
 Hướng Dẫn Tham Khảo Nhanh | 5

TÓM LƯỢC Được Cơ Quan Lập Pháp Đưa vào Lá Phiếu
Cho phép $4 tỉ dưới dạng công khố phiếu trách nhiệm chung cho: công 
viên, việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, việc thích ứng với khí 
hậu, chất lượng và nguồn cung cấp nước, và việc bảo vệ khi xảy ra lũ lụt. 
Tác Động Tài Chính: Chi phí hoàn trả công khố phiếu tiểu bang tăng lên 
trung bình $200 triệu hàng năm trong 40 năm. Những khoản tiết kiệm 
của chính quyền địa phương cho những dự án liên quan đến nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, có thể đạt trung bình vài chục triệu mỹ kim hàng 
năm trong vài thập niên tiếp theo.

DỰ LUẬT CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ CHO CÔNG VIÊN, VIỆC BẢO VỆ 
NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, VIỆC THÍCH ỨNG VỚI KHÍ HẬU, CHẤT 
LƯỢNG VÀ NGUỒN CUNG CẤP NƯỚC, VÀ VIỆC BẢO VỆ KHI XẢY RA LŨ LỤT.68

CHỐNG ĐỐI Tôi không 
ở đây để nói 

cho quý vị rằng việc giải quyết 
hạn hán, nước, khí hậu, bảo vệ bờ 
biển hay việc tiếp cận bên ngoài 
là sai. Việc đi vay để làm những 
việc đó là sai. California có đủ nợ 
rồi. Nó có bảng cân đối kế toán tồi 
tệ nhất trong tất cả 50 tiểu bang. 
Điều cuối cùng mà Tiểu Bang 
California cần là thêm nợ!

ỦNG HỘ California đối mặt 
với tình trạng hạn hán, 

cháy rừng, lũ lụt và các thách thức 
khác cho các nguồn tài nguyên 
nước và thiên nhiên của chúng ta. 
CÓ CHO 68: Đầu tư vào những 
nguồn tài nguyên thiên nhiên và 
phòng ngừa tai họa, làm sạch nước 
uống bị ô nhiễm, tăng cường 
nguồn cung cấp nước tại địa 
phương, đem đến những công viên 
an toàn cho trẻ em và các thế hệ 
tương lai. Việc kiểm toán hàng năm 
đảm bảo trách nhiệm giải trình. 
Hiệp Hội Phổi Mỹ tại California, 
Phòng Thương Mại California,  
The Nature Conservancy, đồng ý: 
www.YES68CA.com

TRANH LUẬN

KHÔNG Một phiếu bầu 
KHÔNG cho dự 

luật này có nghĩa là: Tiểu bang 
không thể bán $4.1 tỉ dưới dạng 
công khố phiếu trách nhiệm 
chung để tài trợ các chương trình 
khác nhau liên quan đến tài 
nguyên thiên nhiên. 

CÓ Một phiếu bầu CÓ cho dự 
luật này có nghĩa là: Tiểu 

bang có thể bán $4.1 tỉ dưới dạng 
công khố phiếu trách nhiệm 
chung để tài trợ các chương trình 
khác nhau liên quan đến tài 
nguyên thiên nhiên như việc bảo 
tồn môi trường sống của loài 
hoang dã, công viên và các dự án 
liên quan đến nước.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

TÓM LƯỢC Được Cơ Quan Lập Pháp Đưa vào Lá Phiếu
Quy định rằng một số thu nhập được tạo ra bởi một luật tài trợ hệ 
thống vận chuyển 2017 phải được sử dụng dành riêng cho những mục 
đích của hệ thống vận chuyển và thường nghiêm cấm Cơ Quan Lập 
Pháp chuyển các ngân quỹ sang các mục đích khác. Tác Động Tài 
Chính: Không có tác động trực tiếp lên số thu nhập hay chi phí của tiểu 
bang và địa phương nhưng có thể ảnh hưởng cách chi tiêu một số 
khoản tiền.

KHÔNG Một phiếu bầu 
KHÔNG cho dự 

luật này có nghĩa là: Trong tương 
lai Cơ Quan Lập Pháp có thể thay 
đổi luật hiện hành, cho phép họ 
chi tiêu một phần thu nhập từ các 
loại thuế nhiên liệu và lệ phí xe 
được ban hành gần đây cho 
những mục đích không phải hệ 
thống vận chuyển.

CÓ Một phiếu bầu CÓ cho dự 
luật này có nghĩa là: Theo 

quy định của Hiến Pháp Tiểu 
Bang, Cơ Quan Lập Pháp sẽ phải 
tiếp tục chi tiêu các khoản thu 
nhập từ các loại thuế nhiên liệu và 
lệ phí xe được ban hành gần đây 
cho những mục đích của hệ thống 
vận chuyển (như việc sửa chữa 
đường xá và cải thiện dịch vụ vận 
chuyển). 

