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BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 69: NHỮNG LỜI HỨA MÀ KHÔNG ĐƯỢC 
THỰC HIỆN ĐÃ ĐƯA ĐẾN MỘT HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN XUỐNG DỐC, 
LẠC HẬU VÀ TẮC NGHẼN
Trước những lần tăng thuế xăng gần đây, Sacramento đã có nhiều tiền 
của quý vị thông qua các loại phí và thuế liên quan đến hệ thống vận 
chuyển để sửa chữa những con đường vụn vỡ, nâng cấp cơ sở hạ tầng 
hệ thống vận chuyển, và sửa chữa những cây cầu cũ kỹ. Tuy nhiên, hết 
lần này đến lần khác, tiểu bang đã chi tiêu tiền CỦA QUÝ VỊ cho mọi 
thứ NGOẠI TRỪ hệ thống vận chuyển. Hiện đường phố của chúng ta 
hoàn toàn hư hỏng, họ hứa hẹn rằng lần này họ  sẽ chi tiêu theo chủ 
định. Cho dù việc bảo vệ tiền của quý vị là điều đáng khen ngợi, người 
dân California đang bị đánh thuế không cần thiết khi đổ xăng rồi. Nếu 
Sacramento sáng suốt trong việc quản lý tiền của quý vị, hệ thống vận 
chuyển của California sẽ không phải đối diện với khủng hoảng như thế.
DỰ LUẬT 69 BẢO VỆ TIỀN CỦA HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN MÀ SẼ 
KHÔNG ĐƯỢC DÙNG ĐỂ SỬA CHỮA ĐƯỜNG PHỐ CỦA CHÚNG TA
Cho dù những người đề xuất tranh luận rằng việc bảo vệ những số tiền 
này giúp bảo đảm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông, lấp ổ gà 

và cải thiện sự an toàn, vấn đề này không hoàn toàn như thế. Một phần 
số tiền được bảo vệ bởi Dự Luật 69 dành cho dịch vụ vận chuyển, mà 
KHÔNG sửa chữa đường phố của chúng ta; không có cơ sở hạ tầng mới 
nào, không có phần nâng cấp nào cho những con đường đang vụn vỡ 
của California, và không có sự giảm tải giao thông nào. Những số tiền 
khác có thể được chuyển đến cho những dự án như tàu điện cao tốc, 
làn đường cho xe đạp, và bảo vệ môi trường sống của các loài.
DỰ LUẬT 69 THẤT BẠI TRONG VIỆC BẢO VỆ HƠN $1 TỈ
Dự luật 69 thất bại trong việc bảo vệ TOÀN BỘ số tiền của hệ thống 
vận chuyển. Sacramento sẽ thu $1 tỉ hàng năm trong các loại phí 
trọng tải xe, mà sẽ không được bảo vệ và lấp vào Ngân Quỹ Chung 
của Tiểu Bang. Dự luật 69 thất bại trong việc bảo vệ hoàn toàn các 
loại thuế của hệ thống vận chuyển để không bị chuyển hướng sang 
những chương trình mà chẳng làm gì để sửa chữa đường phố và 
đường cao tốc của chúng ta. HÃY BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 69.
DÂN BIỂU FRANK BIGELOW
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BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 69: NGĂN KHÔNG CHO CƠ QUAN LẬP PHÁP 
CHUYỂN HƯỚNG THU NHẬP CỦA HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN VÀ BẢO 
ĐẢM CHỈ CÓ THỂ SỬ DỤNG THU NHẬP NÀY ĐỂ TÀI TRỢ CHO NHỮNG 
CẢI THIỆN CỦA HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN.
Bầu CÓ cho dự luật 69 bảo đảm thu nhập của hệ thống vận chuyển 
hiện hữu mà chúng ta trả khi đổ xăng và khi chúng ta đăng ký xe CHỈ 
có thể được sử dụng cho những dự án cải thiện đường xá và hệ thống 
vận chuyển. Dự Luật 69, về mặt hiến pháp, bảo vệ các ngân quỹ này 
bằng việc nghiêm cấm cơ quan lập pháp sử dụng những thu nhập 
này cho những mục đích không phải của hệ thống vận chuyển.
Và bầu CÓ cho dự luật 69 sẽ không nâng mức thuế lên một xu nào.
VIỆC BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 69 YÊU CẦU CÁC NGÂN QUỸ CỦA HỆ 
THỐNG VẬN CHUYỂN PHẢI ĐƯỢC CHI TIÊU CHO NHỮNG ƯU TIÊN NHƯ 
SỬA CHỮA ĐƯỜNG PHỐ, ĐƯỜNG CAO TỐC, CẦU VÀ CÁC DỰ ÁN KHÁC 
CỦA HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN TẠI ĐỊA PHƯƠNG.
Người dân California dựa vào một hệ thống vận chuyển an toàn và 
đáng tin cậy để hỗ trợ phẩm chất cuộc sống và một nền kinh tế vững 
mạnh của chúng ta. Bầu CÓ cho dự luật 69 bảo vệ các loại thuế và 
phí của hệ thống vận chuyển mà chúng ta đã trả cho: • NHỮNG CẢI 
THIỆN VỀ AN TOÀN để sửa chữa những chiếc cầu, đường hầm và cầu 
bắc qua đường, cũng như các đường cao tốc, xa lộ và đường phố địa 
phương đang xuống cấp và hư hỏng. • LẤP Ổ GÀ và LÁT NHỮNG MẶT 
ĐƯỜNG NỨT NẺ VÀ VỠ VỤN. • GIẢM TÌNH TRẠNG TẮC NGHẼN GIAO 
THÔNG bằng cách bổ sung những làn đường mới và sửa chữa để loại 
bỏ những chỗ đường hẹp mà gây tắc nghẽn giao thông. • NÂNG CẤP 
TÀU ĐIỆN HẠNG NHẸ VÀ TÀU ĐIỆN ĐÔ THỊ, xe buýt và các dịch vụ vận 
chuyển công cộng khác để giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông và 
cải thiện phẩm chất không khí. • CẢI THIỆN AN TOÀN CHO NGƯỜI ĐI 
BỘ bằng cách xây dựng và nâng cấp lối qua đường và lề đường.
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 69 BẢO VỆ NGÂN QUỸ CỦA HỆ THỐNG VẬN 
CHUYỂN VÀ ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO MỌI CỘNG ĐỒNG TẠI CALIFORNIA.
Việc thông qua Dự Luật 69 bảo vệ thu nhập dành cho mọi thành phố, 
quận và cơ quan vận chuyển tại tiểu bang để sửa chữa đường phố địa 
phương và cải thiện hệ thống vận chuyển công cộng.
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 69 BẢO VỆ THU NHẬP HIỆN NAY VÀ KHÔNG 
TĂNG THUẾ.
Dự luật 69 bảo vệ các loại thuế và phí hiện nay mà chúng ta đã trả. Nó 
không tăng thuế.
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 69 THÚC ĐẨY VIỆC LÀM VÀ MỘT NỀN KINH TẾ 
VỮNG MẠNH HƠN.

