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DỰ LUẬT CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ NHỮNG 
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NHÀ Ở CỤ THỂ.  
ĐẠO LUẬT THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.1

★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 1  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 1  ★

Theo Dự Luật 1, $4 tỉ được vay bằng việc bán công khố phiếu sẽ 
đưa vào nhiều chương trình khác nhau mà có thể hoặc không thể 
hoàn trả tiền vì việc sử dụng xoay vòng.
Chương trình hướng đến việc giảm tình trạng thiếu hụt nhà ở tại 
California cho một số rất ít người dân. Cần các giải pháp to lớn 
hơn. Hãy hỏi ứng cử viên tranh cử chức vụ tiểu bang về điều họ 
kiến nghị. 
MỘT KIẾN NGHỊ RẤT TỒI 
Đầu năm nay, các nhà điều hành công ty tại California đã thúc ép 
việc ban hành luật tiểu bang (Dự Luật Thượng Viện 827) nhằm lấy đi 
thẩm quyền của các thành phố và quận để ngăn các nhà phát triển 
lớn xây căn hộ cao tầng và chung cư ở mỗi khu phố trong phạm vi 
nửa dặm cách trung tâm vận chuyển hoặc một phần tư dặm cách 
trạm xe buýt có nhiều tuyến xe hiện nay hoặc được thêm vào đó.
Theo dự luật, ngay cả các bãi đậu xe tại chỗ không thể được yêu cầu!

Ví dụ, hơn 90% San Francisco, sẽ bị đánh thuế cho tòa nhà cao tầng.
CẢNH BÁO: Mặc dù Dự Luật Thượng Viện 827 đã không được chấp 
thuận vào tháng Tư, SB 827 (hoặc dự luật tương tự) có thể được 
thông qua và được ký thành luật sau cuộc bầu cử tháng Mười Một, 
2018 và trước khi quý vị biết đến. 
Sau đó, điều luật được đề nghị có thể chỉ được ngưng bởi cuộc 
trưng cầu dân ý toàn tiểu bang (kiến nghị và sau đó là bỏ phiếu).
Đây là một CÁCH LÀM TỐT HƠN:
Loại hình nhà ở tại những khu đất chưa được sử dụng khi phù 
hợp, nhưng hạn chế các trung tâm doanh nghiệp mới đến những 
khu vực có chỗ xây nhà ở mới gần kề.
Nhiều nhân viên có thể đi bộ, đi nhanh, trượt pa-tanh hoặc đạp xe 
đến chỗ làm. 
GARY WESLEY

Phiếu bầu CÓ cho Dự Luật 1 có nghĩa là giảm khủng hoảng nhà 
ở mà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân California và 
đánh thuế khắc nghiệt nhất cho cựu chiến binh, gia đình làm việc 
chăm chỉ, người cao niên và người khuyết tật.
Dự Luật 1 là dự luật DUY NHẤT trực tiếp giải quyết tình trạng thiếu 
hụt nhà ở bằng cách xây thêm loại hình nhà ở hợp túi tiền— 
MÀ KHÔNG TĂNG THUẾ.
Phiếu bầu CÓ cho Dự Luật 1 có nghĩa là nhà ở cho cựu chiến binh, 
và cung cấp hỗ trợ cho những người gặp khó khăn bằng cách:
• Đầu tư $1 tỉ để giúp cựu chiến binh có khả năng mua nhà. 
• Xây nhà ở mới, khẩn cấp cho trẻ em và gia đình vô gia cư
• Xây nhà ở nhiều hộ gia đình cho gia đình làm việc và tạo cơ hội 

sở hữu nhà
• Tạo nhà ở mới, hỗ trợ cho người khuyết tật và nạn nhân bị bạo 

hành gia đình
“Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra loại hình nhà ở hợp túi tiền 
để giúp những người khó khăn, bao gồm trẻ thanh niên được 
nuôi dưỡng tạm thời trước đây và công dân cao tuổi có thu nhập 
thấp.”—Sen. Jim Beall, Tác Giả Dự Luật 1, Chủ Tịch Ủy Ban Giao Thông 
Vận Tải và Nhà Ở Thượng Viện.
VINH DANH CỰU CHIẾN BINH VỚI NHÀ Ở 
Phiếu bầu CÓ cho Dự Luật 1 có nghĩa là DÀNH RIÊNG $1 tỉ cho 
nhà ở của cựu chiến binh bằng cách cung cấp nhà ở mới và cơ hội 
sở hữu nhà cho cựu chiến binh theo Chương Trình Vay Tiền Mua 
Nhà CalVet (CalVet Home Loan Program) mà giúp cho 423,000 cựu 
chiến binh và gia đình của họ. Dự Luật 1 vinh danh cựu chiến binh 
bằng cách giúp họ có nhà sau khi họ xuất ngũ.
California có số lượng cựu chiến binh vô gia cư đông nhất cả nước, 
và tình trạng vô gia cư dự kiến tăng lên trong thập kỷ tiếp theo  
đối với các cựu chiến binh phục vụ tại Iraq và Afghanistan. Cựu 
chiến binh chịu đựng tình trạng sức khỏe về y tế và tâm thần từ 
việc phục vụ của họ hiện có nguy cơ cao với tình trạng vô gia cư  
dài hạn.
“Nhà ở an toàn, ổn định, hợp túi tiền là cách chúng ta có thể hỗ trợ 
cả đời cho những cựu chiến binh thuộc mọi thế hệ và gia đình của 
họ. Loại hình nhà ở hợp túi tiền cho cựu chiến binh mở ra cơ hội  
để tham gia vào Giấc Mơ Mỹ được tạo bởi sự hy sinh của họ.”—
Gerald G. Wilson, Cựu Sĩ Quan Chỉ Huy của Tiểu Bang, Cựu Chiến Binh 
Khuyết Tật Mỹ, Bộ California.

