
28 | 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.

DỰ LUẬT CHO PHÉP CƠ QUAN LẬP PHÁP LOẠI BỎ YÊU CẦU TÁI THẨM ĐỊNH THUẾ  
BẤT ĐỘNG SẢN ĐỐI VỚI NHỮNG HỆ THỐNG THU GOM NƯỚC MƯA MỚI  
ĐƯỢC XÂY DỰNG. TU CHÍNH HIẾN PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.72

★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 72  ★

Bầu Có cho Dự Luật 72 sẽ ngăn ngừa việc tăng thuế 
bất động sản cho những chủ nhà có lắp đặt hệ 
thống tái sử dụng nước mưa làm lợi cho toàn tiểu 
bang chúng ta.

Điều đó là cần thiết vì California đã trải qua những 
giai đoạn hạn hán và sẽ có thể đối mặt với thêm 
nhiều năm khô hạn trong tương lai.

Thêm Nhiều Nước, Ít Thuế Hơn.

Việc loại bỏ tiền phạt thuế cho người dân California 
nào lắp đặt những hệ thống để trữ và tái sử dụng 
nước mưa từ mái nhà sẽ giúp bảo quản thêm nhiều 
nước cho tất cả chúng ta và có thể làm giảm các hóa 
đơn tiền nước cho hàng triệu người dân California. 
Việc này bảo quản nguồn nước uống quý giá cho 
người dân California và khiến chúng ta lấy ít nước 
hơn từ hồ, sông và suối của chúng ta, giúp ích cho 
loài cá và các loài hoang dã sống phụ thuộc vào 
nước ngọt có nơi để sống và thực phẩm để ăn.

Được Ủng Hộ bởi các Nhóm Hoạt Động Ngoài Trời 
và Môi Trường.

Bầu Có cho Dự Luật 72 được ủng hộ bởi các nhóm 
hoạt động môi trường trên toàn California, bao gồm 
Save The Bay, Liên Đoàn Hoạch Định và Bảo Tồn 
và Trout Unlimited. Việc bảo tồn nước và việc trữ 
nguồn nước nhạy cảm về mặt môi trường là những 
yếu tố quan trọng trong việc phản ứng chống hạn 
hán của chúng ta.

Theo luật hiện hành, các loại thuế tăng lên khi chủ 
bất động sản thực hiện những sửa sang cho ngôi 
nhà—ngay cả khi những sửa sang đó có lợi cho 
toàn tiểu bang. Dự Luật 72 sẽ cho phép mọi người 
lắp đặt hệ thống thu gom nước mưa mà không làm 

cho các loại thuế tăng lên.

Nước Úc đã trải qua tình trạng hạn hán nghiêm 
trọng và đón nhận hệ thống tái sử dụng nước mưa 
như một phần trong giải pháp của họ. Hiện nay, 
một phần ba những ngôi nhà ở Úc thu gom nước 
mưa từ mái nhà của họ.

Cử tri California đã phê chuẩn một cải cách thuế 
tương tự cho hệ thống năng lượng mặt trời. Vì chủ 
nhà không phải trả thuế cao hơn khi họ lắp đặt hệ 
thống năng lượng mặt trời trên mái nhà, chi phí 
điện của chúng ta được giảm xuống. Một phiếu bầu 
Có cho Dự Luật 72 sẽ cho phép chúng ta thực hiện 
đúng theo cùng hướng đi này.

Hãy Ngưng Loại Thuế Bất Công đánh vào Việc Bảo 
Tồn Nước!

Thật không công bằng và không khôn ngoan khi 
tăng thuế đối với những người dân California thu 
gom nước mưa từ mái nhà của họ để bảo tồn nguồn 
nước uống của chúng ta. Đó là lý do tại sao Thượng 
Viện và Hạ Viện Tiểu Bang California, với số phiều 
bầu đồng thuận lưỡng đảng, đã đồng ý đưa dự luật 
này vào lá phiếu.

Việc dự trữ và tái sử dụng nước mưa có lợi cho tất cả 
chúng ta. Dân chúng không nên phải trả tiền phạt 
thuế vì bảo quản nước. Xin bầu CÓ cho Dự Luật 72.

Để biết thêm thông tin, xin vào SaveCaWater.org

STEVE GLAZER, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California
DAVID LEWIS, Giám Đốc Điều Hành
Save The Bay
HOWARD PENN, Giám Đốc Điều Hành 
Liên Đoàn Hoạch Định và Bảo Tồn
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KHÔNG CÓ TRANH LUẬN NÀO CHỐNG 
LẠI DỰ LUẬT 72 ĐƯỢC TRÌNH.