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ
Ann Newton
Californians for Clean Water  
and Safe Parks
12711 Ventura Blvd., 
Suite 170
Los Angeles, CA 91604
(818) 760-2121
anewton@fionahuttonassoc.com
www.YES68CA.com

CHỐNG ĐỐI
Lance Christensen
Thượng Nghị Sĩ Tiểu  
Bang California  
John MW Moorlach
Capitol Room 2048
Sacramento, CA 95814
(916) 651-4037
lance.christensen@sen.ca.gov
moorlach.ca.gov

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ
Liên Minh Bảo Vệ Những Cải Thiện 
Hệ Thống Vận Chuyển Địa Phương
(866) 285-9833
info@YesProp69.com
YesProp69.com

CHỐNG ĐỐI
Katie Masingale
Hạ Viện Tiểu Bang California,  
Văn Phòng Dân Biểu  
Frank Bigelow
California State Capitol,
Suite 4158
Sacramento, CA 95814
(916) 319-2005
Katie.Masingale@asm.ca.gov
ASM.CA.GOV/Bigelow

DỰ LUẬT QUY ĐỊNH RẰNG MỘT SỐ THU NHẬP TỪ HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN MỚI 
PHẢI ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO NHỮNG MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG VẬN 
CHUYỂN. TU CHÍNH HIẾN PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP. 69

CHỐNG ĐỐI Những lời 
hứa mà không 

được thực hiện của Sacramento đã 
đưa đến một hệ thống vận chuyển 
xuống dốc, lạc hậu và tắc nghẽn 
trên khắp California. Dự Luật 69 
bảo vệ tiền của hệ thống vận 
chuyển mà sẽ không sửa chữa hay 
xây dựng bất cứ con đường mới 
nào. Dự Luật 69 không bảo vệ 
nhiều hơn $1 Tỉ thu nhập thuế 
xăng. Bầu KHÔNG cho Dự Luật 69.

ỦNG HỘ Dự Luật 69 đảm bảo 
các loại thuế hiện nay 

của hệ thống vận chuyển CHỈ có thể 
được sử dụng cho những dự án cải 
thiện hệ thống vận chuyển. Nó 
ngăn chặn Cơ Quan Lập Pháp 
chuyển hướng các ngân quỹ này 
cho những mục đích không phải hệ 
thống vận chuyển. Dự Luật 69 bảo 
vệ người đóng thuế. Nó KHÔNG 
tăng thuế. Được ủng hộ bởi Liên 
Đoàn Nữ Cử Tri California, Phòng 
Thương Mại California, California 
NAACP, Đại Hội Người Cao Niên 
California.

TRANH LUẬN
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DỰ LUẬT 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.70

TÓM LƯỢC Được Cơ Quan Lập Pháp Đưa vào Lá Phiếu
Bắt đầu vào năm 2024, quy định rằng thu nhập thuế từ hệ thống hạn 
chế và trao đổi khí thải phải được tích lũy trong một ngân quỹ dự trữ 
cho đến khi Cơ Quan Lập Pháp, bằng hai phần ba đa số, cho phép sử 
dụng phần thu nhập thuế đó. Tác Động Tài Chính: Bắt đầu vào năm 
2024, mức tăng tạm thời tiềm năng trong thu nhập thuế doanh thu 
của tiểu bang, giới hạn từ không đến vài trăm triệu mỹ kim hàng năm, 
và những thay đổi có thể trong cách chi tiêu thu nhập từ việc bán giấy 
phép khí thải nhà kính.

CHỐNG ĐỐI Dự luật 70 
xuất phát từ nỗ 

lực ủng hộ ngành công nghiệp 
dầu nhằm làm suy yếu chương 
trình chính của tiểu bang là cắt 
giảm tình trạng ô nhiễm không 
khí gây hại và thay đổi khí hậu. Nó 
sẽ làm tăng rào cản lập pháp, làm 
tổn hại sức khỏe người dân, và 
cho phép các lợi ích đặc biệt 
chống lại môi trường. 35 tổ chức 
môi trường và Liên Đoàn Nữ Cử Tri 
California phản đối Dự Luật 70.

