
DỰ LUẬT MỞ RỘNG THẨM QUYỀN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ 
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ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.10

★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 10  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 10  ★
DỰ LUẬT 10 SẼ LÀM CHO KHỦNG HOẢNG NHÀ Ở TRẦM TRỌNG HƠN, 
KHÔNG CẢI THIỆN
Những người ủng hộ Dự Luật 10 muốn quý vị tin rằng nó sẽ giải 
quyết được cuộc khủng hoảng nhà ở của chúng ta “một cách thần kỳ”, 
nhưng dự luật này sai sót tệ hại và sẽ chỉ khiến cuộc khủng hoảng nhà 
ở trở nên trầm trọng hơn. Dự Luật 10:
• Cho phép quản lý các ngôi nhà một gia đình
• Trao quyền quyết định nhà ở cho các quan chức
• Trao cho 539 hội đồng quản lý giá thuê quyền thêm các loại lệ phí 

vào tiền thuê nhà
• Đẩy người đóng thuế vào tình thế rủi ro với hàng triệu mỹ kim chi 

phí pháp lý
• Thêm hàng chục triệu mỹ kim vào các khoản chi phí mới cho chính 

quyền địa phương
CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO NHÀ Ở CÓ GIÁ HỢP LÝ ĐỒNG Ý: BẦU KHÔNG CHO 
DỰ LUẬT 10
“Dự Luật 10 ngăn cản bất cứ giải pháp nhà ở trên toàn tiểu bang trong 
tương lai và làm vô hiệu hóa cơ quan lập pháp và thống đốc, không cho  
họ thông qua các biện pháp bảo vệ người thuê nhà.”—Alice Huffman,  
Chủ Tịch, Hội Nghị NAACP Tiểu Bang California 
“Dự Luật 10 không làm gì để xây nhà ở mới với giá cả hợp lý mà các 
gia đình rất cần.”—John Gamboa, Nhà Đồng Sáng Lập, The Two 
Hundred—liên minh hơn 200 nhà lãnh đạo công lý xã hội
“Theo Dự Luật 10, các hộ gia đình đang tìm kiếm nhà ở giá cả hợp lý thậm 
chí sẽ có ít lựa chọn hơn và đối mặt với ngày càng nhiều lựa chọn nhà ở 

đắt hơn.”—Robert Apodaca, Giám Đốc Điều Hành, Lá Phiếu Người La 
Tinh Hợp Nhất
“Đối với người cao niên sống dựa vào thu nhập An Sinh Xã Hội và thu nhập 
cố định, Dự Luật 10 có thể sẽ là tai họa.”—Marilyn H. Markham, Thành 
Viên Hội Đồng, Hiệp Hội Người Bảo Vệ Người Cao Niên California
“Dự Luật 10 cho phép quan chức nói với chủ nhà những gì mà họ có thể 
làm và không thể làm với ngôi nhà của chủ nhà.”—Stephen White, Chủ 
Tịch, Hiệp Hội NHÂN VIÊN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN California
“Dự Luật 10 sẽ cho phép các quan chức không được bầu áp đặt các lệ  
phí lên mọi nhà ở, bao gồm cả những ngôi nhà một gia đình, mà không 
cần bất kỳ lá phiếu nào của người dân hay của cơ quan được bầu tại  
địa phương.”—Jon Coupal, Chủ Tịch, Hiệp Hội Người Đóng Thuế 
Howard Jarvis
Hãy cùng những người độc lập, Đảng Viên Đảng Dân Chủ, Đảng Viên 
Đảng Cộng Hòa, người thuê nhà và chủ nhà, người cao niên, người 
đóng thuế và các cộng đồng thiểu số bầu KHÔNG cho Dự Luật 10!
ALICE A. HUFFMAN, Chủ Tịch
Hội Nghị Tiểu Bang California của Hiệp Hội Quốc Gia vì Sự Tiến Bộ của 
Người Da Màu (National Association for the Advancement of Colored 
People, NAACP)
BETTY JO TOCCOLI, Chủ Tịch
Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ California
MARILYN MARKHAM, Thành Viên Hội Đồng
Liên Đoàn Người Ủng Hộ Người Cao Niên California

