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35 TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG LỚN CHỐNG ĐỐI DỰ LUẬT 70
Dự Luật 70 là một sai lầm. Nó có hại cho môi trường và có hại cho 
sức khỏe công cộng. Đó là lý do tại sao 35 tổ chức môi trường uy 
tín như Hội Đồng Bảo Vệ Tài Nguyên Thiên Nhiên, Liên Đoàn Cử 
Tri Bảo Tồn California và Liên Minh vì Không Khí Sạch, tất cả đều 
nói bầu KHÔNG cho Dự Luật 70!
ĐƯA QUYỀN HẠN VÀO TAY CỦA SỐ ÍT NGƯỜI
Dự Luật 70 phản dân chủ. Nó sẽ để cho một nhóm nhỏ các nhà 
chính trị, những người đã chống đối chiến lược làm sạch không 
khí thành công của chúng ta, cản trở sự tiến bộ về thay đổi khí 
hậu và giảm thiểu ô nhiễm. Chúng ta không thể cho phép điều 
đó xảy ra. Có quá nhiều thứ đang bị đe dọa cho sức khỏe của 
chúng ta, hành tinh của chúng ta và cho các thế hệ tương lai  
của chúng ta.
NHỮNG KẺ GÂY Ô NHIỄM MUỐN CÓ KHẢ NĂNG PHỦ QUYẾT SỰ  
TIẾN BỘ
Những công ty dầu lớn và những ngành công nghiệp khác mà gây 
ra tình trạng ô nhiễm tồi tệ nhất của chúng ta muốn Dự Luật 70 để 
họ có thể loại bỏ các chương trình giảm thiểu ô nhiễm và tiếp tục 

đầu độc không khí và nước của chúng ta. Trong nhiều năm qua, 
những nhóm lợi ích đặc biệt này đã chống đối các dự luật cấp tiến 
nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí và thay đổi khí hậu.
SỰ CHỐNG ĐỐI LƯỠNG ĐẢNG ĐỐI VỚI DỰ LUẬT 70 
Nhiều đảng viên Đảng Dân Chủ và đảng viên Đảng Cộng Hòa 
trong cơ quan lập pháp đã chống đối việc đưa Dự Luật 70 vào 
lá phiếu vì nó là một việc làm có hại cho California. Hãy tham 
gia NextGen California, Physicians for Social Responsibility Los 
Angeles, California Environmental Justice Alliance, Friends of 
the Earth, Cuộc Vận Động Lòng Can Đảm, Liên Đoàn Nữ Cử Tri 
California và nhiều nhóm nữa đang đấu tranh vì lợi ích công  
cộng và tương lai sạch trong việc bầu KHÔNG cho Dự Luật 70!
TOM STEYER, Chủ Tịch
NextGen California
REBECCA SALTZMAN, Giám Đốc Điều Hành Lâm Thời
Liên Đoàn Cử Tri Bảo Tồn California
TIẾN SĨ JOSEPH K. LYOU, Chủ Tịch
Liên Minh vì Không Khí Sạch

BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 70 ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI ĐÓNG THUẾ VÀ NỀN KINH 
TẾ CỦA CHÚNG TA VÀ BẢO ĐẢM CALIFORNIA TIẾP TỤC SỰ LÃNH 
ĐẠO VỀ THAY ĐỔI KHÍ HẬU.
Kế hoạch đầy khát vọng của California trong việc giảm khí thải 
nhà kính toàn tiểu bang ĐƯỢC THÔNG QUA VỚI SỰ ỦNG HỘ TỪ 
CÁC NHÀ LÀM LUẬT ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ CỘNG HÒA và hơn 150 tổ 
chức đại diện cho ngành nông nghiệp; môi trường; năng lượng 
và công nghệ sạch; doanh nghiệp; giới lao động; lính cứu hỏa; 
chuyên gia y tế công cộng; nhà kinh tế; và các ban biên tập báo 
trên toàn tiểu bang.
DỰ LUẬT 70 GIÚP BẢO ĐẢM RẰNG TIỀN CHO NHỮNG CHƯƠNG 
TRÌNH ƯU TIÊN KHÔNG BỊ CÁC NHÀ CHÍNH TRỊ CHUYỂN HƯỚNG 
CHO NHỮNG DỰ ÁN CÁ NHÂN.
Điều cần thiết là thu nhập về thay đổi khí hậu trong tương lai 
tiếp tục giảm bớt khí thải và đem lại lợi ích cho mọi người dân 
California. Dự Luật 70 đem đến một biện pháp bảo vệ mạnh mẽ 
chống lại bất cứ nỗ lực nào nhằm phá hoại mục tiêu này. Nó bắt 
buộc hai phần ba cơ quan lập pháp cùng ngồi lại vào năm 2024 
để đánh giá liệu số tiền có được chi tiêu một cách khôn ngoan và 
hữu ích vì lợi ích của mọi người dân California hay không.
DỰ LUẬT 70 BẢO VỆ CHƯƠNG TRÌNH THAY ĐỔI KHÍ HẬU MANG 
TÍNH LỊCH SỬ MÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CHÚNG TA, TĂNG 
CƯỜNG NỀN KINH TẾ CỦA CHÚNG TA, VÀ TẠO VIỆC LÀM.

Tương lai của chương trình thay đổi khí hậu đặc biệt của 
California tùy thuộc vào việc chứng minh rằng chúng ta có thể 
bảo vệ môi trường của mình mà vẫn phát triển nền kinh tế của 
chúng ta. Để đạt được mục tiêu này, Dự Luật 70 giúp bảo đảm 
rằng số tiền dùng để giảm khí thải nhà kính được chi tiêu theo một 
cách khôn ngoan nhất và hiệu quả nhất về mặt chi phí; bảo vệ 
người đóng thuế và các cộng đồng bị ô nhiễm nhiều nhất của  
chúng ta.
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 70
Dự Luật 70 thuộc một nỗ lực lưỡng đảng mang tính lịch sử để đạt 
được những mục tiêu về khí hậu của chúng ta, giữ lại việc làm 
được trả lương tốt nhằm duy trì nền kinh tế đang phát triển của 
chúng ta, và bảo vệ phẩm chất không khí và sức khỏe công cộng.
www.YesOnProposition70.com
EDMUND G. BROWN JR., Thống Đốc
ALLAN ZAREMBERG, Chủ Tịch
Phòng Thương Mại California
CHAD MAYES, Dân Biểu Tiểu Bang California
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70
★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 70  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 70  ★

Những người chống đối Dự Luật 70 đang lừa đối chúng ta. Dự 
luật được ủng hộ bởi các đảng viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng 
Hòa vì nó giúp bảo đảm số tiền từ chương trình thay đổi khí hậu 
đặc biệt của California chỉ được sử dụng để giảm bớt tình trạng ô 
nhiễm, bảo vệ môi trường và tăng cường khả năng đáp ứng các 
vụ cháy cỏ hoang của chúng ta. KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ, NHỮNG 
SỐ TIỀN NÀY SẼ DỄ BỊ MẤT MÁT TRƯỚC ẢNH HƯỞNG CỦA NHÓM 
LỢI ÍCH ĐẶC BIỆT.
Dự Luật 70 thuộc một phần quan trọng trong một THỎA THUẬN 
LƯỠNG ĐẢNG MANG TÍNH LỊCH SỬ nhằm đạt được những mục 
tiêu đầy khát vọng về khí hậu của chúng ta, giữ lại việc làm được 
trả lương tốt để duy trì nền kinh tế của chúng ta, và giải quyết 
những vấn đề về sức khỏe công cộng và phẩm chất không khí. 
Nó không phải là công thức dẫn đến sự bế tắc và nó KHÔNG CÓ 
TÁC ĐỘNG NÀO LÊN QUY ĐỊNH NGÂN SÁCH ĐƯỢC BỎ PHIẾU 
THEO ĐA SỐ CỦA TIỂU BANG. Đừng để bị lừa gạt bởi những tranh 
luận sai lệch của những người chống đối.
Những dự án được tài trợ bởi chương trình thay đổi khí hậu của 
chúng ta tăng cường khả năng quản lý của chúng ta đối với những 
vụ cháy cỏ hoang gây phá hoại bằng cách cung cấp xe cứu hỏa để 
phòng ngừa hỏa hoạn và cải thiện sức sống của những cánh rừng 