ỦNG HỘ Dự Luật 70 được 
ỦNG HỘ BỞI ĐẢNG VIÊN 

ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ ĐẢNG VIÊN 
ĐẢNG CỘNG HÒA, NGƯỜI LAO 
ĐỘNG, DOANH NGHIỆP; VÀ NÔNG 
DÂN mà muốn bảo vệ môi trường 
của chúng ta và phát triển nền kinh 
tế của chúng ta. Việc thúc đẩy hai 
phần ba số phiếu bầu của cơ quan 
lập pháp giúp bảo đảm TIỀN ĐƯỢC 
CHI TIÊU MỘT CÁCH KHÔN NGOAN 
CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC ƯU 
TIÊN CAO MÀ ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO 
NGƯỜI DÂN CALIFORNIA VÀ NÓ 
KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN HƯỚNG 
CHO NHỮNG DỰ ÁN CÁ NHÂN. 
www.YesOnProposition70.com

TRANH LUẬN

KHÔNG Một phiếu bầu 
KHÔNG cho dự 

luật này có nghĩa là: Cơ Quan Lập 
Pháp có thể tiếp tục cho phép chi 
tiêu thu nhập của tiểu bang thu 
được từ việc bán giấy phép khí 
thải nhà kính bằng đa số phiếu 
bầu. Việc miễn thuế tiêu thụ hiện 
nay của tiểu bang cho việc sản 
xuất và một số thiết bị khác sẽ  
vẫn còn hiệu lực cho đến ngày  
1 tháng Bảy, 2030.

CÓ Một phiếu bầu CÓ cho dự 
luật này có nghĩa là: Bắt 

đầu vào ngày  1 tháng Giêng, 
2024, thu nhập thu được từ việc 
bán giấy phép khí thải nhà kính 
của tiểu bang sẽ được ký gửi vào 
một ngân quỹ mới, đặc biệt. 
Những khoản tiền ký gửi này sẽ 
tiếp tục cho đến khi ngày hiệu lực 
của một dự luật mà chi tiêu tiền từ 
ngân quỹ đó, được thông qua với 
hai phần ba số phiếu bầu của mỗi 
viện thuộc Cơ Quan Lập Pháp. 
Việc miễn thuế tiêu thụ hiện nay 
của tiểu bang cho việc sản xuất và 
một số thiết bị khác sẽ được đình 
chỉ trong cùng khoảng thời gian 
mà thu nhập từ việc đấu giá được 
ký gửi vào ngân quỹ đặc biệt.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ
Yes on Proposition 70
Info@YesonProposition70.com
www.YesOnProposition70.com

CHỐNG ĐỐI
info@stopprop70.org
www.stopprop70.org

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH

TÓM LƯỢC Được Cơ Quan Lập Pháp Đưa vào Lá Phiếu
Quy định rằng các 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. Tác Động Tài Chính: Có thể có ít hoặc không có 
tác động lên tài chính của tiểu bang và địa phương.

KHÔNG Một phiếu bầu 
KHÔNG cho dự 

luật này có nghĩa là: Hầu hết các 
dự luật lá phiếu của tiểu bang sẽ 
tiếp tục có hiệu lực vào ngày sau 
Ngày Bầu Cử.

CÓ Một phiếu bầu CÓ cho dự 
luật này có nghĩa là: Hầu 

hết các dự luật lá phiếu của tiểu 
bang (còn được gọi dự luật) sẽ có 
hiệu lực sau khi số phiếu bầu trên 
toàn tiểu bang được đếm và xác 
nhận— khoảng sáu tuần sau 
Ngày Bầu Cử.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

DỰ LUẬT ĐỀ RA NGÀY HIỆU LỰC CHO CÁC DỰ LUẬT LÁ PHIẾU. TU CHÍNH HIẾN 
PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP. 71

CHỐNG ĐỐI
Gary Wesley
gary.wesley@yahoo.com

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ
Kevin Mullin
Hạ Viện Tiểu Bang CA  
Chủ Tịch Tạm Quyền
Rm. 3160 CA State Capitol
Sacramento, CA 95814
(916) 319-2022
Kevin.Mullin@asm.ca.gov

TRANH LUẬN

CHỐNG ĐỐI Mặc dù 
chắc chắn có 

mục đích tốt, nhưng Dự Luật 71 
không cần thiết và sẽ cản trở các 
dự luật lá phiếu tương lai có hiệu 
lực (một cách hồi tố) “ngày sau 
cuộc bầu cử” như hiện được cho 
phép theo Hiến Pháp California. 
Đôi khi điều quan trọng là những 
thay đổi trong luật được cử tri đưa 
ra cần được áp dụng trong thời 
gian sớm nhất có thể.

ỦNG HỘ Dự Luật 71 sẽ 
phòng tránh tình 

trạng nhầm lẫn về các ngày thực 
hiện đối với những dự luật lá 
phiếu trong các cuộc bầu cử trong 
tương lai. Hiện nay, các dự luật có 
hiệu lực vào ngày sau ngày bầu 
cử, trừ khi được nêu khác. Dự Luật 
71 sẽ cung cấp một điểm rõ ràng 
mà ở đó các dự luật sẽ có hiệu lực, 
loại bỏ tình trạng nhầm lẫn khi 
kết quả bầu cử phải được xác 
nhận.

http://www.YesOnProposition70.com
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TÓM LƯỢC Được Cơ Quan Lập Pháp Đưa vào Lá Phiếu
Cho phép Cơ Quan Lập Pháp phê chuẩn việc xây dựng các hệ thống thu 
gom nước mưa, được hoàn tất vào hoặc sau ngày 1 tháng Giêng, 2019, 
mà không phải yêu cầu tái thẩm định thuế bất động sản. Tác Động Tài 
Chính: Có thể làm giảm một chút thu nhập thuế bất động sản hàng năm 
cho các chính quyền địa phương.