Việc bảo đảm thu nhập từ hệ thống vận chuyển được dành cho 
những dự án vận chuyển sẽ hỗ trợ hàng trăm ngàn công việc được 
trả lương tốt và sẽ đẩy mạnh nền kinh tế của chúng ta bằng cách cải 
thiện hệ thống vận chuyển để người lao động có việc làm và hàng 
hóa và dịch vụ được đưa ra thị trường.
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 69 CÓ NGHĨA LÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH 
NGHIÊM NGẶT ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI ĐÓNG THUẾ.
Dự Luật 69 bảo đảm tiền thuế thuộc hệ thống vận chuyển của chúng 
ta chỉ có thể được sử dụng để thực hiện những cải thiện an toàn 
đường phố, lấp ổ gà, sửa chữa đường địa phương, xa lộ và cầu, và đầu 
tư vào hệ thống vận chuyển công cộng.
Warren Stanley, ủy viên, ĐỘI TUẦN TRA ĐƯỜNG CAO TỐC CALIFORNIA 
nói, “Những con đường nứt nẻ, với ổ gà trong tình trạng kém phẩm chất 
là mối nguy cơ lớn về an toàn đối với tài xế tại California.” “Chúng ta cần 
Dự Luật 69 để bảo vệ thu nhập dành cho việc sửa chữa tình trạng kém 
phẩm chất của đường phố chúng ta, để bảo vệ sự an toàn công cộng 
và đem đến cho người lái xe những đường phố và đường cao tốc bằng 
phẳng hơn, ít đông đúc hơn."
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 69 ĐƯỢC ỦNG HỘ BỞI MỘT LIÊN MINH  
RỘNG LỚN.
Bầu CÓ cho dự luật 69 được ủng hộ bởi một liên minh rộng lớn đại 
diện cho doanh nghiệp, giới lao động, chính quyền địa phương, người 
ủng hộ hệ thống vận chuyển và người đóng thuế, bao gồm: • Liên 
Đoàn Nữ Cử Tri California • Phòng Thương Mại California • California 
State Conference, NAACP • Liên Minh vì Việc Làm California • Bàn Tròn 
Kinh Doanh California • Hiệp Hội Các Quận Tiểu Bang California • Liên 
Đoàn Các Thành Phố California • Southern California Partnership for 
Jobs • Hệ Thống Vận Chuyển California • Hiệp Hội Chuyên Chở Công 
Cộng California
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 69 ĐỂ BẢO ĐẢM THU NHẬP TỪ HỆ THỐNG VẬN 
CHUYỂN CỦA CHÚNG TA CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC CHI TIÊU CHO NHỮNG DỰ 
ÁN CẢI THIỆN HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN.
www.YesProp69.com
WARREN STANLEY, Ủy Viên
Đội Tuần Tra Đường Cao Tốc California 
HELEN HUTCHISON, Chủ Tịch
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TU CHÍNH HIẾN PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

