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THÔNG TIN CƠ SỞ
CHƯƠNG TRÌNH HẠN CHẾ VÀ TRAO ĐỔI KHÍ THẢI  
CỦA TIỂU BANG
Chương Trình Tập Trung vào Việc Hạn Chế Khí 
Thải Nhà Kính. California có một số chương trình 
được lập nên để giảm bớt số lượng khí thải nhà kính 
(Greenhouse Gases, GHGs). GHGs—như carbon 
dioxide—góp phần vào việc thay đổi khí hậu toàn 
cầu và xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, như xe 
hơi chạy bằng xăng và hoạt động công nghiệp. Một 
chương trình của California giúp giảm GHGs được biết 
đến là chương trình "hạn chế và trao đổi khí thải." Theo 
chương trình này, bắt đầu vào năm 2012, tiểu bang đưa 
ra một số giấy phép giới hạn khí thải GHGs. Một số công 
ty chịu trách nhiệm về những số lượng lớn khí thải GHG 
phải xin một giấy phép cho mỗi tấn GHG mà họ thải ra. 
Tiểu bang cấp miễn phí một nửa số lượng giấy phép 
cho một số ngành công nghiệp và bán phân nửa còn lại 
tại các cuộc bán đấu giá. Một luật gần đây của tiểu bang 
cho phép chương trình hạn chế và trao đổi khí thải hoạt 
động tại California cho đến năm 2030.

Sử Dụng Thu Nhập Thu Được cho Nhiều Loại 
Chương Trình Khác Nhau. Thu nhập thu được từ các 
cuộc bán đấu giá của chương trình hạn chế và trao 
đổi khí thải được ký gửi vào một ngân quỹ tiểu bang 
có tên là Quỹ Hạn Chế Khí Thải Nhà Kính (Greenhouse 
Gas Reduction Fund, GGRF). Tiểu bang xác định các 
chi tiêu tiền trong GGRF, thường thông qua quy trình 
ngân sách hàng năm. Số tiền trong quỹ này thường 
được sử dụng cho các chương trình của tiểu bang 
và địa phương để giảm GHGs. Như được cho thấy 
ở Hình 1, chúng tôi ước tính tiểu bang sẽ chi tiêu 
khoảng $3 tỉ từ GGRF cho nhiều chương trình khác 
nhau vào năm 2017–18. Tiểu bang có thể chi tiêu tiền 
từ GGRF với một dự luật được thông qua với đa số 
phiếu bầu tại cả hai viện của Cơ Quan Lập Pháp.

MỘT SỐ THIẾT BỊ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC MIỄN THUẾ 
DOANH THU CỦA TIỂU BANG
Các chính quyền tiểu bang và địa phương của 
California tính một loại thuế doanh thu cho việc bán 
lẻ hầu hết các hàng hóa. Thu nhập từ một phần thuế 
doanh thu sẽ đi vào tài khoản hoạt động chính của 

• Bắt đầu vào năm 2024, thu nhập thuế từ hệ thống 
hạn chế và trao đổi khí thải sẽ tích luỹ trong một 
ngân quỹ dự trữ.

• Thu nhập thuế từ hệ thống hạn chế và trao đổi khí 
thải này không thể được sử dụng trừ khi Cơ Quan 
Lập Pháp cho phép việc sử dụng đó bằng hai phần 
ba đa số.

• Vào ngày hiệu lực của bất cứ sự cho phép nào thuộc 
loại đó, quy định về thu nhập thuế mới được tích lũy 
trong ngân quỹ dự trữ này sẽ hết hạn.

• Đình chỉ một số trường hợp miễn thuế, kể cả đối với 
thiết bị được sử dụng trong việc sản xuất và nghiên cứu 
và phát triển, bắt đầu vào năm 2024, cho đến ngày hiệu 
lực của bất cứ sự cho phép nào thuộc loại đó.

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 tăng tạm thời tiềm năng trong thu nhập 

thuế doanh thu của tiểu bang từ việc bán thiết bị 
sản xuất và một số thiết bị khác bắt đầu vào năm 
2024. Số tiền có thể giới hạn từ mức không tăng 
đến vài trăm triệu mỹ kim hàng năm.

• Sự thay đổi có thể trong sự kết hợp tài trợ cho việc 
hạn chế và trao đổi khí thải được đưa ra trong các 
chương trình của tiểu bang và địa phương.

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

SỐ PHIẾU BẦU CUỐI CÙNG CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP CHO ACA 1 (DỰ LUẬT 70)
(CHƯƠNG NGHỊ QUYẾT 105, ĐẠO LUẬT 2017)

Thượng Viện: Số Phiếu Bầu Có 27 Số Phiếu Bầu Không 13

Nghị Viện: Số Phiếu Bầu Có 59 Số Phiếu Bầu Không 11

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

PHẢI CÓ ĐẠI ĐA SỐ PHIẾU BẦU CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP CHẤP THUẬN 
VIỆC SỬ DỤNG NGÂN QUỸ DỰ TRỮ CỦA HỆ THỐNG HẠN CHẾ VÀ TRAO 
ĐỔI KHÍ THẢI. TU CHÍNH HIẾN PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.
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tiểu bang. Phần tiền thuế này không 
được tính khi một số doanh nghiệp 
mua một số thiết bị dùng cho những 
việc như sản xuất và nghiên cứu và 
phát triển. Chúng tôi ước tính rằng 
"phần miễn thuế sản xuất" này hiện 
làm giảm thu nhập thuế doanh thu 
của tiểu bang vào khoảng $250 triệu 
hàng năm. Việc miễn thuế được cho 
phép cho đến ngày 1 tháng Bảy, 2030.