của California; hỗ trợ nông gia thực hiện các thay đổi cần thiết để 
giảm ô nhiễm độc hại; giúp đỡ cư dân làm cho ngôi nhà của họ 
hiệu qua hơn về năng lượng; và cải thiện phẩm chất không khí cho 
hàng triệu người dân California tại những cộng đồng bị ô nhiễm 
nhất của chúng ta. MỤC ĐÍCH CỦA DỰ LUẬT 70 LÀ ĐẢM BẢO RẰNG 
NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH PHẨM CHẤT CAO VÀ HIỆU QUẢ VỀ MẶT 
CHI PHÍ NHƯ NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH NÀY TIẾP TỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ. 
Đó là lý do tại sao các tổ chức đại diện cho ngành nông nghiệp; 
môi trường; doanh nghiệp; giới lao động; lính cứu hỏa; và chuyên 
viên y tế công cộng đều ủng hộ kế hoạch này.
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 70 ĐỂ CUNG CẤP HỆ THỐNG KIỂM TRA VÀ 
CÂN ĐỐI MÀ NGƯỜI ĐÓNG THUẾ XỨNG ĐÁNG NHẬN ĐƯỢC, VÀ 
BẢO VỆ CHƯƠNG TRÌNH THAY ĐỔI KHÍ HẬU MANG TÍNH LỊCH SỬ 
CỦA CALIFORNIA vì chúng ta bảo vệ môi trường của chúng ta, 
tăng cường nền kinh tế của chúng ta và tạo việc làm.
www.YesOnProposition70.com
MICHAEL D. SHROUT, Chủ Tịch
Hiệp Hội Lính Cứu Hoả Tiểu Bang California 
ANJA RAUDABAUGH,Tổng Giám Đốc Điều Hành
Western United Dairymen

BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 70
Dự luật 70 xuất phát từ nỗ lực được ngành công nghiệp dầu ủng 
hộ nhằm làm cho chương trình chính của tiểu bang đi sai hướng 
trong việc hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí gây hại. Theo  
Los Angeles Times, ngành công nghiệp này đã chi tiêu hàng triệu 
mỹ kim để vận động hành lang nhằm giảm bớt cam kết của 
California đối với những chính sách không khí sạch để làm giảm 
sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm 
cao. Dự Luật 70 sẽ làm tăng rào cản lập pháp, phá hủy sự tiến bộ 
về năng lượng sạch của chúng ta, và trao quyền cho các nhóm 
lợi ích đặc biệt mà không đồng bộ lợi ích với đa số người dân 
California. Nó không xứng đáng nhận được sự ủng hộ của quý vị.
CHÍNH SÁCH KHÔNG KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG SẠCH ĐANG HOẠT 
ĐỘNG HIỆU QUẢ
Một thành phần chính trong chiến lược không khí sạch của 
California là một chương trình có tên là Hạn Chế và Trao Đổi Khí 
Thải để buộc những người gây ô nhiễm phải giảm lượng khí thải 
hoặc phải trả tiền vào một ngân quỹ. Ngân quỹ này được sử dụng 
để tăng cường tính hiệu quả năng lượng trong những ngôi nhà, 
doanh nghiệp và trường học, cung cấp những khoản giảm giá cho 
người tiêu dùng để làm cho những chiếc xe hơi chạy bằng điện 
và chạy bằng cả xăng và điện có giá hợp lý hơn, tăng cường dịch 
vụ vận chuyển công cộng, làm sạch những xe tải hạng nặng dơ 
bẩn mà gây ô nhiễm các khu dân cư, và các chương trình chống ô 
nhiễm thành công khác.
MỘT CÔNG THỨC DẪN ĐẾN SỰ BẾ TẮC
Bằng việc buộc phải có 2/3 đại đa số phiếu bầu của cơ quan lập 
pháp để phân bổ các ngân quỹ do những người gây ô nhiễm chi 
trả, Dự Luật 70 sẽ thay đổi hệ thống hiệu quả này và trao quyền 
cho một thiểu số nhỏ các chính trị gia để họ chuyển các ngân quỹ 
ra khỏi những ưu tiên môi trường và không chi tiêu quỹ này để 
giảm bớt tình trạng ô nhiễm và cung cấp dịch vụ vận chuyển, nhà 
ở và năng lượng cần thiết cho các cộng đồng của chúng ta.
Người dân California sẽ ghi nhớ việc đưa ra thỏa thuận đau đớn 
này khi thông qua một ngân sách tiểu bang khi nó cũng buộc 
phải có 2/3 số phiếu bầu. Nhiều tháng trôi qua mà không có một 
ngân sách, và các giao dịch đã trở nên tuyệt vọng hơn và bị thỏa 