DỰ LUẬT

69
★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 69  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 69  ★

Dự Luật 69 ngăn cản cơ quan lập pháp chuyển hướng tiền của hệ 
thống vận chuyển cho những mục đích không phải của hệ thống 
vận chuyển. Vì vậy,  điều này không gây ngạc nhiên khi các tranh 
luận chống lại Dự Luật 69 được ký bởi . . . các nhà lập pháp.
Nhưng những tranh luận của họ không chính xác.
Đây là những sự thật.
SỰ THẬT: Khi cử tri chấp thuận Dự Luật 69, thu nhập thuộc hệ thống 
vận chuyển mới được ban hành gần đây sẽ được bảo vệ và được quy 
định theo hiến pháp tiểu bang để chuyển vào những dự án cải thiện 
hệ thống vận chuyển.
SỰ THẬT: Dự Luật 69 không tăng thuế. Nó bảo vệ các loại thuế và phí 
của hệ thống vận chuyển mà chúng ta đã trả.
SỰ THẬT: Dự Luật 69 không tăng mức giới hạn chi tiêu của tiểu 
bang. Nó bảo đảm rằng thu nhập của hệ thống vận chuyển hoàn 
toàn dành để cải thiện hệ thống vận chuyển và không phải để trả 
nợ của tiểu bang.
Việc thông qua Dự Luật 69 sẽ bảo đảm tiền thuộc hệ thống vận 
chuyển được chi tiêu cho những dự án cải thiện hệ thống vận 
chuyển, bao gồm:

• LẤP Ổ GÀ và lát những mặt đường nứt nẻ và vụn vỡ.
• THỰC HIỆN NHỮNG CẢI THIỆN AN TOÀN cho những cây cầu, 

cầu vượt, đường phố và đường cao tốc.

• GIẢM TÌNH TRẠNG TẮC NGHẼN GIAO THÔNG bằng cách sửa 
chữa để cải thiện luồng giao thông.

• ĐẦU TƯ VÀO HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN CÔNG CỘNG như xe 
buýt và tàu điện đô thị để giúp giảm lượng giao thông và cải 
thiện phẩm chất không khí.

BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 69 CÓ NGHĨA LÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH 
NGHIÊM NGẶT ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI ĐÓNG THUẾ.
Dự Luật 69 được ủng hộ bởi một liên minh rộng lớn gồm những viên 
chức an toàn công cộng, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, giới 
lao động, chuyên gia môi trường, người cao niên, người đóng thuế, 
đảng viên Đảng Dân Chủ, đảng viên Đảng Cộng Hòa và người độc lập.
Bầu CÓ cho Dự Luật 69 để ngăn cản cơ quan lập pháp chuyển 
hướng tiền thuộc hệ thống vận chuyển của chúng ta và bảo đảm 
rằng nguồn tiền từ hệ thống vận chuyển được chi tiêu để sửa chữa 
đường phố của chúng ta.
www.YesProp69.com
GARY PASSMORE, Chủ Tịch
Đại Hội Người Cao Niên California 
ROBERT C. LAPSLEY, Chủ Tịch
Bàn Tròn Kinh Doanh California 
ALICE A. HUFFMAN, Chủ Tịch
California State Conference NAACP

