số lần điều trị lọc thận 
được cung cấp, số tiền chi phí cho phép, số tiền hạn 
mức thu nhập của chủ sở hữu/nhà điều hành, số tiền 
mà thu nhập vượt quá hạn mức, và số tiền hồi khấu 
đã thanh toán. Ngoài ra, dự luật này cũng nghiêm cấm 
CDC từ chối điều trị cho bất kỳ cá nhân nào dựa vào 
bên thanh toán cho việc điều trị. 
CDPH Được Yêu Cầu Ban Hành Quy Chế. Dự luật này yêu 
cầu CDPH phải xây dựng và ban hành quy chế thực 
hiện các điều khoản của dự luật trong vòng 180 ngày 
kể từ ngày dự luật có hiệu lực. Cụ thể, dự luật này cho 
phép CDPH xác định thông qua quy chế phần chi phí 
CDC bổ sung mà sẽ được coi là chi phí cho phép, có thể 
dùng để giảm số tiền hồi khấu mà CDC chưa trả.

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
DỰ LUẬT NÀY SẼ LÀM GIẢM LỢI NHUẬN  
CỦA CDC
Hiện nay, các CDC hoạt động tại California có thu nhập 
vượt quá hạn mức thu nhập theo quy định trong dự 
luật. Việc thanh toán tiền hồi khấu với số tiền vượt mức 
sẽ làm giảm đáng kể thu nhập của các chủ sở hữu/nhà 
điều hành CDC. Trong trường hợp các CDC được điều 
hành bởi các tổ chức vì lợi nhuận (phần lớn các CDC), 
điều này có nghĩa là các CDC sẽ có ít lợi nhuận hơn và 
thậm chí có thể không có lợi nhuận. Điều này có thể 
dẫn đến những thay đổi về cách cung cấp điều trị lọc 
tại tiểu bang. Những thay đổi này có thể có nhiều ảnh 
hưởng khác nhau đến tài chính của chính quyền tiểu 
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bang và địa phương. Như mô tả dưới đây, tác động 
của dự luật lên các CDC và tài chính của chính quyền 
tiểu bang và địa phương là không chắc chắn. Đó là vì 
tác động sẽ tùy thuộc vào (các) hành động trong tương 
lai của (1) cơ quan quản lý tiểu bang và tòa án trong 
việc giải thích dự luật và (2) các CDC phản ứng với dự 
luật. Khó dự đoán các hành động tương lai này.

CÁC NGUỒN KHÔNG CHẮC CHẮN CHỦ YẾU
Không Chắc Chắn Về Chi Phí Nào Là Chi Phí Cho Phép. 
Tác động của dự luật này sẽ tùy thuộc vào cách định 
nghĩa chi phí cho phép. Việc đưa càng nhiều chi phí 
vào nhóm chi phí cho phép sẽ làm cho hạn mức thu 
nhập cao hơn và giúp CDC giữ lại nhiều thu nhập của 
họ hơn (bằng cách yêu cầu các số tiền hồi khấu nhỏ 
hơn). Việc đưa càng ít chi phí vào nhóm chi phí cho 
phép sẽ làm cho hạn mức thu nhập thấp hơn và giúp 
các phòng khám giữ lại ít thu nhập của họ hơn (bằng 
cách yêu cầu các số tiền hồi khấu lớn hơn). Không chắc 
chắn CDPH (với tư cách là cơ quan quản lý tiểu bang 
tham gia thực hiện và thi hành dự luật) và tòa án sẽ 
giải thích các điều khoản của dự luật như thế nào để 
xác định chi phí cho phép. Ví dụ, dự luật quy định rằng 
chi phí lương và quyền lợi nhân viên chỉ là chi phí cho 
phép đối với “nhân viên không thuộc khối quản lý” mà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân lọc 
thận. Luật liên bang yêu cầu các CDC phải duy trì một 
số chức vụ nhân viên như một điều kiện để nhận tiền 
bồi hoàn Medicare. Một số chức vụ theo yêu cầu này—
bao gồm giám đốc y tế và quản lý y tá—thực hiện chức 
năng quản lý nhưng cũng tham gia chăm sóc bệnh 
nhân trực tiếp. Chi phí của những chức vụ này có thể 
không được coi là chi phí cho phép vì các chức vụ đó có 
chức năng quản lý. Mặt khác, các chi phí của các chức 
vụ này có thể được coi là chi phí cho phép vì các chức 
vụ này liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân trực 
tiếp. 
Không Chắc Chắn Cách Các CDC Sẽ Phản Ứng với Dự Luật. 
Chủ sở hữu/nhà điều hành CDC có thể sẽ phản ứng 
với dự luật này bằng cách điều chỉnh hoạt động của 
họ theo cách mà hạn chế, trong phạm vi có thể, ảnh 
hưởng của yêu cầu hồi khấu. Họ có thể thực hiện bất 
cứ hành động nào sau đây:
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• Tăng Chi Phí Cho Phép. Chủ sở hữu/nhà điều hành 
CDC có thể tăng chi phí cho phép, như lương và 
quyền lợi cho nhân viên không thuộc khối quản 
lý, những người chăm sóc bệnh nhân trực tiếp. 
Việc tăng chi phí cho phép sẽ làm tăng hạn mức 
thu nhập, giảm số tiền hồi khấu chưa trả, và có 
thể giúp chủ sở hữu/nhà điều hành CDC ở vị thế 
khả quan hơn so với việc họ để chi phí cho phép 
ở mức hiện tại. Đó là vì số tiền thu nhập mà chủ 
sở hữu/nhà điều hành CDC có thể giữ lại sẽ tăng 
cao hơn chi phí bổ sung (hạn mức thu nhập sẽ 
tăng 115 phần trăm chi phí cho phép bổ sung).

• Giảm Các Chi Phí Khác. Nếu có thể, chủ sở hữu/
nhà điều hành CDC cũng có thể giảm các chi phí 
khác mà không được tính vào việc xác định hạn 
mức thu nhập (như chi phí hành chính). Điều này 
sẽ không làm thay đổi số tiền hồi khấu chưa trả, 
nhưng sẽ cải thiện được lợi nhuận của CDC.

• Tìm Cách Điều Chỉnh Hạn Mức Thu Nhập. · Nếu chủ 
sở hữu/nhà điều hành CDC tin rằng họ không 
thể thu được lợi nhuận hợp lý từ hoạt động của 
họ ngay cả sau khi đã thực hiện điều chỉnh như 
đã nêu trên, họ có thể cố gắng phản đối điều 
khoản hồi khấu tại tòa án để đạt được hạn mức 
thu nhập cao hơn như được nêu trong dự luật. 
Nếu việc phản đối này thành công, một số chủ sở 
hữu/nhà điều hành CDC có thể có hạn mức thu 
nhập cao hơn và sẽ nợ tiền hồi khấu ít hơn trong 
một vài năm.

• Thu Hẹp Quy Mô Hoạt Động. Trong một vài trường 
hợp, chủ sở hữu/nhà điều hành có thể quyết định 
mở ít CDC mới hơn hoặc đóng cửa một số CDC 
nếu tiền hồi khấu theo quy định quá lớn và thu 
nhập bị giảm không thể mang lại đủ lợi nhuận 
đầu tư để mở rộng hoặc duy trì trong thị trường. 
Nếu điều này xảy ra, các nhà cung cấp khác có 
thể cần tham gia để phải đáp ứng nhu cầu lọc 
thận. Những nhà cung cấp khác này có thể hoạt 
động ít hiệu quả hơn (có chi phí cao hơn). Một 
số nhà cung cấp khác có thể được miễn các điều 
khoản của dự luật nếu họ không hoạt động theo 
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giấy phép CDC (ví dụ, bệnh viện). Sẽ khó dự đoán 
những thay đổi rộng hơn trong ngành công 
nghiệp lọc thận. 

TÁC ĐỘNG CỦA QUY ĐỊNH HỒI KHẤU LÊN 
NGUỒN TÀI CHÍNH TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG
Chúng tôi dự đoán rằng nếu CDC không hành động 
phản ứng với dự luật này, tiền hồi khấu có thể phải trả 
có khả năng lên tới vài trăm triệu mỹ kim. Tùy thuộc 
vào các yếu tố được thảo luận ở trên, các điều khoản 
hồi khấu của dự luật này có thể có một số loại tác động 
đến nguồn tài chính tiểu bang và địa phương.
Dự Luật Có Thể Tạo Ra Khoản Tiền Tiết Kiệm Chăm Sóc  
Sức Khỏe Nhân Viên cho Chính Quyền Tiểu Bang và Địa 
Phương . . . Ở mức độ mà CDC trả tiền hồi khấu, chi 
phí chăm sóc sức khỏe nhân viên của chính quyền địa 
phương và tiểu bang có thể giảm. Như đã nêu ở trên, 
dự luật này không cho các bên thanh toán chính phủ 
được nhận tiền hồi khấu. Tuy nhiên, chính quyền tiểu 
bang và địa phương thường hợp đồng với công ty bảo 
hiểm tư nhân để cung cấp bảo hiểm cho nhân viên 
của họ. Là những tổ chức tư nhân, những công ty bảo 
hiểm này có thể đủ điều kiện để nhận tiền hồi khấu 
theo dự luật này. Thậm chí nếu họ không đủ điều kiện 
nhận tiền hồi khấu, họ sẽ vẫn đủ tư cách thương lượng 
mức giá thấp hơn với chủ sở hữu/nhà điều hành CDC. 
Những công ty bảo hiểm này có thể chuyển một  
số hoặc tất cả các khoản tiết kiệm này cho bên chủ 
hãng thuộc chính phủ dưới hình thức giảm phí bảo 
hiểm y tế. 
. . . Hoặc Chi Phí. Mặt khác, như đã nêu trên, các CDC có 
thể phản ứng với dự luật này bằng cách tăng chi phí 
cho phép. Nếu các CDC tăng đủ chi phí cho phép, mức 
giá mà các công ty bảo hiểm y tế thanh toán cho việc 
điều trị lọc thận có thể tăng trên mức mà họ có thể 
có nếu không có dự luật này. Nếu điều này xảy ra, các 
công ty bảo hiểm có thể chuyển một số hoặc tất cả các 
chi phí cao hơn này cho bên chủ hãng thuộc chính phủ 
dưới hình thức tăng phí bảo hiểm y tế.
Áp Lực Chi Phí Medi-Cal Tiểu Bang. Chương trình Medi-Cal 
cũng hợp đồng với các công ty bảo hiểm tư nhân để 

cung cấp bảo hiểm lọc thận cho một số người ghi danh 
của họ. Tương tự như các công ty bảo hiểm y tế mà 
cung cấp bảo hiểm cho nhân viên chính phủ, những 
công ty bảo hiểm tư nhân mà hợp đồng với Medi-Cal 
cũng có thể nhận được tiền hồi khấu (nếu họ được 
xác định là đủ điều kiện) hoặc có thể thương lượng 
để được giảm mức giá với chủ sở hữu/nhà điều hành 
CDC. Một vài hoặc tất cả các khoản tiết kiệm này có thể 
được chuyển qua cho tiểu bang. Tuy nhiên, vì mức giá 
mà những công ty bảo hiểm này thanh toán cho CDC 
khá thấp, các khoản tiết kiệm đó có thể bị giới hạn. 
Mặt khác, nếu các CDC phản ứng với dự luật bằng cách 
tăng chi phí cho phép, chi phí điều trị lọc thận trung 
bình sẽ tăng. Điều này làm tăng áp lực lên mức giá của 
Medi-Cal và có thể làm tăng chi phí tiểu bang.
Thay Đổi Thu Nhập Thuế Tiểu Bang. Trong phạm vi điều 
khoản hồi khấu của dự luật cho phép giảm thu nhập 
thuần của chủ sở hữu/nhà điều hành CDC, dự luật 
này có thể sẽ làm giảm thuế thu nhập mà chủ sở hữu/
nhà điều hành vì lợi nhuận phải trả cho tiểu bang. Thu 
nhập giảm này có thể được bù lại, ở mức độ chưa rõ, 
qua nhiều thay đổi khác về thu nhập tiểu bang. Ví dụ, 
có thể phát sinh thu nhập thuế thu nhập bổ sung nếu 
các CDC phản ứng với dự luật bằng cách tăng chi tiêu 
trên tiền lương nhân viên được cho phép.
Với Tình Trạng Quá Không Chắc Chắn, Tác Động Chung Lên 
Tài Chính Tiểu Bang và Địa Phương Là Không Rõ Ràng. 
Những giải thích khác nhau về các điều khoản của dự 
luật và những phản ứng khác nhau của CDC đối với dự 
luật sẽ dẫn đến những tác động khác nhau cho chính 
quyền tiểu bang và địa phương. Với tình trạng quá 
không chắc chắn về cách thức giải thích dự luật và cách 
các CDC có thể phản ứng, có thể có một mức dao động 
trong tác động thực có thể lên tài chính của chính 
quyền tiểu bang và địa phương.
Tác Động Chung Có Thể Dao Động Từ Tác Động Tích Cực 
Thực với Vài Chục Triệu Mỹ Kim . . . Nếu cuối cùng dự luật 
được giải thích để có một định nghĩa rộng hơn và bao 
hàm hơn về chi phí cho phép, như bằng cách đưa vào 
chi phí cho nhân viên quản lý y tá và giám đốc y khoa, 
số tiền hồi khấu mà chủ sở hữu/nhà điều hành CDC 
phải nộp sẽ nhỏ hơn. Theo giải thích này, có thể chủ 
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sở hữu/nhà điều hành CDC sẽ phản ứng bằng những 
thay đổi tương đối nhỏ trong cấu trúc chi phí của họ. 
Trong trường hợp này, chi phí của chính phủ tiểu bang 
và địa phương cho quyền lợi sức khỏe nhân viên có 
thể giảm đi. Những khoản tiết kiệm này có thể được 
bù vào một phần từ mức giảm thực trong thu nhập 
thuế tiểu bang. Nhìn chung, chúng tôi dự đoán dự luật 
này có thể có tác động tích cực thực sự đến nguồn tài 
chính tiểu bang và địa phương, lên đến vài hàng chục 
triệu mỹ kim mỗi năm trong trường hợp này.
. . . Đến Những Tác Động Tiêu Cực Thực Sự với Hàng Chục 
Triệu Mỹ Kim. Nếu cuối cùng dự luật được giải thích 
có định nghĩa hẹp hơn và hạn chế hơn về chi phí cho 
phép, số tiền hồi khấu mà chủ sở hữu/nhà điều hành 
CDC phải nộp sẽ cao hơn. Theo giải thích này, có thể 
chủ sở hữu/nhà điều hành CDC sẽ phản ứng bằng 
những thay đổi lớn hơn trong cấu trúc chi phí của họ, 
đặc biệt bằng cách tăng chi phí cho phép. Chủ sở hữu/
nhà điều hành CDC cũng có thể tìm cách điều chỉnh 
hạn mức thu nhập hoặc thu hẹp quy mô hoạt động 
tại tiểu bang. Trong trường hợp này, chi phí của chính 
quyền tiểu bang và địa phương cho quyền lợi sức khỏe 
nhân viên và chi phí Medi-Cal tại tiểu bang có thể tăng 
lên. Thu nhập thuế tiểu bang cũng có thể giảm. Nhìn 
chung, chúng tôi dự đoán dự luật này có thể có tác 
động tiêu cực thực sự, lên đến hàng chục triệu mỹ kim 
mỗi năm trong trường hợp này.
Tác Động Tài Chính Tiềm Năng Khác. Các trường hợp nêu 
trên trình bày dự đoán tốt nhất của chúng tôi về mức 
dao động trong tác động tài chính có thể xảy ra của dự 
luật. Tuy nhiên, cũng có thể có các tác động tài chính 
khác. Ví dụ, nếu CDC phản ứng với dự luật bằng cách 
thu hẹp quy mô hoạt động tại tiểu bang, việc tiếp cận 
dịch vụ điều trị lọc thận của một số bệnh nhân lọc thận 

có thể sẽ bị gián đoạn trong một thời gian ngắn. Điều 
này có thể dẫn đến các biến chứng sức khỏe mà có thể 
phải nhập viện. Trong trường hợp bệnh nhân lọc thận 
phải nhập viện thường xuyên hơn do dự luật này, chi 
phí tiểu bang—đặc biệt là của Medi-Cal— có thể tăng 
đáng kể trong thời gian ngắn.

TÁC ĐỘNG HÀNH CHÍNH
Dự luật này quy định trách nhiệm mới với CDPH. 
Chúng tôi ước tính rằng chi phí hằng năm để thực hiện 
những trách nhiệm mới này có thể sẽ không vượt quá 
vài triệu mỹ kim mỗi năm. Dự luật này yêu cầu CDPH 
điều chỉnh phí cấp phép hằng năm mà CDC phải trả 
(hiện tại được ấn định vào khoảng $3,400 mỗi cơ sở) 
để chi trả các chi phí này. Một số chi phí hành chính 
cũng có thể được bù vào từ tiền phạt mà CDC thanh 
toán liên quan đến tiền bồi hoàn hoặc việc không tuân 
thủ yêu cầu báo cáo của dự luật. Số tiền bù vào này 
không được xác định cụ thể.

Truy cập http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/ 
cal-access-resources/measure-contributions/ 

2018-ballot-measure-contribution-totals/ để lấy  
danh sách các ủy ban chủ yếu được hình thành  
để ủng hộ hoặc phản đối dự luật này. Truy cập  

http://www.fppc.ca.gov/transparency/ 
top-contributors/nov-18-gen.html 

để lấy thông tin về 10 nhà đóng góp hàng  
đầu của ủy ban.

Nếu quý vị muốn một bản sao toàn văn dự luật tiểu bang,  
vui lòng gọi cho Tổng Thư Ký Liên Bang tại (800) 339-8163 

hoặc quý vị có thể gửi email cho vigfeedback@sos.ca.gov  
và một bản sao sẽ được gửi cho quý vị miễn phí  

qua đường bưu điện.
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DỰ LUẬT QUY ĐỊNH SỐ TIỀN MÀ NHỮNG PHÒNG KHÁM LỌC THẬN 
NGOẠI TRÚ TÍNH ĐỐI VỚI VIỆC ĐIỀU TRỊ LỌC THẬN.  
ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.8

★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 8  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 8  ★
Người ủng hộ dự luật này đang cố gắng đánh lừa cử tri. Dự luật này 
thiếu sót và đầy nguy hiểm. Đây là những sự thật.
Dự Luật 8 bị hàng nghìn chuyên gia chăm sóc sức khỏe và bệnh 
nhân lọc thận trên toàn California phản đối, bao gồm Hiệp Hội Y Tá 
Hoa Kỳ/California, Hiệp Hội Y Khoa California và Đại Học Bác Sĩ Cấp 
Cứu Hoa Kỳ, Chi Nhánh California, vì nó gây nguy hiểm cho việc tiếp 
cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 66,000 bệnh nhân cần lọc thận 
để tiếp tục sống.
“Việc lỡ chỉ một buổi lọc thận có thể khiến bệnh nhân lọc thận mất  
mạng. Bằng cách hạn chế quyền tiếp cận chăm sóc lọc, máu, Dự Luật 
8 đã gây nguy hiểm cho tính mạng của các bệnh nhân.”—Theodore 
M. Mazer, M.D., Chủ Tịch, Hiệp Hội Y Khoa California, đại diện cho 
43,000 bác sĩ
PHÒNG KHÁM LỌC THẬN CALIFORNIA XẾP HẠNG CAO NHẤT TẠI 
QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC
Phòng khám lọc thận California được quản lý bởi cấp tiểu bang 
và liên bang. Theo nhà điều hành liên bang, các phòng khám tại 
California hoạt động tốt hơn các tiểu bang khác về chất lượng lâm 
sàng và sự hài lòng của bệnh nhân.
DỰ LUẬT 8 SẼ BUỘC CÁC PHÒNG KHÁM LỌC THẬN CỘNG ĐỒNG 
PHẢI CẮT GIẢM DỊCH VỤ VÀ ĐÓNG CỬA—GÂY NGUY HIỂM CHO 
BỆNH NHÂN

Một phân tích độc lập của cựu Phân Tích Viên Lập Pháp của 
California nhận thấy rằng theo Dự Luật 8, 83% phòng khám lọc thận 
sẽ hoạt động lỗ vốn. Thực tế này buộc hàng trăm phòng khám phải 
thu hẹp hoạt động hoặc đóng cửa.
DỰ LUẬT 8 CÓ THỂ LÀM NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ NGƯỜI ĐÓNG THUẾ 
TỐN HÀNG TRĂM TRIỆU MỖI NĂM
Dự Luật 8 giới hạn số tiền các công ty bảo hiểm trả cho dịch vụ chăm 
sóc lọc thận. Nhưng KHÔNG GÌ trong Dự Luật 8 yêu cầu các công ty 
bảo hiểm phải chuyển BẤT KỲ khoản tiết kiệm nào cho người tiêu 
dùng. Thực tế, Dự Luật 8 có thể TĂNG CHI PHÍ lên hàng trăm triệu 
mỗi năm cho người đóng thuế bằng các buộc bệnh nhân lọc thận 
phải vào những bệnh viện và phòng cấp cứu có chi phí cao hơn, vắt 
kiệt các phòng cấp cứu (Emergency Room, ER) vốn đã quá đông.
Vui lòng đồng hành với bác sĩ, y tá và bệnh nhân.
BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 8. DỰ LUẬT NÀY THẬT NGUY HIỂM
www.NoProp8.com
PHILLIP BAUTISTA, RN, Chủ Tịch
Hiệp Hội Y Tá Hoa Kỳ/California
TERRY RICO, Bệnh Nhân Lọc Thận
THEODORE M. MAZER, MD, Chủ Tịch
Hiệp Hội Y Khoa California

BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 8—ĐỊNH GIÁ CÔNG BẰNG ĐỐI VỚI HOẠT 
ĐỘNG LỌC THẬN
Lọc thận là biện pháp điều trị cứu sống bệnh nhân suy thận, trong 
đó máu được lấy ra, làm sạch và sau đó được đưa trở lại cơ thể bệnh 
nhân. Bệnh nhân lọc thận nên ở trong môi trường sạch và vô trùng 
trong quá trình điều trị, nhưng những nhà cung cấp dịch vụ lọc thận 
lớn, mà kiếm được hàng tỉ bằng cách thu tiền từ bệnh nhân nặng 
lến đến $150,000 mỗi năm, sẽ không đầu tư đủ cho hệ thống vệ sinh 
cơ bản. Vết máu, gián và phòng tắm dơ bẩn đều được báo cáo tại 
phòng khám lọc thận, và tính mạng bệnh nhân gặp rủi ro do tiếp 
xúc với những bệnh nhiễm trùng và bệnh nguy hiểm. Những mức 
giá cao này làm tăng chi phí chăm sóc sức khỏe cho tất cả người dân 
California. DỰ LUẬT 8 sẽ yêu cầu các công ty phải hoàn trả lợi nhuận 
vượt mức mà họ không dùng để cải thiện dịch vụ chăm sóc bệnh 
nhân lọc thận.
CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG THU PHÍ QUÁ CAO VỚI BỆNH NHÂN 
Công ty lọc thận lớn nhất của California tính các khoản phí cho  
bệnh nhân lên đến 350% trên mức chi phí chăm sóc thực tế, hoặc 
lên đến $150,000 mỗi năm. DỰ LUẬT 8 sẽ cung cấp những ưu đãi 
mạnh mẽ cho các công ty lọc thận để giảm chi phí và cải thiện chất 
lượng chăm sóc bệnh nhân, giúp bệnh nhân được ưu tiên ở mọi nơi, 
điều này đặc biệt quan trọng với các cộng đồng thu nhập thấp và 
thiểu số.
CHI PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE THẤP HƠN CHO MỌI NGƯỜI
Vì bệnh nhân lọc thận thường phải trả các khoản phí khổng lồ để 

được điều trị cứu sống, các công ty bảo hiểm buộc phải chuyển các 
chi phí đó cho người mua bảo hiểm, tăng chi phí chăm sóc sức  
khỏe cho mọi người dân California. Theo báo cáo của Blue Shield  
of California, một công ty bảo hiểm, phải dùng chí phí của 3,800 
người mua bảo hiểm để bù vào chi phí cho một bệnh nhân lọc thận.  
DỰ LUẬT 8 sẽ giúp giảm chi phí chăm sóc sức khỏe của mọi người 
dân California.
ĐƯỢC ỦNG HỘ BỞI MỘT LIÊN ĐOÀN RỘNG LỚN
Dialysis Advocates, LLC • Californians for Disability Rights • CalPERS 
• Hội Người Cao Niên California • Nghiệp Đoàn Quốc Tế Nhân Viên 
Dịch Vụ California • Liên Đoàn Cựu Chiến Binh Thiểu Số California  
• và nhiều hơn nữa . . .
ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CHO BỆNH NHÂN 
Chúng ta nên bầu “CÓ”cho Dự Luật 8 và yêu cầu các công ty lọc  
thận ưu tiên điều trị cứu sống bệnh nhân hơn là ưu tiên lợi nhuận 
doanh nghiệp.
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 8
Tìm hiểu thêm về DỰ LUẬT 8 sẽ giúp cải thiện dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe cho người dân California tại www.YESonProp8.com
TANGI FOSTER, Bệnh Nhân Lọc Thận
GARY PASSMORE, Chủ Tịch
Hội Người Cao Niên California
NANCY BRASMER, Chủ Tịch
Liên Minh Người Mỹ Về Hưu California
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QUY ĐỊNH SỐ TIỀN MÀ NHỮNG PHÒNG KHÁM LỌC THẬN 
NGOẠI TRÚ TÍNH ĐỐI VỚI VIỆC ĐIỀU TRỊ LỌC THẬN.  

ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT

8
★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 8  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 8  ★
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 8 ĐỂ CẢI THIỆN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE TẠI CALIFORNIA.
CÁC DOANH NGHIỆP LỌC THẬN CẮT XÉN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ 
GÂY NGUY HIỂM CHO BỆNH NHÂN
Bệnh nhân suy thận thường phải được lọc thận ba lần một tuần, 
khi máu được lấy ra khỏi cơ thể, làm sạch và được đưa trở lại cơ thể 
bệnh nhân. Bệnh nhân và người chăm sóc báo cáo các điều kiện 
không an toàn tại phòng khám lọc thận, bao gồm thiếu nhân viên và 
vệ sinh kém chất lượng, điều này có thể khiến bệnh nhân bị nguy cơ 
nhiễm trùng đe dọa tính mạng.
“Khi tôi bắt đầu lọc thận, tôi không ngờ rằng tôi phải lo lắng về 
phòng khám mà có nghĩa vụ chăm sóc sức khỏe cho tôi. Tôi thấy 
những con bọ bò trong những miếng nhựa bọc các bóng đèn trên 
trần nhà. Tôi đã phải gọi phòng y tế nhiều lần để báo cáo về những 
con gián, vết máu và tình trạng thiếu vệ sinh.”—Tangi Foster,  
Bệnh Nhân Lọc Thận
Truy cập www.Yes0n8.com để đọc các phần nhận xét trực tiếp của 
bệnh nhân lọc thận.
CÔNG TY LỌC THẬN THU LỢI NHUẬN KHỔNG LỒ NHỜ VÀO CÁC CHI 
PHÍ CỦA BỆNH NHÂN
Công ty lọc thận hoạt động vì lợi nhuận thu về hàng tỉ lợi nhuận 
trong khi các phòng khám tại các cộng đồng dễ tổn thương bị cắt 

giảm quy mô và thỉnh thoảng không có bác sĩ tại chỗ.
DỰ LUẬT 8 khiến các công ty lọc thận phải đầu tư một số lợi nhuận 
đó để cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân, điều mà đặc biệt 
cần thiết ở các cộng đồng thu nhập thấp.
TÌNH TRẠNG THU PHÍ QUÁ CAO LÀM TĂNG CHI PHÍ CHO TẤT CẢ 
CHÚNG TA
Các công ty lọc thận ghi chi phí chăm sóc cho một số bệnh nhân cao 
hơn khoảng 350%, một khoản chi phí mà các công ty bảo hiểm thu 
về và chuyển qua cho người được bảo hiểm trên toàn California.
Các mức giá cao của họ khiến dịch vụ chăm sóc sức khỏe trở nên đắt 
đỏ hơn đối với tất cả chúng ta.
Đảng Dân chủ California, cựu chiến binh, người ủng hộ dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe và nhà lãnh đạo tôn giáo đều ủng hộ phiếu bầu 
CÓ CHO DỰ LUẬT 8.
Đã đến lúc các công ty Lọc Thận ưu tiên việc chăm sóc sức khỏe 
bệnh nhân hơn là quan tâm đến lợi nhuận của mình.
GUADALUPE TELLEZ, Y Tá Lọc Thận Có Đăng Ký
PASTOR WILLIAM D. SMART, JR.
Hội Nghị Lãnh Đạo Cơ Đốc Giáo Miền Nam của Miền Nam California
TANGI FOSTER, Bệnh Nhân Lọc Thận