GIA ĐÌNH LÀM VIỆC CHĂM CHỈ SỐNG TẠI NƠI HỌ LÀM VIỆC 
Dự Luật 1 sẽ xây dựng nhà ở hợp túi tiền cho người làm việc chăm 
chỉ như phụ tá điều dưỡng, nhân viên bán hàng tại cửa hàng tạp 
hóa, và trợ giảng, để họ có thể sống tại cộng đồng nơi họ làm việc 
trong khi vẫn có tiền đi chợ và để gửi trẻ.
GIẢM KHỦNG HOẢNG TÌNH TRẠNG VÔ GIA CƯ 
Dự Luật 1 sẽ giải quyết tình trạng vô gia cư gia tăng tại các địa 
phương chúng ta. Các gia đình gặp nguy cơ về tài chính đang sống 
trong xe hơi, số lượng tăng gấp đôi và thậm chí gấp ba trong nhà ở 
quá tải. Các gia đình không có lựa chọn nào khác phải chuyển sang 
những nơi trú ngụ đông đúc. 
NHÀ Ở AN TOÀN, HỢP TÚI TIỀN CHO NẠN NHÂN BỊ BẠO HÀNH  
GIA ĐÌNH 
“Nạn bạo hành gia đình xảy ra trong bóng tối, thường không thấy 
được, buộc nhiều nạn nhân và con của họ sống trong tình trạng 
không an toàn. Nơi trú ngụ khẩn cấp không thể đáp ứng nhu cầu 
và khủng hoảng nhà ở làm trầm trọng thêm bi kịch. Khả năng 
sống trong nhà ổn định, hợp túi tiền mang đến sự an toàn và  
làm lành vết thương cho người sống sót và gia đình của họ.”—
Kathy Moore, Đối Tác Chấm Dứt Bạo Hành Gia Đình California. 
THÚC ĐẨY KINH TẾ 
Dự Luật 1 dự kiến tạo hàng chục ngàn công việc và thúc đẩy nền 
kinh tế California. Nhà lãnh đạo doanh nghiệp nói CÓ với Dự Luật 1 
vì California phải bắt đầu xây dựng thêm nơi ở hợp túi tiền cho lực 
lượng lao động của chúng ta và duy trì tính cạnh tranh về kinh tế 
của tiểu bang.
HỖ TRỢ RỘNG RÃI 
Cựu chiến binh, Habitat for Humanity, người sống sót bạo hành 
gia đình, người cao niên, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chăm 
sóc sức khỏe đồng ý: Dự Luật 1 giúp xây nhà ở hợp túi tiền mà 
cộng đồng chúng ta cần.
www.vetsandaffordablehousingact.org 
GERALD G. WILSON, Cựu Sĩ Quan Chỉ Huy của Tiểu Bang
Cựu Chiến Binh Khuyết Tật Mỹ, Bộ California
SHARON ELLIS, Chủ Tịch
Habitat for Humanity California 
GARY PASSMORE, Chủ Tịch
Hội Người Cao Niên California 
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CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ NHỮNG 
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NHÀ Ở CỤ THỂ.  

ĐẠO LUẬT THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

DỰ LUẬT

1
★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 1  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 1  ★

Dự Luật 1 tuyệt đối cần thiết để giải quyết tình trạng khủng hoảng 
nhà ở trầm trọng tại California.
Cựu chiến binh, gia đình làm việc, người vô gia cư, người cao niên, 
người khuyết tật, phụ nữ thoát khỏi nạn bạo hành gia đình và 
nhiều người khác đang gặp khó khăn chi trả chi phí nhà ở. 
Cựu chiến binh trở về nhà sau khi phục vụ đất nước chúng ta 
không thể tìm thấy một nơi mà họ có thể sinh sống. 
Những người làm việc chăm chỉ như phụ tá điều dưỡng và nhân 
viên bán hàng tại cửa hàng tạp hóa, và những người về hưu lớn 
tuổi hơn sống dựa vào thu nhập cố định, gặp khó khăn mỗi tháng 
để ở lại trong ngôi nhà của họ. 
Chúng ta chỉ phải thêm nhà ở an toàn, hợp túi tiền cho những 
người Californian này—và đó là những gì mà Dự Luật 1 sẽ làm. 
Bầu Có cho Dự Luật 1 sẽ Bổ Sung Nhà Ở An Toàn, Hợp Túi Tiền— 
Mà Không Tăng Thuế
Đừng hiểu nhầm. Dự Luật 1 không phải là thuế bất động sản. 
$1 tỉ của Dự Luật 1 dành riênh cho những khoản vay mua nhà hợp 
túi tiền cho cựu chiến binh và gia đình của họ, mà họ sẽ hoàn trả 
theo thời gian. Phần còn lại của Dự Luật 1 sẽ được ngân quỹ hiện 
tại của tiểu bang chi trả. 

