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quan đến nguồn tài nguyên thiên nhiên cụ thể, 
được tóm lược tại Hình  1. Phần tài trợ này bao 
gồm $1.5 tỉ cho nhiều loại chương trình khác 
nhau với chủ đích chung là bảo tồn môi trường 
sống tự nhiên; cải thiện hệ sinh thái biển, sông và 
các hệ sinh thái khác; và tăng cường sức bền của 
môi trường để chống đỡ những ảnh hưởng từ sự 
thay đổi khí hậu (như mực nước biển tăng lên, và 
tình trạng hạn hán và cháy rừng thường xuyên 
hơn). Công khố phiếu cũng cung cấp $1.3 tỉ cho 
những dự án công viên và giải trí, mà hầu hết sẽ 
được sử dụng để xây dựng hay cải thiện các công 
viên địa phương. Cuối cùng, công khố phiếu cung 
cấp $1.3 tỉ cho những dự án khác nhau liên quan 
đến nước, như để tăng cường việc bảo vệ chống 
lũ lụt, bổ sung và làm sạch nguồn nước ngầm,  
và cung cấp nước uống an toàn.
Điều Khoản Hành Chính. Dự luật này bao gồm 
một số điều khoản được đưa ra để kiểm soát  
các ngân quỹ công khố phiếu được quản lý và 
giám sát bởi các cơ quan tiểu bang như thế nào. 

Dự luật yêu cầu việc báo  
cáo công khai thường xuyên 
về việc các ngân quỹ công 
khố phiếu đã được chi tiêu 
như thế nào, cũng như cho 
phép kiểm toán tài chính  
bởi các cơ quan giám sát  
tiểu bang. Ngoài ra, đối với 
một số chương trình được  
tài trợ bởi công khố phiếu 
này, bên nhận—hầu hết  
các chính quyền địa 
phương—sẽ chỉ hội đủ điều 
kiện để nhận khoản tài trợ 
này nếu họ có đóng góp  
một số khoản tài trợ để hỗ  
trợ những dự án. Quy định 
địa phương chia sẻ chi 
phí, khi áp dụng, ít nhất là 
20 phần trăm khoản tài trợ 
công khố phiếu được cấp. 
Ví dụ, một thành phố nhận 
được một khoản trợ cấp 

$100,000 để xây dựng một con đường mòn  
mới trong công viên sẽ cần đóng góp ít nhất 
$20,000 vào dự án. 
Dự luật cũng bao gồm một số điều khoản được 
đưa ra để hỗ trợ "những cộng đồng chịu thiệt 
thòi" và những cộng đồng rất chịu thiệt thòi (nói 
chung, những cộng đồng có thu nhập trung bình 
thấp hơn). Ví dụ, quy định địa phương chia sẻ chi 
phí sẽ không áp dụng cho hầu hết các khoản trợ 
cấp được cung cấp cho những cộng đồng này. 
Ngoài ra, dự luật quy định rằng với mỗi loại sử 
dụng được nêu rõ trong công khố phiếu, ít nhất 
15 phần trăm ngân quỹ đem lại lợi ích cho các 
cộng đồng chịu thiệt thòi. 

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
Chi Phí Công Khố Phiếu. Dự luật này sẽ cho phép 
tiểu bang mượn $4 tỉ bằng cách bán công khố 
phiếu GO bổ sung cho nhà đầu tư, những người 
này sẽ được hoàn trả với tiền lời bằng cách sử 
dụng thu nhập thuế từ Ngân Quỹ Chung của tiểu 

Hình 1

Sử Dụng Dự Luật 68 Quỹ Công Khố Phiếu
(Đơn vị tính: Triệu)

Bảo Tồn và Phục Hồi Nguồn Tài Nguyên Thiên Nhiên $1,547
Các khu vực bảo tồn Tiểu Bang và bảo tồn động vật hoang dã 767
Chuẩn bị sẵn sàng về khí hậu và phục hồi môi trường sống 443
Bảo vệ đại dương và ven biển 175
Cải tiến sông và đường thủy 162