hiệp hơn bởi những nhóm quyền lợi đặc biệt theo thời gian. Cử tri 
đã chấm dứt tình trạng sai lạc đó trước đây vào năm 2010 khi họ 
đã thay đổi số phiếu bầu được quy định cho một ngân sách thành 
đa số. Chúng ta không nên trở lại hệ thống đổ nát đó.
THIẾU TÍNH MINH BẠCH
Dự Luật 70 là kết quả của thỏa thuận không công khai. Thông 
thường, mất khoảng chín tháng để một dự luật được cơ quan lập 
pháp thông qua. Các dự luật thường có một vài phiên điều trần xem 
xét và thảo luận nội dung chi tiết. Ngược lại, Dự Luật 70 được thông 
qua chỉ trong bốn ngày, mà không có bất cứ phiên điều trần nào và 
không có bất cứ cơ hội nào cho người dân góp ý kiến. Nếu đó là một 
ý tưởng lớn, tại sao nó lại được vội vàng thông qua trong bí mật?
QUÝ VỊ TIN TƯỞNG AI?
Những công ty dầu và một nhóm nhỏ các chính trị gia ủng hộ 
những nỗ lực như Dự Luật 70 để làm suy yếu các chính sách về 
năng lượng sạch của tiểu bang chúng ta. Chống đối Dự Luật 70 
là những nhóm hoạt động tốt thuộc chính quyền như Liên Đoàn 
Nữ Cử Tri California, và những tổ chức môi trường và công lý xã 
hội uy tín nhất của tiểu bang, bao gồm Liên Đoàn Cử Tri Bảo Tồn 
California, Hội Đồng Bảo Vệ Tài Nguyên Thiên Nhiên, Liên Minh vì 
Không Khí Sạch và California Environmental Justice Alliance. Câu 
Lạc Bộ Sierra California nói điều luật đằng sau dự luật lá phiếu này 
sẽ "trì hoãn những khoản chi tiêu khẩn cấp cho khí hậu, phẩm 
chất không khí, và các ưu tiên được xác định khác trên toàn tiểu 
bang và địa phương." Chúng tôi mong muốn quý vị bầu Không 
cho Dự Luật 70 vì nó có hại cho môi trường, có hại cho nền kinh tế 
của chúng ta, có hại cho chính quyền tốt, và có thể phá hủy nhiều 
năm tiến bộ hướng đến một tương lai sạch hơn.
TÌM HIỂU THÊM 
Tìm hiểu thêm về lý do tại sao Dự Luật 70 không tốt cho California 
tại www.stopprop70.org.
THƯỢNG NGHỊ SĨ BEN ALLEN
Địa Hạt 26
DÂN BIỂU TODD GLORIA
Địa Hạt 78
HELEN L. HUTCHISON, Chủ Tịch
Liên Đoàn Nữ Cử Tri California