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

CHỐNG ĐỐI Không có 
tranh luận nào 

chống lại Dự Luật 72 được trình.
ỦNG HỘ 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 mà có lợi cho toàn tiểu 
bang chúng ta. Việc loại bỏ tiền 
phạt thuế này sẽ bảo quản nguồn 
nước quý báu, hỗ trợ cá và loài 
hoang dã; giảm các hóa đơn tiền 
nước. Người ta không nên trả tiền 
phạt thuế vì bảo quản nước. Có 
cho Dự Luật 72.

TRANH LUẬN

KHÔNG Một phiếu bầu 
KHÔNG cho dự 

luật này có nghĩa là: Việc thiết lập 
một hệ thống thu gom và trữ 
nước mưa trên một bất động sản 
có thể dẫn đến việc làm cho hóa 
đơn thuế bất động sản cao hơn.

CÓ Một phiếu bầu CÓ cho dự 
luật này có nghĩa là: Việc 

thiết lập một hệ thống thu gom 
và trữ nước mưa trên một bất 
động sản không thể dẫn đến việc 
làm cho hóa đơn thuế bất động 
sản cao hơn.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ
Steven Glazer
Thượng Viện Tiểu Bang California
21C Orinda Wy. #111
Orinda, CA 94563
Steven@SaveCaWater.org
SaveCaWater.org

CHỐNG ĐỐI
Không có thông tin liên lạc nào 
được cung cấp.

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
Những Nhà Đóng Góp Hàng Đầu cho 
Các Ứng Cử Viên Toàn Tiểu Bang và 
Các Dự Luật Lá Phiếu  
Khi một ủy ban (một người hoặc một nhóm người 
mà nhận được hoặc chi tiêu tiền vì mục đích gây ảnh 
hưởng để cử tri ủng hộ hay phản đối các ứng cử viên 
hay dự luật lá phiếu) ủng hộ hay phản đối một dự luật 
lá phiếu hay ứng cử viên và thu ít nhất $1 triệu, ủy ban 
này phải báo cáo 10 nhà đóng góp hàng đầu cho Ban 
Thực Hành Chính Trị Công Bằng (Fair Political Practices 
Commission, FPPC) California. Ủy ban này phải cập 
nhật danh sách 10 nhà đóng góp hàng đầu khi có bất 
kỳ thay đổi nào.
Những danh sách này hiện có  
trên trang mạng của FPPC tại  
http://www.fppc.ca.gov/ 
transparency/top-contributors.html

Tìm Nơi Bỏ Phiếu của Quý Vị hay 
một Trung Tâm Bỏ Phiếu
Những nơi bỏ phiếu và trung tâm bỏ phiếu được thiết 
lập bởi các viên chức bầu cử quận. Tìm địa chỉ nơi bỏ 
phiếu hay địa điểm trung tâm bỏ phiếu của quý vị 
trong tập Hướng Dẫn Cử Tri quận mà quý vị nhận được 
qua đường bưu điện vài tuần trước Ngày Bầu Cử.

Quý vị cũng có thể truy cập trang mạng của Tổng 
Thư Ký Tiểu Bang tại voterstatus.sos.ca.gov hoặc 
www.sos.ca.gov/elections/polling-place hoặc gọi 
Đường Dây Nóng miễn phí dành cho Cử Tri tại  
(800) 339-8163.

Quý vị cũng có thể nhắn tin Vote gửi đến GOVOTE 
(468683) để tìm địa điểm nơi bỏ phiếu của quý vị. 
Hoặc quý vị có thể tải xuống ứng dụng di động Vote 
California từ các cửa hàng iOS hoặc Android.

Nếu quý vị sống tại các quận Madera, Napa, Nevada, 
San Mateo, hoặc Sacramento, quý vị có thể bỏ phiếu 
tại bất cứ trung tâm bỏ phiếu nào tại quận của quý vị. 
Truy cập VotersChoice.sos.ca.gov hoặc xem trang 33 
của tập hướng dẫn này để biết thêm thông tin.

Quyền của Cử Tri
Để biết thông tin về quyền bỏ phiếu của quý vị, xin 
xem trang 2 của tập hướng dẫn này.

http://SaveCaWater.org