Công viên và giải trí $1,283
Công viên trong khu dân cư ít công viên 725
Công viên địa phương và khu vực 285
Phục hồi, bảo tồn và bảo vệ công viên Tiểu Bang 218
Đường mòn, đường đi lành mạnh và giải trí nông thôn 55

Nước $1,270
Bảo vệ khi xảy ra lũ lụt 550
Bổ cập và làm sạch nước ngầm 370
Nước uống an toàn 250
Tái chế nước 100

Tổng $4,100
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bang. Khoản chi phí để tiểu bang hoàn trả 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 tổng chi phí để người đóng 
thuế hoàn trả công khố phiếu sẽ là $7.8 tỉ để 
trả hết cả tiền gốc ($4.0 tỉ) và tiền lời ($3.8 tỉ). 
Điều này sẽ dẫn đến chi phí hoàn trả trung bình 
khoảng $200 triệu hàng năm trong 40 năm 
tiếp theo. Số tiền này là khoảng một phần năm 
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 những 
ngân quỹ công khố phiếu tiểu bang cho những 
dự án địa phương sẽ ảnh hưởng đến số lượng 
nguồn tài trợ địa phương được chi tiêu cho 
những dự án này. Trong nhiều trường hợp, tình 
trạng sẵn có của công khố phiếu tiểu bang có thể 
làm giảm phần chi tiêu của 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 công khố phiếu tiểu bang có thể tăng phần 
tổng chi tiêu cho những dự án của chính quyền 
địa phương. Ví dụ, tình trạng sẵn có của ngân 
quỹ công khố phiếu có thể khuyến khích một số 
chính quyền địa phương xây dựng những dự án 
bổ sung hay những dự án lớn hơn hẳn. Đối với 
một số dự án trong số này—như khi công khố 
phiếu yêu cầu một phần chia sẻ chi phí của địa 
phương—các chính quyền địa phương sẽ chịu 
một số chi phí bổ sung.
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DỰ LUẬT

68

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 
theo công khố phiếu này. Những khoản tiết kiệm 
này có thể đạt trung bình vài chục triệu mỹ kim 
hàng năm trong vài thập niên tiếp theo. Số tiền 
chính xác sẽ thay đổi tùy theo những dự án cụ 
thể được thực hiện bởi chính quyền địa phương, 
số tiền chia sẻ chi phí của địa phương theo quy 
định của các cơ quan tiểu bang, và số tiền tài trợ 
bổ sung mà chính quyền địa phương cung cấp để 
hỗ trợ các dự án đó.
Ảnh Hưởng Tài Chính Khác Lên Tiểu Bang và  
Địa Phương. Có thể có những ảnh hưởng tài 
chính khác lên tiểu bang và địa phương theo 
công khố phiếu này. Ví dụ, các chi phí có thể tăng 
lên để điều hành và bảo trì các công viên mới 
được xây dựng. Mặt khác, một số dự án có thể 
làm giảm các chi phí trong tương lai, như bằng 
việc sửa chữa đê chống lũ để làm giảm những 
tổn thất do lũ lụt gây ra trong tương lai. Không 
được biết số tiền của những ảnh hưởng tài chính 
có thể xảy ra này nhưng có thể đáng kể.

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/ 

jun-18-primary.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 Tiểu 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.

http://www.fppc.ca.gov/transparency/topcontributors/ jun-18-primary.html
http://www.fppc.ca.gov/transparency/topcontributors/ jun-18-primary.html
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★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 68  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 68  ★

Chúng tôi có thể chia sẻ một sự thật khá buồn với quý được 
không? California có khoản thâm hụt thực, không hạn chế lớn 
nhất trong tất cả 50 tiểu bang trong nước! 
Đây là các mức xếp hạng của mười một tiểu bang được quản lý 
yếu kém nhất và các khoản thâm hụt thực, không hạn chế của 
chúng cho năm kết thúc 2016 (bảng kê tài chính được kiểm toán 
vào ngày 30 tháng Sáu, 2017 của California  đã không được hoàn 
tất trước khi báo cáo này được soạn thảo vào giữa tháng Hai): 
1. California $169 tỉ
2. Illinois 150 tỉ
3. New Jersey 137 tỉ
4. Massachusetts 59 tỉ
5. Connecticut 51 tỉ
6. New York 41 tỉ
7. Kentucky  38 tỉ
8. Maryland  26 tỉ