DỰ LUẬT 8 GÂY RỦI RO CHO NHỮNG BỆNH NHÂN LỌC THẬN DỄ  
TỔN THƯƠNG
Hiệp Hội Y Yá Hoa Kỳ/California, Hiệp Hội Y Khoa California và Đại Học 
Bác Sĩ Cấp Cứu Hoa Kỳ, Chi Nhánh California, và những người bảo 
vệ bệnh nhân đều PHẢN ĐỐI Dự Luật 8 vì nó gây nguy hiểm cho việc 
tiếp cận chăm sóc điều trị của 66,000 bệnh nhân tại California, những 
người cần được điều trị lọc thận thường xuyên để tiếp tục sống.
“Những bệnh nhân lọc thận bị suy thận và rất yếu. Họ cần được lọc thận 
ba lần một tuần, bốn giờ một lần để thực hiện chức năng của thận là 
loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể. Những bệnh nhân này không thể sống 
sót nếu không được điều trị thường xuyên. Dự Luật 8 gây nguy hiểm khi 
làm giảm sự tiếp cận dịch vụ chăm sóc điều trị và đưa người bệnh dễ tổn 
thương vào tình thế nguy hiểm hơn.”—Phillip Bautista, BSN, RN, PHN, 
Chủ Tịch, Hiệp Hội Y Tá Hoa Kỳ/California
DỰ LUẬT 8 SẼ BUỘC CÁC PHÒNG KHÁM LỌC THẬN CỘNG ĐỒNG CẮT GIẢM 
DỊCH VỤ HOẶC ĐÓNG CỬA
Dự Luật 8 hạn chế quá mức số tiền mà công ty bảo hiểm phải thanh 
toán cho dịch vụ điều trị lọc thận. Những hạn chế độc đoán này sẽ 
không chi trả cho các chi phí chăm sóc sức khỏe thực tế.
Trong thực tế, một phân tích độc lập của cựu Phân Tích Viên Lập 
Pháp California kết luận rằng Dự Luật 8 sẽ khiến cho 83% phòng 
khám lọc thận hoạt động lỗ vốn. Điều đó buộc hàng trăm phòng 
khám phải giảm quy mô hoạt động hoặc đóng cửa, gây nguy hiểm 
cho bệnh nhân.
Nếu không đến các phòng khám cộng đồng, bệnh nhân sẽ phải di 
chuyển những quãng đường dài, bỏ lỡ các đợt điều trị và cuối cùng 
phải đến phòng cấp cứu.
BÁC SĨ, Y TÁ VÀ NHỮNG NGƯỜI BẢO VỆ BỆNH NHÂN ĐỀU PHẢN ĐỐI DỰ 
LUẬT 8
“Việc lỡ chỉ một buổi lọc thận có thể khiến bệnh nhân lọc thận mất mạng. 
Bằng cách hạn chế quyền tiếp cận chăm sóc lọc, máu, dự luật này đã 
gây nguy hiểm cho tính mạng của các bệnh nhân.”—Bác Sĩ Theodore 
M. Mazer, M.D., Chủ Tịch, Hiệp Hội Y Khoa California, đại diện cho 
43,000 bác sĩ
“Là bác sĩ cấp cứu, chúng tôi thường xuyên điều trị cho bệnh nhân lọc 
thận khi phải họ đến phòng cấp cứu do bị lỡ buổi lọc thận hoặc do các 
biến chứng suy thận. Dự luật này sẽ làm tăng nguy cơ gây ra biến chứng 
đe dọa sự sống cho những bệnh nhân rất dễ tổn thương này.”— 

Bác sĩ Aimee Moulin, Chủ Tịch, Đại Học Y Cấp Cứu Hoa Kỳ,  
Chi Nhánh California.
DỰ LUẬT 8 LÀM TỔN THƯƠNG NHỮNG CỘNG ĐỒNG CHỊU THIỆT THÒI 
MỘT CÁCH KHÔNG CHÍNH ĐÁNG
Dự Luật 8 bị phản đối bởi Hiệp Hội Quốc Gia vì Sự Tiến Bộ của Người 
Da Màu (National Association for the Advancement of Colored People, 
NAACP) California và Hiệp Hội Y Khoa Quốc Gia Cho Người Gốc Tây 
Ban Nha vì nó sẽ gây ra những tác động không đáng đáng cho bệnh 
nhân thuộc cộng đồng chịu thiệt thòi có nguy cơ suy thận cao hơn.
DỰ LUẬT 8 LÀM TĂNG CHI PHÍ LÊN HÀNG TRĂM TRIỆU MỖI NĂM CHO TẤT 
CẢ NGƯỜI DÂN CALIFORNIA
Khi phòng khám đóng cửa, bệnh nhân lọc thận phải đến ER nơi mà 
chi phí chăm sóc sức khỏe đắt đỏ hơn. Theo cựu Phân Tích Viên Lập 
Pháp, dự luật này sẽ làm tăng chi phí mà người nộp thuế phải nộp, 
khoảng $300 triệu mỗi năm.
CHẤT LƯỢNG LỌC THẬN TẠI CALIFORNIA XẾP HẠNG CAO NHẤT CẢ NƯỚC
Các phòng khám lọc thận tại California được quản lý bởi các nhà 
quản lý cấp liên bang và tiểu bang mà sẽ cung cấp báo cáo chất 
lượng về mỗi cơ sở. Theo các Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & 
Medicaid liên bang, các phòng khám tại California hoạt động tốt hơn 
các tiểu bang khác về chất lượng lâm sàng và sự hài lòng của bệnh 
nhân. Dự luật này không có nghĩa gì khi điều trị chăm sóc lọc thận 
tại California được quản lý chặt chẽ và cứu sống bệnh nhân.
DỰ LUẬT 8 CAN THIỆP VÀO BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN
Bầu KHÔNG cho Dự Luật 8 và hãy để những quyết định y khoa phức 
tạp về lọc thận cho bác sĩ và bệnh nhân quyết định.
DỰ LUẬT 8 THẬT NGUY HIỂM. BẦU KHÔNG.
Hãy cùng bác sĩ, y tá, người bảo vệ bệnh nhân phản đối dự luật nguy 
hiểm này, dự luật gây rủi ro cho bệnh nhân lọc thận dễ tổn thương. 
www.NoProp8.com
PHILLIP BAUTISTA, RN, Chủ Tịch
Hiệp Hội Y Tá Hoa Kỳ/California
THEODORE M. MAZER, MD, Chủ Tịch
Hiệp Hội Y Khoa California
AIMEE MOULIN, MD, Chủ Tịch
Đại Học Bác Sĩ Cấp Cứu Hoa Kỳ,  
Chi Nhánh California

Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào. Tranh Luận | 55



56 | 

Vào ngày 18 tháng Bảy, 2018, Dự Luật 9 đã  
được loại ra khỏi lá phiếu theo yêu cầu của  

Tòa Án Tối Cao California.
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DỰ LUẬT MỞ RỘNG THẨM QUYỀN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ 
BAN HÀNH QUYỀN KIỂM SOÁT TIỀN THUÊ NHÀ ĐỐI VỚI NHÀ Ở.
ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.10

PHẦN TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  T Ổ N G  C H Ư Ở N G  L Ý

THÔNG TIN CƠ SỞ
Giá Thuê Nhà Cao Ở California. Người thuê nhà tại California 
thường trả tiền thuê nhà cao hơn 50 phần trăm so với 
người thuê nhà ở các tiểu bang khác. Tại một vài khu vực 
của tiểu bang, giá thuê nhà thậm chí còn cao gấp đôi so 
với giá trung bình của quốc gia. Giá thuê nhà ở California 
cao vì tiểu bang này không có đủ nhà ở cho người muốn 
sống ở đây. Những người muốn sống ở đây phải cạnh 
tranh về nhà ở, làm cho tiền thuê nhà tăng lên. 
Một Số Thành Phố Có Luật Kiểm Soát Tiền Thuê Nhà. Một 
số thành phố tại California—bao gồm Los Angeles, 
San Francisco, và San Jose —có luật giới hạn mức tăng 
tiền thuê nhà đối với chủ nhà sau mỗi năm. Những luật 
này thường được gọi là quyền kiểm soát tiền thuê nhà. 
Khoảng một phần năm người dân California sống tại 
thành phố được kiểm soát tiền thuê nhà. Hội đồng giá 
thuê nhà địa phương quản lý việc kiểm soát tiền thuê 
nhà. Những hội đồng này được cấp quỹ thông qua lệ phí 
từ chủ nhà. 
Quyết Định của Tòa Án Giới Hạn Quyền Kiểm Soát Tiền Thuê 
Nhà Tại Địa Phương. Tòa án đã quy định rằng luật kiểm 
soát tiền thuê phải cho phép chủ nhà nhận được “mức 
lợi tức công bằng”. Điều này nghĩa là chủ nhà phải được 
phép tăng tiền thuê nhà đủ để nhận được lợi nhuận 
trong năm.
Luật Pháp Tiểu Bang Giới Hạn Quyền Kiểm Soát Tiền Thuê Nhà 
Tại Địa Phương. Một luật tiểu bang, được gọi là Đạo Luật 
Cho Thuê Nhà Costa-Hawkins (Costa-Hawkins Rental 

Housing Act) (Costa-Hawkins), giới hạn luật kiểm soát 
tiền thuê nhà tại địa phương. Costa-Hawkins đưa ra ba 
giới hạn chính. Thứ nhất, quyền kiểm soát tiền thuê nhà 
không thể áp dụng cho bất cứ ngôi nhà một gia đình. 
Thứ hai, quyền kiểm soát tiền thuê nhà không bao giờ có 
thể áp dụng cho những ngôi nhà mới xây xong vào hoặc 
sau ngày 1 tháng Hai, 1995. Thứ ba, luật kiểm soát tiền 
thuê nhà không thể cho chủ nhà biết số tiền mà họ có thể 
tính với một người thuê nhà lần đầu dọn vào. 
Thu Nhập Thuế của Chính Quyền Tiểu Bang và Địa Phương. 
Ba loại thuế là nguồn thu nhập thuế lớn nhất của chính 
quyền tiểu bang và địa phương tại California. Tiểu bang 
thu thuế thu nhập cá nhân với thu nhập—bao gồm cả 
tiền thuê nhà mà chủ nhà thu được—kiếm được trong 
phạm vi tiểu bang. Chính quyền địa phương thu thuế tài 
sản đối với chủ bất động sản dựa vào giá trị bất động sản 
của họ. Chính quyền địa phương và tiểu bang thu thuế 
bán hàng đối với hoạt động bán lẻ hàng hóa. 

KIẾN NGHỊ
Bãi Bỏ Costa-Hawkins. Dự luật này bãi bỏ các giới hạn đối 
với luật kiểm soát tiền thuê nhà trong Costa-Hawkins. 
Theo dự luật này, các thành phố và quận có thể điều chỉnh 
giá thuê nhà cho bất cứ căn nhà nào. Họ cũng có thể giới 
hạn số tiền thuê nhà mà chủ nhà có thể tăng khi một 
người thuê mới chuyển vào. Bản thân dự luật này không 
làm thay đổi gì đối với luật kiểm soát tiền thuê nhà tại địa 
phương. Với một số ngoại lệ, thành phố và quận sẽ phải 
hành động riêng lẻ để thay đổi luật địa phương của mình. 

• Bãi bỏ luật tiểu bang mà hiện hạn chế phạm vi chính 
sách kiểm soát tiền thuê nhà mà các thành phố và khu 
vực thẩm quyền địa phương khác có thể áp đặt.

• Cho phép các chính sách mà sẽ hạn chế mức giá thuê 
nhà mà chủ nhà có thể tính với người thuê nhà mới, 
việc xây dựng mới và nhà một hộ gia đình.

• Theo luật California, quy định rằng những chính sách 
kiểm soát tiền thuê nhà có thể không xâm phạm 
quyền của chủ cho thuê nhà đối với lợi tức tài chính 
công bằng trên bất động sản cho thuê của họ.

TÓM LƯỢC PHẦN ƯỚC TÍNH CỦA PHÂN TÍCH 
VIÊN LẬP PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH THỰC 
LÊN CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
• Mức giảm thực trong thu nhập của tiểu bang và địa 

phương có thể ở mức hàng chục triệu mỹ kim mỗi 
năm trong thời hạn lâu dài. Tùy vào những hành động 
của các cộng đồng địa phương, những tổn thất trong 
thu nhập có thể ít hơn hoặc nhiều hơn rất nhiều.

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy trên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại  
http://voterguide.sos.ca.gov.
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PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP  T I Ế P  T H E O

Yêu Cầu Mức Lợi Nhuận Công Bằng. Dự luật này quy định 
rằng luật kiểm soát tiền thuê nhà mang lại lợi nhuận 
công bằng cho chủ nhà. Dự luật này đưa kết quả quyết 
định của tòa án trước đây vào luật tiểu bang. 

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
Ảnh Hưởng Kinh Tế. Nếu các cộng đồng phản ứng với dự 
luật này bằng cách mở rộng luật kiểm soát tiền thuê nhà, 
nó có thể dẫn đến một số tác động kinh tế. Những ảnh 
hưởng có thể xảy ra nhiều nhất là:

• Để tránh quy chế tiền thuê nhà, một số chủ nhà sẽ 
bán nhà cho thuê của họ cho chủ sở hữu mới mà sẽ 
sống ở đó. 

• Giá trị nhà ở cho thuê sẽ giảm vì các chủ nhà không 
muốn thanh toán nhiều tiền cho những bất động 
sản này. 

• Một số người thuê nhà sẽ trả tiền thuê nhà ít hơn 
và một số chủ nhà sẽ nhận được ít lợi nhuận hơn từ 
tiền thuê nhà.

• Một số người thuê nhà sẽ chuyển nhà ít thường 
xuyên hơn. 

Những tác động này sẽ phụ thuộc vào số lượng cộng 
đồng thông qua luật mới, số lượng bất động sản chịu 
ảnh hưởng và số tiền thuê nhà được giới hạn. Ở một số 
cộng đồng, cử tri đã đề xuất mở rộng quyền kiểm soát 
tiền thuê nhà nếu dự luật này được thông qua. Nếu 
nhiều địa phương đã ban hành quy chế tiền thuê chặt 
chẽ, những ảnh hưởng kinh tế khác (như tác động về việc 
xây dựng nhà ở) có thể xảy ra.
Thay Đổi trong Thu Nhập Tiểu Bang và Địa Phương. Ảnh 
hưởng kinh tế của dự luật này sẽ tác động đến thu nhập 
thuế bất động sản, thuế bán hàng và thuế thu nhập. 
Những tác động lớn nhất và có khả năng xảy ra nhiều 
nhất là: 

• Giảm Tiền Thuế Bất Động Sản Do Chủ Nhà Trả. Việc 
giảm giá trị bất động sản cho thuê qua nhiều năm 
sẽ dẫn đến việc giảm tiền thuế bất động sản mà 
chủ của những bất động sản đó thanh toán. 

• Tăng Tiền Thuế Tiêu Thụ Do Người Thuê Nhà Trả. Những 
người thuê nhà mà trả tiền thuê nhà ít hơn sẽ sử 
dụng một số khoản tiết kiệm của mình để mua 
hàng hóa chịu thuế. 

• Thay Đổi trong Thuế Thu Nhập Do Chủ Nhà Trả. Tiền 
thuế thu nhập mà chủ nhà trả sẽ bị thay đổi theo 
một số cách. Một số chủ nhà sẽ giảm thu nhập từ 

việc cho thuê nhà. Điều này sẽ làm giảm tiền thuế 
thu nhập của họ. Mặt khác, theo thời gian, chủ nhà 
sẽ trả ít tiền hơn để mua bất động sản cho thuê. 
Điều này làm giảm chi phí mà họ có thể khai để 
giảm tiền thuế thu nhập của họ (như tiền lãi thế 
chấp, thuế bất động sản và khấu hao). Điều này sẽ 
làm tăng tiền thuế thu nhập của họ. Tác động thực 
của dự luật này đối với thuế thu nhập do chủ nhà 
trả trong thời gian dài không được xác định rõ ràng. 

Nhìn chung, dự luật này có thể sẽ làm giảm thu nhập 
tiểu bang và địa phương trong thời gian dài do tác động 
lớn nhất lên thuế bất động sản. Khoản tổn thất thu nhập 
sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố, quan trọng nhất chính là 
cách các cộng đồng phản ứng với dự luật này. Nếu một 
vài cộng đồng mở rộng quyền kiểm soát tiền thuê nhà 
để chi phối hầu hết các nhà cho thuê trong cộng đồng, 
khoản tổn thất thu nhập có thể là hàng chục triệu mỹ kim 
mỗi năm. Nếu vài cộng đồng thực hiện thay đổi, tổn thất 
thu nhập sẽ không đáng kể. Nếu nhiều cộng đồng cùng 
thông qua quyền kiểm soát tiền thuê nhà chặt chẽ, khoản 
tổn thất thu nhập có thể là hàng trăm triệu mỹ kim mỗi 
năm. 
Chi Phí Chính Quyền Địa Phương Tăng Lên. Nếu các thành 
phố hoặc quận thiết lập luật kiểm soát tiền thuê nhà mới 
hoặc mở rộng luật kiểm soát tiền thuê nhà hiện hành, 
hội đồng giá thuê nhà địa phương sẽ phải đối mặt các 
khoản tăng chi phí quản lý và hành chính. Tùy thuộc vào 
lựa chọn của chính quyền địa phương, những chi phí này 
có thể giao động từ rất ít đến hàng chục triệu mỹ kim mỗi 
năm. Các chi phí này có thể được thanh toán từ lệ phí thu 
được từ chủ nhà cho thuê.

Truy cập http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/ 
cal-access-resources/measure-contributions/ 

2018-ballot-measure-contribution-totals/ để lấy  
danh sách các ủy ban chủ yếu được hình thành  
để ủng hộ hoặc phản đối dự luật này. Truy cập  

http://www.fppc.ca.gov/transparency/ 
top-contributors/nov-18-gen.html 

để lấy thông tin về 10 nhà đóng góp hàng  
đầu của ủy ban.

Nếu quý vị muốn một bản sao toàn văn dự luật tiểu bang,  
vui lòng gọi cho Tổng Thư Ký Liên Bang tại (800) 339-8163 

hoặc quý vị có thể gửi email cho vigfeedback@sos.ca.gov  
và một bản sao sẽ được gửi cho quý vị miễn phí  

qua đường bưu điện.

MỞ RỘNG THẨM QUYỀN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ  
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★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 10  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 10  ★
DỰ LUẬT 10 SẼ LÀM CHO KHỦNG HOẢNG NHÀ Ở TRẦM TRỌNG HƠN, 
KHÔNG CẢI THIỆN
Những người ủng hộ Dự Luật 10 muốn quý vị tin rằng nó sẽ giải 
quyết được cuộc khủng hoảng nhà ở của chúng ta “một cách thần kỳ”, 
nhưng dự luật này sai sót tệ hại và sẽ chỉ khiến cuộc khủng hoảng nhà 
ở trở nên trầm trọng hơn. Dự Luật 10:
• Cho phép quản lý các ngôi nhà một gia đình
• Trao quyền quyết định nhà ở cho các quan chức
• Trao cho 539 hội đồng quản lý giá thuê quyền thêm các loại lệ phí 

vào tiền thuê nhà
• Đẩy người đóng thuế vào tình thế rủi ro với hàng triệu mỹ kim chi 

phí pháp lý
• Thêm hàng chục triệu mỹ kim vào các khoản chi phí mới cho chính 

quyền địa phương
CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO NHÀ Ở CÓ GIÁ HỢP LÝ ĐỒNG Ý: BẦU KHÔNG CHO 
DỰ LUẬT 10
“Dự Luật 10 ngăn cản bất cứ giải pháp nhà ở trên toàn tiểu bang trong 
tương lai và làm vô hiệu hóa cơ quan lập pháp và thống đốc, không cho  
họ thông qua các biện pháp bảo vệ người thuê nhà.”—Alice Huffman,  
Chủ Tịch, Hội Nghị NAACP Tiểu Bang California 
“Dự Luật 10 không làm gì để xây nhà ở mới với giá cả hợp lý mà các 
gia đình rất cần.”—John Gamboa, Nhà Đồng Sáng Lập, The Two 
Hundred—liên minh hơn 200 nhà lãnh đạo công lý xã hội
“Theo Dự Luật 10, các hộ gia đình đang tìm kiếm nhà ở giá cả hợp lý thậm 
chí sẽ có ít lựa chọn hơn và đối mặt với ngày càng nhiều lựa chọn nhà ở 

đắt hơn.”—Robert Apodaca, Giám Đốc Điều Hành, Lá Phiếu Người La 
Tinh Hợp Nhất
“Đối với người cao niên sống dựa vào thu nhập An Sinh Xã Hội và thu nhập 
cố định, Dự Luật 10 có thể sẽ là tai họa.”—Marilyn H. Markham, Thành 
Viên Hội Đồng, Hiệp Hội Người Bảo Vệ Người Cao Niên California
“Dự Luật 10 cho phép quan chức nói với chủ nhà những gì mà họ có thể 
làm và không thể làm với ngôi nhà của chủ nhà.”—Stephen White, Chủ 
Tịch, Hiệp Hội NHÂN VIÊN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN California
“Dự Luật 10 sẽ cho phép các quan chức không được bầu áp đặt các lệ  
phí lên mọi nhà ở, bao gồm cả những ngôi nhà một gia đình, mà không 
cần bất kỳ lá phiếu nào của người dân hay của cơ quan được bầu tại  
địa phương.”—Jon Coupal, Chủ Tịch, Hiệp Hội Người Đóng Thuế 
Howard Jarvis
Hãy cùng những người độc lập, Đảng Viên Đảng Dân Chủ, Đảng Viên 
Đảng Cộng Hòa, người thuê nhà và chủ nhà, người cao niên, người 
đóng thuế và các cộng đồng thiểu số bầu KHÔNG cho Dự Luật 10!
ALICE A. HUFFMAN, Chủ Tịch
Hội Nghị Tiểu Bang California của Hiệp Hội Quốc Gia vì Sự Tiến Bộ của 
Người Da Màu (National Association for the Advancement of Colored 
People, NAACP)
BETTY JO TOCCOLI, Chủ Tịch
Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ California
MARILYN MARKHAM, Thành Viên Hội Đồng
Liên Đoàn Người Ủng Hộ Người Cao Niên California

Giá thuê nhà quá cao! Việc bầu CÓ cho Dự Luật 10 sẽ giúp cộng đồng 
địa phương của chúng ta tự do quyết định những biện pháp bảo 
vệ kiểm soát tiền thuê nhà nào là cần thiết, nếu có, để vượt qua đợt 
khủng hoảng nhà ở này. Dự Luật MƯỜI bảo vệ NGƯỜI thuê nhà.
Quá nhiều gia đình phải chi quá nửa thu nhập của mình cho nhà ở. 
Thật không thể chấp nhận được. Cuộc sống kiểu kiếm được bao nhiêu 
phải chi tiêu hết bấy nhiêu có nghĩa là thật khó cho các gia đình này 
kiếm đủ tiền để sống, có rất ít tiền hơn dành cho trường hợp khẩn 
cấp. Người cao niên sống dựa vào thu nhập cố định có ít tiền hơn 
để chi tiêu cho thực phẩn và thuốc men. Nhiều người mà nên là nền 
tảng cho cộng đồng địa phương của chúng ta như —giáo viên, y tá và 
lính cứu hỏa—buộc phải chuyển đi nơi cách xa cộng đồng mà họ làm 
việc chỉ vì chủ tập đoàn tăng giá thuê gấp đôi và thậm chí là gấp ba. 
Với quá nhiều gia đình gặp khó khăn, nhiều gia đình phải dọn ra khỏi 
California, bỏ việc, người thân và trường học. Tệ hơn nữa, nhiều người 
buộc phải trở thành người vô gia cư và sống trên đường phố. Với mức 
tăng tiền thuê 5%, có thêm 2,000 người buộc phải rời khỏi ngôi nhà 
của mình—một tai họa cho họ và thậm chí California phải đối phó với 
vấn đề vô gia cư thậm chí tệ hơn. 
Việc bầu CÓ cho Dự Luật 10 sẽ cho phép các thành phố mà cần thông 
qua các luật hạn chế việc tăng tiền thuê. Dự Luật 10 KHÔNG ủy quyền 
việc kiểm soát giá thuê. Dự luật này KHÔNG ép buộc bất kỳ cộng đồng 
nào phải áp dụng các dự luật kiểm soát giá thuê mà không có lợi cho 
tình hình nhà ở của họ. Dự luật này KHÔNG ép buộc bất kỳ giải pháp-
một-áp-dụng-cho-tất-cả tại bất kỳ thành phố nào. Thay vào đó, Dự 
Luật 10 cho phép các cộng đồng mà đang vật lộn với chi phí thuê nhà 
tăng vọt có thể giới hạn mức tăng tiền thuê nhà hằng năm. Các cộng 
đồng được tự do để mang đến sự công bằng hơn cho vấn đề nhà ở, 
bảo đảm rằng người thuê nhà được bảo vệ trước các mức tăng giá 
thuê nhà quá cao, mà vẫn bảo đảm rằng chủ nhà vẫn nhận được mức 
lợi nhuận công bằng với các mức tăng hợp lý hằng năm.

Cử tri đã nghe rất nhiều tranh luận khó hiểu về đề xuất 10. Đừng tin 
những công kích đó. Các công ty trên Phố Wall như Donald Trump-kết 
hợp với Blackstone đã chi hàng triệu mỹ kim để đấu tranh với dự luật 
này vì họ rất lo lắng rằng dự luật này sẽ làm giảm những khoản lợi 
nhuận kếch xù mà họ thu được từ hàng ngàn ngôi nhà bị xiết nợ mà 
họ mua. Họ không quan tâm đến việc các gia đình California đang vô 
cùng khó khăn khi giá thuê cao. Đã đến lúc đấu tranh ỦNG HỘ những 
ngôi nhà giá hợp lý và chống lại các nhà tỉ phú phố Wall cùng doanh 
nghiệp cho thuê nhà bằng cách bầu CÓ cho Dự Luật 10. 
Dự Luật 10 là một dự luật giới hạn mà trả lời cho câu hỏi: ai quyết định 
chính sách nhà ở—cộng đồng địa phương hay nhóm lợi ích đặc biệt 
Sacramento và nhà đầu tư bất động sản quyền lực? Dự luật này không 
thiết lập các chính sách nhà ở mới, mà chỉ cho phép các cộng đồng địa 
phương—gần với người dân hơn—quyết định những gì tốt nhất cho 
họ. Đã đến lúc chúng ta có quyền giải quyết các vấn đề vô gia cư và giá 
thuê tăng vọt trong phạm vi cộng đồng của mình.
Các y tá, giáo viên, người cao niên, người lao động, bao gồm Hội 
Đồng Công Đoàn Quốc Tế Nhân Viên Dịch Vụ (Service Employees 
International Union, SEIU) Tiểu Bang, người ủng hộ nhà ở, nhóm 
quyền công dân, nhóm giáo sĩ và đức tin và các tổ chức khác tại 
California mà quý vị tin tưởng đều bầu CÓ cho Dự Luật 10. Hãy nhớ, 
Dự Luật MƯỜI bảo vệ NGƯỜI thuê nhà.
Để biết sự thật về Dự Luật 10: www.VoteYesOnProp10.org
ZENEI CORTEZ, Đồng Chủ Tịch
Hiệp Hội Y Tá California
NAN BRASMER, Chủ Tịch
Liên Minh Người Mỹ Về Hưu California
ELENA POPP, Giám Đốc Điều Hành
Mạng Lưới Bảo Vệ Người Thuê Nhà Bị Đuổi Đi

60 | Tranh Luận Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào.



MỞ RỘNG THẨM QUYỀN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ 
BAN HÀNH QUYỀN KIỂM SOÁT TIỀN THUÊ NHÀ ĐỐI VỚI NHÀ Ở. 

ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT

10
★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 10  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 10  ★
Đừng để bị lừa bởi các tập đoàn có lợi ích đặc biệt mà phản đối Dự 
Luật 10. Nếu họ muốn giúp người thuê nhà thuê được nhà có giá 
phải chăng, một nhu cầu con người cơ bản, California đã không bị 
khủng hoảng nhà ở như hiện nay. Hãy chú ý vào tiền bạc: Các nhóm 
lợi ích bất động sản giàu có, doanh nghiệp cho thuê và các nhà đầu tư 
Wall Street đã thu lợi nhuận từ hệ thống này trong nhiều thập kỷ. Các 
doanh nghiệp lớn này không biết xấu hổ khi đã tăng gấp đôi và thập 
chí gấp ba tiền thuê nhà vì họ có thể chạy đi cùng với lợi nhuận đó. Họ 
thu được LỢI NHUẬN KHỔNG LỒ từ cuộc khủng hoảng nhà ở mà họ 
giúp tạo ra. Bởi vậy họ không muốn cải thiện cuộc khủng hoảng đó!
Ai Ủng Hộ Dự Luật 10? Tất cả các tổ chức phi lợi nhuận, giáo viên, y tá, 
người nghỉ hưu, người lao động, nhóm tôn giáo, người ủng hộ nhà 
ở và Đảng Cộng Hòa California đều bầu CÓ vì Dự Luật MƯỜI bảo vệ 
Người Thuê Nhà.
Người thuê nhà và người chủ nhà nên bầu CÓ để giữ cộng đồng luôn 
vững mạnh. Dự luật này giúp người lao động—giáo viên, lính cứu 
hỏa, công nhân chăm sóc dài hạn, nhân viên cửa hàng tạp hóa—được 
sống tại cộng đồng mà họ phục vụ, trong khi vẫn đáp ứng được nhu 
cầu cơ bản như thực phẩm và dịch vụ chăm sóc trẻ em. Các doanh 
nghiệp cho thuê tham lam đang ép buộc quá nhiều người khuyết tật 
và người cao niên mà sống dựa vào nguồn thu nhập cố định phải lựa 
chọn giữa việc thuê nhà và thuốc men, và họ cũng khiến cho ngày 
càng nhiều hộ gia đình thu nhập thấp phải rơi vào tình trạng vô gia 
cư—cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng và tốn kém.
Dự Luật 10 không ủy quyền các luật mới hay những quan chức quản lý 
bất kỳ cộng đồng nào— mà nó chỉ trao cho QUÝ VỊ, người dân, quyền 
xây dựng chính sách kiểm soát tiền thuê nhà cho cộng đồng của QUÝ 

VỊ. Người dân thắng, không phải nhóm lợi ích đặc biệt tham lam.  
Giá thuê nhà quá cao! Bầu CÓ cho Dự Luật MƯỜI để bảo vệ Người 
Thuê Nhà.
ĐƯỢC ỦNG HỘ BỞI ĐẢNG CỘNG HÒA CALIFORNIA; Hiệp Hội Y Tá 
California; Nhà Ở California; Liên Đoàn Đô Thị Quốc Gia; Nghiệp 
Đoàn Tự Do Dân Chủ Hoa Kỳ (American Civil Liberties Union, ACLU) 
của California; Tổ Chức Chăm Sóc Sức Khỏe Bệnh Hội Chứng Suy 
Giảm Miễn Dịch Mắc Phải (Acquired Immune Deficiency Syndrome, 
AIDS); Chủ Nhà vì Nhà Ở Có Giá Phải Chăng và Công Bằng; Người 
Sơn Nhà & Liên Minh Thương Mại 36; Nghiệp Đoàn Quốc Tế Nhân 
Viên Dịch Vụ (SEIU); Liên Đoàn Tiểu Bang Hoa Kỳ, Nhân Viên Quận 
và Thành Phố (American Federation of State, County and Municipal 
Employees, AFSCME); Liên Đoàn Lao Động và Hội Tổ Chức Công 
Nghiệp Mỹ (American Federation of Labor and Congress of Industrial 
Organizations, AFL-CIO) thuộc Hội Đồng Lao Động Trung Tâm Quận 
Humboldt và Del Norte; Tổ Chức Hỗ Trợ Pháp Lý Nông Thôn California; 
Trung Tâm Miền Tây về Luật và Nạn Nghèo Đói; Mạng Lưới Hành Động 
Quốc Gia-Los Angeles; Liên Minh Bờ Biển Trung Tâm Hợp Nhất vì Nền 
Kinh Tế Vững Bền; và các tổ chức người thuê nhà khắp tiểu bang. 
www.VoteYesOnProp10.org
ERIC C. HEINS, Chủ Tịch
Hiệp Hội Giáo Viên California
REV. WILLIAM D. SMART, JR., Chủ Tịch, Hội Nghị Lãnh Đạo Cơ Đốc Giáo 
Miền Nam của Nam California
ROXANNE SANCHEZ, Chủ Tịch
SEIU California

DỰ LUẬT 10 SAI LẦM TỆ HẠI VÀ SẼ KHIẾN CUỘC KHỦNG HOẢNG NHÀ 
Ở CỦA CHÚNG TA TRỞ NÊN TRẦM TRỌNG HƠN. BẦU KHÔNG.
• DỰ LUẬT 10: KHÔNG TỐT CHO CHỦ NHÀ HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI 
“Dự Luật 10 có thể làm tổn thương các chủ nhà bằng cách cho phép những 
quan chức chính quyền mới mà có thể cho chủ nhà biết những gì mà họ 
có thể và không thể làm đối với ngôi nhà của họ. Dự luật này có thể khiến 
những ngôi nhà tăng giá đối với người mua nhà trong tương lai và làm tổn 
hại cho những gia đình đang cố gắng mua ngôi nhà đầu tiên của họ.”—
Stephen White, Chủ tịch, Hiệp Hội NHÂN VIÊN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG 
SẢN California.
• DỰ LUẬT 10: KHÔNG TỐT CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ
“Hàng chục nghìn người thuê nhà, BAO GỒM CẢ NGƯỜI CAO NIÊN VÀ 
NHỮNG NGƯỜI KHÁC SỐNG NHỜ VÀO THU NHẬP CỐ ĐỊNH, có thể buộc phải 
dọn ra khỏi căn hộ và cộng đồng của họ theo Dự Luật 10, dự luật mà cho 
phép những doanh nghiệp cho thuê giàu có biến những căn hộ thành nhà 
chung cư và nhà cho thuê nghỉ dưỡng ngắn hạn. Dự luật này sẽ làm tăng 
chi phí thuê nhà và sẽ khó khăn hơn để tìm một ngôi nhà giá cả hợp lý.”—
Alice Huffman, Chủ Tịch, Hội Nghị NAACP Tiểu Bang California.
BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 10—QUÁ NHIỀU SAI SÓT:
• CHO PHÉP QUẢN LÝ CÁC NGÔI NHÀ MỘT GIA ĐÌNH
Dự Luật 10 bãi bỏ các biện pháp bảo vệ mà các chủ nhà đã được 
hưởng trong hơn 20 năm, và để chính phủ có quyền định giá đối 
với các ngôi nhà một gia đình mà tư nhân sở hữu, kiểm soát số tiền 
chủ nhà tính với ngôi nhà cho thuê của họ—hoặc thậm chí chỉ là một 
phòng. Dự Luật 10 thậm chí có thể khiến quan chức tính một khoản lệ 
phí với chủ nhà khi lấy nhà của họ ra khỏi thị trường cho thuê.
• TRAO QUYỀN QUYẾT ĐỊNH NHÀ Ở CHO CÁC QUAN CHỨC
Dự Luật 10 cho phép đến 539 hội đồng quản lý tiền thuê chịu trách 
nhiệm quản lý nhà ở, trao cho các cơ quan chính quyền tăng phí nhà 
ở không giới hạn, cuối cùng là tăng tiền thuê và khiến cho nhà cửa và 
căn hộ ngày càng đắt đỏ. Những hội đồng này có thể có quyền không 
giới hạn để ấn định tiền lương và quyền lợi cho họ, trong khi vẫn tăng 
phí nhà ở mà sẽ chuyển qua cho người thuê nhà dưới hình thức tiền 
thuê nhà cao hơn.
• ĐẨY NGƯỜI ĐÓNG THUẾ VÀO TÌNH THẾ RỦI RO VỚI HÀNG TRIỆU 
MỸ KIM CHI PHÍ PHÁP LÝ

Nếu chủ nhà, người thuê nhà hay cử tri không thừa nhận luật này tại 
tòa án, Dự Luật 10 yêu cầu người đóng thuế California trả hóa đơn 
pháp lý của người tài trợ. Người đóng thuế có thể phải nộp hàng triệu 
mỹ kim vì một dự luật sai sót và được soạn thảo kém cỏi.
• THÊM HÀNG CHỤC TRIỆU MỸ KIM VÀO CHI PHÍ MỚI CHO CHÍNH 
QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Phân Tích Viên Lập Pháp phi đảng phái của tiểu bang cho hay 
Dự Luật 10 có thể làm tăng hàng chục triệu mỹ kim chi phí mỗi năm 
cho chính quyền địa phương và lấy đi hàng triệu mỹ kim thu nhập 
của tiểu bang. Điều này có thể dẫn đến nguồn kinh phí ngày càng ít 
đi dành cho trường học và các dịch vụ cấp cứu, làm giảm việc xây nhà 
mới, và làm mất hàng nghìn công việc xây dựng.
• TĂNG CHI PHÍ NHÀ Ở HIỆN TẠI
Những lệ phí và quy định mới của chính phủ sẽ mang lại cho chủ nhà 
ưu đãi tài chính đáng kể để chuyển tài sản cho thuê sang những loại 
sử dụng sinh lời như nhà cho thuê nghỉ dưỡng ngắn hạn, tăng chi phí 
nhà ở hiện tại và khiến người thuê nhà gặp khó khăn hơn nếu muốn 
tìm một ngôi nhà giá cả hợp lý trong tương lai.
NHÌN CHUNG: DỰ LUẬT 10 CÓ QUÁ NHIỀU SAI SÓT VÀ SẼ KHIẾN CUỘC 
KHỦNG HOẢNG NHÀ Ở TRỞ NÊN TỒI TỆ HƠN.
Tìm hiểu lý do tại sao cử tri thuộc mọi giới chính trị và mọi nơi của 
California lại bỏ phiếu KHÔNG cho Dự Luật 10 tại  
www.ReadltForYourself.com
Diễn Đàn American G.I của California, Liên Đoàn Bảo Vệ Người Cao 
Niên của California, Hội Nghị NAACP Tiểu Bang California, Hiệp Hội 
NHÂN VIÊN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN California, Hiệp Hội Doanh 
Nghiệp Gia Đình của California, Hiệp Hội Người Đóng Thuế Howard 
Jarvis, Phòng Thương Mại California, Hội Nghị Bàn Tròn Doanh Nghiệp 
California, Lá Phiếu Người La Tinh Hợp Nhất
ALICE A. HUFFMAN, Chủ Tịch
Hội Nghị Tiểu Bang California của Hiệp Hội Quốc Gia vì Sự Tiến Bộ của 
Người Da Màu, NAACP
FREDERICK A. ROMERO, Tư Lệnh Tiểu Bang
Diễn Đàn American G.I. của California
STEPHEN WHITE, Chủ Tịch
Hiệp Hội NHÂN VIÊN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN California

Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào. Tranh Luận | 61



DỰ LUẬT YÊU CẦU NHÂN VIÊN CỨU THƯƠNG THUỘC THÀNH PHẦN TƯ NHÂN VẪN  
PHẢI Ở TRONG TÌNH TRẠNG LÀM VIỆC DỰ PHÒNG TRONG GIỜ GIẢI LAO.  
LOẠI BỎ MỘT SỐ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO CHỦ HÃNG. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.11

PHẦN TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC  Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  T Ổ N G  C H Ư Ở N G  L Ý

THÔNG TIN CƠ SỞ
CHUYÊN CHỞ Y TẾ CẤP CỨU 911 
Xe Cứu Thương Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc và Chuyên Chở Y Tế 
Cấp Cứu. Khi có một cuộc gọi 911 yêu cầu trợ giúp y tế, đội 
xe cứu thương sẽ được cử đến địa điểm đó. (Thông tường, 
xe của sở cứu hỏa địa phương cũng được cử đến). Tại hiện 
trường, đội cấp cứu sẽ điều trị y tế cho bệnh nhân. Nếu cần, 
đội cấp cứu sẽ đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất. (Xe 
cứu thương cũng cung cấp dịch vụ di chuyển không phải 
cấp cứu đến bệnh viện và phòng khám bác sĩ khi bệnh nhân 
cần được điều trị hoặc kiểm tra). 
Công Ty Tư Nhân Điều Hành Hầu Hết Các Xe Cứu Thương. Công 
ty tư nhân sở hữu và điều hành hầu hết các xe cứu thương 
tại California. Họ cung cấp 75 phần trăm trong tất cả các 
chuyến xe cứu thương. Trong 25 phần trăm trường hợp còn 
lại, sở cứu hỏa địa phương có xe cứu thương riêng và họ tự 
chở bệnh nhân đến bệnh viện.
Hầu Hết Các Chuyến Xe Cứu Thương Đều Do Bảo Hiểm Y Tế Chi 
Trả. Luật tiểu bang quy định xe cứu thương phải vận chuyển 
tất cả bệnh nhân, thậm chí những bệnh nhân không có bảo 
hiểm y tế và không thể trả tiền. Tuy nhiên, trong hầu hết 
các trường hợp, bảo hiểm sẽ chi trả cho những chuyến xe 
cứu thương. Hơn hai phần ba các chuyến xe cứu thương 
được phục vụ cho bệnh nhân có bảo hiểm chính phủ, như 
Medicare và Medicaid (được gọi là Medi-Cal tại California). 
Khoảng 20 phần trăm chuyến phục vụ cho bệnh nhân có 
bảo hiểm y tế thương mại, thường là bảo hiểm thông qua 
công việc của họ. Những chuyến còn lại dành cho bệnh 
nhân không có bảo hiểm.

Bảo Hiểm Thương Mại Trả Nhiều Hơn cho Các Chuyến Xe Cứu 
Thương So Với Bảo Hiểm Chính Phủ. Chi phí trung bình mỗi 
chuyến xe cứu thương tại California vào khoảng $750. 
Medicare và Medi-Cal trả cho các công ty xe cứu thương một 
khoản tiền cố định cho mỗi chuyến vận chuyển. Medicare 
trả khoảng $450 mỗi chuyến và Medi-Cal trả khoảng $100 
mỗi chuyến. Kết quả là, các công ty xe cứu thương lỗ khi 
chuyên chở bệnh nhân Medicare và Medi-Cal. Các công ty 
xe cứu thương cũng lỗ khi họ chuyên chở bệnh nhân không 
có bảo hiểm. Đó là vì những bệnh nhân này thường không 
thể trả phí cho những chuyến này. Để bù lỗ, các công ty xe 
cứu thương lập đơn hóa đơn tính tiền với bệnh nhân có bảo 
hiểm thương mại cao hơn chi phí trung bình mỗi chuyến xe 
cứu thương. Tính trung bình, các công ty bảo hiểm thương 
mại trả $1,800 mỗi chuyến, hơn gấp đôi chi phí một chuyến 
xe cứu thương thông thường.

NGÀNH CÔNG NGHIỆP XE CỨU THƯƠNG
Các Quận Chọn Những Nhà Cung Cấp Xe Cứu Thương Chính.  
Các cơ quan quận chia quận thành một số khu vực. Công 
ty xe cứu thương mà được chọn phục vụ mỗi khu vực có 
độc quyền trả lời các cuộc gọi cấp cứu tại khu vực đó. Công 
ty này tạo thu nhập bằng cách thu tiền vận chuyển cấp 
cứu từ công ty bảo hiểm của bệnh nhân. Đổi lại, công ty xe 
cứu thương trả cho quận chi phí để có quyền cung cấp các 
chuyến xe cứu thương tại khu vực đó. Quận thường chọn 
công ty xe cứu thương thông qua quy trình đấu thầu cạnh 
tranh. Công ty xe cứu thương đấu thầu bằng cung cấp dịch 
vụ cạnh tranh—ví dụ, trả lời hầu hết cuộc gọi 911 trong một 
khoảng thời gian cụ thể—và thanh toán cạnh tranh cho 
quận. Quận sẽ chọn phần đấu thầu tốt nhất và ký hợp đồng 
nhiều năm với công ty đó.

• Làm cho luật lao động mà cho phép nhân viên làm việc 
theo giờ được nghỉ giải lao để dùng bữa và nghỉ ngơi, 
mà không ở trong tình trạng làm việc dự phòng, không 
áp dụng cho nhân viên cứu thương thuộc thành phần 
tư nhân. Điều chỉnh thời gian nghỉ dùng bữa cho những 
nhân viên này. 

• Loại bỏ trách nhiệm pháp lý của chủ hãng—về những 
hành động chưa được giải quyết vào hoặc sau ngày 25 
tháng Mười, 2017—đối với những trường hợp vi phạm 
luật hiện hành về giờ nghỉ giải lao. Yêu cầu chủ hãng cung 
cấp việc tập huấn về một số tình huống cấp cứu, phòng 
ngừa bạo lực và sức khỏe tâm thần và sự khỏe mạnh. 

• Yêu cầu chủ hãng cung cấp cho nhân viên một số dịch vụ 
sức khỏe tâm thần.

TÓM LƯỢC PHẦN ƯỚC TÍNH CỦA PHÂN TÍCH 
VIÊN LẬP PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH THỰC 
LÊN CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
• Có thể đem lại lợi ích tài chính cho chính quyền địa 

phương (dưới dạng chi phí thấp hơn và thu nhập cao 
hơn), có khả năng đạt hàng chục triệu mỹ kim mỗi năm.

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy trên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại  
http://voterguide.sos.ca.gov
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PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP T I Ế P  T H E O

Hợp Đồng Xe Cứu Thương Địa Phương Phản Ánh Chi Phí Công 
Nghiệp tại Khu Vực Đó. Công ty xe cứu thương đề xuất các 
thỏa thuận thời gian đáp ứng và mức thanh toán cho quận 
mà sẽ có thể hưởng lợi từ giao dịch này. Trong quá trình lập 
hồ sơ đấu thầu, các công ty này tính toán mức chi phí dùng 
để cung cấp dịch vụ xe cứu thương tại khu vực này và số 
thu nhập mà họ sẽ tạo ra. Điều này lại tùy thuộc vào các loại 
hình bảo hiểm tại khu vực. Tỉ lệ cao những bệnh nhân có 
bảo hiểm tư nhân có nghĩa là họ có thể dự kiến tạo ra nhiều 
thu nhập hơn. Tỉ lệ cao những bệnh nhân có bảo hiểm chính 
phủ và không có bảo hiểm có nghĩa là họ sẽ tạo ra ít thu 
nhập hơn. 
Để Đáp Ứng Nhanh, Hầu Hết Các Xe Cứu Thương Đều Không Được 
Đậu Tại Các Vị Trí Cố Định. Không như đội phòng cháy chữa 
cháy phải chờ cuộc gọi khẩn cấp tại vị trí cố định của họ, 
hầu hết đội xe cứu thương đều được bố trí trên toàn thành 
phố hoặc khu vực để chuẩn bị nhận các cuộc gọi 911. Sau 
khi nhận cuộc gọi 911, xe cứu thương gần nhất sẽ đáp ứng, 
những đội xe cứu thương khác tại khu vực này sẽ chuyển 
vào phụ trách khu vực đó và chờ cuộc gọi 911 tiếp theo. 
Cách thực hành này—được gọi là “bố trí trạm xe”—giúp nhà 
cung cấp xe cứu thương đáp ứng yêu cầu về thời gian đáp 
ứng trong hợp đồng, trong khi vẫn sử dụng ít đội xe cứu 
thương hơn mức cần thiết nếu xe cứu thương được bố trí tại 
những vị trí cố định, giúp giảm tổng chi phí.

CÁC EMTVÀ CHUYÊN VIÊN CẤP CỨU 
Các Kỹ Thuật Viên Cấp Cứu (Emergency Medical Technician, EMT) 
và Chuyên Viên Cấp Cứu tại California. Có 17,000 kỹ thuật viên 
cấp cứu y tế (EMT) và chuyên viên cấp cứu tại California và 
khoảng 3,600 xe cứu thương. Các EMT thực hiện sơ cứu và 
chăm sóc y tế cơ bản. Chuyên viên cấp cứu thực hiện chăm 
sóc y tế cao cấp. Xe cứu thương có hai thành viên trong 
đội—hai EMT, một EMT và một chuyên viên cấp cứu, hoặc 
hai chuyên viên cấp cứu. Đội xe cứu thương thường làm việc 
theo ca 12 tiếng. 
Một Số EMT và Chuyên Viên Cấp Cứu Được Hưởng Các Dịch Vụ  
Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần. Nhân viên phản ứng cấp cứu— 
như cảnh sát, lính cứu hỏa, các EMT và chuyên viên cấp 
cứu—thường chịu những sang chấn trong khi làm việc. 
Những trường hợp này bao gồm những chấn thương liên 
quan đến công việc, thiên tai, nạn khủng bố và tai nạn liên 
quan đến trẻ em. Do đó, những người làm công việc này  
có tỉ lệ cao hơn bị rối loạn căng thẳng hậu sang chấn  
(Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD), trầm cảm và tự  
tử so với người thường. Nhiều chủ hãng xe cứu thương 
cung cấp dịch vụ tư vấn cho nhân viên đã trải qua một  
sự kiện sang chấn. Một số chủ hãng cũng cung cấp các 
chương trình dịch vụ giáo dục sức khỏe và sức khỏe  
tâm thần.

Một Số EMT và Chuyên Viên Cấp Cứu Được Đào Tạo Bổ Sung. Các 
viên chức tiểu bang, phối hợp với công ty xe cứu thương tư 
nhân, giám sát việc đào tạo để giúp EMT và chuyên viên cấp 
cứu đối phó với thiên tai, các tình huống liên quan đến việc 
nổ súng chủ động và hành động khủng bố. Những trường 
hợp này yêu cầu những phản ứng đặc biệt—như di chuyển 
bệnh nhân bị thương ra khỏi vùng nguy hiểm—không phải 
là phần đào tạo EMT hay chuyên viên cấp cứu tiêu chuẩn.

GIỜ ĂN UỐNG VÀ NGHỈ GIẢI LAO DÀNH CHO 
CÁC EMT VÀ CHUYÊN VIÊN CẤP CỨU
Chủ Hãng Phải Tuân Thủ Luật Lao Động Tiểu Bang về Giờ Ăn Uống 
và Nghỉ Giải Lao. Chủ hãng tại California phải tuân thủ nhiều 
luật lao động khác nhau, bao gồm quy định về mức lương 
tối thiểu tại tiểu bang, số giờ làm việc, sức khỏe và sự an 
toàn tại nơi làm việc, giờ ăn uống và nghỉ giải lao. Hầu hết 
chủ hãng phải cung cấp 30 phút giờ nghỉ ăn uống không 
tính lương trong mỗi ca làm việc và mười phút nghỉ giải lao 
có lương sau mỗi bốn giờ làm việc.
Giờ Ăn Uống và Nghỉ Giải Lao của các EMT và Chuyên Viên Cấp 
Cứu Trong thực tế, các EMT và chuyên viên cấp cứu phải 
“trong tư thế sẵn sàng làm việc” trong toàn bộ ca làm việc 
nếu nhận được cuộc gọi cấp cứu. Điều này có nghĩa là đôi 
khi giờ nghỉ giải lao của họ bị gián đoạn bởi những cuộc gọi 
911. Ngoài ra, họ cũng có thể bị gián đoạn do yêu cầu di 
chuyển đến một địa điểm bố trí trạm mới. Do đó, các EMT và 
chuyên viên cấp cứu thường không thể lên kế hoạch cho giờ 
ăn uống và nghỉ giải lao. Đồng thời, hầu hết các ca cấp cứu 
đều bao gồm thời gian tạm nghỉ giữa những cuộc gọi khẩn 
cấp. (Khu vực đô thị thường có ít thời gian tạm nghỉ hơn 
so với khu vực nông thôn). Do đó, các đội cấp cứu thường 
không có đủ thời gian tạm nghỉ trong ca của họ để ăn uống 
và nghỉ ngơi mà không bị gián đoạn mặc dù về cơ bản họ 
đang trong tư thế sẵn sàng làm việc. 
Quyết Định Tòa Án Gần Đây Có Thể Yêu Cầu Giờ Giải Lao “Không Ở 
Trong Tình Trạng Làm Việc Dự Phòng” cho các EMT và Chuyên Viên 
Cấp Cứu. Vào năm 2016, Tòa Án Tối Cao California quy định 
rằng giờ giải lao mà phải ở trong tư thế sẵn sàng làm việc là 
vi phạm luật lao động tiểu bang. Thay vào đó, các chủ hãng 
phải cung cấp giờ giải lao không ở trong tình trạng làm việc 
dự phòng và không bị gián đoạn, ngay cả khi xảy ra cấp 
cứu. Quyết định này là Augustus kiện ABM Security Services. 
Trường hợp này liên quan đến nhân viên bảo vệ tư nhân 
mà chủ hãng của họ yêu cầu họ phải luôn mở máy vô tuyến 
trong giờ giải lao. Tòa án cho nhân viên bảo vệ của công ty 
nhận được tiền bồi thường từ những vi phạm này. Trước khi 
quyết định Augustus được đưa ra, các EMT và chuyên viên 
cấp cứu đã lập một số vụ kiện tương tự chống lại các công 
ty xe cứu thương tư nhân. Những vụ kiện này hiện vẫn đang 
tiến hành. Các luật lệ lao động và thông lệ ngành nghề đối 
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với nhân viên bảo vệ tư nhân tương tự với những luật lệ và 
thông lệ ngành nghề đối với các EMT và chuyên viên cấp 
cứu. Do những điểm tương đồng này, có khả năng quyết 
định Augustus cũng sẽ được áp dụng cho các EMT và chuyên 
viên cấp cứu trong tương lai. 
Hoàn Toàn Tuân Thủ Quyết Định Augustus Sẽ Làm Tăng Chi Phí 
Cho Các Công Ty Xe Cứu Thương. Để tuân theo luật pháp tiểu 
bang theo Augustus, các đội xe cứu thương sẽ phải ở trong 
tình trạng không làm việc dự phòng trong giờ ăn uống và 
nghỉ giải lao. Do đó, để đáp ứng các điều khoản của hợp 
đồng hiện tại, các công ty xe cứu thương sẽ có thể phải điều 
hành thật nhiều xe cứu thương hơn tại mỗi khu vực so với 
hiện nay. Điều này sẽ làm tăng chi phí cho các công ty xe 
cứu thương—có thể tăng hơn $100 triệu mỗi năm trên toàn 
tiểu bang. 
Ngành Công Nghiệp Xe Cứu Thương Phản Ứng Với Quyết Định 
Augustus. Để đối phó với chi phí ngày càng tăng và vẫn phải 
duy trì lợi nhuận, các công ty cần phải tăng thu nhập và/
hoặc giảm chi phí. Theo quyết định Augustus này, các ông ty 
xe cứu thương có thể: 

• Thương Lượng Các Thỏa Thuận Pháp Lý Mà Cho Phép 
Việc Tuân Thủ Một Phần. Trong một số trường hợp, các 
công ty xe cứu thương, các EMT và chuyên viên cấp 
cứu có thể đồng ý với thỏa thuận về giờ ăn uống và 
nghỉ giải lao mà tốn ít chi phí hơn cho các công ty xe 
cứu thương so với việc cung cấp giờ nghỉ mà không 
trong tình trạng làm việc dự phòng. Các thỏa thuận 
tiềm năng như thế sẽ là một thỏa thuận giữa thông 
lệ ngành nghề hiện hành và việc hoàn toàn tuân thủ 
Augustus, với chi phí thấp hơn so với việc hoàn toàn 
tuân thủ Augustus. 

• Tăng Phí Bảo Hiểm. Các công ty xe cứu thương có thể 
tính phí cao hơn với các công ty bảo hiểm thương mại 
về các chuyến chuyên chở bệnh nhân của họ. Nếu các 
công ty bảo hiểm thương mại đồng ý trả mức phí cao 
hơn, điều này sẽ có thể làm tăng phí bảo hiểm y tế 
cho người có bảo hiểm y tế thương mại. Như đã nói ở 
trên, các công ty xe cứu thương đã thu phí của công 
ty bảo hiểm cao hơn nhiều so với chi phí trung bình 
của mỗi chuyến vận chuyển cấp cứu. Công ty xe cứu 
thương có thể tạo thêm một số thu nhập từ các công 
ty bảo hiểm, nhưng dường như không chắc rằng toàn 
bộ chi phí tuân thủ quyết định Augustus có thể được 
chi trả theo cách này.

• Giảm Chi Phí Kinh Doanh. Các công ty xe cứu thương có 
thể thay đổi cách kinh doanh để giảm chi phí. Ví dụ, 
họ có thể kéo dài thời gian đáp ứng các cuộc gọi cấp 
cứu hoặc thay thế chuyên viên cấp cứu được trả lương 
cao hơn bằng các EMT (những người mà thường có 

mức lương thấp hơn). Các công ty xe cứu thương có 
thể sẽ cần thương lượng những thay đổi này với các 
quận. Những loại thay đổi này sẽ có thể không đáng 
kể và do đó không tiết kiệm nhiều chi phí.

• Thanh Toán Hợp Đồng Ít Hơn cho Chính Quyền Địa Phương. 
Các công ty xe cứu thương có thể trả cho các quận 
ít hơn để có quyền cung cấp dịch vụ xe cứu thương 
tại từng khu vực. Tại những khu vực sinh lợi nhuận 
ít nhất, các công ty xe cứu thương có thể không còn 
có thể trả phí để được trao quyền cung cấp dịch vụ 
xe cứu thương tại khu vực đó. Trong những trường 
hợp này, các quận cần phải trả cho các công ty xe cứu 
thương để bảo đảm dịch vụ xe cứu thương luôn có 
sẵn tại khu vực đó. 

Nhiều Chi Phí Trong Số Các Chi Phí Mới Này Có Thể Được Trả Bởi 
Các Quận. Mặc dù chi phí gia tăng gắn liên quan đến việc 
tuân theo quyết định Augustus sẽ được bù đắp bởi các công 
ty xe cứu thương theo nhiều cách, như đã nêu trên, nhưng 
có thể các quận sẽ phải chịu những chi phí ngày cao hơn 
này.

KIẾN NGHỊ
Dự luật này làm thay đổi luật pháp tiểu bang mà ảnh hưởng 
đến các EMT và chuyên viên cấp cứu khu vực tư nhân. Dự 
luật này sẽ không áp dụng cho các EMT và chuyên viên cấp 
cứu làm việc cho cơ quan công cộng, chẳng hạn như sở cứu 
hỏa. Dự luật này được mô tả chi tiết hơn dưới đây.
Yêu Cầu các EMT và Chuyên Viên Cấp Cứu Phải Ở Trong Tình Trạng 
Làm Việc Dự Phòng Trong Giờ Ăn Uống và Nghỉ Giải Lao. Dự luật 
này yêu cầu các EMT và chuyên viên cấp cứu phải ở trong tư 
thế sẵn sàng trong suốt ca làm việc của mình. Dự luật này 
tiếp tục thông lệ ngành nghề mà yêu cầu các EMT và chuyên 
viên cấp cứu phải ở trong tư thế sẵn sàng làm việc trong 
giờ giải lao. Tuy nhiên, dự luật này cũng đồng thời quy định 
rằng giờ ăn uống (1) không được diễn ra trong giờ đầu tiên 
hoặc cuối cùng của ca làm việc và (2) cách nhau ít nhất hai 
tiếng. Dự luật này yêu cầu công ty xe cứu thương phải điều 
hành đủ xe cứu thương để đáp ứng những lịch giờ ăn uống 
này. 
Tìm Cách Giới Hạn Chi Phí của Thông Lệ Trước Đây về Giờ Ăn Uống 
và Nghỉ Giải Lao Trong Tình Trạng Làm Việc Dự Phòng. Quyết 
định Augustus đề nghị rằng thông lệ mà yêu cầu các EMT và 
chuyên viên cấp cứu phải ở tư thế sẵn sàng làm việc trong 
giờ nghỉ là trái với pháp luật. Các công ty xe cứu thương tư 
nhân có thể phải chịu các khoản tiền phạt vì những vi phạm 
như vậy trước đây. Một số nhóm EMT và chuyên viên cấp 
cứu đã kiện các công ty xe cứu thương, cáo buộc họ vi phạm 
quy định này. Những vụ kiện này hiện vẫn đang tiến hành. 
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Ngoài việc yêu cầu cho xúc tiến giờ nghỉ ăn uống và nghỉ 
giải lao mà vẫn trong tình trạng làm việc dự phòng, dự luật 
này tuyên bố rằng các thông lệ ngành nghề trước đây về giờ 
nghỉ ăn uống và nghỉ giải lao trong tư thế sẵn sàng làm việc 
có thể chấp nhận được. Điều này có thể loại bỏ các khoản 
chi mà các công ty xe cứu thương có thể phải đối mặt liên 
quan đến các vụ kiện này. 
Yêu Cầu Dịch Vụ Đào Tạo và Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần Do Chủ 
Hãng Chi Trả. Dự luật này quy định các công ty xe cứu thương 
phải cung cấp cho các EMT và chuyên viên cấp cứu (1) khóa 
đào tạo hàng năm về ứng phó với thiên tai, phòng ngừa 
súng đạn và bạo lực; (2) giáo dục thể chất và sức khỏe tâm 
thần; (3) tư vấn sức khỏe tâm thần; và (4) tiếp cận với các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần dài hạn. 

