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THÔNG TIN CƠ SỞ
Dự Luật Lá Phiếu Tiểu Bang. Tại các cuộc bầu 
cử toàn tiểu bang, cử tri California sẽ bỏ phiếu 
cho các dự luật lá phiếu của tiểu bang. Các dự 
luật này (còn được gọi dự luật trưng cầu dân ý) 
bao gồm:

• Quyền Đề Xướng Luật và Trưng Cầu Dân 
Ý Của Tiểu Bang. Đây là những thay đổi 
trong Hiến Pháp Tiểu Bang, những thay đổi 
trong luật lệ của tiểu bang, và các dự luật 
công khố phiếu được đề xuất bởi những 
công dân mà thu thập chữ ký để đưa 
những dự luật này vào lá phiếu.

• Dự Luật Lá Phiếu Của Cơ Quan Lập Pháp. 
Đây là những thay đổi trong Hiến Pháp Tiểu 
Bang, những thay đổi về quyền đề xướng 
luật được chấp thuận trước đây, và dự luật 
công khố phiếu được Cơ Quan Lập Pháp 
California đưa vào lá phiếu.

Những Thay Đổi trong Các Cuộc Bầu Cử Theo 
Thời Gian. Những thay đổi trong luật lệ và 
quyết định của tiểu bang và liên bang được 
cử tri đưa ra đã ảnh hưởng đến những thủ tục 
bỏ phiếu trong những thập niên gần đây. Tại 
California, có lẽ sự thay đổi đáng chú ý nhất là 
việc sử dụng lá phiếu bầu bằng thư tăng lên. 
Vào cuộc bầu cử tháng Mười Một,  1970, khoảng 
200,000 cử tri California (3 phần trăm trên tổng 
số) bỏ phiếu bằng thư. Trái lại, vào tháng Mười 
Một,  2016, hơn 8 triệu cử tri (58 phần trăm trên 
tổng số) bỏ phiếu bằng thư. Luật lệ tiểu bang và 
liên bang cũng cho phép những lá phiếu "tạm 
thời"—ví dụ, đối với những người mà tin rằng 
họ đã ghi danh ngay cả khi tên của họ không có 
trong danh sách cử tri của nơi bỏ phiếu. Những 
lá phiếu bầu bằng thư và tạm thời nhận được 
ngay vào Ngày Bầu Cử thường được đếm trong 
những ngày hay tuần sau đó.

• Quy định rằng một dự luật lá phiếu được phê 
chuẩn bởi đa số cử tri sẽ có hiệu lực năm ngày 
sau khi Tổng Thư Ký Tiểu Bang chứng nhận 
kết quả của cuộc bầu cử.

• Cho phép một dự luật lá phiếu quy định rằng 
nó sẽ có tác dụng vào một ngày nào đó sau 
ngày nó có hiệu lực.

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:
• Có thể có ít hoặc không có tác động lên tài 

chính 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 17 (DỰ LUẬT 71)
(CHƯƠNG NGHỊ QUYẾT 190, ĐẠO LUẬT 2017)

Thượng Viện: Số Phiếu Bầu Có 40 Số Phiếu Bầu Không 0

Hạ Viện: Số Phiếu Bầu Có 78 Số Phiếu Bầu Không 0

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/.
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Lịch Trình Đếm Lá Phiếu Bầu Cử Tiểu Bang. 
Những viên chức bầu cử tại mỗi quận phải đếm 
mọi lá phiếu hợp pháp, kể cả những lá phiếu 
bầu bằng thư nhận được ngay sau Ngày Bầu 
Cử. Quy trình đếm phiếu hiện nay kéo dài vài 
tuần sau Ngày Bầu Cử. Trong suốt khoảng thời 
gian đó, các viên chức bầu cử của quận sẽ đếm 
tối đa vài triệu lá phiếu bầu bằng thư và những 
lá phiếu khác mà vẫn chưa được đếm vào cuối 
Ngày Bầu Cử. Họ cũng kiểm tra lại số phiếu bầu 
của khu vực. Sau khi nhận được kết quả từ mỗi 
quận, Tổng Thư Ký Tiểu Bang—người giám sát 
các cuộc bầu cử trên toàn tiểu bang—xác nhận 
một bản "tuyên bố số phiếu bầu" chính thức 
hơn năm tuần (một cách cụ thể, không trễ hơn 
38 ngày) sau Ngày Bầu Cử.

Ngày Hiệu Lực cho các Dự Luật Lá Phiếu Tiểu 
Bang. Hiến Pháp Tiểu Bang quy định rằng các 
quyền đề xướng và trưng cầu dân ý tiểu bang, 
cũng như các dự luật lá phiếu của cơ quan lập 
pháp mà thay đổi Hiến Pháp Tiểu Bang, có hiệu 
lực vào ngày sau cuộc bầu cử trừ khi dự luật lá 
phiếu đề ra một ngày hiệu lực sau đó. Trong hầu 
hết các trường hợp, việc một dự luật lá phiếu có 
được phê chuẩn bởi cử tri hay không là điều rõ 
ràng vào cuối Ngày Bầu Cử. Tuy nhiên trong một 
số trường hợp, kết quả không rõ ràng, và hàng 
triệu lá phiếu không được đếm cho đến nhiều 
ngày hay tuần sau đó.

ĐỀ XUẤT
Ngày Hiệu Lực Sau Đó cho các Dự Luật Lá 
Phiếu Tiểu Bang. Như được mô tả ở trên, Tổng 
Thư Ký Tiểu Bang lập bản tuyên bố số phiếu bầu 
không trễ hơn 38 ngày sau Ngày Bầu Cử— sau 
khi nhận được kết quả bỏ phiếu từ mỗi quận. 
Dự luật này tu chính Hiến Pháp Tiểu Bang để các 

quyền đề xướng và trưng cầu dân ý tiểu bang, 
cũng như các dự luật lá phiếu của cơ quan lập 
pháp mà thay đổi Hiến Pháp Tiểu Bang, có hiệu 
lực vào ngày thứ năm sau khi Tổng Thư Ký Tiểu 
Bang lập bản tuyên bố số phiếu bầu. Vì thế, 
nếu dự luật này được chấp thuận, hầu hết các 
dự luật lá phiếu sẽ có hiệu lực khoảng sáu tuần 
(không trễ hơn 43 ngày) sau Ngày Bầu Cử. Điều 
này sẽ cho phép các quận hoàn tất việc đếm 
phiếu bầu và Tổng Thư Ký Tiểu Bang xác nhận 
kết quả trước khi những dự luật lá phiếu này có 
hiệu lực.

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
Có Thể Có Ít hoặc Không Có Ảnh Hưởng Tài 
Chính Nào. Hiện nay, các dự luật lá phiếu tiểu 
bang thường có hiệu lực vào ngày sau Ngày Bầu 
Cử. Tuy nhiên, về cơ bản các dự luật hiếm khi 
thay đổi các thu nhập hay phần chi tiêu trong 
những tuần ngay sau Ngày Bầu Cử. Vì lý do này, 
việc trì hoãn ngày hiệu lực của các dự luật lá 
phiếu trong khoảng một vài tuần sẽ có thể có ít 
hay không có ảnh hưởng nào lên tài chính của 
tiểu bang và địa phương.

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.
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