9. Texas  20 tỉ
10. Pennsylvania 19 tỉ
11. Louisiana 12 tỉ
Quý vị có thật sự muốn thêm gánh nặng nợ nần cho tiểu bang 
này không? Quý vị có biết rằng các khoản thanh toán hàng năm 
cho tiền gốc và tiền lời trên công khố phiếu này sẽ loại bỏ các 
dịch vụ khác mà Sacramento cần cung cấp không? Như việc giúp 
đỡ người vô gia cư hay hỗ trợ người bệnh tâm thần? 
Khi nào cơ quan lập pháp của Sacramento sẽ nhận ra rằng chúng 
ta có cơ sở hạ tầng nghèo nàn vì họ đã không là nhà quản lý giỏi 
các nguồn tài chính của minh. Nợ là một dấu hiệu cho thấy thói 
quen chi tiêu không đúng cách và những quyết định tài chính 
không thích hợp. 
Hãy chấm dứt tình trạng điên rồ này và bầu "KHÔNG" cho Dự 
Luật 68. 
JOHN M.W. MOORLACH, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang
Địa Hạt 37

BẦU CÓ cho DỰ LUẬT 68—BẢO ĐẢM NƯỚC UỐNG AN TOÀN VÀ BẢO 
VỆ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CỦA CALIFORNIA TRONG 
NHỮNG THỜI ĐIỂM KHÔNG CHẮC CHẮN 
California đối diện với tình trạng hạn hán thường xuyên và nghiêm 
trọng hơn, cháy vùng hoang dã, không khí không trong lành, thời 
tiết không thể dự đoán trước và bị giảm nguồn tài trợ và hỗ trợ từ 
liên bang cho vùng đất, bờ biển và nước của chúng ta. 
Bầu CÓ cho dự luật 68 bảo vệ nguồn tài nguyên đặc biệt của 
California và giúp bảo đảm mọi người dân California được tiếp cận 
nguồn nước uống và công viên sạch sẽ, an toàn. 
BẢO VỆ PHẨM CHẤT NƯỚC UỐNG 
Bầu CÓ cho dự luật 68 bảo vệ và cải thiện phẩm chất nước của 
California bằng cách không cho các chất ô nhiễm độc hại đi vào 
nguồn nước của chúng ta và làm sạch các nguồn nước bị nhiễm bẩn. 
BẢO VỆ NGUỒN CUNG CẤP NƯỚC. CHUẨN BỊ TRƯỚC HẠN HÁN 
Dự luật 68 là một cách làm thông minh, hiệu quả trong việc bảo đảm 
nguồn cung cấp nước cho tương lai: • Phục hồi nguồn cung cấp nước 
ngầm, mà đã bị rút cạn kiệt trong mùa hạn hán vừa qua • Tái chế 
thêm nước tại địa phương và giúp các nông trang bảo quản nước 
• Thu gom thêm nước mưa và phòng ngừa lũ lụt
“Bầu CÓ cho dự luật 68 là một đầu tư thông minh cho tương lai của 
California bằng cách bảo vệ cho nguồn cung cấp nước của chúng 
ta không bị ô nhiễm và giúp các cộng đồng địa phương thích ứng 
trong những thời điểm không chắc chắn. Những loại đầu tư này 
quan trọng cho cư dân thời nay và các thế hệ tương lai,” Tim Quinn, 
Hiệp Hội Các Cơ Quan Cấp Nước California. 
MANG NƯỚC UỐNG VÀ CÔNG VIÊN SẠCH SẼ, AN TOÀN CHO CỘNG 
ĐỒNG CÓ NHU CẦU
Một số cộng đồng California có nước bị nhiễm bẩn quá mức đến nỗi 
cư dân không thể mở vòi nước máy và uống nước tại nhà riêng của 
họ. Ở nhiều nơi, các gia đình không được tiếp cận các công viên an 
toàn tại địa phương. 
Bầu CÓ cho dự luật 68 để làm sạch các nguồn cung cấp nước địa 
phương bị nhiễm bẩn nghiêm trọng và thực hiện những đầu tư được 
mong chờ quá lâu tại những công viên địa phương, nơi chúng được 
cần nhất. 
“Mọi trẻ em cần có những nơi an toàn hơn để vui chơi và tiếp cận 
không khí và nước sạch. Bầu CÓ cho dự luật 68.” Bác Sĩ Richard 
Jackson, M.D., Giáo Sư Danh Dự, UCLA Fielding School of Public Health. 