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
Như đã mô tả ở trên, tình trạng pháp lý của những quy 
định về luật lao động với các ngành nghề như dịch vụ xe 
cứu thương hiện đang thay đổi liên tục. Tuy nhiên, có vẻ 
như trong tương lai gần, các công ty xe cứu thương sẽ phải 
cung cấp giờ nghỉ ăn uống và nghỉ giải lao mà không phải 
trong tình trạng làm việc dự phòng. Nếu vậy, điều này sẽ có 
tác dụng gia tăng đáng kể chi phí cung cấp dịch vụ xe cứu 
thương. Những chi phí cao hơn này sẽ ảnh hưởng đến các 
quận, bằng việc giảm các khoản thanh toán của công ty cho 
các quận và/hoặc bằng việc yêu cầu các khoản thanh toán 
của quận cho các công ty xe cứu thương để bảo đảm đủ 
dịch vụ. 
Tuy nhiên, theo Dự Luật 11, các công ty xe cứu thương 
sẽ tránh được hầu hết các chi phí mới này, vì dự luật này 
thường sẽ cho phép họ tiếp tục hoạt động như họ đã làm 
trong quá khứ. Nghĩa là, họ có thể tiếp tục áp dụng giờ nghỉ 
ăn uống và nghỉ giải lao mà vẫn phải trong tư thế làm việc 
dự phòng. Do đó, Dự Luật 11 sẽ có những tác động sau lên 
chi phí của công ty xe cứu thương:

• Giảm Chi Phí Hoạt Động Thực. Dự luật này quy định các 
EMT và chuyên viên cấp cứu phải trong tư thế sẵn 
sàng trong giờ nghỉ. Do đó, các công ty xe cứu thương 
sẽ không phải đối mặt với các chi phí liên tục mới phát 
sinh—có thể trên $100 triệu mỗi năm—liên quan đến 
giờ nghỉ mà không ở trong tình trạng làm việc dự 
phòng. Đồng thời, các công ty xe cứu thương sẽ cần 
điều hành nhiều xe cứu thương hơn một chút so với 
số lượng theo thông lệ hiện tại, để tuân theo các quy 
định khác của dự luật về lịch trình giờ nghỉ ăn uống và 
nghỉ giải lao. Điều này sẽ đưa đến một số chi phí mới. 
Những luật về giờ nghỉ ăn uống và nghỉ giải lao mà 

vẫn trong tình trạng làm việc dự phòng sẽ làm giảm 
hàng chục triệu mỹ kim chi phí mỗi năm cho các công 
ty xe cứu thương so với chi phí tuân thủ Augustus. 

• Một Số Chi Phí Mới Để Cung Cấp Dịch Vụ Đào Tạo và Chăm 
Sóc Sức Khỏe Tâm Thần. Các công ty xe cứu thương mà 
hiện không cung cấp dịch vụ đào tạo và chăm sóc sức 
khỏe tâm thần theo quy định của dự luật này sẽ phải 
trả các khoản chi phí mới để cung cấp các dịch vụ đó. 
Những quyền lợi này có thể làm tiêu tốn của công ty 
xe cứu thương vài triệu mỹ kim mỗi năm. 

• Có Thể Tránh Các Chi Phí Chi Trả Một Lần. Dự Luật 11 
tìm cách giới hạn các chi phí mà các công ty xe cứu 
thương có thể phải trả do các vụ kiện liên quan đến vi 
phạm giờ nghỉ ăn uống và nghỉ giải lao. (Các công ty 
này có thể nợ tiền người lao động do những vi phạm 
này). Liệu dự luật này có giới hạn các chi phí này hay 
không sẽ có thể được quyết định bởi tòa án. Nếu dự 
luật này có thể loại bỏ những chi phí này, các công ty 
xe cứu thương sẽ tránh được các chi phí không xác 
định rõ, nhưng lớn, trả một lần.

Lợi Ích Tài Chính cho Chính Quyền Địa Phương Do Mức Giảm Thực 
trong Chi Phí Xe Cứu Thương. Do chi phí thực của công ty xe 
cấp cứu thấp hơn, dự luật này có thể tạo các lợi ích tài chính 
cho chính quyền địa phương (dưới dạng chi phí thấp hơn 
và thu nhập cao hơn), có thể lên tới vài chục nghìn đô mỗi 
năm. Đó là vì các công ty xe cứu thương sẽ tránh các chi phí 
tăng lên liên qua đến giờ nghỉ ăn uống và nghỉ giải lao mà 
không ở trong tình trạng làm việc dự phòng. Một phần các 
lợi ích này sẽ được chuyển đến các công ty bảo hiểm, nhưng 
phần lớn được chuyển đến chính quyền địa phương.

Truy cập http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/ 
cal-access-resources/measure-contributions/ 

2018-ballot-measure-contribution-totals/ để lấy  
danh sách các ủy ban chủ yếu được hình thành  
để ủng hộ hoặc phản đối dự luật này. Truy cập  

http://www.fppc.ca.gov/transparency/ 
top-contributors/nov-18-gen.html 

để lấy thông tin về 10 nhà đóng góp hàng  
đầu của ủy ban.

Nếu quý vị muốn một bản sao toàn văn dự luật tiểu bang,  
vui lòng gọi cho Tổng Thư Ký Liên Bang tại (800) 339-8163 

hoặc quý vị có thể gửi email cho vigfeedback@sos.ca.gov  
và một bản sao sẽ được gửi cho quý vị miễn phí  

qua đường bưu điện.
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★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 11  ★

DỰ LUẬT 11 BẢO ĐẢM YÊU CẦU CHĂM SÓC CẤP CỨU 911 CỦA QUÝ 
VỊ SẼ KHÔNG BỊ CHẬM TRỄ 
Dự Luật 11 chính thức đưa thành luật thông lệ ngành nghề lâu dài 
trong việc trả lương cho kỹ thuật viên y tế cấp cứu (EMT) và chuyên 
viên cấp cứu để họ luôn có thể liên lạc được vào giờ nghỉ giải lao 
trong trường hợp cấp cứu—cũng như lính cứu hỏa và cảnh sát.
Dự Luật 11 cần thiết vì một quyết định tòa án California gần đây 
có thể làm chấm dứt thông lệ lâu dài này và quy định các EMT 
và chuyên viên cấp cứu hoàn toàn không thể liên lạc được trong 
giờ nghỉ giải lao. Điều này có nghĩa là nếu xe cấp cứu gần nơi cấp 
cứu của quý vị nhất đang nghỉ giải lao khi quý vị gọi yêu cầu hỗ 
trợ, người điều động 911 sẽ KHÔNG CÓ CÁCH NÀO liên lạc được 
với đội xe cấp cứu vì mọi thiết bị liên lạc đều sẽ bị TẮT. Dự luật 11 
bảo đảm yêu cầu chăm sóc cấp cứu 911 của quý vị không bị  
chậm trễ.
“Dự Luật 11 bảo đảm các EMT và chuyên viên cấp cứu có thể nhanh 
chóng đáp ứng để cung cấp dịch vụ chăm sóc quan trọng khi quý vị 
cần. Điều này là hợp lý. Bầu CÓ cho Dự Luật 11.”—Adam Dougherty, 
MD, MPH, Bác Sĩ Cấp Cứu
KHI QUÝ VỊ GỌI 911, RANH GIỚI GIỮA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT CHỈ 
CÁCH NHAU CÓ VÀI GIÂY
Điều quan trọng là các EMT và chuyên viên cấp cứu có thể nhanh 
chóng đáp ứng và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cứu mạng trong 
các biến cố thương vong hàng loạt, như vụ nổ súng hay thiên tai. 
Dự luật 11 quy định rằng các đội cấp cứu y tế được chủ hãng trả 
lương để được đào tạo bổ sung theo tiêu chuẩn của Cơ Quan Quản 
Lý Cấp Cứu Liên Bang (Federal Emergency Management Agency, 
FEMA) về phòng chống bạo lực, các vụ nổ súng, sự cố thương vong 
hàng loạt và thiên tai. Bầu CÓ cho Dự Luật 11!

“Là một chuyên viên cấp cứu, tôi muốn có mặt khi có người cần giúp. 
Dự Luật 11 bảo đảm rằng khi tính mạng bị đe dọa, dịch vụ cấp cứu sẽ 
không được chậm trễ và chúng tôi sẵn sàng đối phó với gần như bất kỳ 
sự cố nào.”—Daniel Iniguez, Chuyên Viên Cấp Cứu Được Cấp Phép
DỰ LUẬT 11 BẢO ĐẢM CÁC EMT VÀ CHUYÊN VIÊN CẤP CỨU ĐƯỢC 
BẢO VỆ TẠI NƠI LÀM VIỆC
Các EMT và chuyên viên cấp cứu nên được bảo vệ tại nơi làm việc 
để bảo đảm họ được nghỉ ngơi tốt. Dự luật 11 yêu cầu nhà điều 
hành xe cấp cứu 911 phải có đủ nhân viên để thế chỗ khi có người 
nghỉ giải lao. Ngoài ra, Dự Luật 11 cũng cho biết các đội cấp cứu  
y tế sẽ tiếp tục được thêm một giờ lương nếu họ bỏ lỡ giờ nghỉ  
giải lao và không được nghỉ bù trong ca làm việc. Bầu CÓ cho  
Dự Luật 11!
DỰ LUẬT 11 CUNG CẤP QUYỀN LỢI SỨC KHỎE TÂM THẦN CHO CÁC 
EMT VÀ CHUYÊN VIÊN CẤP CỨU
Để trở thành một EMT hoặc chuyên viên cấp cứu phải là người đặc 
biệt, và đôi khi công việc của họ có thể căng thẳng. Dự luật 11 yêu 
cầu các chủ hãng phải cung cấp bảo hiểm sức khỏe tâm thần bắt 
buộc cho đội cấp cứu y tế, cũng như đào tạo về sức khỏe tâm thần 
và thể chất hàng năm. Bầu CÓ cho 11!
Bầu CÓ cho Dự Luật 11 để bảo đảm tính an toàn công cộng và bảo 
đảm các EMT và chuyên viên cấp cứu có thể nhanh chóng đáp ứng 
khi quý vị cần được cấp cứu.
Tìm hiểu thêm tại www.YESon11.org
ADAM DOUGHERTY, MD, MPH, Bác Sĩ Cấp Cứu
CAROL MEYER, RN, Cựu Giám Đốc
Cơ Quan Dịch Vụ Cấp Cứu Y Tế Quận Los Angeles
JAISON CHAND, Chuyên Viên Cấp Cứu Được Cấp Phép
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DỰ LUẬT

11
★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 11  ★

KHÔNG CÓ TRANH LUẬN NÀO  
CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 11 ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH

Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào. Tranh Luận | 67



DỰ LUẬT THIẾT LẬP NHỮNG TIÊU CHUẨN MỚI VỀ VIỆC GIAM CẦM 
ĐỘNG VẬT NÔNG TRẠI CỤ THỂ; NGHIÊM CẤM VIỆC BÁN 
NHỮNG SẢN PHẨM KHÔNG TUÂN THỦ. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.12

PHẦN TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC  Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  T Ổ N G  C H Ư Ở N G  L Ý

THÔNG TIN CƠ SỞ
Nông Nghiệp Là một Ngành Chính tại California. Các trang trại tại 
California sản xuất thực phẩm—như trái cây, rau củ, quả hạch, 
thịt và trứng—nhiều hơn so với các tiểu bang khác. Ngoài ra, 
người dân California cũng mua thực phẩm sản xuất tại các tiểu 
bang khác, bao gồm chủ yếu là trứng và thịt heo mà họ ăn. Bộ 
Thực Phẩm và Nông Nghiệp California (California Department 
of Food and Agriculture, CDFA) có trách nhiệm xúc tiến nền 
nông nghiệp California và giám sát sức khỏe động vật và an 
toàn thực phẩm. 
Luật Pháp Tiểu Bang Cấm Tàn Nhẫn với Động Vật. Trong hơn một 
thế kỷ qua, tiểu bang đã ban hành luật cấm ngược đãi động 
vật, kể cả động vật nông trại. Ví dụ, một người giữ vật nuôi 
trong một khu vực khép kín phải cung cấp cho vật nuôi khu  
vực vận động và tiếp cận với chuồng trại, thức ăn và nước 
uống. Tùy vào mức độ vi phạm cụ thể đối với những quy định 
này, người vi phạm có thể bị kết tội tiểu hình hay đại hình,  
một trong hai loại tội này có thể bị phạt hành chính, bỏ tù  
hoặc cả hai.
Cách Nuôi Động Vật Nông Trại Đang Thay Đổi. Đã và đang có nhiều 
sự quan tâm của người dân hơn đến việc đối xử với động vật 
nông trại. Đặc biệt, những quan ngại được cho biết về việc 
động vật nông trại bị nuôi trong chuồng và lồng. Một phần để 
đáp ứng những quan ngại này, nhiều hiệp hội trang trại động 
vật khác nhau đã đưa ra những quy định và cách thực hành 
tốt nhất để cải thiện việc chăm sóc và xử lý động vật nông trại. 
Ngoài ra, để phản hồi những quan ngại này, nhiều cửa hàng 
tạp hóa, nhà hàng và các doanh nghiệp khác cũng tuyên bố 
rằng họ đang xúc tiến yêu cầu các nhà cung cấp thực phẩm của 
họ phải có thêm không gian di chuyển cho động vật nông trại 

(ví dụ, bằng cách chỉ mua trứng từ nông dân mà áp dụng việc 
nuôi gà mái "không nhốt chuồng"). 
Dự Luật 2 (2008) Đưa Ra Tiêu Chuẩn Về Nuôi Nhốt Một Số Động Vật 
Nông Trại. Dự Luật 2 thường cấm nông dân California nhốt 
heo chửa, bê nuôi lấy thịt và gà mái đẻ trứng trong chuồng 
hoặc lồng mà không đủ không gian để chúng di chuyển xung 
quanh, nằm xuống, đứng lên hoặc duỗi chân hoàn toàn. Theo 
Dự Luật 2, người vi phạm luật này sẽ bị kết tội nhẹ. 
Luật Pháp Tiểu Bang Cấm Buôn Bán Trứng Mà Không Đạt Tiêu Chuẩn 
Nuôi Nhốt. Một luật tiểu bang được thông qua sau khi Dự Luật 
2 quy định là bất hợp pháp khi các doanh nghiệp tại California 
bán trứng mà họ biết là đến từ gà mái bị nhốt theo cách không 
đạt tiêu chuẩn gà mái đẻ trứng của Dự Luật 2. Luật này áp 
dụng đối với trứng từ California hoặc các tiểu bang khác. Bất  
kỳ ai vi phạm luật định này sẽ bị kết tội nhẹ. (Luật này không 
chi phối trứng không vỏ, chỉ có lòng đỏ và lòng trắng mà đã 
được tách vỏ và được xử lý để bán). 

KIẾN NGHỊ
Đưa Ra Những Tiêu Chuẩn Mới về Việc Nuôi Nhốt Động Vật Nông 
Trại. Dự luật này (Dự Luật 12) đưa ra các yêu cầu mới tối thiểu, 
yêu cầu nông dân phải cung cấp thêm không gian cho gà mái 
đẻ trứng, heo giống và bê nuôi lấy thịt. Những yêu cầu này 
mà áp dụng cho động vật nông trại được nuôi tại California sẽ 
được thực hiện trong vài năm tới. Hình 1 trình bày những yêu 
cầu cụ thể đối với từng động vật khi dự luật được thực hiện, và 
so sánh dự luật này với luật hiện hành.
Cấm Bán Các Sản Phẩm Không Đáp Ứng Tiêu Chuẩn Nuôi Nhốt Mới. 
Dự luật này cũng quy định là bất hợp pháp khi các doanh 
nghiệp tại California cố ý bán trứng (kể cả trứng lỏng) hoặc 

• Thiết lập những yêu cầu mới về không gian tối thiểu đối  
với việc giam cầm bê nuôi lấy thịt, heo giống và gà mái  
đẻ trứng.

• Yêu cầu gà mái đẻ trứng phải được nuôi trong môi trường 
không cần chuồng sau ngày 31 tháng Mười Hai, 2021.

• Nghiêm cấm một số trường hợp bán thương mại đối với 
những sản phẩm thịt và trứng có nguồn gốc từ động vật  
bị giam cầm theo cách không tuân thủ pháp luật.

• Xác định những trường hợp vi phạm như cạnh tranh không 
công bằng.

• Tạo ra sự bảo vệ uy tín cho người bán dựa vào văn bản chứng 
nhận của các nhà cung cấp cho biết rằng sản phẩm thịt và 
trứng tuân thủ những tiêu chuẩn mới về việc giam cầm.

• Yêu cầu Tiểu Bang California đưa ra những quy chế  
tiến hành.

TÓM LƯỢC PHẦN ƯỚC TÍNH CỦA PHÂN TÍCH 
VIÊN LẬP PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH THỰC 
LÊN CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
• Thu nhập thuế lợi tức của tiểu bang từ những doanh nghiệp 

nông trại có khả năng giảm, có thể không nhiều hơn vài 
triệu mỹ kim hàng năm.

• Chi phí của tiểu bang tăng lên $10 triệu hàng năm để thi 
hành dự luật.

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy trên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại  
http://voterguide.sos.ca.gov.
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PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP T I Ế P  T H E O

thịt heo hay thịt bê chưa nấu từ động vật được nhốt theo cách 
không đạt yêu cầu của dự luật này. Quy định cấm bán được áp 
dụng đối với sản phẩm từ động vật tại California hoặc ngoài 
tiểu bang. Quy định cấm bán thường không áp dụng cho 
những thực phẩm chứa trứng, thịt heo hoặc thịt bê như  
là thành phần hoặc lớp thực phẩm ở trên (như bột bánh quy  
và pizza). Người vi phạm yêu cầu về nuôi nhốt hoặc quy định 
cấm bán sẽ bị kết tội nhẹ, và người vi phạm quy định cấm  
bán cũng có thể bị phạt tiền tại tòa án dân sự. Dự luật này  
cũng yêu cầu Bộ Thực Phẩm và Nông Nhiệp California 
(California Department of Food and Agriculture, CDFA) và  
Bộ Y Tế Công Cộng California viết thành quy chế để thực  
hiện các yêu cầu này.

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
Giá Tiêu Dùng Có Thể Gia Tăng. Dự luật này dẫn đến việc tăng 
giá trứng, thịt heo và thịt bê vì hai lý do. Đầu tiên, dự luật này 
sẽ khiến nhiều nông dân phải sửa sang hoặc xây mới chuồng 
trại cho động vật—như xây dựng trại nuôi gà mái không nhốt 
chuồng. Trong một số trường hợp, loại trại này có thể tốn kém 
hơn khi hoạt động thường xuyên. Nhiều chi phí gia tăng trong 
số này có thể được chuyển qua người mua sản phẩm. 
Thứ hai, dự luật này có thể mất vài năm để đủ số người nông 
dân tại California và các tiểu bang khác thay đổi hệ thống trại 
của họ để đáp ứng yêu cầu của dự luật. Nếu trong tương lai, 
nông dân không thể sản xuất đủ trứng, thịt heo và thịt bê để 

đáp ứng nhu cầu tại California, mức  
sụt giảm này sẽ dẫn đến việc tăng giá 
cho đến khi nông dân có thể đáp ứng 
nhu cầu.
Như đã thảo luận ở trên, nhiều công ty 
đã tuyên bố rằng họ đang xúc tiến yêu 
cầu nhà cung cấp thực phẩm của họ 
tăng thêm không gian di chuyển loanh 
quanh cho động vật nông trại (như bằng 
cách chỉ mua trứng của gà không nhốt 
trong chuồng). Trong trường hợp này, sẽ 
có một số mức tăng giá cả như được nêu 
trên trong vài năm nữa.
Giảm Nhẹ Thu Nhập của Chính Quyền Tiểu 
Bang. Vì dự luật này sẽ làm tăng chi phí 
cho một số nông dân tại California mà 
sản xuất trứng, thịt heo và thịt bê, một 
số nông dân có thể lựa chọn ngưng  
hoặc giảm quy mô sản xuất. Trong 
trường hợp này, thu nhập thuế thu  
nhập tiểu bang từ những doanh nghiệp 
trang trại này có thể sẽ bị giảm trong 

tương lai. Mức giảm toàn tiểu bang có thể sẽ không nhiều hơn 
vài triệu mỹ kim mỗi năm.
Chi Phí Giám Sát Tiểu Bang. CDFA sẽ tăng khối lượng công việc để 
thi hành dự luật này. Ví dụ, bộ sẽ phải kiểm tra xem nông dân 
tại California và các tiểu bang khác mà bán cho California có sử 
dụng trại nuôi đạt yêu cầu của dự luật hay không. CDFA cũng 
sẽ bảo đảm rằng các sản phẩm được bán tại California tuân thủ 
yêu cầu của dự luật. Chi phí khối lượng công việc bổ sung này 
có thể lên đến $10 triệu mỗi năm.

Truy cập http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/ 
cal-access-resources/measure-contributions/ 

2018-ballot-measure-contribution-totals/ để lấy  
danh sách các ủy ban chủ yếu được hình thành  
để ủng hộ hoặc phản đối dự luật này. Truy cập  

http://www.fppc.ca.gov/transparency/ 
top-contributors/nov-18-gen.html 

để lấy thông tin về 10 nhà đóng góp hàng  
đầu của ủy ban.

Nếu quý vị muốn một bản sao toàn văn dự luật tiểu bang,  
vui lòng gọi cho Tổng Thư Ký Liên Bang tại (800) 339-8163 

hoặc quý vị có thể gửi email cho vigfeedback@sos.ca.gov  
và một bản sao sẽ được gửi cho quý vị miễn phí  

qua đường bưu điện.
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Hình 1

Yêu Cầu Không Gian Tối Thiểu Theo  
Luật Hiện Hành và Dự Luật 12
Foot Vuông cho Mỗi Động Vật

Động Vật Nông Trại Luật Hiện Hànha

Dự Luật 12a

Bắt đầu vào 2020 Bắt đầu vào 2022

Gà mái đẻ trứng
 Phải có thể xoay 

chuyển thoải 
mái, nằm xuống, 
đứng lên, và 
duỗi chân  
hoàn toàn.b

1 foot vuông không 
gian bề mặt

Nuôi không  
nhốt chuồngc

Heo giống — 24 feet vuông không 
gian bề mặt

Bê nuôi lấy thịt
43 feet vuông không 

gian bề mặt
Không thay đổi  

(43 feet vuông)

a Luật hiện hành và Dự Luật 12 đều có một số ngoại lệ về yêu cầu không gian tối thiểu.
b Quy chế của tiểu bang thường yêu cầu 0.8 feet vuông cho không gian bề mặt cho mỗi gà mái đẻ trứng. Không có quy chế 

tương tự cho heo giống hoặc bê nuôi lấy thịt.
c Loại nuôi không nhốt chuồng bao gồm hệ thống nuôi trong nhà mà cung cấp 1 đến 1.5 feet vuông không gian bề mặt cho 

mỗi gà mái và cho phép gà mái đi loanh quanh trong trại. 
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★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 12  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 12  ★
Dự Luật 12 là sự phản bội tàn nhẫn đối với động vật và cử tri. 
Tranh luận ủng hộ Dự Luật 12 gồm toàn những lời nói tẻ nhạt, và 
tránh nhắc tới United Egg Producers, chấp thuận CHUỒNG NHỐT 
cho đến ít nhất năm 2022, chỉ cho phép MỘT FOOT VUÔNG không 
gian cho mỗi con gà mái, hay những phần cụ thể khác về những gì 
mà sáng kiến này thực sự làm.
Nói cách khác, Hiệp Hội Nhân Đạo Hoa Kỳ đầy tai tiếng đã trở lại 
với trò bịp cũ. 
Cùng một nhóm mà đã nói là gà mái California sẽ không bị nhốt 
chuồng chậm nhất vào năm 2015, rằng Michael Vick sẽ là một 
“người sở hữu thú cưng tốt bụng”, bao gồm SeaWorld, và làm tổn 
thất hàng triệu mỹ kim trong vụ kiện Đạo Luật Các Tổ Chức Bị Kiểm 
Soát bởi Người Gian Lận và Bị Mua Chuộc đã trở lại. 
HSUS lại một lần nữa hứa hẹn ngăn cấm ngành công nghiệp trứng 
nhốt chuồng—thậm chí còn giành cả thập kỷ qua để tuyên bố rằng 
họ đã thực hiện điều đó!
Đồng thời, họ đang tấn công những người phơi bày sự thật.
“Chúng tôi biết khi một tổ chức nhân đạo không đạt được nghĩa vụ cơ 
bản nhất về sự tin tưởng. Thay vì công kích phụ nữ bị lạm dụng, HSUS 

nên thay đổi văn hóa của chính mình.”—Tổ Chức Phụ Nữ Quốc Gia.
Khi phụ nữ động viên chống lại văn hóa độc tại HSUS, nó xuất phát 
từ nhiều cáo buộc quấy rối tình dục và hành vi sai trái chống lại 
kiến trúc sư trưởng của Dự Luật 12, bây giờ là cựu Giám Đốc Điều 
Hành (Chief Executive Officer, CEO), Wayne Pacelle. Phản ứng đầu 
tiên của HSUS là nghi ngờ về tính liêm chính của phụ nữ. 
Chiến lược đó hiện được sử dụng chống lại những người tận tâm 
bảo vệ động vật phản đối Dự Luật 12.
Thực tế không thể chối cãi này là: Nếu không phải vì sự bỏ mặc của 
HSUS, những con gà mái California sẽ không bị nhốt chuồng ngay 
tại thời điểm này. Đừng để bị lừa cùng với một trò bịp—đến hai lần.
www.StopTheRottenEggInitiative.org
MARK EMERSON, Thành Viên Hội Đồng Cố Vấn
Người California Phản Đối Sự Tàn Nhẫn, Chuồng Nhốt, và Gian Lận
ERIC MILLS, Điều Phối Viên
Hành Động vì Động Vật
PETER T. BROWN, Thành Viên Hội Đồng Cố Vấn
Bạn của Động Vật 

BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 12—NGỪNG NGƯỢC ĐÃI ĐỘNG VẬT
Hiệp Hội Nhân Đạo Hoa Kỳ, Hội Ngăn Chặn Sự Tàn Nhẫn đối với Động 
Vật Hoa Kỳ (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, 
ASPCA), và gần 500 bác sĩ thú y ủng hộ Dự Luật 12. 
Việc bầu CÓ ngăn không cho bê con nuôi lấy thịt, heo mẹ và gà 
mái đẻ trứng bị nhồi nhét trong những cái chuồng nhỏ xíu suốt 
cả cuộc đời của chúng. Dự luật này sẽ loại bỏ các sản phẩm phi 
nhân đạo và không an toàn từ những động vật bị ngược đãi này 
ra khỏi thị trường California. Việc bầu CÓ làm giảm bớt nguy cơ 
ảnh hưởng tới sức khỏe của con người do ngộ độc thực phẩm và ô 
nhiễm nông trại, và giúp đỡ các gia đình nông dân.
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 12 ĐỂ:
NGĂN CHẶN SỰ TÀN NHẪN ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT. Thật quá tàn nhẫn 
khi nhốt bê con trong cái chuồng nhỏ xíu. Bị tách ra khỏi mẹ ngay 
sau khi chào đời, bê con bị nhốt một cách tàn bạo cho đến khi nó 
được đưa giết thịt—lúc chỉ mới bốn tháng tuổi.
Heo mẹ không nên bị nhốt trong chuồng kim loại nhỏ xíu, nơi mà 
nó khó di chuyển. Heo mẹ bị nhốt, buộc phải sống trong không 
gian nhỏ hẹp trong gần bốn năm.
Thật sai trái khi nhồi nhét gà mái vào cái chuồng lưới chật ních 
trong cả cuộc đời của nó. Mỗi ngày, gà mái bị ép ăn, ngủ, vệ sinh 
và đẻ trứng ngay tại không gian nhỏ hẹp này.
BẢO VỆ GIA ĐÌNH CỦA CHÚNG TA KHỎI BỊ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM 
VÀ Ô NHIỄM NHÀ MÁY NÔNG TRẠI. Trong thập kỷ qua, có những 
lần thu hồi gần một tỉ quả trứng từ những gà mái nhốt trong 
chuồng vì chúng có chứa chất Salmonella chết người. Nghiên cứu 
khoa học phát hiện nhiều lần rằng việc nhồi nhét động vật trong 
những chuồng nhỏ hẹp, dơ bẩn sẽ làm tăng nguy cơ ngộ độc thực 
phẩm. Ngay cả Poultry World, một ấn bản về ngành công nghiệp 
trứng hàng đầu đã thừa nhận rằng “Salmonella phát triển trong quá 
trình nuôi nhốt trong chuồng.”
Đó là lý do tại sao Trung Tâm An Toàn Thực Phẩm và Liên Đoàn Người 
Tiêu Dùng Quốc Gia ủng hộ việc bỏ phiếu CÓ cho Dự Luật 12 này. 
Hiệp Hội Y Tế Công Cộng Hoa Kỳ yêu cầu tạm ngưng hoạt động mới 
về việc giam cầm động vật vì chúng gây ô nhiễm không khí và 
nguồn nước ngầm, và làm giảm chất lượng cuộc sống của những 
chủ nhà gần đó.

GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH NÔNG DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
CALIFORNIA. Những nông trại nhà máy quy mô lớn mà nuôi nhốt 
động vật trong chuồng đã cắt xén chi phí hoạt động và khiến cho 
các hộ gia đình nông dân không thể hoạt động kinh doanh nữa. 
Bằng cách bầu CÓ cho Dự Luật 12, chúng ta có thể tạo ra những 
tiêu chuẩn hợp lý giúp các hộ gia đình nông dân vẫn có thể hoạt 
động kinh doanh—và cho phép họ phát triển. Vì nông trại không 
cần chuồng phải thuê nhiều người lao động hơn, dự luật này sẽ 
tạo thêm công việc cho các hộ gia đình nông dân làm việc chăm chỉ.
Đó là lý do tại sao các hộ gia đình nông dân California và Công Nhân 
Nông Trại Hợp Nhất ủng hộ Dự Luật 12.
CẢI CÁCH HỢP LÝ
• Dự Luật 12 củng cố luật về tình trạng tàn nhẫn với động vật kéo 
dài cả thập kỷ và cho nhà sản xuất nhiều thời gian thực hiện từng 
bước để chuyển sang thực hành chăn nuôi không cần chuồng. 
• Trên 200 công ty thực phẩm lớn như Walmart, McDonald’s,  
Taco Bell, Burger King, Safeway, và Dollar Tree đã cam kết sử dụng 
các sản phẩm chăn nuôi không cần chuồng. 
• Mười hai tiểu bang đã thông qua luật giải quyết tình trạng chăn 
nuôi nhốt chuồng tàn nhẫn.
• Phiếu bầu CÓ được ủng hộ bởi các nhà lãnh đạo tín ngưỡng Thiên 
Chúa Giáo, Giáo Hội Trưởng Lão, Tân Giáo, Hội Giám Lý, Do Thái Giáo, 
Phái Phúc Âm, và Thuyết Nhất Thể, và các nơi trú ẩn của động vật địa 
phương trên toàn California.
Chúng ta sẽ không buộc chó hoặc mèo sống trong chuồng dơ bẩn, 
nhỏ xíu suốt cả đời của chúng; chúng ta cũng không nên để bất kỳ 
động vật nào phải chịu đựng như vậy. Mọi động vật, kể cả động 
vật nông trại, đều xứng đáng được bảo vệ khỏi sự tàn nhẫn và  
bạo hành.
www.Yes0n12CA.com
CRYSTAL MORELAND, Giám Đốc Tiểu Bang California 
Hiệp Hội Nhân Đạo Hoa Kỳ
BÁC SĨ JAMES REYNOLDS, DVM, MPVM, DACAW, Giáo Sư về Y Tế và 
Phúc Lợi Động Vật Lớn thuộc Cao Đẳng Thú Y Đại Học Western
ANDREW DECORIOLIS, Giám Đốc Chương Trình Chiến Lược và 
Tham Gia 
Farm Forward

70 | Tranh Luận Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào.
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★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 12  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 12  ★
Phiếu bầu CÓ cho Dự Luật 12 ngăn chặn tình trạng đối xử tàn nhẫn 
và vô nhân đạo với động vật nông trại. Đó là lý do tại những tiếng 
nói đáng tin cậy nhất về sự tàn nhẫn với động vật, chăn nuôi bền 
vững và an toàn thực phẩm bầu CÓ cho Dự Luật 12: gần 500 bác sĩ 
thú y California, hộ gia đình nông dân California, nơi trú ẩn động 
vật California, ASPCA, Hiệp Hội Nhân Đạo Hoa Kỳ, Trung Tâm An 
Toàn Thực Phẩm, Công Nhân Nông Trại Hợp Nhất, và Liên Đoàn 
Người Tiêu Dùng Quốc Gia.
Nhóm cực đoan phản đối Dự Luật 12—nhóm được gọi là “Hiệp Hội 
Chăn Nuôi Nhân Đạo”—có một quá trình góp phần làm ô nhiễm 
nhà máy nông trại khi phản đối luật chống tàn nhẫn với động vật 
và đã được ủng hộ bởi những người đấu tranh bảo vệ động vật, 
với ấn bản ngầm khoác lác rằng cuộc tấn công của HFA vào các tổ 
chức từ thiện bảo vệ động vật “giúp những người tham gia đấu  
gà chọi!”
Thực tế: Một thập kỷ trước, người dân California đã thông qua một 
cách áp đảo luật cho phép động vật nông trại có thêm không gian. 
Điều này dẫn đến việc nhiều nhà sản xuất trứng và thịt heo phải 
ngưng sử dụng chuồng, và McDonald'’s, Safeway, Burger King, và 
hàng trăm công ty khác phải bắt đầu chuyển sang sản phẩm chăn 
nuôi không cần chuồng. 

Nhưng một số nhà máy nông trại—bao gồm những nông trại 
phản đối Dự Luật 12—đã tìm cách lách luật và vẫn giam cầm động 
vật trong chuồng. Đó chính là lý do tại sao Dự Luật 12 lại cần thiết.
Dự Luật 12 củng cố luật về hành động tàn nhẫn bằng cách cải thiện 
sự bảo vệ, bao gồm điều kiện sống tốt hơn, yêu cầu về không gian 
tối thiểu, và nuôi không cần chuồng, với lịch trình từng bước nhằm 
bảo vệ hộ gia đình nông dân.
Như lá phiếu nêu rõ, Dự Luật 12 ngăn chặn tình trạng giam cầm gà 
mái đẻ trứng, bê lấy thịt và heo. Những con vật này đáng được bảo 
vệ khỏi tình trạng bạo hành.
Bầu CÓ cho việc đối xử nhân đạo với động vật nông trại. Bầu CÓ 
cho an toàn thực phẩm. Bầu CÓ cho hộ gia đình nông dân. Bầu CÓ 
cho lòng nhân từ và tính hợp lý.
www.Yes0n12CA.com
BÁC SĨ BARBARA HODGES, DVM, MBA, Cố Vấn Thú Y
Hiệp Hội Thú Y thuộc Hiệp Hội Nhân Đạo
JEFF PETERSON, Tổng Quản Lý 
Central Valley Eggs
BROOKE HAGGERTY, Giám Đốc Điều Hành
Liên Đoàn Bảo Vệ và Giải Cứu Động Vật

Bầu KHÔNG: Ngăn Chặn Sự Tàn Nhẫn, Chuồng Nhốt và Gian Lận
Hiệp Hội Nhân Đạo Hoa Kỳ (Humane Society of the United States, 
HSUS) có trụ sở tại DC một lần nữa thao túng những lá phiếu của 
California, dối gạt cử tri, thay đổi vấn đê nuôi nhốt chuồng, và kéo 
dài mãi sự chịu đựng của hàng triệu gà mái đẻ trứng. 
Được quảng bá giả dối là dự luật “không nhốt chuồng”, Dự Luật 12 
thực sự hợp pháp hóa một cách rõ ràng việc tiếp tục sử dụng 
chuồng trong nhà máy trứng trong nhiều năm tới. 
Dự Luật 12 là kết quả của liên minh quan hệ công chúng giữa 
HSUS và hiệp hội thương mại quốc gia của ngành công nghiệp 
trứng, United Egg Producers.
Với chi phí người nộp thuế, họ đang lạm dụng quá trình tiên khởi 
của California để thay thế luật nuôi nhốt gà mái hiện hành bằng 
những quy định của United Egg Producers.
Dự Luật 12 hợp pháp hóa việc nuôi nhốt chuồng tàn nhẫn mà người 
dân California đã bỏ phiếu một cách áp đảo để ngăn chặn từ mười 
năm trước.
Luật hiện hành (Dự Luật 2) của California tuyên bố rằng gà mái đẻ 
trứng phải có đủ không gian để:
“. . . dang cả hai cánh mà không chạm vào thành chuồng hoặc các 
con gà mái đẻ trứng khác.”
Dự Luật 12 sẽ bãi bỏ luật được cử tri ban hành để cho phép các nhà 
máy trứng cho mỗi con gà mái chỉ MỘT FOOT VUÔNG không gian 
chuồng hoặc bề mặt.
Dự Luật 12 là sự phản bội tàn nhẫn đối với động vật nông trại và cử  
tri California.
Do sự cẩu thả trong việc soạn thảo Dự Luật 2 năm 2008, hàng triệu 
con gà mái đẻ trứng vẫn phải chịu đựng những cái chuồng trong 
nhà máy trứng trên toàn California. 
Mặc dù vậy, người dân mua trứng đã nhiều lần được bảo rằng Dự 
Luật 2 đã “cấm”thành công những cái chuồng đó. Trong nguyên 
một thập niên HSUS đã tuyên bố quảng bá đầy hy vọng nhất.
Hiện nay, thậm chí không cần đề cập ngắn về việc California  
được cho là không còn tình trạng nuôi nhốt chuồng chậm nhất vào 
năm 2015—những người đề nghị đã trở lại với những lời hứa  
giả dối khác.

Chỉ lần này họ nói người dân California sẽ phải chờ đến năm 2022! 
Và thậm chí ngày này còn không chắc chắn. Dự Luật 12 được viết 
rõ ràng cho phép Cơ Quan Lập Pháp thay đổi bất kỳ lúc nào mà 
không cần sự đồng ý của cử tri.
Dự Luật 12 không làm gì để giúp heo hoặc bê.
Với việc chỉ dẫn sai, chính những người này đã làm hỏng Dự Luật 
2, và những người đã hứa hẹn rằng California sẽ “không nhốt 
chuồng” chậm nhất vào năm 2015, hiện đang tuyên bố rằng 
Dự Luật 12 sẽ điều chỉnh cách thực hành của các nhà sản xuất  
thịt heo và thịt bê ngoài tiểu bang. Không một ai nên tin vào thủ 
đoạn đó.
Thậm chí trong trường hợp không thể xảy ra rằng các điều khoản 
đầy sai sót theo hiến pháp của Dự Luật 12 tồn tại được sau nhiều 
năm chịu thách thức pháp lý không thể tránh khỏi (người đóng thuế 
chi trả cho những biện hộ này), Quốc Hội đã đề nghị bên lập pháp 
vô hiệu hóa các quy định liên tiểu bang như vậy.
Và trong khi tuyên bố sẽ điều chỉnh các tiểu bang khác, 
Dự Luật 12 cho phép giam cầm tàn nhẫn bê con nuôi để trở thành 
bò sữa ngay tại California! 
Dự Luật 12 là sự khai thác thiếu thận trọng với quá trình tiên khởi 
California, không những làm hại những động vật nông trại mà còn 
đe dọa nghiêm trọng đến nhiều luật bảo vệ người tiêu dùng, động 
vật và môi trường hiện hữu. 
Sáng kiến tồi tệ này nên được loại bỏ một cách dứt khoát.
Tìm hiểu lý do các tổ chức Người Dân ủng hộ Việc Đối Xử Nhân 
Đạo với Động Vật; Bạn của Động Vật; Hiệp Hội Chăn Nuôi Nhân 
Đạo; Người California Phản Đối Sự Tàn Nhẫn, Chuồng Nhốt, và 
Gian Lận; và nhiều tổ chức khác, tất cả đều PHẢN ĐỐI Dự Luật 12.
Vui lòng truy cập: www.NoOnProposition12.org
BRADLEY MILLER, Chủ Tịch
Hiệp Hội Chăn Nuôi Nhân Đạo (Humane Farming Association, HFA)
PETER T. BROWN, Thành Viên Hội Đồng Cố Vấn
Bạn của Động Vật (Friends of Animals, FoA)
LOWELL FINLEY, Thủ Quỹ
Người California Phản Đối Sự Tàn Nhẫn, Chuồng Nhốt, và Gian Lận

Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào. Tranh Luận | 71
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KHÁI QUÁT VỀ NỢ CÔNG KHỐ PHIẾU CỦA TIỂU BANG PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP
ĐƯỢC SOẠN THẢO BỞI

Mục này mô tả tiền nợ công khố phiếu của tiểu 
bang. Nó cũng thảo luận về cách thức các dự 
luật công khố phiếu trên lá phiếu, nếu được cử 
tri chấp thuận, sẽ ảnh hưởng đến chi phí của 
tiểu bang để hoàn trả công khố phiếu.

Công Khố Phiếu Tiểu Bang và Chi 
Phí của Chúng
Công Khố Phiếu Là Gì? Công khố phiếu là một 
cách các chính quyền và công ty mượn tiền. 
Chính quyền tiểu bang sử dụng công khố phiếu 
chủ yếu để trả cho việc hoạch định, xây dựng và 
phục hồi các dự án cơ sở hạ tầng như cầu, đập, 
nhà tù, công viên, trường học và tòa nhà văn 
phòng. Tiểu bang bán công khố phiếu cho các 
nhà đầu tư để nhận nguồn tài trợ "trả trước" cho 
những dự án này và sau đó hoàn trả cho những 
nhà đầu tư đó, cùng với tiền lời, trong một 
khoảng thời gian.

Tại Sao Công Khố Phiếu Được Sử Dụng? Một lý 
do chính cho việc phát hành công khố phiếu 
là cơ sở hạ tầng thường cung cấp các dịch vụ 
trong nhiều năm. Do đó, việc để cho mọi người, 
cả ở hiện tại và trong tương lai, trợ giúp trả cho 
những dự án này là điều hợp lý. Ngoài ra, khó có 
thể trả hết các chi phí lớn của những dự án này 
ngay lập tức.

Những Loại Công Khố Phiếu Chính Là Gì? Hai 
loại công khố phiếu chính được tiểu bang sử 
dụng là công khố phiếu trách nhiệm chung và 
công trái phiếu thu nhập. Một sự khác biệt giữa 
công khố phiếu trách nhiệm chung và công khố 
phiếu thu nhập là cách chúng được hoàn trả. 
Tiểu bang thường hoàn trả các công trái phiếu 
trách nhiệm chung bằng cách sử dụng Ngân 
Quỹ Chung của tiểu bang (tài khoản hoạt động 
chính của tiểu bang, mà nó dùng để thanh 
toán cho việc giáo dục, nhà tù, y tế và các dịch 
vụ khác). Ngân Quỹ Chung được hỗ trợ chủ 
yếu từ tiền thu thuế thu nhập và thuế tiêu thụ. 
Tiểu bang thường hoàn trả các khoản công khố 
phiếu thu nhập từ các nguồn khác, chẳng hạn 
như phí trả bởi người dùng của dự án được tài 
trợ (như phí cầu đường). Một sự khác biệt giữa 

công khố phiếu trách nhiệm chung và công khố 
phiếu thu nhập của tiểu bang là cách chúng 
được phê duyệt. Công khố phiếu trách nhiệm 
chung do tiểu bang phát hành phải được cử tri 
chấp thuận, trong khi công khố phiếu thu nhập 
thì không.

Chi Phí Tài Trợ Công Khố Phiếu Là Gì? Sau khi 
bán công khố phiếu, tiểu bang sẽ thực hiện 
thanh toán hàng năm trong vài thập niên tiếp 
theo cho đến khi tiền công khố phiếu được trả 
hết. (Điều này tương tự như cách một gia đình 
trả tiền nhà.) Tiểu bang thanh toán nhiều hơn 
cho một dự án được tài trợ bởi công khố phiếu 
hơn là nếu tiểu bang không vay tiền cho dự án vì 
chi phí lãi vay. Số tiền chi phí bổ sung phụ thuộc 
chủ yếu vào lãi suất và khoảng thời gian mà 
công khố phiếu phải được hoàn trả. 

Công Khố Phiếu và Ngân Sách  
Tiểu Bang
Số Tiền Nợ Ngân Quỹ Chung. Tiểu bang có 
khoảng $83 tỉ công khố phiếu được Ngân Quỹ 
Chung hỗ trợ mà từ đó tiểu bang thực hiện 
thanh toán tiền gốc và tiền lãi lời hàng năm. 
Ngoài ra, cử tri và Cơ Quan Lập Pháp đã phê 
chuẩn khoảng $39 tỉ công khố phiếu được Ngân 
Quỹ Chung hỗ trợ mà chưa được bán. Hầu hết 
những công khố phiếu này dự kiến sẽ được bán 
trong những năm sắp tới như những dự án bổ 
sung cần nguồn tài trợ. Hiện tại, chúng tôi ước 
tính rằng tiểu bang đang trả khoảng $6 tỉ hàng 
năm từ Ngân Quỹ Chung để hoàn trả công  
khố phiếu.

Những Dự Luật trên Lá Phiếu Này. Có ba dự luật 
công khố phiếu trách nhiệm chung trên lá phiếu 
này. Cùng với nhau, các biện pháp này sẽ cho 
phép tiểu bang vay thêm $14.4 tỉ: 
• Dự luật 1 sẽ cho phép tiểu bang vay $4 tỉ cho 

các chương trình nhà ở hợp túi tiền và liên 
quan đến cựu chiến binh. (Trong tổng số này, 
$1 tỉ sẽ dành cho chương trình cho vay mua 
nhà của cựu chiến binh, dự kiến sẽ được hoàn 
trả bởi các cựu chiến binh tham gia chương 
trình thay vì Ngân Quỹ Chung).
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• Dự luật 3 sẽ cho phép tiểu bang vay $8.9 tỉ 
cho các dự án về thủy cục và các dự án môi 
trường khác.

• Dự luật 4 sẽ cho phép tiểu bang vay $1.5 tỉ 
cho một số bệnh viện điều trị cho trẻ em. 

Ngoài ra, một dự luật trên lá phiếu, Dự Luật 2, 
sẽ cho phép tiểu bang sử dụng tối đa $2 tỉ trong 
ngân quỹ công khố phiếu thu nhập để cung cấp 
nhà ở cho người vô gia cư bị bệnh tâm thần. 
Những công khố phiếu này sẽ được hoàn trả từ 
các khoản thu nhập dành riêng cho các chương 
trình sức khỏe tâm thần, không phải từ Ngân 
Quỹ Chung. 

Tác Động của Cuộc Bầu CửNày lên Việc Thanh 
Toán Tiền Nợ. Chúng tôi ước tính rằng tổng chi 
phí (bao gồm cả tiền lãi) để trả hết ba dự luật 
công khố phiếu trách nhiệm chung trên lá phiếu 
này sẽ là khoảng $26 tỉ. Những chi phí này sẽ 
được trả hết trong khoảng 40 năm, dẫn đến chi 
phí trung bình là $650 triệu mỗi năm. Con số 
này cao hơn 11% so với mức chi tiêu hiện tại  
của tiểu bang từ Ngân Quỹ Chung cho khoản  
nợ công khố phiếu. Chi phí chính xác sẽ phụ 
thuộc vào các chi tiết cụ thể của việc bán công 
khố phiếu. 

Tác Động của Cuộc Bầu Cửnày lên Phần Thu 
Nhập của Tiểu Bang Được Dùng để Hoàn Trả 
Tiền Nợ. Một tiêu chí trong trường hợp nợ của 
tiểu banglà phần thu nhậpNgân Quỹ Chung 
hàng năm của tiểu bang mà phải được để dành 
riêng để trả nợ công khố phiếu. Điều này được 
gọi là tỉ lệ mức chi trả nợ (Debt Service Ratio, 
DSR). Vì những thu nhập này phải được dùng để 
hoàn trả tiền nợ, chúng không thể được dùng 
để chi tiêu cho các chương trình khác của tiểu 
bang. Như thể hiện trong Hình 1, DSR bây giờ 
cao hơn 4 phần trăm một chút. Nếu cử tri không 
chấp nhận bất kỳ công khố phiếu đề xuất nào 
trên lá phiếu này, chúng tôi dự kiến rằngDSR 
của tiểu bang trên công khố phiếu đã được phê 
duyệt sẽ tăng trong vài năm tới — đạt mức cao 
hơn 4.5 phần trăm vào năm 2021–22— và sau 
đó bắt đầu giảm. Nếu cử tri chấp thuận tất cả 
các công khố phiếu trách nhiệm chung được 
đề xuất trên lá phiếu này, chúng tôi dự kiến nó 
sẽ làm tăng DSR ít hơn một nửa của một điểm 
phần trăm so với tỉ lệ nếu được chấp thuận cách 
khác. DSRtương lai của tiểu bang sẽ cao hơn 
mức được thể hiện trong hình nếu tiểu bang và 
cử tri chấp thuận các công khố phiếu bổ sung 
trong tương lai.

Tỉ Lệ Thu Nhập Ngân Quỹ Chung Được Chi Tiêu để Trả Nợ
Tỉ Suất Trả Nợ Ngân Quỹ Chung
Hình 1
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Thông Tin Về Các Phần Trình Bày Của Ứng Cử Viên 
Trong tập Hướng Dẫn Này
Tập hướng dẫn cử tri này bao gồm thông tin về các ứng cử viên cho chức vụ thuộc Thượng Viện Hoa Kỳ và thuộc hiến 
pháp toàn tiểu bang, bắt đầu tại trang 75 của tập hướng dẫn này. 
Ứng cử viên thuộc Thượng Viện Hoa Kỳ có thể mua chỗ cho phần trình bày của ứng cử viên của mình trong tập hướng 
dẫn cử tri này. Tuy nhiên, một số ứng cử viên chọn không mua chỗ cho phần trình bày. 
Các ứng cử viên cho Thượng viện Hoa Kỳ là:
Kevin de León Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Dianne Feinstein Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Luật California bao gồm các mức giới hạn chi tiêu tự nguyện cho những ứng cử viên tranh cử vào chức vụ thuộc tiểu bang 
(không phải chức vụ thuộc liên bang). Ứng cử viên chức vụ thuộc hiến pháp toàn tiểu bang cho chức Thống Đốc, Phó 
Thống Đốc, Tổng Thư Ký Tiểu Bang, Kiểm Soát Viên, Thủ Quỹ, Tổng Chưởng Lý, Ủy Viên Bảo Hiểm, Tổng Giám Đốc Công 
Huấn, và Hội Đồng Bình Quân mà chọn giữ các chi phí cho cuộc vận động của họ dưới các số tiền mỹ kim cụ thể có thể 
mua chỗ cho một phần trình bày của ứng cử viên (tối đa 250 từ) trong tập hướng dẫn cử tri này. 
Mức giới hạn chi tiêu tự nguyện cho những ứng cử viên chức Thống Đốc tại Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 6 tháng Mười Một, 
2018 là $14,588,000. 
Mức giới hạn chi tiêu tự nguyện cho những ứng cử viên chức Phó Thống Đốc, Tổng Thư Ký Tiểu Bang, Kiểm Soát Viên, 
Thủ Quỹ, Tổng Chưởng Lý, Ủy Viên Bảo Hiểm, Tổng Giám Đốc Công Huấn tại Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 6 tháng Mười Một, 
2018 là $8,753,000. 
Mức giới hạn chi tiêu tự nguyện cho những ứng cử viên vào Hội Đồng Bình Quân tại Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 6 tháng 
Mười Một, 2018 là $2,188,000. 
Trong danh sách ứng cử viên ở phía dưới, một dấu hoa thị (*) ghi dấu một ứng cử viên chức vụ thuộc hiến pháp toàn tiểu 
bang mà đã chấp nhận các mức giới hạn chi tiêu tự nguyện cho cuộc vận động của California và vì thế có lựa chọn mua 
chỗ cho một phần trình bày của ứng cử viên trong tập hướng dẫn cử tri này. (Một số ứng cử viên hội đủ điều kiện chọn 
không mua chỗ cho phần trình bày của ứng cử viên.) 
Những phần trình bày của ứng cử viên chức vụ thuộc hiến pháp toàn tiểu bang có ở các trang 75-88 trong tập hướng dẫn 
cử tri này. 
Danh sách ứng cử viên chức vụ thuộc hiến pháp toàn tiểu bang sau đây là danh sách được cập nhật nhất từ ngày 13 tháng 
Tám, 2018—cuối khoảng thời gian trình bày cho công chúng được quy định cho tập hướng dẫn cử tri này. Để lấy danh 
sách ứng cử viên cuối cùng được chứng nhận, mà phải có sau khi tập hướng dẫn này được xuất bản, xin vào  
www.sos.ca.gov/elections/candidate-statements/. 
Thống Đốc 
John H. Cox* Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Gavin Newsom Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Phó Thống Đốc 
Eleni Kounalakis* Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Ed Hernandez* Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
Alex Padilla* Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Mark P. Meuser* Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Kiểm Soát Viên 
Betty T. Yee* Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Konstantinos Roditis* Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Thủ Quỹ 
Greg Conlon* Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Fiona Ma* Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Tổng Chưởng Lý 
Steven C. Bailey* Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Xavier Becerra* Đảng Viên Đảng Dân Chủ

Ủy Viên Bảo Hiểm 
Ricardo Lara* Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Steve Poizner* Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
Thành Viên Hội Đồng Bình Quân Địa Hạt 1 
Ted Gaines* Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Tom Hallinan* Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Thành Viên Hội Đồng Bình Quân Địa Hạt 2 
Malia Cohen* Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Mark Burns* Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Thành Viên Hội Đồng Bình Quân Địa Hạt 3 
Tony Vazquez* Đảng Viên Đảng Dân Chủ
G. Rick Marshall* Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Thành Viên Hội Đồng Bình Quân Địa Hạt 4 
Mike Schaefer* Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Joel Anderson* Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Tổng Giám Đốc Công Huấn 
Tony K. Thurmond* Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
Marshall Tuck* Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THƯỢNG NGHỊ SĨ HOA KỲ

Kevin de León | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Tôi vinh dự là ứng cử viên được sự ủng hộ của Đảng Dân Chủ California cho chức vụ Thượng Viện Hoa Kỳ. 
Tổng Thống cứ nhất định chia rẻ người dân chúng ta và hạ thấp những lý tưởng California của chúng ta. 
Giới đương quyền tại Washington không sẵn lòng hoặc không có khả năng chống trả. Người dân 
California xứng đáng có được một Thượng Nghị Sĩ sẽ đấu tranh vì tương lai của họ với niềm đam mê và 
tính độc lập. Như nhiều người trong chúng ta theo đuổi giấc mơ Mỹ, tôi hiểu chẳng có thứ gì được trao 
cho quý vị một cách dễ dàng. Chỉ tại Mỹ thì con trai của một quản gia nhập cư, như tôi, mới có thể trưởng 
thành để lãnh đạo Thượng Viện California. Tôi cũng có những trải nghiệm cuộc sống như quý vị—chật 
vật để trả tiền nhà, lo lắng về học phí đại học và chi trả những chi phí chăm sóc sức khỏe. Đó là cuộc vật 
lộn mà rất ít nhà lãnh đạo Washington DC hiểu được. Với số triệu phú chiếm hai phần ba Thượng Viện, 
thật dễ dàng để hiểu họ quá xa rời những người Mỹ bình thường như thế nào. Bất chấp lời nói hoa mỹ 
của họ, những đảng viên Đảng Dân Chủ tại DC đang cố trì hoãn hệ thống Medicare cho tất cả và sự thay 
đổi khí hậu, e ngại những người vận động hành lang của công ty dầu và dược phẩm. Là Chủ Tịch Thượng 
Viện California của quý vị, tôi không bao giờ bằng lòng với cách suy nghĩ hạn hẹp. Tôi đã tham gia vào các 
công ty bảo hiểm lớn, tranh đấu để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Tôi đã 
chiến đấu với việc tăng thuế của Trump để bảo vệ tầng lớp trung lưu; trường cao đẳng miễn phí, trả lương 
công bằng, quyền nhập cư và quyền công dân; và biến California trở thành một nhà lãnh đạo thế giới trong 
cuộc chiến chống lại sự biến đổi khí hậu. Chúng ta cần tình thần lãnh đạo táo bạo trong Thượng viện để 
đưa đất nước này đi đúng hướng, với một nền kinh tế làm việc cho tất cả chúng ta, không chỉ cho người 
giàu. Tôi sẽ đưa tài lãnh đạo California đã được chứng minh đến Thượng Viện Hoa Kỳ.
3605 Long Beach Blvd.
Ste. 426
Long Beach, CA 90807

Điện thoại: (818) 850-6462
E-mail: Kevin@KevindeLeon.com
www.KevindeLeon.com
https://twitter.com/Kdeleon

• Phục vụ với tư cách là một trong hai Thượng Nghị Sĩ đại 
diện cho lợi ích của California tại Quốc Hội Hoa Kỳ.

• Đề xuất và bỏ phiếu cho những luật lệ mới của quốc gia.

• Bỏ phiếu xác nhận các thẩm phán liên bang, các Thẩm Phán 
Tòa Án Tối Cao và nhiều chức vụ dân sự và quân đội cao cấp 
do tổng thống bổ nhiệm.

Dianne Feinstein | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Là một Thượng Nghị Sĩ của California, tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày để trở thành một tiếng nói mạnh 
mẽ và hiệu quả cho các giá trị cấp tiến của tiểu bang chúng ta, và tôi tự hào giành chiến thắng trong cuộc 
bầu cử sơ bộ California với 70% số phiếu bầu của Đảng Dân Chủ. Tôi là một người ủng hộ nhất quán cho 
việc chăm sóc sức khỏe phổ quát, quyền phụ nữ, quyền của những người đồng tính nữ, đồng tính nam, 
lưỡng tính, chuyển đổi giới tính, và đa dạng tính dục (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, LGBTQ) 
và quyền của người nhập cư. Tôi đã yêu cầu NRA lấy vũ khí tấn công ra khỏi đường phố, đấu tranh để trả 
tiền lương công bằng cho phụ nữ, và luật tài trợ để bảo vệ Dreamers và chấm dứt chính sách tách ly trẻ 
em ra khỏi cha mẹ ở biên giới. Tôi đã giành được cơ hội kinh tế để nâng cao tất cả người dân California, 
đặc biệt là các gia đình lao động đang gặp khó khăn trong nền kinh tế ngày nay. Tôi phản đối mạnh mẽ 
Donald Trump và chương trình nghị sự của ông ấy mà chia cắt đất nước của chúng ta và làm giảm các 
liên minh của chúng ta trên khắp thế giới. Tôi đã giúp đánh bại các nỗ lực của Đảng Cộng Hòa khi họ ra 
sức bãi bỏ và phá hoại Đạo Luật Chăm Sóc Hợp Túi Tiền. Là Đảng Viên Đảng Dân Chủ có cấp bậc trong Ủy 
Ban Tư Pháp Thượng Viện, tôi đã phản đối mạnh mẽ đề cử của Trump đối với các thẩm phán cực đoan. 
Tôi đang đấu tranh để bảo vệ phụ nữ tại nơi làm việc và đã thông qua một luật trong năm nay, đó là luật 
bảo vệ các nữ vận động viên thể dục dụng cụ và những vận động viên nghiệp dư khác trước những kẻ lợi 
dụng tình dục. Và tôi sẽ tiếp tục đối đầu và ngăn chặn chương trình nghị sự chống lại môi trường thiếu 
thận trọng của Trump, bao gồm cả việc ông ấy chối bỏ sự biến đổi khí hậu, tấn công vào các vùng đất 
được bảo vệ của California và đe dọa cấp giấy phép khoan dầu mới ngoài khơi bờ biển California. Được 
ủng hộ bởi Tổng Thống Barack Obama và Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris, tôi xin lá phiếu bầu của quý vị 
để tôi có thể tiếp tục đấu tranh cho California trong những thời điểm khó khăn này.
P.O. Box 1270
Los Angeles, CA 90078

Điện thoại: (866) 747-2981
E-mail: contact@feinsteinforca.com
www.feinsteinforca.com
Facebook.com/DianneFeinstein
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THỐNG ĐỐC

John H. Cox | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA

Tôi không thể tin là tôi có thể vào tới cuộc tranh cử quyết định chung cuộc cho chức vụ Thống đốc. Tôi 
không phải là một phần của tầng lớp chính trị, không sinh ra giàu có, không có gia đình nào có quan hệ 
chính trị. Tên tôi là John Cox, và tôi cho rằng những gì tầng lớp chính trị đã làm cho người dân lao động ở 
California là một tội ác. Họ đã chơi gian lận, trao đổi sự ủng hộ và làm giàu cho bản thân, trong khi hàng 
triệu người dân California bị lãng quên đã bị bỏ lại phía sau. Chúng ta có giá xăng và phí xe cộ cao ngất 
ngưỡng, với tỷ lệ đói nghèo cao nhất trong nước. Nơi hàng triệu người đi làm xa ở các thành phố mà họ 
yêu thích, nhưng không có đủ khả năng tài chính để sinh sống ở đó. Vì vậy, họ đi lại trên những con 
đường hỗn độn. Họ gửi con cái đến trường không tốt. Các chính trị gia Sacramento phân chia nước trong 
nhà của chúng ta, trong khi lại đổ nguồn nước dồi dào của chúng ta vào đại dương. Bạn bè và gia đình 
của chúng ta đang dọn ra khỏi California —không phải vì họ muốn, mà vì họ phải làm vậy. Nơi với quá 
nhiều người dân California, họ phải lựa chọn giữa việc mua xăng để đi làm, hoặc mua thực phẩm để nuôi 
gia đình. Đó là một lựa chọn không ai trong chúng ta nên làm. Tin tốt lành — chúng ta không phải chịu 
đựng điều này, bởi vì sự trợ giúp đang đến. Chúng ta có thể ngăn chặn việc phân chi nước, bãi bỏ thuế 
xăng, sửa chữa trường học của chúng ta và một lần nữa làm cho nhà ở hợp túi tiền, nhưng chỉ khi chúng 
ta sẵn sàng đòi hỏi các nhà lãnh đạo chính trị thất bại phải chịu trách nhiệm giải trình. Tôi là John Cox và 
tôi muốn trở thành thống đốc của quý vị.