Làm sao một dự luật lá phiếu lại có thể gây xúc phạm như thế? Năm 
ngoái, hai phần ba đa số nhà lập pháp tiểu bang đã bầu cho một 
loại thuế xăng và việc tăng phí xe để cải thiện hệ thống vận chuyển. 
Và bây giờ họ yêu cầu quý vị bảo họ chỉ chi tiêu số tiền này cho mục 
đích đã định đó? Quý vị có thấy sự điền rồ trong yêu cầu này không?
Những tưởng dự luật này làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn hay 
sao? Hay đó là một lý do tố cáo rằng Sacramento không thể tự kiểm 
soát trong việc chi tiêu tiền của quý vị? Họ lãng phí hàng tỉ mỹ kim 
cho hệ thống tàu điện cao tốc, với những khoản vượt chi phí khổng 
lồ. Và dự luật này được cho là cản trở họ trong việc chi tiêu sai mục 
đích? Hay đây có phải là một sự thừa nhận, như một người nghiện 
rượu, lần này Sacramento sẽ nói là họ sẽ không rút một số tiền thuế 
xăng của quý vị để làm những việc vô ích khác chăng? Và một lần 
nữa, họ thật sự có ý đó. Cơ quan lập pháp của California có thể trở 
nên đáng buồn đến thế sao? Quý vị có biết rằng Caltrans lãng phí 
khoảng $500 triệu mỗi năm không? Vì họ  có dư thừa đội ngũ nhân 
viên với gần 3,300 kiến trúc sư và kỹ sư và họ sẽ còn tuyển dụng 
thêm nữa? Họ chỉ thuê mười phần trăm công việc của kỹ sư từ bên 
ngoài trong khi hầu hết các tiểu bang thuê một nửa từ bên ngoài? 
Sacramento có cắt giảm Caltrans hợp lý trước khi nâng thuế xăng 
không? Không!
Là một người bảo thủ tài chính, tôi thấy ngượng ngùng khi phải 
yêu cầu quý vị nói Sacramento chi tiêu tiền thuế xăng để sửa chữa 
đường cao tốc. Nó gian xảo và hai mặt. Còn bao lâu nữa cử tri của 
tiểu bang này sẽ giúp cho những kẻ theo chủ nghĩa tự do, tiêu xài 
thoải mái đưa Tiểu Bang Vàng của chúng ta xuống lòng đất? Vì thế, 
tôi sẽ bầu “Không” cho điều vô nghĩa có tên là Dự Luật 69 này. Quý vị 
cũng nên làm thế.
THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN M.W. MOORLACH 
Địa Hạt Thượng Viện 37

DỰ LUẬT 69 THẤT BẠI TRONG VIỆC BẢO VỆ TOÀN BỘ THU NHẬP CỦA 
HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN.
Mọi thu nhập liên quan đến hệ thống vận chuyển phải được bảo vệ 
để không bị cơ quan lập pháp chuyển hướng cho những chương 
trình mà không  sửa chữa đường phố của chúng ta. Sự thật: hầu hết 
thu nhập của hệ thống vận chuyển, kể cả thuế tiêu thụ xăng, dầu đi-
ê-zen và phí đăng bộ xe đều được bảo vệ theo hiến pháp để không 
bị sử dụng cho những mục đích khác ngoài hệ thống vận chuyển. 
Thật không may, DỰ LUẬT 69 THẤT BẠI TRONG VIỆC BẢO VỆ HƠN 
$1 TỈ HÀNG NĂM TỪ PHÍ TRỌNG TẢI XE MÀ ĐÃ ĐỂ ĐI CHỆCH HƯỚNG 
KỂ TỪ NĂM 2011. TOÀN BỘ thuế của hệ thống vận chuyển phải được 
bảo vệ để không bị các nhà chính trị chuyển hướng và sử dụng sai 
mục đích, nếu không những trò này sẽ còn tiếp tục.
DỰ LUẬT 69 CHO PHÉP VIỆC CHI TIÊU KHÔNG ĐƯỢC KIỂM TRA.
Ngoài Dự Luật 13 (1978)—sáng kiến bước ngoặc của California 
đã giới hạn thuế bất động sản địa phương—cử tri đã thông qua 
Dự Luật 4 (1979), đã giới hạn việc chi tiêu của các hoạt động thuộc 
chính quyền. Dự Luật 69 miễn mức giới hạn chi tiêu của tiểu bang 
cho các loại thuế và phí của hệ thống vận chuyển mới được ban 
hành gần đây. Điều này NÂNG ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NGÂN QUỸ 
CHUNG LÊN KHOẢNG $2 TỈ HÀNG NĂM một cách hiệu quả. Bằng 
việc miễn các loại chi tiêu này, việc chi tiêu của tiểu bang sẽ được 
phép tăng lên đến mức mà lẽ ra không thể cao đến thế.
BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 69
Tôi phản đối các thuế xăng và phí đăng bộ xe mới. Quá nhiều người 
dân California chật vật để trả tiền nhà, thực phẩm và những thứ 
cần thiết khác ở tiểu bang có chi phí cao này. Người dân California 
không cần thêm thuế. Tôi không ủng hộ Dự luật 69 vì việc chi tiêu 
của tiểu bang sẽ tiếp tục tăng không kiểm soát được, và nó thất bại 
trong việc bảo vệ hoàn toàn các loại thuế của hệ thống vận chuyển 
để không bị chuyển hướng sang những chương trình mà chẳng làm 
gì để sửa chữa đường phố và đường cao tốc của chúng ta.
DÂN BIỂU FRANK BIGELOW
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