Dự Luật 1 sẽ cho phép người dân California tận dụng các ngân quỹ 
nhà ở liên bang: gần $3 cho mỗi đồng mỹ kim mà chúng ta đầu tư 
từ Dự Luật 1. 
Dự Luật 1 Sẽ Xây Nhà và Cứu Sinh Mạng 
California là nhà của gần một phần tư tổng số dân vô gia cư của cả 
nước, và số cựu chiến binh và thanh niên đông nhất gặp phải tình 
trạng vô gia cư. Chúng ta có thể làm tốt hơn. 
Dự Luật 1 sẽ giúp giảm tình trạng khủng hoảng vô gia cư và sẽ 
giúp cựu chiến binh tiếp cận nhà ở an toàn, hợp túi tiền. 
Bầu Có cho Dự Luật 1 để giải quyết tình trạng khủng hoảng nhà ở 
nghiêm trọng tại California, và giúp bảo đảm nhà ở an toàn, hợp 
túi tiền trong khả năng của tất cả người dân California. 
KATHY MOORE, Giám Đốc Điều Hành 
Đối Tác Chấm Dứt Bạo Hành Gia Đình California 
DEBORAH JOHNSON, Chủ Tịch
Tổ Chức Hỗ Trợ Cựu Chiến Binh California 
JENNIFER HARK DIETZ, LCSW, Giám Đốc Điều Hành
Người Dân Hỗ Trợ Người Vô Gia Cư (PATH)

Đây là một dự luật công khố phiếu trách nhiệm chung khác. Nó 
yêu cầu cử tri cho phép Tiểu Bang California vay tiền bằng cách 
bán “công khố phiếu” mà sẽ cần được hoàn trả cùng với tiền lãi  
(có khả năng thông qua thuế bất động sản cao hơn), thường trong 
nhiều thập niên. Tôi nói “có khả năng” vì thỉnh thoảng tiền bán công 
khố phiếu được sử dụng để tài trợ nhưng được hoàn trả bởi người 
nhận chương trình—như chủ nhà theo chương trình vay tiền mua 
nhà-nông trại Cal-Vet trước đây.
Dự luật công khố phiếu nêu một vài câu hỏi: 
1. Chính quyền đã nợ bao nhiêu? 
2. Tổng chi phí dự kiến của dự luật đối với công chúng là  

bao nhiêu? 
3. Việc sử dụng tiền được kiến nghị có được nêu cụ thể không? 
4. Việc sử dụng được kiến nghị có hợp lý không—cho rằng các 

việc khác có thể cần thiết hoặc được mong muốn? 
5. Cử tri có nên tiếp tục tài trợ các dự án thông qua thuế bất 

động sản cao hơn trong khi hệ thống thuế bất động sản của 
California quá không công bằng? 

HỆ THỐNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CALIFORNIA KHÔNG CÔNG BẰNG 
Trong 1978, cử tri California đã chấp thuận một quyền đề xướng 
của cử tri được biết đến sau này là Dự Luật 13. Quyền đề xướng đã 

thêm các điều khoản vào Hiến Pháp California mà đã ngăn cản việc 
tái thẩm định bất động sản trừ khi và cho đến khi bất động sản 
được chuyển nhượng hoặc được xây lại đáng kể.
Dự Luật 13 đã bảo vệ chủ bất động sản không bị tăng thuế cao 
dựa trên giá trị bất động sản cao hơn; tuy nhiên, nó cũng đã tạo 
ra một hệ thống mà trong đó chủ nhà mới phải trả gấp 10-20 lần 
so với hàng xóm của họ, những người có bất động sản với giá trị 
tương tự nhưng đã mua cách đây lâu rồi.
Ngoài ra, vì bất động sản doanh nghiệp có thể và thường được cho 
thuê dài hạn (thay vì bán), Dự Luật 13 đã dẫn đến sự chuyển đổi 
lớn gánh nặng thuế bất động sản nói chung từ các doanh nghiệp 
sang cho các chủ nhà.
Những người đề nghị dự luật lá phiếu nên có trách nhiệm giải 
thích tại sao dự luật đáng được ủng hộ—dựa vào toàn bộ chi  
phí, những phương án thay thế có sẵn, và các nhu cầu và mong 
muốn khác.
Trong trường hợp này, người đề nghị dự luật nên sử dụng quyền 
BÁC BỎ trả lời các câu hỏi 1–5 ở trên. 
GARY WESLEY