E-mail: info@JohnCoxforGovernor.com
JohnCoxforGovernor.com
Twitter: @TheRealJohnHCox

• Là tổng giám đốc điều hành của tiểu bang, giám sát hầu hết 
các ban ngành và cơ quan trong tiểu bang và bổ nhiệm các 
thẩm phán.

• Đề xuất các luật mới, phê chuẩn hay phủ quyết luật, và  
đệ trình ngân sách tiểu bang hàng năm cho Cơ Quan  
Lập Pháp.

• Huy động và chỉ đạo các nguồn tài nguyên tiểu bang trong 
những trường hợp khẩn cấp.

Gavin Newsom | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Không có phần trình bày của ứng cử viên
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
PHÓ THỐNG ĐỐC

Eleni Kounalakis | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Tôi là một nữ doanh nhân, người mẹ, và cựu Đại Sứ Hoa Kỳ dưới thời Tổng Thống Obama. Tôi đang  
tranh cử chức vụ Phó Thống Đốc để bảo vệ các giá trị đa dạng và cơ hội của California—vì những giá trị 
này sẽ tăng sức mạnh cho nền kinh tế của chúng ta. Tôi tự hào được ủng hộ bởi Thượng Nghị sĩ Kamala 
Harris, Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein, Liên Hiệp Cử Tri Bảo tồn California, Tổ Chức Phụ Nữ Quốc Gia và Liên 
Đoàn Giáo Viên California. Là một con gái của một người nhập cư và là người tốt nghiệp đại học đầu tiên 
trong gia đình tôi, tôi sẽ đấu tranh cho nền giáo dục có giá hợp lý bằng cách phản đối việc tăng học phí tại 
các trường đại học UC, CSU và cộng đồng của chúng tôi. Tôi sẽ làm việc để thay đổi văn hóa chính trị 
ở Sacramento để ngăn chặn tình trạng quấy rối tình dục ở nơi làm việc ở khắp mọi nơi, giữ cho những kẻ 
phạm tội chịu trách nhiệm và đảm bảo phụ nữ nhận được mức lương bình đẳng cho công việc bình đẳng. 
Là một Đại Sứ Hoa Kỳ, tôi đã đi cùng với quân đội của chúng ta và biết rằng việc thúc đẩy nền Dân Chủ ở 
nước ngoài có nghĩa là hỗ trợ các cựu chiến binh của chúng tôi khi họ trở về nhà. Tôi tin tưởng vào chất 
lượng, hệ thống chăm sóc trẻ em với giá hợp lý và hệ thống chăm sóc sức khỏe phổ quát. Tôi sẽ Chỉ Đạo Ủy 
Ban Đất Đai Tiểu Bang và đấu tranh chống lại kế hoạch mở bờ biển California để khoan thêm dầu ngoài 
khơi của Donald Trump. Là một nữ doanh nhân, tôi đã xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng lớn, tạo việc làm 
cho người dân California, và cung cấp nhà ở giá hợp lý cho các gia đình làm việc. Tôi hiểu rằng chúng ta 
phải xây dựng một nền kinh tế mà nâng cao đời sống của người dân California và bảo vệ Giấc mơ Mỹ.  
Tôi đã đi đến tất cả 58 quận và đã lắng nghe câu chuyện của quý vị. Tôi luôn lắng nghe tiếng nói của toàn 
thể người dân California. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và lá phiếu của quý vị.

916 Kearny St. #605
San Francisco, CA 94133

Điện thoại: (415) 857-0921
E-mail: info@eleniforca.com
www.EleniforCA.com
@eleniforca

• Tiếp nhận chức vụ và nhiệm vụ của Thống Đốc trong trường 
hợp người đương nhiệm bị buộc tội, tử vong, từ chức, cách 
chức hoặc vắng mặt khỏi tiểu bang.

• Phục vụ với tư cách là chủ tịch Thượng Viện Tiểu Bang và có 
một phiếu quyết định (tie-breaking vote).

• Chủ trì Ủy Ban Phát Triển Kinh Tế; là thành viên của Ủy Ban 
Đất Đai Tiểu Bang, và Hội Đồng Bảo Vệ Biển; và tham gia 
các hội đồng của hệ thống đại học California.

Ed Hernandez | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Bác Sĩ Ed Hernandez, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang kiêm tiểu doanh nhân, đang tranh cử chức vụ Phó Thống 
Đốc để mở rộng việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe, giảm chi phí thuốc theo toa, tranh đấu cho các gia đình 
lao động, bảo vệ môi trường, và làm cho nền giáo dục đại học được tiếp cận nhiều hơn với giá hợp lý hơn. 
Là người cha và người ông, Hernandez đã dành cả cuộc đời để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của 
cộng đồng của ông bằng cách mang đến dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cho các gia đình lao động tại San 
Gabriel Valley. Là cháu trai của người nhập cư, Hernandez lớn lên trong cộng đồng tầng lớp lao động tại 
Quận L.A., đã làm việc để học đại học, và phát triển kinh doanh hộ gia đình nhỏ thành công cùng với vợ của 
ông. Là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, Thượng Nghị Sĩ Hernandez đã dẫn đầu cuộc chiến để 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận hơn với giá phải chăng hơn, thông qua một luật ghi dấu ấn để trừng 
phạt các doanh nghiệp dược phẩm lớn vì tăng chi phí thuốc theo toa bằng cách tạo ra quy tắc mới và minh 
bạch nhằm giúp giảm chi phí thuốc. Là nhà lãnh đạo của Thượng viện Tiểu bang, Hernandez đã giúp thông 
qua các luật để bảo vệ quyền tiếp cận không khí và nước sạch, tăng quỹ học đường và chương trình giáo 
dục nghề nghiệp, cũng như cung cấp một năm học miễn phí tại đại học cộng đồng. Thượng Nghị Sĩ Ed 
Hernandez cũng góp phần chấm dứt nền văn hoá im lặng của Sacramento để bảo vệ con người khỏi quấy 
rối tình dục, khiến kẻ lạm dụng phải chịu trách nhiệm và cách chức những người vi phạm. Hernandez được 
ủng hộ bởi Giáo Viên California, Lính Cứu Hỏa, Cảnh Sát, Y Tá, liên đoàn Planned Parenthood, Kiểm Soát 
Viên Tiểu Bang Betty Yee, và Tổng Chưởng Lý California Xavier Becerra vì họ biết rằng ông sẽ đứng lên bảo 
vệ các gia đình chống lại lợi ích đặc biệt của doanh nghiệp. Hãy bỏ phiếu cho Thượng Nghị Sĩ Ed Hernandez 
giữ chức vụ Phó Thống Đốc California.

E-mail: info@edhernandez4ca.com
www.edhernandez4ca.com
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Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các phần trình bày trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra về mức độ chính 
xác. Mỗi phần trình bày được ứng cử viên nộp và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên mà không nộp phần trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu.

PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
TỔNG THƯ KÝ TIỂU BANG

• Là viên chức bầu cử đứng đầu của tiểu bang, giám sát  
các cuộc bầu cử trên toàn tiểu bang và cung cấp quyền  
truy cập công cộng vào thông tin vận động tranh cử và  
vận động tài chính.

• Lưu trữ một số hồ sơ kinh doanh nhất định, chứng thực 
nhãn hiệu, quản lý công chứng viên, và cho phép các chủ  
nợ có bảo chứng bảo vệ lợi ích tài chính của họ.

• Bảo tồn lịch sử của California bằng cách thu mua, bảo vệ  
và chia sẻ các kho báu lịch sử của tiểu bang.

Alex Padilla | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Tôi đang tranh cử để tiếp tục phục vụ với tư cách là Tổng Thư Ký Tiểu Bang của quý vị. Đây là thời điểm 
quan trọng đối với quyền bỏ phiếu và tôi có một hồ sơ đã được chứng minh là đã thành công. Trong 
nhiệm kỳ đầu tiên của tôi, tôi đã làm việc để mở rộng quyền tiếp cận thùng phiếu, bảo vệ an ninh của 
cuộc bầu cử của chúng ta, và vì công việc của tôi, California hiện đang bổ sung hàng triệu cử tri hội đủ điều 
kiện. Tổng Thư Ký Tiểu Bang của chúng ta phải phục vụ cho người dân California. Là Chủ Tịch Hội Đồng 
Thành Phố Los Angeles, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang và Tổng Thư Ký Tiểu Bang của quý vị, tôi đã làm điều đó.  
Rất mong quý vị bỏ phiếu cho tôi. Truy cập Alex-Padilla.com để tìm hiểu thêm.

777 S. Figueroa St., Suite 4050
Los Angeles, CA 90017

Điện thoại: (213) 452-6565
E-mail: alex@alex-padilla.com
www.alex-padilla.com
@alexpadilla4ca

Mark P. Meuser | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA

Bầu Cử Quan Trọng. Gần đây, Dự Án Bầu Cử Liêm Chính của California đã đệ trình một vụ kiện mà họ cáo 
buộc rằng California có nhiều cử tri ghi danh hơn số lượng cử tri hội đủ điều kiện, chính xác là 101%.  
Chỉ riêng Quận Los Angeles có 144% cử tri ghi danh. Danh sách quá nhiều cử tri tiêu tốn tiền thuế của người 
dân để gửi những tài liệu không cần thiết về việc bỏ phiếu. Chúng cũng tăng cơ hội gian lận. Chúng ta 
cần loại bỏ khỏi danh sách những người đã chết, đã dọn nhà đi, không phải công dân, ghi danh nhiều lần 
và ghi danh ảo. Bầu cử rất quan trọng để cho phép người dân California thông báo cho chính quyền của 
chúng ta về cách chúng ta muốn được cai trị. Bầu cử công bằng bắt đầu với danh sách cử tri chính xác mà 
chỉ những người có đủ điều kiện bỏ phiếu được ghi danh. Tổng Thư Ký Tiểu Bang chịu trách nhiệm duy trì 
danh sách cử tri. Nếu danh sách cử tri vẫn quá nhiều, thì các nhóm lợi ích đặc biệt có thể sử dụng tiền và 
tầm ảnh hưởng để bầu cử cho các chính trị gia được mua chuộc và được trả tiền. Hằng ngày, tôi nghe 
những báo cáo thực tế của người dân California từng chứng kiến một người không phải là công dân bỏ 
phiếu hoặc được biết rằng người thân đã chết mà vẫn bỏ phiếu. Tôi là người dân gốc California, những 
người thực thi luật Hiến Pháp và Bầu Cử. Khi tôi thấy sự việc bất công, tôi đứng lên và giúp đỡ những 
người có nhu cầu. Tôi đã tranh đấu bảo vệ quyền của người khuyết tật và quyền tự do ngôn luận của sinh 
viên đại học và tôi đã chiến thắng. Bây giờ, tôi rất mong quý vị bỏ phiếu cho tôi để tôi dọn sạch danh sách 
quá nhiều cử tri của California. Tôi sẽ sử dụng công nghệ và cơ sở dữ liệu để dọn sạch danh sách cử tri để 
những phiếu bầu trái phép sẽ không ảnh hưởng đến tiếng nói của chúng ta Bầu Cử Quan Trọng.

2 Civic Center, #4338
San Rafael, CA 94913

Điện thoại: (208) 763-8737
E-mail: contact@markmeuser.com
www.markmeuser.com
www.facebook.com/markpmeuser
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
KIỂM SOÁT VIÊN
• Là viên chức tài chính hàng đầu của tiểu bang, phục vụ với 

tư cách là kế toán viên của tiểu bang và người giữ sổ sách 
của tất cả các quỹ công cộng.

• Quản lý hệ thống lương bổng tiểu bang và luật tài sản 
không người khai nhận, và thực hiện kiểm toán và duyệt  
xét các hoạt động của tiểu bang.

• Phục vụ trong Hội Đồng Bình Quân, Hội Đồng Kiểm Soát, 
các hội đồng và ủy ban khác.

Betty T. Yee | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Cảm ơn quý vị đã cho tôi có đặc quyền và cơ hội để phục vụ với tư cách là Kiểm Soát Viên của Tiểu Bang, 
người giám sát tài chính độc lập của California. Tôi tự hào về những thành tựu của chức vụ trong nhiệm 
kỳ đầu tiên để bảo vệ tiền thuế của chúng ta: quản lý chuyên nghiệp tiền mặt của Tiểu bang, tránh bất kỳ 
khoản vay bên ngoài nào để thanh toán hóa đơn cho California; cần mẫn phát hiện gần $4 tỉ trong các 
ngân quỹ công được hướng tới các việc sử dụng không được phép trong quá trình kiểm toán của cơ 
quan tiểu bang và địa phương; tích cực cải thiện báo cáo tài chính của chính quyền địa phương và tiểu 
bang để tăng tính minh bạch; và cải cách thành công Hội Đồng Bình Quân Tiểu Bang để đảm bảo áp 
dụng đồng bộ các luật thuế của tiểu bang và bảo vệ quyền của người nộp thuế. Đối với hoạt động chính 
sách của tôi trên nhiều hội đồng và ủy ban, tôi tập trung vào việc cung cấp sự bảo đảm phúc lợi hưu trí 
cho công nhân thuộc thành phần công và tư nhân và quản lý môi trường để bảo vệ quyền tiếp cận các 
vùng đất và bãi biển công cộng, tin cậy và giải quyết tác động đến cộng đồng từ chất lượng không khí 
cảng và mực nước biển dâng lên. Nhìn về phía trước, tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho California cho cuộc suy 
thoái kinh tế tiếp theo cũng như phục vụ như tiếng nói chỉ đạo về những ảnh hưởng kinh tế đối với 
người dân California về tính thay đổi của công việc và sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Tôi biết ơn sự hỗ trợ 
của các nhà giáo dục, tổ chức phụ nữ, cộng đồng môi trường, phụ nữ và nam giới thuộc các ngành 
thương mại xây dựng và thi công và cơ quan thi hành pháp luật, và nhiều người nữa nhận thấy nhu cầu 
về 35 năm kinh nghiệm tài chính của tiểu bang và địa phương, uy tín về sự công bằng, cam kết chịu trách 
nhiệm giải trình, và kỷ luật mạnh mẽ mà tôi đã có trong chức vụ Kiểm Toán Viên Tiểu Bang. Tôi rất vinh 
dự khi nhận được phiếu bầu của quý vị.

16633 Ventura Blvd.,
Suite 1008
Encino, CA 91436

E-mail: info@bettyyee.com
www.bettyyee.com
Twitter: @BettyYeeforCA

Konstantinos Roditis | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Văn phòng của Kiểm Soát Viên không cho rằng quý vị đã trả đủ thuế. Họ muốn đánh thuế khi quý vị đi 
khám bác sĩ, dịch vụ giữ trẻ em, sửa chữa nhà và xe, cắt tóc, quý vị cứ nói ra là họ muốn đánh thuế. Kết 
quả là, quý vị sẽ trả thêm hàng trăm nếu không phải là hàng ngàn tiền thuế mỗi năm. Nói Không với 
Thuế Dịch Vụ và Lao Động. Chúng ta không có khả năng chi trả. Là Kiểm Soát Viên, tôi sẽ tranh đấu để 
làm cho California có giá cả hợp lý, không tìm kiếm những cách mới để đánh thuế quý vị. Bầu Có cho Dự 
luật 6: Các chính trị gia lãng phí hàng tỉ và chỉ sử dụng 20% ngân quỹ tiền thuế xăng để sửa chữa đường 
xá. Chúng ta trả gấp bốn lần nhiều hơn so với Texas, để sửa một con đường. Chúng ta có tiền. Là Kiểm 
Soát Viên, tôi sẽ vạch trần và ngăn chặn các giao dịch hối lộ sau hậu trường chính trị và chấm dứt sự lãng 
phí, gian lận và lạm dụng. Ngăn Cản Việc Cấp Quỹ cho Đường Xe Lửa Cao Tốc: Là Kiểm Soát Viên, tôi sẽ Kiểm 
Toán và Ngăn Cản Việc Cấp Quỹ cho Đường Xe Lửa Cao Tốc (High-Speed Rail, HSR) vào ngày làm việc đầu 
tiên. Chính Sách Thông Minh về Môi Trường: Đừng lãng phí hàng tỉ gallon nước và từ chối hứng nước, và 
sau đó xem xét đánh thuế chúng ta vì chúng ta sử dụng hơn 55 gallon nước mỗi ngày cho cả gia đình. Tôi 
sẽ tập trung vào các giải pháp, không phải việc tăng thuế. Vì Kiểm Soát Viên là Giám Đốc Tài Chính (Chief 
Financial Officer, CFO) của California, việc một CFO và doanh nhân có tầm nhìn, hiểu biết về kinh tế, trách 
nhiệm tài chính và cân bằng ngân sách, trở thành Kiểm Soát Viên tiếp theo của quý vị, điều này không 
hợp lý sao? Đã đến thời điểm dành cho một Kiểm Soát Viên độc lập, có nguyên tắc, không lấy tiền từ 
nghiệp đoàn, công ty hoặc lợi ích đặc biệt. Hãy bỏ phiếu để làm cho California có giá cả hợp lý. Hãy bỏ 
phiếu cho các giải pháp, không phải việc tăng thuế. Hãy bỏ phiếu cho Konstantinos Roditis cho chức vụ 
Kiểm Soát Viên.
751 S. Weir Canyon Rd., 
Ste. 157-160
Anaheim, CA 92808

Điện thoại: (949) 607-8294
E-mail: roditis@cacontroller.com
cacontroller.com
facebook.com/konroditis
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THỦ QUỸ
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• Là giám đốc ngân hàng của tiểu bang, quản lý các mục đầu 
tư của tiểu bang, và quản lý việc bán công khố phiếu và 
chứng phiếu của tiểu bang.

• Phục vụ trong một vài ủy ban, hầu hết các ủy ban đều liên 
quan đến thị trường công khố phiếu.

• Chi trả ngân sách tiểu bang khi được chi tiêu bởi Kiểm Soát 
Viên và các cơ quan khác của tiểu bang.

Greg Conlon | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
California cần một Đảng Viên Đảng Cộng Hòa, người có thể thực hiện trách nhiệm tài chính một cách 
thận trọng để cứu vãn tình hình tài chính suy yếu của tiểu bang. Các khoản hưu bổng rộng rãi cấp cho 
công chức dẫn đến tình trạng nợ hưu bổng và việc chăm sóc sức khỏe không nhập quỹ một cách tắc 
trách với gần $300 tỉ. Thủ Quỹ của California phục vụ trong cả Hội Đồng Kế Hoạch Hưu Trí Tiểu Bang—
CalPERS và CalSTRS. Tôi sẽ dùng kinh nghiệm của mình “để hoàn thành công việc” cho các Hội đồng này 
bằng cách giải quyết các khoản nợ hưu trí không nhập quỹ bằng cách làm việc để bắt đầu một kế hoạch 
đóng góp mới rõ ràng cho nhân viên mới. Hơn 20 năm kinh nghiệm của tôi với tư cách là một Kế Toán 
Viên Công Được Chứng Nhận (Certified Public Accountant, CPA) với một công ty kế toán quốc tế sẽ mang 
lại những kiến thức tài chính cần thiết để đầu tư thận trọng cho các quỹ của California và cải thiện tín 
dụng bị xếp hạng thấp của Tiểu Bang. Tôi cũng sẽ làm việc để loại bỏ Thuế Lợi Tức Nhượng Quyền Thương 
Mại Tiểu Bang tối thiểu $800 để giúp các công ty mới khởi nghiệp. Tôi có kinh nghiệm trong khu vực công 
liên quan đến văn phòng Thủ Quỹ Tiểu Bang. Điều này bao gồm việc điều hành Ủy Ban Tiện Ích Công 
Cộng California với tư cách là Chủ Tịch và phục vụ trong Ủy Ban Giao Thông Vận Tải California. Tôi cũng 
đứng đầu Ủy Ban Tài Chính của Thị Trấn Atherton. Tôi có bằng cử nhân kinh doanh tại Đại học Utah, 
Chương Trình Đào Tạo Kinh Doanh Điều Hành tại Trường Kinh doanh Haas ở UC Berkeley và bằng Luật từ 
Đại học San Francisco. Tôi đã từng là phi công phục vụ trong Không Quân. Tôi đã nhận được rất nhiều 
ủng hộ, bao gồm cả Đảng Cộng Hòa California và cựu Bộ Trưởng Tài Chính Hoa Kỳ George P. Shultz. Tôi 
khiêm tốn xin quý vị bầu cho tôi và cam kết làm việc mỗi ngày, cho Tiểu Bang California vĩ đại của chúng 
ta có thể trở thành một nền kinh tế mạnh hơn.
P.O. Box #2600
Menlo Park, CA 94026

Điện thoại: (650) 315-4956
E-mail: greg@gregconlon.com
www.gregconlon.com
Facebook.com/gregconlonforstatetreasurer

Fiona Ma | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Là một CPA có kinh nghiệm về luật thuế và cân bằng ngân sách, tôi có đủ điều kiện trở thành Thủ Quỹ 
Tiểu Bang từ Ngày Đầu Tiên và sẽ có thể quản lý các khoản đầu tư của California với trách nhiệm giải 
trình và tính minh bạch hoàn toàn. Tôi đã là một Kế Toán Viên Công Chứng (CPA) từ năm 1992, và có bằng Cử 
nhân về Kế toán, bằng Thạc Sĩ Khoa Học về Thuế và bằng Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh về Tài Chính. Tôi đại diện 
cho kiểm tra & cân đối và trách nhiệm giải trình. Đó là lý do tại sao tôi lãnh đạo cuộc cải tổ lớn để khôi phục 
lòng tin vào Hội Đồng Bình Quân Tiểu Bang. Tôi đã cân bằng ngân sách cấp địa phương, cấp tiểu bang 
trong cuộc Đại Suy Thoái Kinh Tế, và đã giám sát việc thu vào $60 tỷ trong thu nhập của tiểu bang. Tôi sẽ 
xây dựng một chương trình người mua nhà lần đầu vững mạnh để giúp người dân California có thể mua 
được nhà dễ dàng hơn. Tôi sẽ làm việc để giảm bớt khoản nợ cao của sinh viên. Tôi được sinh ra với một 
bệnh trạng có sẵn và cá nhân tôi hiểu được nhu cầu cấp thiết của việc chăm sóc sức khỏe có chất lượng, 
dễ tiếp cận và giá cả phải chăng. Vì chồng tôi là một lính cứu hỏa, tôi biết rõ được tầm quan trọng của việc 
đầu tư vào nhân viên ứng cứu tuyến đầu của chúng ta. Là Thủ Quỹ Tiểu Bang, tôi sẽ giám sát các khoản 
đầu tư vào nhà ở có giá hợp túi tiền, cơ sở hạ tầng, trường học, bệnh viện, biện pháp bảo vệ môi trường và hệ 
thống vận chuyển. Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ tiền thuế của chúng ta, đầu tư khôn ngoan để bảo đảm lợi nhuận 
tích cực và bảo đảm chính phủ làm việc với trách nhiệm giải trình và tính minh bạch. Tôi tự hào khi nhận 
được sự ủng hộ của Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Kamala Harris, Hiệp Hội Giáo Chức California, Hiệp Hội Lính Cứu 
Hỏa Chuyên Nghiệp California và Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ California. Tôi rất vinh dự khi có được phiếu 
bầu của quý vị. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị.
2244 Ione Street
Sacramento, CA 95864

Điện thoại: (415) 845-5450
E-mail: fiona@fionama.com
FionaMa.com
facebook.com/CA.FionaMa
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• Với tư cách là trưởng ban pháp chế của tiểu bang, bảo đảm 
rằng luật pháp tiểu ban được thực thi và điều tra các hoạt 
động gian lận hoặc bất hợp pháp.

• Trưởng Phòng Tư Pháp, cung cấp các dịch vụ pháp lý của 
chính phủ tiểu bang và đại diện cho tiểu bang trong các vụ 
kiện tòa án dân sự và hình sự.

• Giám sát các cơ quan thi hành pháp luật, bao gồm cả luật 
sư và cảnh sát trưởng của quận hạt.

Xavier Becerra | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Là Tổng Chưởng Lý kiêm trưởng ban thi hành pháp luật của quý vị, tôi đang đấu tranh—và giành chiến 
thắng—cho người dân California và các giá trị của chúng ta. Tôi sẽ đương đầu với kẻ buôn bán tình dục, 
Hiệp Hội Súng Trường Toàn Quốc (National Rifle Assocation, NRA), Công Ty Dầu Khí Lớn và các Ngân Hàng 
Lớn và Chính Quyền của Trump. Tôi đang truy tố các băng nhóm bạo lực đường phố và loại hàng ngàn khẩu 
súng ra khỏi đường phố của chúng ta. Tôi đang đấu tranh chống lại các trường cao đẳng lợi dụng mà ăn 
cắp lợi nhuận từ sinh viên của chúng tôi. Tôi đã kiện Trump—và đã chiến thắng—để ngăn ông ta rút ruột 
chương trình bảo vệ chất lượng không khí và cản trở phụ nữ sử dụng phương pháp ngừa thai. Tôi đã đấu 
tranh và đã chiến thắng để bảo vệ Dreamers—những người nhập cư được mang tới Hoa Kỳ khi còn nhỏ. Và, 
tôi đang ở trong tòa án bảo vệ quyền chăm sóc sức khỏe của người dân California. Tôi đã đấu tranh vì người 
dân California với tư cách là con trai của những người nhập cư, là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp 
đại học, vì tất cả người dân California đều xứng đáng có cơ hội thành công. Sau khi học trường luật, tôi đã 
làm việc với tư cách là một luật sư hỗ trợ pháp lý, bảo vệ cho bệnh nhân tâm thần và sau đó làm việc với tư 
cách là Phó Chưởng Lý tại chính văn phòng nơi tôi hiện đang lãnh đạo. Sau đó, tôi đã vào Quốc Hội để lãnh 
đạo cuộc đấu tranh bảo vệ An Sinh Xã Hội và Medicare. Tôi đã đấu tranh cho các giá trị của California trong 
suốt cuộc đời mình và tôi sẽ không bao giờ lùi bước, cho dù đó là nạn buôn người, Công Ty Dầu Khí Lớn, 
NRA hay Chính Quyền của Trump. Tôi tự hào đã nhận được sự ủng hộ của Thống Đốc Brown, Đảng Dân 
Chủ, Sierra Club California, tổ chức Planned Parenthood, Hiệp Hội Thi Hành Luật Tiểu Bang California và các 
y tá, giáo viên và nhân viên cứu hỏa của California. Tôi sẽ rất vinh dự khi có được phiếu bầu của quý vị.
777 South Figueroa Street,  
Suite 4050
Los Angeles, CA 90017

Điện thoại: (213) 250-3400
E-mail: Info@XavierBecerra.com
XavierBecerra.com
@XavierBecerra

Steven Bailey | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Là một Thẩm Phán về hưu của Tòa Thượng Thẩm California, tôi biết cách giữ cho người dân California an 
toàn khỏi tội ác bạo lực, hiện đang gia tăng vì ba luật nguy hiểm được thông qua trong những năm gần 
đây—Dự Luật 47, 57 và AB 109. Những thử nghiệm nguy hiểm này đã dẫn đến việc phóng thích sớm 
những người phạm tội tấn công tình dục, giảm các hình phạt cho nhiều hành vi phạm tội, và giảm hoặc loại 
bỏ các công cụ quan trọng được các thẩm phán sử dụng để giữ tội phạm nguy hiểm—kể cả các thành viên 
băng đảng và những kẻ phạm tội lặp lại—ra khỏi những ngôi nhà và khu phố của chúng ta. Ngày càng 
nhiều phụ nữ, người lớn tuổi và thanh niên trở thành nạn nhân của tội phạm bạo lực—điều này phải kết 
thúc. Ưu tiên hàng đầu của tôi với tư cách là Tổng Chưởng Lý sẽ là sự an toàn và an ninh của tất cả người 
dân California. Đó là lý do tại sao các nhóm ủng hộ các nạn nhân tội phạm và thi hành pháp luật, bao gồm 
Liên Hiệp Nạn Nhân Tội Ác CA, Liên Đoàn Bảo Vệ Cảnh Sát Los Angeles, Hiệp Hội Phó Cảnh Sát Trưởng Los 
Angeles, Hiệp Hội Nhân Viên Công Lực California, các cảnh sát trưởng quận và công tố viên ủng hộ tôi trở 
thành Tổng Chưởng Lý tiếp theo của California. Là một Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm, tôi đã trực tiếp nhìn 
thấy khi hệ thống tư pháp hình sự đã hoạt động và bây giờ nó làm cho chúng ta thất vọng như thế nào. Tôi 
biết chính xác những gì phải được thực hiện để bảo vệ người dân California khỏi tội phạm bạo lực, bao 
gồm việc đảm bảo tội phạm bị kết án không còn quyền tiếp cận vũ khí và khôi phục sự an toàn cho mọi khu 
phố. Tổng Chưởng Lý phải đứng trên tư tưởng bè phái. Đây không phải là câu trả lời của Đảng Dân Chủ 
hoặc câu trả lời của Đảng Cộng Hòa—đó là câu trả lời đúng để đảm bảo mọi người dân California có thể 
cảm thấy an toàn trên đường phố, tại nơi làm việc và tại nhà của họ. Tôi sẽ rất vinh dự khi có được phiếu 
bầu của quý vị.
455 Capitol Mall, Suite 600
Sacramento, CA 95814

Điện thoại: (916) 936-2448
E-mail: Judge@baileyforag.com
BaileyforAG.com
www.facebook.com/JudgeBaileyforAG
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• Trưởng Phòng Bảo Hiểm, thực thi luật bảo hiểm của 
California và thông qua các quy định để thi hành luật.