BẢO VỆ SÔNG, HỒ VÀ SUỐI CỦA CHÚNG TA 
Bầu CÓ cho dự luật 68 để bảo vệ sông, hồ, suối và các khu vực tự 
nhiên, là những nguồn nước uống sạch và những địa điểm đẹp nơi 
các gia đình đi bộ đường dài, cắm trại, bơi lội và vui chơi. 
BẢO VỆ BỜ BIỂN, NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ CÔNG VIÊN 
CỦA CHÚNG TA 
Bầu CÓ cho dự luật 68 để giúp bảo vệ phẩm chất không khí và bảo 
quản nguồn tài nguyên quý giá nhất của California cho các thế hệ 
tương lai: • Phục hồi các khu vực tự nhiên; thực hiện các biện pháp 
phòng ngừa cháy cỏ hoang nghiêm trọng • Phòng ngừa tình trạng 
ô nhiễm không khí độc hại • Cải thiện việc tiếp cận ven biển của 
chúng ta; bảo vệ không để cho các bãi biển, vịnh và vùng nước ven 
biển bị ô nhiễm. • Phục hồi môi trường sống của cá và loài hoang 
dã California • Cung cấp những công viên tại địa phương, đặc biệt ở 
những cộng đồng nơi trẻ em hiện không được tiếp cận
TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ GIÁM SÁT NGHIÊM NGẶT
Bầu CÓ cho dự luật 68 để bảo đảm các ngân quỹ sẽ được sử dụng 
hiệu quả cho những mục đích đã định bằng cách yêu cầu việc kiểm 
toán độc lập hàng năm và bằng việc thiết lập một ủy ban công dân 
cố vấn để duyệt xét các khoản chi tiêu. 
HỖ TRỢ RỘNG LỚN, LƯỠNG ĐẢNG 
Dự luật 68 đã được đưa vào lá phiếu với sự hỗ trợ lưỡng đảng, và 
được tán thành bởi các nhóm hiểu tầm quan trọng của một phiếu 
bầu CÓ để cải thiện sức khỏe công cộng và bảo vệ nước sạch của 
California cho sức khỏe, nền kinh tế, trẻ em và gia đình chúng ta. 
Người ủng hộ bao gồm: • Phòng Thương Mại California, Nhóm kinh 
doanh nổi bật nhất của California • Hiệp Hội Các Cơ Quan Cấp Nước 
California, đại diện cho các cơ quan địa phương cung cấp nước 
uống của California • Liên Đoàn Các Thành Phố California, đại diện 
cho các chính quyền địa phương • The Nature Conservancy, The 
Trust for Public Land,, Tổ Chức Công Viên Tiểu Bang California, và 
một số nhóm bảo tồn
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 68 
Tìm hiểu thêm tại www.yes68ca.com 
THƯỢNG NGHỊ SĨ KEVIN DE LEÓN 
Thượng Viện Tiểu Bang California Chủ Tịch Lâm Thời
BÁC SĨ MICHAEL ONG, M.D.
Hiệp Hội Phổi Hoa Kỳ tại California
DAN HOWELLS-SCHAFROTH, Giám Đốc Tiểu Bang California 
Clean Water Action
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CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ CHO CÔNG VIÊN, VIỆC BẢO VỆ  
NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, VIỆC THÍCH ỨNG VỚI KHÍ HẬU, CHẤT 

LƯỢNG VÀ NGUỒN CUNG CẤP NƯỚC, VÀ VIỆC BẢO VỆ KHI XẢY RA LŨ LỤT.