ĐỀ XUẤT
Lập Ra Quy Định Phiếu Bầu Cao Hơn 
Tạm Thời Của Cơ Quan Lập Pháp cho 
Việc Chi Tiêu Thu Nhập Từ Chương 
Trình Hạn Chế và Trao Đổi Khí Thải. Dự 
luật này quy định rằng bắt đầu vào ngày 
1 tháng Giêng, 2024, thu nhập từ chương trình hạn chế 
và trao đổi khí thải phải được ký gửi vào một ngân quỹ 
mới của tiểu bang có tên là Quỹ Dự Trữ Hạn Chế Khí 
Thải Nhà Kính (Quỹ Dự Trữ), hơn là vào GGRF. Những 
khoản tiền ký gửi này sẽ tiếp tục cho đến ngày hiệu lực 
của một dự luật mà: (1) chi tiêu tiền từ Quỹ Dự Trữ đó 
và (2) được thông qua bởi mỗi viện của Cơ Quan Lập 
Pháp với hai phần ba số phiếu bầu (trái với đa số phiếu 
bầu theo đòi hỏi hiện nay). Dự luật cũng quy định rằng 
tiền trong Quỹ Dự Trữ phải được dùng để tài trợ cùng 
loại chương trình chung mà có thể được tài trợ bởi 
GGRF vào ngày 1 tháng Giêng, 2024. Sau ngày hiệu lực 
của dự luật, thu nhập tương lai sẽ được ký gửi trở lại 
vào GGRF và có thể được chi tiêu bằng đa số phiếu bầu 
của Cơ Quan Lập Pháp.
Đình Chỉ Việc Miễn Thuế Sản Xuất Cho Đến Khi Thu 
Nhập Từ Chương Trình Hạn Chế và Trao Đổi Khí 
Thải Được Chi Tiêu. Dự luật này đình chỉ việc miễn 
thuế sản xuất, bắt đầu vào ngày 1 tháng Giêng , 2024. 
Trong thời gian đình chỉ việc miễn thuế, toàn bộ thuế 
doanh thu sẽ được tính khi các doanh nghiệp mua 
một số thiết bị dùng cho những việc như sản xuất và 
nghiên cứu và phát triển. Việc đình chỉ sẽ tiếp tục cho 
đến ngày hiệu lực của một dự luật mà: (1) chi tiêu tiền 
từ Quỹ Dự Trữ đó và (2) được thông qua với hai phần 
ba số phiếu bầu của cơ quan lập pháp. 

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
Thu Nhập Thuế Doanh Thu Có Thể Tạm Thời Tăng Bắt 
Đầu vào Năm 2024. Dự luật này có thể đình chỉ việc 
miễn thuế sản xuất, bắt đầu vào năm 2024. Tiểu bang 

sẽ tạo ra thu nhập thuế doanh thu bổ sung trong thời 
gian việc miễn thuế sản xuất được đình chỉ. Số tiền thu 
nhập bổ sung sẽ tùy thuộc vào thời điểm Cơ Quan Lập 
Pháp phê chuẩn việc chi tiêu tiền từ Quỹ Dự Trữ với hai 
phần ba phiếu bầu. Nếu Cơ Quan Lập Pháp phê chuẩn 
việc chi tiêu số tiền đó trễ nhất vào đầu năm 2024, sẽ 
có ít hoặc không có thu nhập bổ sung. Tuy nhiên, nếu 
thời gian trì hoãn kéo dài, thu nhập bổ sung của tiểu 
bang sẽ lên đến vài trăm triệu mỹ kim hàng năm.
Sự Thay Đổi Có Thể Xảy Ra trong Việc Kết Hợp Các 
Chương Trình Được Tài Trợ. Bắt đầu vào năm 2024, quy 
định hai phần ba số phiếu bầu có thể, ít nhất tạm thời, 
thay đổi sự kết hợp các chương trình tiểu bang và địa 
phương được tài trợ từ thu nhập đấu giá so với trường 
hợp xảy ra khác. Bất cứ thay đổi nào sẽ tùy thuộc vào 
những ưu tiên thành phần và chi tiêu của Cơ Quan Lập 
Pháp, mà điều này không biết được. Do đó, không biết 
rõ các chương trình nào của chính quyền tiểu bang và 
địa phương có thể nhận tiền nhiều hơn hay ít 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/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 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

Chi Tiêu 2017-18 ước tính cho việc Hạn Chế và 
Trao Đổi Khí Thảia

(Đơn vị tính: Triệu)
Chương Trình Số tiền

Ưu đãi dành cho xe cộ và thiết bị có lượng phát thải thấp $810
Đường Sắt Tốc Độ Cao 730
Nhà ở giá cả phải chăng gần hệ thống giao thông 584
Giao thông công cộng 438
Lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy 325
Giảm phát thải nông nghiệp 250
Khác 187

Tổng $3,324
a Giả sử $3 tỉ thu nhập trong năm 2017–18. Số tiền có thể cao hơn hoặc thấp 

hơn tùy thuộc vào kết quả đấu giá thực tế.