• Cấp phép, quản lý và kiểm tra các công ty bảo hiểm.

• Trả lời các câu hỏi và than phiền của công chúng về lĩnh vực 
bảo hiểm.

Steve Poizner | KHÔNG CÓ CHÍNH ĐẢNG ƯU TIÊN

Từ năm 2007–2011, tôi đã làm việc với tư cách là Ủy Viên Bảo Hiểm California và tôi mong nhận được sự 
ủng hộ của quý vị trong nhiệm kỳ thứ hai cho việc phục vụ người dân. Lý do tôi ra tranh cử với tư cách là 
Người Độc Lập: Ủy Viên Bảo Hiểm California là một nhà quản lý yêu cầu tính độc lập cao trước các công ty 
bảo hiểm và hoạt động đảng phái chính trị. Với sự ủng hộ của quý vị, tôi sẽ là Người Độc Lập đầu tiên 
được bầu trên toàn tiểu bang trong lịch sử California. Điều này sẽ mở ra một con đường cho những 
người khác đã mệt mỏi với sự tranh cãi và chia rẽ của đảng phái. Tôi cũng sẽ từ chối những đóng góp của 
ngành bảo hiểm cho chiến dịch tranh cử của tôi như tôi đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên. Lý Lịch của Tôi: 
Tôi có thành tích đã được chứng minh trong việc khởi nghiệp lãnh vực tư nhân và lãnh đạo các công ty 
công nghệ tiên phong trong hơn 35 năm tại California (ví dụ, công ty SnapTrack của tôi đã phát minh ra 
Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (Global Positioning System, GPS) cho điện thoại di động), và hiện nay là nhà 
sáng lập của một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào việc mở rộng nền kinh tế đổi mới ở Miền Nam 
California. Tại sao tôi ra tranh cử cho một nhiệm kỳ nữa lúc này? Người dân California đối mặt với những vấn 
đề cấp bách: chủ nhà không được bảo hiểm đầy đủ gặp phải ngày càng nhiều trận lũ lụt và cháy rừng, 
phí bảo hiểm liên tục gia tăng trong thị trường bảo hiểm y tế, và mối đe dọa về kinh tế của tội phạm 
mạng gia tăng. Thành tích của tôi trong vai trò là Ủy Viên Bảo Hiểm: Chúng tôi đã tiết kiệm cho người lái xe 
và chủ nhà gần $2 tỉ với mức giá bảo hiểm thấp hơn; lấy lại $30 triệu cho các nạn nhân của vụ cháy rừng 
đã bị các công ty bảo hiểm lừa bịp; tiết kiệm cho người đóng thuế $17 triệu bằng cách giảm vĩnh viễn 
13% ngân sách (đó là lần đầu tiên và không có sa thải!); bắt giữ hơn 2500 người gian lận bảo hiểm (một 
kỷ lục!); và phục hồi bảo hiểm cho hàng ngàn khách hàng vô tội sau khi các công ty bảo hiểm y tế hủy 
hợp đồng bất hợp pháp.

E-mail: StevePoizner@gmail.com
www.StevePoizner.com

Ricardo Lara | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Kính gửi người dân California, tôi viết thư này để chia sẻ với quý vị niềm tin cốt lõi và đơn giản của tôi—
những gì chúng tôi cùng có chung quan trọng hơn những gì chia rẻ chúng tôi. Mẹ tôi là một thợ may. 
Cha tôi là một công nhân nhà máy. Họ tin vào giá trị của việc có bảo hiểm cho ngôi nhà khiêm tốn, họ 
làm việc rất chăm chỉ để mua, và chiếc xe đưa họ đến công việc làm của họ. Khi họ già đi, họ hy sinh 
nhiều hơn một chút để mua bảo hiểm nhân thọ. Họ đã làm điều đó vì họ biết rằng một tai nạn, một  
đám cháy, một vụ trộm, một căn bệnh nghiêm có thể khiến họ mất tất cả những gì họ đã làm việc để  
có được. Đáng buồn thay, trong nhiều năm họ đã không thể chi trả bảo hiểm y tế cho con cái của họ.  
Là Thượng Nghị Sĩ California, tôi đã soạn luật này để cung cấp bảo hiểm y tế cho 250,000 trẻ em không 
có bảo hiểm—để cha mẹ của các em sẽ không phải đối mặt với tình trạng phá sản nếu trẻ bị tai nạn 
nghiêm trọng hoặc mắc bệnh phức tạp. Tôi hết sức trân trọng sự bảo đảm mà người dân cần. Tôi tin  
rằng một thị trường bảo hiểm lành mạnh, trung thực và cạnh tranh là một trong những cách quan  
trọng nhất để cung cấp sự bảo đảm mà tất cả chúng ta đều cần. Công việc của Ủy Viên Bảo Hiểm 
California thực sự là về hai điều—đảm bảo rằng bảo hiểm được định giá công bằng và nếu chúng ta  
cần sử dụng nó, yêu cầu bồi thường của chúng ta sẽ được xử lý một cách công bằng. Tôi sẽ không có 
nhiều tiền tranh cử như những ứng viên khác. Vì vậy, tôi thành thật cảm ơn quý vị dành thời gian để  
đọc lá thư này và xem xét phần ứng cử của tôi. Chân thành, Ricardo Lara

3605 Long Beach Blvd.,
Suite 426
Long Beach, CA 90807

Điện thoại: (562) 427-2100
E-mail: Ricardo@RicardoLara.com
RicardoLara.com
www.Facebook.com/Ricardo4CAIC
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CÁC ĐỊA HẠT TRONG HỘI ĐỒNG BÌNH QUÂN CALIFORNIA
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Các quận trong Mỗi Địa Hạt của Hội Đồng Bình Quân

Địa Hạt 1
Alpine, Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Inyo, Kern, 
Kings, Lassen, Los Angeles, Madera, Mariposa, Merced, Modoc, 
Mono, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San Bernardino, 
San Joaquin, Shasta, Sierra, Siskiyou, Stanislaus, Sutter, Tulare, 
Tuolumne, Yuba

Địa Hạt 2
Alameda, Colusa, Contra Costa, Del Norte, Glenn, Humboldt, 
Lake, Marin, Mendocino, Monterey, Napa, San Benito,  
San Francisco, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara, 
Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Tehama, Trinity, Yolo

Địa Hạt 3
Los Angeles, San Bernardino, Ventura

Địa Hạt 4 
Imperial, Orange, Riverside, San Bernardino,  

San Diego
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG BÌNH QUÂN
Phục vụ trong Hội Đồng Bình Quân, ủy ban thuế dân cử của 
tiểu bang, mà: 
• Thẩm định tài sản được quản lý về đường sắt và các tiện ích 

công cộng cụ thể, và thẩm định và thu thuế xe lửa tư nhân.

• Giám sát các hoạt động thẩm định của 58 thẩm định viên 
của tiểu bang.

• Thẩm định và thu thuế đồ uống có cồn và cùng quản lý  
thuế đối với các công ty bảo hiểm.

ĐỊA HẠT 1

Ted Gaines | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA

Là đại diện của quý vị trong Hội Đồng Bình Quân, tôi sẽ nỗ lực bảo vệ lợi ích của tất cả những người đóng 
thuế, giữ cho nền kinh tế vững mạnh và tạo công ăn việc làm. Đối với quá nhiều gia đình lao động chăm 
chỉ, giấc mơ California đã bị biến thành một cơn ác mộng tốn kém bởi các chính trị gia Sacramento với sự 
phán đoán kém cỏi và ưu tiên sai lầm. Chi phí hàng tỉ mỹ kim bị lãng phí quá mức trong các dự án điên rồ 
như xe lửa tốc hành từ San Francisco đến L.A. chứng minh rằng không ai ở Sacramento chú ý đến người 
đóng thuế. Tôi được ủng hộ từ Hiệp Hội Người Đóng Thuế Howard Jarvis vì tôi tích cực bảo vệ Dự Luật 13. 
Tôi sẽ trở thành Người Canh Giữ của quý vị và sẽ đấu tranh để bãi bỏ thuế xăng và thuế xe vô nhân đạo, 
vơ hết tiền của các gia đình trung lưu. Là một chủ doanh nghiệp gia đình nhỏ, hoàn cảnh của bản thân 
cho tôi trải nghiệm trực tiếp về các quy định độc đoán của chính phủ. Là Người Bênh Vực Người Đóng 
Thuế, tôi đấu tranh để giảm hóa đơn tiền thuế, hợp lý hóa các quy định và bãi bỏ lá chắn cản trở sự phát 
triển việc làm và sẽ tiếp tục làm điều đó trong Hội Đồng Bình Quân. Tôi sẽ đấu tranh để loại bỏ việc lãng 
phí của chính phủ, cắt bớt ngân sách và ngừng các khoản tăng thuế dưới danh nghĩa là lệ phí. Tôi là 
người California thế hệ thứ năm, một người chồng và một người cha. Tôi muốn con cái tôi và con cái quý 
vị có khả năng sống, làm việc và nuôi nấng gia đình của chúng tại đây. Tôi rất vinh dự khi có được lá 
phiếu của quý vị và cam kết đấu tranh cho quý vị, người đóng thuế. Truy cập www.tedgaines.com để tìm 
hiểu thêm và xem tại sao những Nhóm Người Đóng Thuế và Người Bênh Vực Người Đóng Thuế trong 
Hội Đồng Bình Quân lại ủng hộ tôi. Xin cảm ơn.
1911 Douglas Blvd.  
Ste. 85-122
Roseville, CA 95661

Điện thoại: (916) 827-6115
E-mail: ted@tedgaines.com
tedgaines.com

Tom Hallinan | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Hội Đồng Bình Đẳng không còn cần thiết nữa. Tôi sẽ làm việc để loại bỏ hội đồng này. Nếu quý vị đồng ý, 
tôi đánh giá cao sự cân nhắc của quý vị. Xin cảm ơn, Tom Hallinan www.tomhallinan.com

P.O. Box 2145
Ceres, CA 95307

Điện thoại: (209) 324-6205
E-mail: tom4boe@gmail.com
www.tomhallinan.com
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HỘI ĐỒNG BÌNH QUÂN

ĐỊA HẠT 2

Malia Cohen | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Tôi đang tranh cử vào Hội đồng Bình đẳng để đặt lợi ích của người dân trước lcác nhóm lợi ích đặc biệt. 
Là Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Viên San Francisco, tôi đã là một người ủng hộ không sợ hãi cho người lao 
động, đấu tranh đạt mức lương tối thiểu $15 đô la, đầu tư vào nhà ở giá hợp lý, đấu tranh cho quyền sinh 
sản và ủng hộ cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho các gia đình có thu nhập thấp. Tôi là ứng cử viên duy 
nhất trong cuộc đua này có kinh nghiệm tài chính cần thiết để đạt được kết quả. Là Chủ Tịch Ủy Ban 
Ngân Sách và Tài Chính, tôi giám sát ngân sách $11 tỷ và quản lý thuế, lệ phí, các biên pháp chi tiêu, tái 
phát triển và bất động sản của thành phố. Nếu được trúng cử, tôi sẽ mang sự minh bạch, trách nhiệm giải 
trình và sự công bằng đến Hội đồng Bình đẳng, và thúc đẩy thiết lập các tiêu chuẩn và các quy định ngăn 
chặn việc khai thác hệ thống thuế bất động sản của chúng ta. Với hơn một thập niên kinh nghiệm trong 
phục vụ công cộng, tôi có một hồ sơ theo dõi đã được chứng minh trong việc chống lại nhóm lợi ích đặc 
biệt. Tôi tự hào đã lãnh đạo lập pháp cấm các sản phẩm thuốc lá có hương vị tại San Francisco, đánh bại 
các công ty Thuốc Lá Lớn đã quảng cáo không phù hợp cho thanh thiếu niên, cộng đồng người da màu 
và những người đồng tính luyến ái (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered, and Queer, LGBTQ). Đó là lý 
do tại sao tôi nhận được sự ủng hộ của Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Kamala Harris, Đảng Dân Chủ California, 
Nhân Viên Cứu Hỏa Chuyên Nghiệp California, Liên Đoàn Giáo Viên California, Hiệp Hội Y Tá California, AFSCME 
California, Equality California, và các nhà lãnh đạo trên khắp tiểu bang. Trong giây phút lịch sử này, sự lãnh 
đạo mạnh mẽ quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi đã sẵn sàng để đương đầu với những thách thức cấp bách 
mà người dân California phải đối mặt và đấu tranh cho các gia đình lao động. Tìm hiểu thêm thông tin tại 
www.electmalia.com.
2201 Broadway St., Suite M-2
Oakland, CA 94612

Điện thoại: (415) 769-6285
E-mail: info@electmalia.com
Electmalia.com
Facebook.com/MaliaCohen

Mark Burns | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA

Đã đến lúc kết thúc hiện trạng ‘Nhiều thuế hơn sẽ khắc phục được vấn đề của chúng ta”. Người Đóng 
Thuế California chịu gánh nặng cao nhất ở Hoa Kỳ. Là một người ủng hộ trung thành và lâu dài của Dự 
Luật 13 và các Dự Luật 60 & 90 (chuyển nhượng cơ sở tính thuế bất động sản cho Người Cao Niên); tôi sẽ 
nỗ lực làm việc để làm cho hệ thống của chúng ta công bằng hơn cho tất cả mọi người. Trong 32 năm 
qua; tôi đã làm việc trong ngành kinh doanh bất động sản tại Silicon Valley và thấy các loại thuế bất động 
sản và thuế bán hàng chạm đến mức mà có thể hỗ trợ tốt Chính Quyền California trong tương lai và bao 
gồm các khoản thặng dư và dự trữ. Thay vào đó; chúng tôi thấy những nỗ lực liên tục nhằm tăng thêm 
thuế và không có mục đích có ý nghĩa, ngoại trừ để dự phòng việc tăng chi tiêu và cam kết quá mức của 
các đại diện và nhà lập pháp. Tôi sẽ đấu tranh để cải thiện trách nhiệm giải trình và hiệu quả trong Hội 
Đồng Bình Quân. Tôi đã Chủ Trì các Ủy Ban Giám Sát của Công Dân đối với các khu học chính K–8 và 9–12 
tại Cộng Đồng của tôi trong gần một thập niên. Tôi đã đấu tranh (hai lần) trong quận của tôi để bảo vệ 
Dự luật 90 cho Người Cao Niên. Tôi xử lý thuế bất động sản và tác động của chúng đối với gia đình và cá 
nhân mỗi ngày. Khả năng chi trả nhà ở ảnh hưởng đến tất cả mọi người và một phần lớn trong số đó là 
thuế bất động sản. Đã đến lúc chọn một người hiểu vấn đề và sẽ cố gắng hết sức để giảm bớt gánh nặng 
mà tất cả chúng ta phải đối mặt khi sống ở California. Xin truy cập www.burnsforboe2018.com để biết 
thêm thông tin.
1601 So. De Anza Blvd., 
Suite 150
Cupertino, CA 95014

Điện thoại: (408) 777-9997
E-mail: mark@markburns.com
www.burnsforBOE2018.com

PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG BÌNH QUÂN

Tony Vazquez | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Không có phần trình bày của ứng cử viên

ĐỊA HẠT 3

G. Rick Marshall | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA

Tôi là Giám Đốc Tài Chính của Mạng Lưới Hành Động Người Nộp Thuế California. Nỗ lực của chúng tôi đã 
tiết kiệm vô số tiền của người đóng thuế bằng cách loại bỏ lãng phí và tham nhũng trong chi tiêu công 
cộng. Khi được bầu vào Hội Đồng Bình Quân (State Board of Equalization, BOE) Tiểu Bang, tôi sẽ làm việc 
siêng năng để bảo vệ tiền của người đóng thuế chúng ta không bị lãng phí và tham nhũng tương tự. Tôi 
là một người Chồng, người Cha và Ủy Viên Kế Hoạch. Quan trọng nhất, như quý vị, tôi là một Người Nộp 
Thuế. Việc bảo vệ tính liêm khiết của BOE chúng ta là tối quan trọng. Là một thành viên BOE, nền tảng 
của sự phục vụ của tôi sẽ là “Phục Vụ Công Cộng”, chứ không phải “Phục Vụ Tư Lợi”. Nền tảng này đã 
hướng dẫn tôi khi gây quỹ cho Chứng Loạn Dưỡng Cơ, trao quà cho trẻ em của các tù nhân vào dịp Giáng 
sinh và cố vấn cho nam nữ trẻ tuổi thông qua tổ chức Junior Achievement. Trong tất cả các năm của tôi 
phục vụ trong chính quyền địa phương, đầu tiên như là một Ủy Viên Thủy Cục và sau đó là một Ủy Viên 
Kế Hoạch, tôi chưa bao giờ rơi vào tình thế bị điều tra bởi tiểu bang và/hoặc điều tra liên bang. Tôi chưa 
bao giờ là đối tượng của một Điều Tra Hình Sự. Trung thực. Thanh liêm. Minh bạch. Phục vụ Công cộng.  
Đó là lời hứa của Rick Marshall với quý vị. Tôi ủng hộ việc bãi bỏ thuế xăng và phản đối thuế lô đất được 
sử dụng cho việc thu gom nước mưa. Tôi sẽ bảo vệ và bênh vực Dự luật 13. Đó là lý do tại sao Hiệp Hội 
Người Nộp Thuế Howard Jarvis PAC đã dành sự ủng hộ của họ cho tôi. Tầng lớp chính trị đã làm quý vị 
thất vọng. Nếu quý vị thường mệt mỏi với chính trị với chính phủ lãng phí tiền thuế của quý vị—đánh 
thuế quá nhiều trong khi giải quyết quá ít—Hãy bầu G. Rick Marshall vào Hội Đồng Bình Quân Tiểu Bang. 
Xin hãy cho tôi phiếu bầu của quý vị.

2390 Crenshaw Boulevard,
#409 
Torrance, CA 90501

Điện thoại: (310) 346-7425
E-mail: rick@grickmarshall.com
grickmarshall.com
www.facebook.com/grickmarshall
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG BÌNH QUÂN

Joel Anderson | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA

Truy cập taxpayersforanderson.com để biết thêm thông tin Vào năm 1978, Howard Jarvis đã soạn thảo 
Dự Luật 13, và sau khi nó được thông qua, ông thành lập Hiệp Hội Người Nộp Thuế Howard Jarvis để bảo 
vệ Dự Luật 13 và người nộp thuế trước những chính sách thuế lạm dụng. (hjta.org) Joel Anderson đã được 
ủng hộ bởi người bảo vệ hàng đầu của Dự Luật 13, Hiệp Hội Người Đóng Thuế Howard Jarvis. Anderson 
sẽ tiếp tục bảo vệ quyền Dự Luật 13 của chúng ta và tham gia với các gia đình lao động chống lại việc 
tăng thuế bởi vì mọi người xứng đáng được đối xử công bằng. Ông được Chủ Tịch Hiệp Hội Người Nộp 
Thuế Howard Jarvis gọi là “ngôi sao nhạc rock cho người nộp thuế” và được xếp hạng lập pháp cao nhất của 
nhóm. Ông đã lãnh đạo sự phản đối với việc tăng thuế xăng bởi vì đó là điều đúng đắn phải làm—để đứng 
lên ủng hộ những người chống lại việc tài trợ cho những kỳ nghỉ của nhóm lợi ích đặc biệt. Ông được 
vinh danh với xếp hạng cao nhất từ Hiệp Hội Người Đóng Thuế California, Liên Đoàn Doanh Nghiệp Độc Lập 
Quốc Gia, và Phòng Thương Mại California cho việc làm của ông đã giúp phát triển công ăn việc làm và nền 
kinh tế. Ông được gọi là "Nhà Lập Pháp Thượng Viện Tiểu Bang California của Năm" bởi Hiệp Hội Doanh 
Nghiệp Nhỏ California và Hội Nghị Bàn Tròn Doanh Nghiệp Nhỏ California vì sự lãnh đạo của ông trong việc 
thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và tạo ra cơ hội nghề nghiệp. Ông đã được công nhận với sáu giải 
thưởng danh giá "Nhà Lập Pháp của Năm" từ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, Đoàn Chiến Sĩ Hoa Kỳ, Hội Đồng Cựu Sĩ 
Quan Chỉ HuyTiểu Bang California, Sở Cựu Chiến Binh Tham Chiến Nước Ngoài California, Cựu Chiến Binh Hoa 
Kỳ Tham Chiến tại Việt Nam, Hiệp Hội Sĩ Quan Quân Đội Hoa Kỳ, Hội Đồng Hiến Chương California vì đã bảo 
vệ quyền lợi của cựu chiến binh và bảo vệ họ trước những loại thuế không công bằng. Ông đã nhận được 
bằng cử nhân tài chính của Đại Học Bách Khoa Tiểu Bang California, Pomona trong khi làm việc toàn thời 
gian với tư cách là một thẩm định viên bất động sản cho Hiệp Hội Cho Vay và Tiết Kiệm Liên Bang Đầu 
Tiên của Pomona. Học vấn & Kinh nghiệm—Ứng viên hội đủ điều kiện nhất cho Hội Đồng Bình Quân với 
nhiều thập niên kinh nghiệm kinh doanh và hồ sơ công khai bảo vệ người nộp thuế.

Điện thoại: (619) 204-2200
E-mail: ande434@cox.net
taxpayersforanderson.com

Mike Schaefer | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

Gặp gỡ Mike Schaefer Học vấn cao nhất, Kinh nghiệm dày dặn nhất, Học tại UC Berkeley, Notre Dame, 
USC, Viên Chức Luật Tiểu Bang San Diego và Georgetown của chính quyền thành phố, quận, tiểu bang và 
liên bang, từ Công Tố Viên, Ủy Viên Hội Đồng, đến nhà điều tra an ninh SEC và California, Thành Viên Hội 
Đồng Sức Khỏe Công Cộng, người thách thức thành công, có kinh nghiệm về những giá trị bất động sản 
vượt mức trước Hội Đồng Bình Quân. Được ủng hộ trong các cuộc bầu cử trước đây bởi Hiệp Hội Cảnh 
Sát Viên, Cảnh Sát Trưởng cấp Quận. Ủng hộHiệp Hội Người Đóng Thuế Howard Jarvis bảo vệ tất cả chúng 
ta không bị tăng không bất công bất kỳ loại thuế nào của chúng ta. Là người bản địa San Diego, doanh 
nhân lớn, đầy cạnh tranh, ông biết rằng chúng ta phải cảnh giác để các cấp chính quyền tôn trọng chủ 
nhà và doanh nhân nhỏ. Nhà diễn thuyết thường xuyên tại các nhóm công dân. Nhà lãnh đạo Công Giáo 
tích cực. Người con trai Derek thành công trong việc quản lý Lễ Hội Âm Nhạc Coachella (gặp gỡ Beatle  
và Rolling Stones. Mike đã làm việc với các nhà lãnh đạo từ Bác sĩ Seuss đến Bác Sĩ Salk, Thống Đốc 
Brown & Brown đến Reagan; những người biểu diễn từ Bob Hope đến biểu tượng đấm bốcArchie Moore, 
LL Cool J, bạn cùng lớp Frank Zappa, Debbie Reynolds. Được công nhận trên toàn quốc về sự công bằng 
trong luật bầu cử, chịu trách nhiệm lên danh sách tên các ứng cử viên không theo thứ tự chữ cái, ngẫu 
nhiên trong các lá phiếu của California, đòi hỏi một sân chơi bình đẳng. Người Ủng Hộ, sứ mệnh Cứu Hộ 
Động Vật San Diego.

4494 Mentone St. #12
San Diego, CA 92107

Điện thoại: (213) 479-6006
E-mail: oz.blueman@yahoo.com
equalization4.org
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88 | Phần Trình Bày của Ứng Cử Viên

Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các phần trình bày trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra về mức độ chính 
xác. Mỗi phần trình bày được ứng cử viên nộp và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên mà không nộp phần trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu.

PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG HUẤN (CHỨC VỤ KHÔNG THEO ĐẢNG NÀO)
• Là người đứng dầu các trường công lập của tiểu bang, cung 

cấp định hướng chính sách giáo dục cho các khu học chính 
địa phương, và làm việc với cộng đồng giáo dục để cải thiện 
thành tích học tập.

• Trưởng Phòng Giáo Dục và thực thi các chính sách được quy 
định bởi Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang.

• Phục vụ trong cương vị thành viên không chính thức của hội 
đồng quản trị hệ thống giáo dục đại học của tiểu bang.

Marshall Tuck
Là con trai của một giáo viên trường công lập, sản phẩm của trường công lập, và một phụ huynh trường 
công lập, tôi tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của các trường công lập. Tuy nhiên các trường công của 
California cần sự thay đổi lớn để mang đến cho toàn thể sinh viên học sinh một nền giáo dục mà các đáng 
được hưởng. Tôi đang tranh cử chức vụ Tổng Giám Đốc Công Huấn Tiểu Bang vì tôi đã lãnh đạo hệ thống 
trường công mà đã mang lại kết quả thực sự cho trẻ em. Bằng cách làm việc với giáo viên và phụ huynh, 
chúng tôi đã tài trợ nhiều hơn cho lớp học, giảm bớt tệ quan liêu, và chuẩn bị cho nhiều học sinh hơn cho 
bậc đại học và nghề nghiệp. Tôi đã giúp tạo thêm 10 trường trung học công lập mới tại các địa phương có 
thu nhập thấp—và 8 trong số các trường này được xếp hạng trong số các trường trung học đứng đầu tại 
Hoa Kỳ theo U.S. News & World Report. Khi tôi nỗ lực lãnh đạo để vực dậy những trường công lập khó khăn tại 
Los Angeles, chúng tôi đã nâng tỉ lệ tốt nghiệp lên hơn 60%, và có sự cải thiện giáo dục cao nhất trong bất kỳ hệ 
thống trường học lớn nào tại California. “Trường Học dành cho Phụ Huynh" (“Parent College”) của chúng tôi 
trở thành mô hình trên toàn tiểu bang để các bậc phụ huynh tham gia nhiều hơn vào việc học hành của con 
mình. Là Tổng Giám Đốc Công Huấn Tiểu Bang, tôi sẽ đương đầu với các chính trị gia ở Sacramento và 
Washington, DC và làm những điều tốt nhất cho học sinh. Các ưu tiên của tôi sẽ là: (1) Tài trợ nhiều hơn vào 
lớp học địa phương và giảm tệ quan liêu và lãng phí; (2) Trao quyền cho giáo viên và phụ huynh để đưa ra 
nhiều quyết định giáo dục hơn; (3) Mở rộng việc đào tạo nghề nghiệp và dự bị đại học để bảo đảm tất cả học 
sinh đều được chuẩn bị để thành công trong thế kỷ 21. Đọc toàn bộ kế hoạch của tôi tại MarshallTuck.com. 
Hãy trao cho tất cả trẻ em California một hệ thống trường công lập mà chúng đáng được hưởng.
20 Galli Drive, Suite A
Novato, CA 94949

Điện thoại: (657) 229-3579
E-mail: marshalltuck@marshalltuck.com
www.MarshallTuck.com
www.facebook.com/TuckforCalifornia/

Tony K. Thurmond
Tôi đang tranh cử chức Tổng Giám Đốc Công Huấn Tiểu Bang vì tôi tin rằng các trường công lập chất lượng 
cao là chìa khóa cho tương lai của California. Giáo dục đã cứu cuộc đời tôi, giúp tôi vượt qua bước khởi đầu 
thấp bé. Tôi được nuôi dưỡng bởi một người mẹ đơn thân di cư từ Panama để trở thành một giáo viên. Bà 
ta đã qua đời với căn bệnh ung thư khi tôi mới 6 tuổi—vì vậy tôi lớn lên với ý nghĩ rằng trường đại học là 
ngoài tầm với. Nhưng với sự giúp đỡ của các giáo viên hỗ trợ và một nền giáo dục công lập mạnh mẽ, tôi đã 
trở thành chủ tịch hội sinh viên tại trường đại học của tôi, và tiếp tục đạt được hai bằng thạc sĩ. Là một 
người ủng hộ suốt đời cho thanh thiếu niên và gia đình, tôi đã dành 12 năm làm việc trong các trường học, 
và bắt đầu sự nghiệp của tôi bằng việc điều hành các chương trình ngoài giờ học và tư vấn cho thanh thiếu 
niên có nguy cơ. Tôi tự hào phục vụ trong Hội Đồng Khu Học Chính Thống Nhất West Contra Costa, Hội 
Đồng Thành Phố Richmond, và hiện tại là tại Hạ Viện Tiểu Bang California. Là Tổng Giám Đốc Công Huấn, 
tôi sẽ làm việc để đảm bảo tất cả trẻ em California có quyền tiếp cận một trường học địa phương chất lượng 
cao. Để đạt được điều đó, tôi sẽ: 1) Hiện đại hóa chương trình giảng dạy của chúng tôi để chuẩn bị cho sinh 
viên làm việc trong nền kinh tế thế kỷ 21 tăng trưởng nhanh—2) Cải thiện giáo dục đào tạo nghề, tập trung 
vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán—3) Đầu tư vào giáo viên của chúng tôi bằng cách 
tăng lương, cung cấp sự phát triển chuyên môn và cung cấp cho giáo viên nhà ở giá hợp lý để họ có thể đủ 
khả năng sống trong cộng đồng nơi họ giảng dạy—4) Ưu tiên tư duy phê phán, không dạy để làm bài kiểm 
tra và—5) Đấu tranh để chấm dứt chương trình phản giáo dục của Betsy DeVos để không làm hại trẻ em 
California. Tôi được ủng hộ từ Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Kamala Harris, Đảng Dân Chủ California, Tổng Giám Đốc 
Công Huấn hiện tại Tom Torlakson, Planned Parenthood Affiliates of California, Sierra Club, Equality California,  
Los Angeles Times, Sacramento Bee, các giáo viên, y tá, nhân viên cứu hỏa và nhiều người khác nữa.
P.O. Box 2145
Richmond, CA 94802

Điện thoại: (510) 859-3241
E-mail: tony@tonythurmond.com
TonyThurmond.com
facebook.com/Tony.Thurmond
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THẨM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO

Để biết thêm thông tin về Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao và Thẩm Phán Tòa Án Phúc Thẩm, xin truy cập www.voterguide.sos.ca.gov 
hoặc www.courts.ca.gov hoặc gọi cho Đường Dây Nóng miễn phí dành cho Cử Tri tại (800) 339-8163.