Giá thuê nhà quá cao! Việc bầu CÓ cho Dự Luật 10 sẽ giúp cộng đồng 
địa phương của chúng ta tự do quyết định những biện pháp bảo 
vệ kiểm soát tiền thuê nhà nào là cần thiết, nếu có, để vượt qua đợt 
khủng hoảng nhà ở này. Dự Luật MƯỜI bảo vệ NGƯỜI thuê nhà.
Quá nhiều gia đình phải chi quá nửa thu nhập của mình cho nhà ở. 
Thật không thể chấp nhận được. Cuộc sống kiểu kiếm được bao nhiêu 
phải chi tiêu hết bấy nhiêu có nghĩa là thật khó cho các gia đình này 
kiếm đủ tiền để sống, có rất ít tiền hơn dành cho trường hợp khẩn 
cấp. Người cao niên sống dựa vào thu nhập cố định có ít tiền hơn 
để chi tiêu cho thực phẩn và thuốc men. Nhiều người mà nên là nền 
tảng cho cộng đồng địa phương của chúng ta như —giáo viên, y tá và 
lính cứu hỏa—buộc phải chuyển đi nơi cách xa cộng đồng mà họ làm 
việc chỉ vì chủ tập đoàn tăng giá thuê gấp đôi và thậm chí là gấp ba. 
Với quá nhiều gia đình gặp khó khăn, nhiều gia đình phải dọn ra khỏi 
California, bỏ việc, người thân và trường học. Tệ hơn nữa, nhiều người 
buộc phải trở thành người vô gia cư và sống trên đường phố. Với mức 
tăng tiền thuê 5%, có thêm 2,000 người buộc phải rời khỏi ngôi nhà 
của mình—một tai họa cho họ và thậm chí California phải đối phó với 
vấn đề vô gia cư thậm chí tệ hơn. 
Việc bầu CÓ cho Dự Luật 10 sẽ cho phép các thành phố mà cần thông 
qua các luật hạn chế việc tăng tiền thuê. Dự Luật 10 KHÔNG ủy quyền 
việc kiểm soát giá thuê. Dự luật này KHÔNG ép buộc bất kỳ cộng đồng 
nào phải áp dụng các dự luật kiểm soát giá thuê mà không có lợi cho 
tình hình nhà ở của họ. Dự luật này KHÔNG ép buộc bất kỳ giải pháp-
một-áp-dụng-cho-tất-cả tại bất kỳ thành phố nào. Thay vào đó, Dự 
Luật 10 cho phép các cộng đồng mà đang vật lộn với chi phí thuê nhà 
tăng vọt có thể giới hạn mức tăng tiền thuê nhà hằng năm. Các cộng 
đồng được tự do để mang đến sự công bằng hơn cho vấn đề nhà ở, 
bảo đảm rằng người thuê nhà được bảo vệ trước các mức tăng giá 
thuê nhà quá cao, mà vẫn bảo đảm rằng chủ nhà vẫn nhận được mức 
lợi nhuận công bằng với các mức tăng hợp lý hằng năm.