DỰ LUẬT

68
★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 68  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 68  ★

Bầu CÓ cho dự luật 68 để thực hiện những đầu tư thiết yếu vào 
nguồn tài nguyên thiên nhiên, nước và nền kinh tế của California 
bằng cách đương đầu những vấn đề tại nguồn trước khi chúng 
trở nên tốn kém hơn để giải quyết: 
• Chuẩn bị cho nạn hạn hán—bằng cách tăng nguồn cung cấp 
nước tại địa phương.
• Tạo ra một tương lai lành mạnh cho con cháu chúng ta—bằng 
cách xác định những công viên nơi trẻ em cần những nơi an toàn 
để vui chơi và bằng cách thanh lọc các nguồn cung cấp nước 
uống địa phương bị ô nhiễm.
• Bảo vệ nước và bờ biển của chúng ta—bằng cách bảo vệ các 
nguồn nước, phục hồi nước ngầm và ngăn ngừa dòng chảy độc 
hại.
• Đề phòng thiên tai—bằng cách đầu tư vào việc phòng ngừa lũ 
lụt và phục hồi các cánh rừng dễ phát cháy. 
• Củng cố nền kinh tế của chúng ta—phụ thuộc vào nguồn cung 
cấp nước sạch, đáng tin cậy, nguồn tài nguyên thiên nhiên bảo 
đảm và ngành du lịch và giải trí vững mạnh.
Những người phản đối có vẻ đã không đọc kỹ dự luật. Dự luật 68 
cụ thể tài trợ cho công viên trong cho mọi thành phố và quận của 
California. Và dự luật 68 có cách tiếp cận toàn diện đối với nguồn 
tài nguyên của California—bảo vệ nguồn cung cấp nước, rừng và 
đất trồng trọt. 

Dự Luật 68 đòi hỏi phải kiểm toán hàng năm để bảo đảm các 
ngân quỹ được chi tiêu hiệu quả cho những mục đích đã định, và 
nó KHÔNG tăng thuế. 
Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các nhóm bảo thủ, các chuyên gia y 
tế công cộng và các nhà lãnh đạo địa phương—Bầu Có cho dự luật 
68 là thông minh, hiệu quả về chi phí và có trách nhiệm giải trình. 
“Bầu Có cho dự luật 68 có nghĩa là nước uống được an toàn hơn cho 
các gia đình California,” Wade Crowfoot, Giám Đốc Điều Hành, Tổ 
Chức Cấp Nước 
“Bầu Có cho dự luật 68 sẽ đem lại lợi ích cho mọi vùng thuộc 
California bằng cách giúp các cộng đồng địa phương cải thiện các 
công viên của họ,” Carolyn Coleman, Giám Đốc Điều Hành, Liên 
Đoàn Các Thành Phố California 
“Bầu Có cho dự luật 68 là cấp thiết cho phẩm chất của nguồn thực 
phẩm, đất và nước của chúng ta,” Craig McNamara, Cựu Chủ Tịch, 
Hội Đồng Thực Phẩm và Nông Nghiệp California  
Yes68ca.com 
HELEN HUTCHISON, Chủ Tịch 
Liên Đoàn Nữ Cử Tri California 
MIKE SWEENEY, Giám Đốc Điều Hành California 
The Nature Conservancy
ANDREA TUTTLE, Giám Đốc (Nghỉ Hưu)
Bộ Bảo Vệ Rừng và Phòng Hỏa California