Thủ Tục Bầu Cử
Theo Hiến Pháp California, các thẩm phán của Tòa Án Tối Cao và các tòa án phúc thẩm phải được xác nhận bởi cử tri. Các phiếu 
bầu công khai “có” hoặc “không” về việc có nên giữ lại mỗi thẩm phán hay không.

Các chức vụ tư pháp này là chức vụ không đảng phái.

Trước khi một người có thể trở thành một thẩm phán tòa án phúc thẩm, Thống Đốc phải trình tên của ứng cử viên cho Ủy Ban 
Đánh Giá Ứng Cử Viên Tư Pháp Được Đề Cử, bao gồm các thành viên công cộng và luật sư. Ủy ban tiến hành xem xét kỹ lưỡng 
lý lịch và trình độ của ứng cử viên, với ý kiến đóng góp của cộng đồng, và sau đó chuyển phần đánh giá ứng cử viên của họ cho 
Thống Đốc.

Sau đó Thống Đốc xem xét phần đánh giá của ủy ban và chính thức đề cử ứng cử viên mà khả năng chuyên môn của họ phải 
qua phần nhận xét công cộng trước khi được kiểm tra và xem xét bởi Ủy Ban Bổ Nhiệm Tư Pháp. Ủy ban đó bao gồm Chánh Án 
California, Tổng Chưởng Lý California, và một Thẩm Phán Chủ Tọa cấp cao của các Tòa Án Phúc Thẩm. Sau đó Ủy Ban Bổ Nhiệm  
Tư Pháp phải xác nhận hoặc từ chối phần đề cử. Chỉ nếu được xác nhận, người được đề cử mới trở thành thẩm phán.

Sau khi phần xác nhận, thẩm phán này được tuyên thệ nhậm chức và phải được sự chấp thuận của cử tri tại cuộc bầu cử thống 
đốc tiếp theo, và sau đó vào cuối mỗi nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ theo quy định của Hiến Pháp California cho các thẩm phán của Tòa Án 
Tối Cao và các tòa phúc thẩm là 12 năm. Các thẩm phán được xác nhận bởi Ủy Ban Bổ Nhiệm Tư Pháp chỉ cho đến cuộc bầu cử 
thống đốc tiếp theo, tại thời điểm đó họ sẽ tranh cử để được ở lại trong phần còn lại của nhiệm kỳ, nếu có, của người tiền nhiệm 
của họ, sẽ là bốn hoặc tám năm. (Bộ Luật Bầu Cử mục 9083.)

Carol A. Corrigan, Phó Thẩm Phán, Tòa Án Tối Cao California

Chứng Chỉ Hành Nghề: 1975

Học vấn: Tiến Sĩ Luật Đại Học California, Trường Đại Học Luật Hastings 1975; Cử nhân, Đại học Holy Names 1970.

Kinh Nghiệm Pháp Lý Chuyên Nghiệp: Phó Công Tố Viên Quận Alameda (1975–1985), Phó Công Tố Viên Cấp Cao  
(1985–1987); Giáo Sư Trợ Giảng về Luật: Đại Học Notre Dame (2016 – Nay); U.C. Trường Luật Berkeley (1984–1987 & 1989–1994); 
U.C. Trường Luật Hastings (1981–1987 & 1989–1991); Đại Học Luật San Francisco (1987–1988); Đại Học Luật Puget Sound (1981).

Kinh Nghiệm Tư Pháp: Phó Thẩm Phán, Tòa Án Tối Cao California, 2006–Nay; Phó Thẩm Phán Tòa Phúc Thẩm California, 
1994–2006; Thẩm Phán, Tòa Thượng Thẩm Quận Alameda, 1991–1994; Thẩm Phán, Tòa Án Thành Phố Oakland-Emeryville-
Piedmont, 1987–1991; Khoa, Trường Đại Học Thẩm Phán California, 1989–Nay.

Leondra R. Kruger, Phó Thẩm phán, Tòa Án Tối Cao California

Chứng Chỉ Hành Nghề: 2002

Học Vấn: Trường Luật Yale, Tiến Sĩ Luật, 2001; Đại Học Harvard, bằng Cao Đẳng Kinh Doanh, 1997.

Kinh Nghiệm Pháp Lý Chuyên Nghiệp: Phó Tổng Chưởng Lý, Văn Phòng Tư Vấn Pháp Lý, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, 2013–2014; 
Trợ Lý Tổng Biện Lý Sự Vụ và Quyền Phó Tổng Biện Lý Sự Vụ, Văn Phòng Tổng Biện Lý Sự Vụ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, 2007–2013; Giáo 
Sư Trợ Lý Thỉnh Giảng, Trường Đại Học Luật Chicago, 2007; Cộng Tác Viên, Wilmer, Cutler, Pickering, Hale and Dorr LLP, 2004-
2006; Thư Ký Pháp Luật cho Thẩm Phán Tòa Tối Cao Hoa Kỳ John Paul Stevens, 2003–2004; Thư Ký Pháp Lý cho Thẩm Phán Tòa 
Án Phúc Thẩm Hoa Kỳ David S. Tatel, 2002–2003; Cộng Tác Viên, Jenner and Block LLP, 2001–2002.

Kinh Nghiệm Tư Pháp: Phó Thẩm phán, Tòa Án Tối Cao California, 2015–nay (do Thống Đốc Jerry Brown bổ nhiệm và được 
xác nhận bởi Ủy Ban Bổ Nhiệm Tư Pháp).



90

Cuộc Bầu Cử tại California
Đạo Luật Bầu Cử Sơ Bộ Công Khai Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu quy định rằng mọi ứng cử viên cho một chức vụ do cử 
tri đề cử phải được liệt kê trên cùng lá phiếu. Trước đây được gọi là các chức vụ theo đảng, các chức vụ do cử tri đề 
cử là những chức vụ thuộc cơ quan lập pháp tiểu bang, các chức vụ thuộc quốc hội Hoa Kỳ, và các chức vụ thuộc hiến 
pháp tiểu bang.
Trong cả hai cuộc bầu cử sơ bộ và cuộc tổng tuyển cử công khai, quý vị có thể bỏ phiếu cho bất cứ ứng cử viên nào bất 
kể việc quý vị đã xác định chính đảng ưu tiên nào trên biểu mẫu ghi danh cử tri của mình. Trong cuộc bầu cử sơ bộ, 
hai ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất—bất kể chính đảng ưu tiên nào—được đi tiếp lên cuộc tổng tuyển 
cử. Nếu một ứng cử viên nhận được đa số phiếu bầu (ít nhất 50 phần trăm +1), một cuộc tổng tuyển cử vẫn phải được 
tổ chức.
Hệ thống bầu cử sơ bộ công khai của California không áp dụng cho những ứng cử viên chạy đua cho chức vụ Tổng 
Thống Hoa Kỳ, các chức vụ ủy ban trung tâm quận, hay các chức vụ địa phương. 
Những ứng cử viên điền tên cho những chức vụ do cử tri đề cử vẫn có thể chạy đua trong cuộc bầu cử sơ bộ. Tuy 
nhiên, một ứng cử viên điền tên chỉ có thể được đi tiếp lên cuộc tổng tuyển cử nếu ứng cử viên đó là một trong hai 
người nhận được số phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ. Ngoài ra, không có quy trình đề cử độc lập cho một 
cuộc tổng tuyển cử.
Tổng Giám Đốc Công Huấn là một chức vụ không theo đảng nào. Nếu một ứng cử viên cho chức vụ Tổng Giám Đốc 
Công Huấn nhận được đa số phiếu bầu (ít nhất 50 phần trăm +1) tại cuộc bầu cử sơ bộ, ứng cử viên đó sẽ được bầu 
chọn, và không có cuộc tổng tuyển cử nào sẽ được tổ chức. Thông tin bổ sung về các chức vụ không theo đảng nào có 
thể được tìm thấy bên dưới.
Luật California yêu cầu những thông tin sau đây phải được in trong tập hướng dẫn này.

Chức Vụ Do Cử Tri Đề Cử
Các đảng chính trị không được quyền đề cử chính thức các ứng cử viên cho các chức vụ do cử tri đề cử tại cuộc bầu cử 
sơ bộ. Một ứng cử viên được đề cử cho một chức vụ do cử tri đề cử tại cuộc bầu cử sơ bộ là người được người dân đề 
cử và không phải người được đề cử chính thức của bất cứ đảng nào tại cuộc tổng tuyển cử. Một ứng cử viên được đề 
cử cho một chức vụ do cử tri đề cử sẽ có chính đảng ưu tiên hội đủ điều kiện của mình, hoặc không có chính đảng ưu 
tiên hội đủ điều kiện, được trình bày trên lá phiếu, nhưng việc chỉ định chính đảng ưu tiên chỉ được lựa chọn bởi ứng 
cử viên đó và được cho biết chỉ nhằm mục đích thông tin cho cử tri. Điều đó không có nghĩa là ứng cử viên đó được đề 
cử hay được xác nhận bởi đảng được chỉ định, hoặc có một sự liên kết giữa đảng và ứng cử viên đó, và không có ứng 
cử viên nào được cử tri đề cử sẽ được xem là ứng cử viên được đề cử chính thức của bất cứ đảng chính trị nào. Trong 
tập hướng dẫn thông tin bầu cử quận, các đảng có thể liệt kê các ứng cử viên cho các chức vụ do cử tri đề cử mà đã 
nhận được sự xác nhận chính thức của đảng đó.
Bất kỳ cử tri nào cũng có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào vào một chức vụ do cử tri đề cử, nếu họ đáp ứng các 
tiêu chuẩn hội đủ điều kiện khác được quy định để bỏ phiếu cho chức vụ đó. Hai người nhận được số phiếu bầu cao 
nhất tại cuộc bầu cử sơ bộ được đi tiếp lên cuộc tổng tuyển cử cho chức vụ do cử tri đề cử ngay cả khi cả hai ứng cử 
viên đã nêu rõ việc chỉ định cùng một chính đảng ưu tiên. Không có đảng nào được quyền cho một ứng cử viên với sự 
chỉ định chính đảng ưu tiên của họ đi tiếp lên cuộc tổng tuyển cử, trừ khi ứng cử viên đó là một trong hai người nhận 
được số phiếu bầu cao nhất tại cuộc bầu cử sơ bộ.

Chức Vụ Không Theo Đảng Nào
Các đảng chính trị không được quyền đề cử ứng cử viên cho các chức vụ không theo đảng nào tại cuộc bầu cử sơ bộ, 
và một ứng cử viên tại cuộc bầu cử sơ bộ không phải là người được đề cử chính thức của bất cứ đảng nào cho chức 
vụ cụ thể đó tại cuộc tổng tuyển cử. Một ứng cử viên được đề cử cho một chức vụ không theo đảng nào có thể không 
chỉ định chính đảng ưu tiên cho mình, hoặc không có chính đảng ưu tiên, trên lá phiếu. Hai người nhận được số phiếu 
bầu cao nhất tại cuộc bầu cử sơ bộ được đi tiếp lên cuộc tổng tuyển cử cho chức vụ không theo đảng nào.
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Các Văn Phòng Bầu Cử Quận
Quận Alameda
(510) 272-6933
www.acgov.org/rov/index.htm
Quận Alpine
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov
Quận Amador
(209) 223-6465
http://www.co.amador.ca.us/government/
recorder-clerk
Quận Butte
(530) 538-7761 hoặc (800) 894-7761  
(trong Quận Butte)
www.buttevotes.net
Quận Calaveras
(209) 754-6376 hoặc (209) 754-6375
www.calaverasgov.us
Quận Colusa
(530) 458-0500 hoặc (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections
Quận Contra Costa
(925) 335-7800
www.contracostacore.us
Quận Del Norte
(707) 465-0383 hoặc (707) 464-7216
www.co.del-norte.ca.us
Quận El Dorado
(530) 621-7480 hoặc (800) 730-4322
www.edcgov.us/Elections
Quận Fresno
(559) 600-8683
www.fresnovote.com
Quận Glenn
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/dept/elections/welcome
Quận Humboldt
(707) 445-7481
www.humboldtgov.org/elections
Quận Imperial
(442) 265-1060 hoặc (442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us
Quận Inyo
(760) 878-0224
http://elections.inyocounty.us/
Quận Kern
(661) 868-3590
www.kernvote.com
Quận Kings
(559) 852-4401
www.countyofkings.com
Quận Lake
(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us/Government/Directory/ROV.
htm
Quận Lassen
(530) 251-8217
www.lassencounty.org/dept/registrar-voters-
elections
Quận Los Angeles
(800) 815-2666
www.lavote.net

Quận San Luis Obispo
(805) 781-5228 hoặc (805) 781-5080
www.slovote.com
Quận San Mateo
(650) 312-5222
www.smcare.org
Quận Santa Barbara
(805) 568-2200
www.sbcvote.com
Quận Santa Clara
(408) 299-8683 hoặc (866) 430-8683
www.sccvote.org
Quận Santa Cruz
(831) 454-2060
www.votescount.com
Quận Shasta
(530) 225-5730 hoặc (888) 560-8683
www.elections.co.shasta.ca.us
Quận Sierra
(530) 289-3295
www.sierracounty.ca.gov
Quận Siskiyou
(530) 842-8084 hoặc (888) 854-2000  
số phụ 8084
www.sisqvotes.org
Quận Solano
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections
Quận Sonoma
(707) 565-6800
vote.sonoma-county.org
Quận Stanislaus
(209) 525-5200
http://www.stanvote.com
Quận Sutter
(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections
Quận Tehama
(530) 527-8190
www.co.tehama.ca.us
Quận Trinity
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org/index.aspx?page=58
Quận Tulare
(559) 624-7300
http://www.tularecoelections.org/elections/
Quận Tuolumne
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections
Quận Ventura
(805) 654-2664
www.venturavote.org
Quận Yolo
(530) 666-8133
yoloelections.org
Quận Yuba
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

Quận Madera
(559) 675-7720 hoặc (800) 435-0509
www.votemadera.com
Quận Marin
(415) 473-6456
marinvotes.org
Quận Mariposa
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org
Quận Mendocino
(707) 234-6819
www.mendocinocounty.org/government/
assessor-county-clerk-recorder-elections/
elections
Quận Merced
(209) 385-7541 hoặc (800) 561-0619
www.mercedelections.org
Quận Modoc
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us/departments/elections
Quận Mono
(760) 932-5537 hoặc (760) 932-5530
monocounty.ca.gov/elections
Quận Monterey
(831) 796-1499 hoặc (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us/
Quận Napa
(707) 253-4321
www.countyofnapa.org
Quận Nevada
(530) 265-1298
http://www.mynevadacounty.com/1847/
Elections-Voting
Quận Orange
(714) 567-7600
www.ocvote.com
Quận Placer
(530) 886-5650
www.placerelections.com
Quận Plumas
(530) 283-6256 hoặc (844) 676-VOTE
www.countyofplumas.com
Quận Riverside
(951) 486-7200
www.voteinfo.net
Quận Sacramento
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net
Quận San Benito
(831) 636-4016
sbcvote.us
Quận San Bernardino
(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com
Quận San Diego
(858) 565-5800 hoặc (800) 696-0136
www.sdvote.com/
Quận San Francisco
(415) 554-4375
sfelections.org
Quận San Joaquin
(209) 468-2890 hoặc (209) 468-2885
www.sjcrov.org
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Ghi Danh Cử Tri 
Nếu quý vị đã ghi danh bỏ phiếu, quý vị không cần phải ghi danh lại trừ khi quý vị đổi tên, địa chỉ nhà, địa chỉ 
nhận thư hoặc nếu quý vị muốn đổi hoặc chọn đảng chính trị.

Quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu trực tuyến tại RegisterToVote.ca.gov, hoặc gọi Đường Dây Nóng miễn phí dành 
cho Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại (800) 339–8163 để nhận mẫu ghi danh được gửi qua đường bưu điện 
cho quý vị.

Mẫu ghi danh cử tri có thể được lấy tại hầu hết các bưu điện, thư viện và văn phòng chính phủ của thành phố và 
quận, văn phòng bầu cử của quận, và văn phòng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California.

Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện
Quý vị có quên ghi danh không? Không vấn đề gì! Quý vị có biết rằng trong thời hạn 14 ngày trước Ngày Bầu 
Cử, cho đến và kể cả Ngày Bầu Cử, quý vị có thể đến văn phòng của viên chức bầu cử quận của quý vị hoặc một 
trung tâm bỏ phiếu để ghi danh bỏ phiếu có điều kiện và bỏ phiếu không? Quy trình này được gọi là Ghi Danh 
Cử Tri Có Điều Kiện (Conditional Voter Registration, CVR). Dưới đây là cách thực hiện:

1. Đến văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc một trung tâm bỏ phiếu—có thể tìm thấy danh sách đầy đủ 
về thông tin liên hệ của quận ở đây: http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/

2. Hoàn tất phiếu ghi danh cử tri hoặc ghi danh trực tuyến tại RegisterToVote.ca.gov

3. Chọn lá phiếu tạm thời CVR tại văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc trung tâm bỏ phiếu

Một khi viên chức bầu cử quận xử lý bản khai ghi danh có tuyên thệ, xác định rằng quý vị hội đủ điều kiện ghi 
danh, và xác nhận thông tin của quý vị, phần ghi danh trở thành không đổi và lá phiếu tạm thời CVR của quý vị 
sẽ được tính.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/conditional-voter-reg/

Hiện có các Trung Tâm Bỏ Phiếu cho cử tri sống tại các quận Madera, Napa, Nevada, Sacramento và San Mateo. 
Truy cập VotersChoice.sos.ca.gov hoặc xem trang 93 để biết thêm thông tin về Đạo Luật Lựa Chọn của Cử Tri và các 
trung tâm bỏ phiếu.

Thông Tin Bảo Mật Ghi Danh Cử Tri  
Chương Trình Ghi Danh Cử Tri Bảo Mật An Toàn Tại Nhà: Một số cử tri phải đối mặt với các tình huống 
đe dọa tính mạng (ví dụ như nạn nhân bạo hành gia đình, bị theo dõi) có thể hội đủ điều kiện với tư cách cử tri 
kín. Để biết thêm thông tin, xin liên lạc chương trình An Toàn Tại Nhà của Tổng Thư Ký Tiểu Bang, số điện thoại 
miễn phí tại (877) 322–5227 hoặc truy cập www.sos.ca.gov/registries/safe-home/.

Quyền Riêng Tư Về Thông Tin Cử Tri: Thông tin trong bản khai ghi danh cử tri có tuyên thệ của quý vị sẽ 
được viên chức bầu cử sử dụng để gửi cho quý vị thông tin chính thức về quy trình bỏ phiếu, như địa điểm nơi 
bỏ phiếu của quý vị và các vấn đề và các ứng cử viên sẽ xuất hiện trên lá phiếu. Việc sử dụng thương mại đối 
với thông tin ghi danh cử tri bị pháp luật ngăn cấm và được coi là một tội tiểu hình. Thông tin cử tri có thể được 
cung cấp cho ứng cử viên tranh cử, ủy ban dự luật lá phiếu hoặc cho người khác với mục đích bầu cử, học thuật, 
báo chí, chính trị hay chính phủ, theo quyết định của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Số bằng lái xe và số an sinh xã hội, 
hoặc chữ ký của quý vị trên phiếu ghi danh cử tri, không thể được tiết lộ vì các mục đích này. Nếu quý vị có điều 
gì thắc mắc về việc sử dụng thông tin cử tri hoặc muốn trình báo trường hợp nghi ngờ sử dụng sai thông tin 
này, vui lòng gọi Đường Dây Nóng dành cho Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại (800) 339–8163.
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Tương Lai Bầu Cử tại California
Bắt đầu vào năm 2018, mọi cử tri đã ghi danh tại các quận Madera, Napa, Nevada, Sacramento và San Mateo sẽ nhận 
được lá phiếu của họ qua đường bưu điện nhiều tuần trước cuộc bầu cử. Cử tri tại những quận tham gia sẽ có 3 lựa 
chọn về cách bỏ phiếu:
Bỏ Phiếu bằng Thư: Quý vị có thể gửi qua bưu điện lá phiếu đã điền đầy đủ của quý vị ngay khi quý vị nhận được nó.
Thùng Bỏ Phiếu: Quý vị có thể mang lá phiếu đã điền đầy đủ của mình đến bỏ vào bất cứ thùng bỏ phiếu nào ngay khi 
quý vị nhận được nó. Không phải trả bưu phí tại các thùng bỏ phiếu.
Trung Tâm Bỏ Phiếu: Trung Tâm Bỏ Phiếu sẽ thay thế những nơi bỏ phiếu. Quý vị có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất cứ 
trung tâm bỏ phiếu nào ở quận của quý vị. Các Trung Tâm Bỏ Phiếu sẽ mở cửa trong tối thiểu 11 ngày, cho đến và kể 
cả Ngày Bầu Cử.
Tại mọi trung tâm bỏ phiếu, quý vị có thể:

• Bỏ phiếu trực tiếp
• Ghi danh bỏ phiếu hay cập nhật phần ghi danh của mình
• Mang đến giao lá phiếu đã điền đầy đủ của quý vị
• Lấy lá phiếu thay thế
• Bỏ phiếu bằng cách sử dụng một máy bỏ phiếu có thể tiếp cận
• Nhận sự trợ giúp và các tài liệu bầu cử bằng nhiều ngôn ngữ

Tại sao lại Thay Đổi?
Đạo Luật về Lựa Chọn của Cử Tri California đã trở thành luật vào năm 2016 để làm cho việc bỏ phiếu thuận tiện và dễ 
tiếp cận hơn. Quý vị có thể chọn cách thức, thời điểm hay địa điểm bỏ phiếu.

Khi nào tôi bỏ phiếu?
Quý vị sẽ nhận được lá phiếu của mình qua đường bưu điện nhiều tuần trước cuộc bầu cử. Sau khi điền đầy đủ vào 
lá phiếu của mình, quý vị có thể gửi nó lại qua đường bưu điện hay tại bất cứ thùng bỏ phiếu hay trung tâm bỏ phiếu 
nào của quận. Các trung tâm bỏ phiếu sẽ mở cửa để bỏ phiếu trực tiếp trong 11 ngày, cho đến và kể cả Ngày Bầu Cử.

Tôi có thể tìm một thùng bỏ phiếu hay trung tâm bỏ phiếu ở đâu?
VotersChoice.sos.ca.gov

Nếu tôi không nhận được lá phiếu của mình thì sao?
Hãy đến bất cứ trung tâm bỏ phiếu nào tại quận của quý vị hay gọi cho viên chức bầu cử quận quý vị để yêu cầu một 
lá phiếu thay thế.

Nếu tôi không thuộc một quận tham gia thì sao?
Nếu quý vị sống tại một quận mà hiện không tham gia vào Đạo Luật về Lựa Chọn của Cử Tri, quý vị sẽ tiếp tục bỏ 
phiếu bằng thư hay tại một nơi bỏ phiếu. Xin liên lạc đường dây nóng miễn phí dành cho cử tri của Tổng Thư Ký Tiểu 
Bang tại (800) 339–8163 để biết thêm thông tin.
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Trang Mạng Kết Quả Các Cuộc Bầu Cử Tiểu Bang
Quý vị muốn xem kết quả Cuộc Tổng Tuyển Cử vào ngày 6 tháng Mười Một, 2018 sau khi các phòng phiếu 
đóng cửa lúc 8 giờ tối? Hãy vào Trang Mạng Kết Quả Các Cuộc Bầu Cử Tiểu Bang của Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
https://vote.sos.ca.gov/.

Trang mạng Kết Quả Bầu Cử được cập nhật cứ năm phút một lần vào Đêm Bầu Cử khi các quận báo cáo kết 
quả cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Các viên chức bầu cử quận gửi kết quả bầu cử bán chính thức đến trang 
mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang sau khi các phòng phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối và tiếp tục gửi thông tin 
cập nhật ít nhất hai giờ một lần cho đến khi tất cả các lá phiếu trong Ngày Bầu Cử được đếm.

Bắt đầu từ ngày 8 tháng Mười Một đến ngày 6 tháng Mười Hai, 2018, trang mạng Kết Quả Bầu Cử sẽ cập 
nhật hàng ngày chậm nhất vào lúc 5 giờ chiều khi các quận đếm số lá phiếu còn lại.

Kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được đăng tải chậm nhất vào ngày 14 tháng Mười Hai, 2018, tại  
www.sos.ca.gov/elections/

Nội dung các dự luật không được in trong tập 
hướng dẫn này.
Tuy nhiên, nội dung này hiện có trực tuyến tại 
http://voterguide.sos.ca.gov.
Nếu quý vị muốn bản in của nội dung:

Email cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
vigfeedback@sos.ca.gov
Xin liên lạc đường dây nóng miễn phí dành 
cho cử tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại 
(800) 339-8163 để biết thêm thông tin.

Hỗ Trợ Cử Tri Khuyết Tật 
Kiểm tra tập Hướng Dẫn Cử Tri quận của quý vị
Tập Hướng Dẫn Cử Tri quận của quý vị sẽ:

• Mô tả cách thức người khuyết tật có thể bầu cử riêng tư và độc lập
• Cho thấy ký hiệu xe lăn nếu nơi bỏ phiếu của quý vị có thể dễ tiếp cận cho cử tri  

khuyết tật

Hướng Dẫn Cử Tri dưới dạng âm thanh và bản in khổ chữ lớn
Những tập hướng dẫn này được cung cấp miễn phí bằng tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hin-đi, tiếng Nhật, tiếng Khmer, 
tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, tiếng Thái và tiếng Việt. Để yêu cầu:

Xin gọi đường dây nóng miễn phí dành cho cử tri 
của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại (800) 339-8163

Vào trang mạng http://voterguide.sos.ca.gov

Tải một phiên bản âm thanh MP3 tại 
http://voterguide.sos.ca.gov/audio/vi

QUA N  T R ỌNG

TH
ÔNG BÁO
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Ngày 8 tháng Mười, 2018
Ngày đầu tiên bầu qua thư.

Ngày 22 tháng Mười, 2018
Ngày cuối cùng ghi danh bầu cử. 
Quý vị có thể ghi danh và bỏ phiếu 
“Có Điều Kiện” tại văn phòng bầu 
cử quận của quý vị sau thời hạn 
ghi danh cử tri 15 ngày. 

Ngày 30 tháng Mười, 2018
Ngày cuối cùng mà viên chức bầu 
cử quận sẽ chấp nhận bất kỳ đơn 
xin bầu qua thư nào của cử tri.

Ngày 6 tháng Mười Một, 2018
Ngày Bầu Cử!

HÃY NHỚ BẦU CỬ!
Phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử!

THÁNG MƯỜI

	 Chủ	Nhật	 Thứ	Hai	 Thứ	Ba	 Thứ	Tư	 Thứ	Năm	 Thứ	Sáu	 Thứ	Bảy

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 31

THÁNG MƯỜI MỘT
	 Chủ	Nhật	 Thứ	Hai	 Thứ	Ba	 Thứ	Tư	 Thứ	Năm	 Thứ	Sáu	 Thứ	Bảy

     1 2 3

 4 5 6 7 78 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30

NHỮNG NGÀY CẦN NHỚ!
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HƯỚNG DẪN CỬ TRI CHÍNH THỨC

Thứ Ba, ngày 6 tháng Mười Một, 2018
Hãy Nhớ Bầu Cử! 

Phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Ngày 8 tháng Mười
Ngày đầu tiên bầu qua thư.

Ngày 22 tháng Mười*
Ngày cuối cùng ghi danh bầu cử.

Ngày 30 tháng Mười
Ngày cuối cùng mà viên chức bầu cử quận sẽ  

chấp nhận bất kỳ đơn xin bầu qua thư nào của cử tri.

Để xin thêm bản sao Hướng Dẫn Cử Tri bằng bất kỳ ngôn 
ngữ nào dưới đây, vui lòng gọi:

English: (800) 345-VOTE (8683) 
TTY/TDD: (800) 833-8683 
Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682) 

中文 /Chinese: (800) 339-2857 
/Hindi: (888) 345-2692 

/Japanese: (800) 339-2865 
/Khmer: (888) 345-4917 

/Korean: (866) 575-1558 
Tagalog: (800) 339-2957 

/Thai: (855) 345-3933 
/Vietnamese: (800) 339-8163

Kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri của quý vị trực tuyến tại voterstatus.sos.ca.gov

Trong nỗ lực giảm chi phí bầu cử, Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang đã cho phép Tiểu Bang và các quận chỉ gửi một tập hướng dẫn qua đường bưu điện cho 
mỗi hộ gia đình có bỏ phiếu. Quý vị có thể xin thêm bản sao bằng cách liên lạc với viên chức bầu cử quận của quý vị hoặc gọi (800) 339-8163.

 

*Quý vị có thể ghi danh và bỏ phiếu “Có Điều Kiện” tại văn phòng bầu cử quận của quý vị sau thời hạn ghi danh cử tri 15 ngày.

Quý vị cũng có thể nhắn tin Vote đến GOVOTE (468683) để tìm địa điểm nơi bỏ phiếu của quý vị.
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