Đừng bị lừa gạt bởi Dự luật 68. Dự luật này hứa hẹn bảo vệ và cải 
thiện các công viên của California. Sự thật là nó không làm việc đó. 
Trước tiên, trong số tiền công khố phiếu $4 tỉ, chỉ $1.3 tỉ thực sự 
được dành cho việc cải thiện các công viên. Nhiều phần tiền còn 
lại được đưa cho các nhà chính trị để chi tiêu cho những dự án 
riêng của họ. 
Thứ hai, số tiền không được phân bố một cách hợp lý và công 
bằng trên toàn tiểu bang. Nhiều cư dân của chúng ta tại vùng 
nội địa và nông thôn California sẽ không nhìn thấy bất cứ số tiền 
công khố phiếu nào của Dự luật 68 dành cho công viên được 
chi tiêu để sửa chữa và cải thiện các công viên tiểu bang tại địa 
phương. Điều này là sai trái. 
Mọi người California cần được cải thiện công viên tại địa phương 
của họ, không chỉ một số người sống gần những công viên của 
những nhà chính trị quyền lực. 
Thứ ba, theo ước tính, các công viên tiểu bang yêu cầu $1.2 tỉ mỹ 
kim cho việc bảo quản bị trì hoãn. Tuy nhiên, Dự luật 68 phân bổ 
chỉ một số tiền nhỏ cho công việc cần thiết này. 
Cuối cùng, không thể tin tưởng Sở Công Viên và Giải Trí với số 
tiền đó. Vào năm 2012, sở này đã đe dọa đóng cửa 70 công viên, 
nói rằng họ không có tiền để duy trì hoạt động. Điều này là giả 
dối. Một kỳ kiểm toán đã tiết lộ sở này thực sự có tiền, nhưng đã 
giấu không cho công chúng biết. Chúng ta không thể tin tưởng 
sở này trong việc chi tiêu một cách khôn ngoan và hợp lý cho đến 
khi nào họ sửa đổi. 
Chúng ta cần bảo vệ và cải thiện các công viên tiểu bang của 
chúng ta, nhưng Dự luật 68 là một cách làm sai. Hãy bầu Không 
và buộc Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang phải thực sự sửa chữa các 
công viên cho mọi người dân California. 
ANDREA SEASTRAND, Chủ Tịch
Hiệp Hội Người Đóng Thuế Central Coast 
JON COUPAL, Chủ Tịch
Hiệp Hội Người Đóng Thuế Howard Jarvis  

Không phải đó là điều tuyệt vời sao khi California có thể xây dựng 
bao nhiêu là dự án lớn? Tôi không ở đây để nói cho quý vị rằng 
việc giải quyết hạn hán, nước, công viên, khí hậu, bảo vệ bờ biển 
hay việc tiếp cận thiên nhiên là sai. 
Điều tôi muốn nói với quý vị là việc đi vay để làm những việc đó 
là sai. 
California có đủ nợ rồi. Thực ra, nó có bảng cân đối kế toán tồi tệ 
nhất trong tất cả 50 tiểu bang. Khoản thâm hụt thực, không hạn 
chế của nó là một phần tư của một nghìn tỉ mỹ kim! Điều cuối 
cùng mà Tiểu Bang California cần là thêm nợ! 
Dự luật công khố phiếu là dối trá. Quý vị cho rằng mình đang bỏ 
phiếu cho một điều đó tốt đẹp. Nhưng, sẽ mất khoảng $8 tỉ để 
trả hết $4 tỉ ngân quỹ đã vay. Điều đó có nghĩa là quý vị có thể dự 
kiến thuế tăng. Và con cái quý vị có thể dự kiến thuế tăng. Và con 
cháu quý vị có thể dự kiến thuế tăng. Tại sao? Một năm phải trả 
$225 triệu. Với ngân sách hàng năm eo hẹp, số tiền này được cho 
là đến từ chỗ nào khác?
Các phần đóng góp chương trình lương hưu của tiểu bang đang 
tăng lên. Trách nhiệm y tế không được tài trợ của người nghỉ hưu 
tăng từ $15 tỉ lên $91.5 tỉ. Nợ vay cho trường học của tiểu bang 
($500 triệu mỗi năm) và có thể, cựu chiến binh ($225 triệu) và 
nhà ở có giá cả hợp lý ($169 triệu) đang loại bỏ các chương trình 
khác. Chỉ các khoản tăng tiền lương tối thiểu sẽ thêm $4 tỉ mỗi 
năm vào ngân sách của tiểu bang. 
Điều này sẽ phải được thanh toán. Và quý vị sẽ được yêu cầu tăng 
thuế của quý vị. California đang không giảm nợ. Đừng trở thành 
một phần của vấn đề này. Hãy bầu “Không” cho Dự Luật 68. 
Rất chân thành,
THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN M.W. MOORLACH
Địa Hạt Thượng Viện 37