Cử tri đã nghe rất nhiều tranh luận khó hiểu về đề xuất 10. Đừng tin 
những công kích đó. Các công ty trên Phố Wall như Donald Trump-kết 
hợp với Blackstone đã chi hàng triệu mỹ kim để đấu tranh với dự luật 
này vì họ rất lo lắng rằng dự luật này sẽ làm giảm những khoản lợi 
nhuận kếch xù mà họ thu được từ hàng ngàn ngôi nhà bị xiết nợ mà 
họ mua. Họ không quan tâm đến việc các gia đình California đang vô 
cùng khó khăn khi giá thuê cao. Đã đến lúc đấu tranh ỦNG HỘ những 
ngôi nhà giá hợp lý và chống lại các nhà tỉ phú phố Wall cùng doanh 
nghiệp cho thuê nhà bằng cách bầu CÓ cho Dự Luật 10. 
Dự Luật 10 là một dự luật giới hạn mà trả lời cho câu hỏi: ai quyết định 
chính sách nhà ở—cộng đồng địa phương hay nhóm lợi ích đặc biệt 
Sacramento và nhà đầu tư bất động sản quyền lực? Dự luật này không 
thiết lập các chính sách nhà ở mới, mà chỉ cho phép các cộng đồng địa 
phương—gần với người dân hơn—quyết định những gì tốt nhất cho 
họ. Đã đến lúc chúng ta có quyền giải quyết các vấn đề vô gia cư và giá 
thuê tăng vọt trong phạm vi cộng đồng của mình.
Các y tá, giáo viên, người cao niên, người lao động, bao gồm Hội 
Đồng Công Đoàn Quốc Tế Nhân Viên Dịch Vụ (Service Employees 
International Union, SEIU) Tiểu Bang, người ủng hộ nhà ở, nhóm 
quyền công dân, nhóm giáo sĩ và đức tin và các tổ chức khác tại 
California mà quý vị tin tưởng đều bầu CÓ cho Dự Luật 10. Hãy nhớ, 
Dự Luật MƯỜI bảo vệ NGƯỜI thuê nhà.
Để biết sự thật về Dự Luật 10: www.VoteYesOnProp10.org
ZENEI CORTEZ, Đồng Chủ Tịch
Hiệp Hội Y Tá California
NAN BRASMER, Chủ Tịch
Liên Minh Người Mỹ Về Hưu California
ELENA POPP, Giám Đốc Điều Hành
Mạng Lưới Bảo Vệ Người Thuê Nhà Bị Đuổi Đi
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DỰ LUẬT
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★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 10  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 10  ★
Đừng để bị lừa bởi các tập đoàn có lợi ích đặc biệt mà phản đối Dự 
Luật 10. Nếu họ muốn giúp người thuê nhà thuê được nhà có giá 
phải chăng, một nhu cầu con người cơ bản, California đã không bị 
khủng hoảng nhà ở như hiện nay. Hãy chú ý vào tiền bạc: Các nhóm 
lợi ích bất động sản giàu có, doanh nghiệp cho thuê và các nhà đầu tư 
Wall Street đã thu lợi nhuận từ hệ thống này trong nhiều thập kỷ. Các 
doanh nghiệp lớn này không biết xấu hổ khi đã tăng gấp đôi và thập 
chí gấp ba tiền thuê nhà vì họ có thể chạy đi cùng với lợi nhuận đó. Họ 
thu được LỢI NHUẬN KHỔNG LỒ từ cuộc khủng hoảng nhà ở mà họ 
giúp tạo ra. Bởi vậy họ không muốn cải thiện cuộc khủng hoảng đó!
Ai Ủng Hộ Dự Luật 10? Tất cả các tổ chức phi lợi nhuận, giáo viên, y tá, 
người nghỉ hưu, người lao động, nhóm tôn giáo, người ủng hộ nhà 
ở và Đảng Cộng Hòa California đều bầu CÓ vì Dự Luật MƯỜI bảo vệ 
Người Thuê Nhà.
Người thuê nhà và người chủ nhà nên bầu CÓ để giữ cộng đồng luôn 
vững mạnh. Dự luật này giúp người lao động—giáo viên, lính cứu 
hỏa, công nhân chăm sóc dài hạn, nhân viên cửa hàng tạp hóa—được 
sống tại cộng đồng mà họ phục vụ, trong khi vẫn đáp ứng được nhu 
cầu cơ bản như thực phẩm và dịch vụ chăm sóc trẻ em. Các doanh 
nghiệp cho thuê tham lam đang ép buộc quá nhiều người khuyết tật 
và người cao niên mà sống dựa vào nguồn thu nhập cố định phải lựa 
chọn giữa việc thuê nhà và thuốc men, và họ cũng khiến cho ngày 
càng nhiều hộ gia đình thu nhập thấp phải rơi vào tình trạng vô gia 
cư—cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng và tốn kém.
Dự Luật 10 không ủy quyền các luật mới hay những quan chức quản lý 
bất kỳ cộng đồng nào— mà nó chỉ trao cho QUÝ VỊ, người dân, quyền 
xây dựng chính sách kiểm soát tiền thuê nhà cho cộng đồng của QUÝ 

VỊ. Người dân thắng, không phải nhóm lợi ích đặc biệt tham lam.  
Giá thuê nhà quá cao! Bầu CÓ cho Dự Luật MƯỜI để bảo vệ Người 
Thuê Nhà.
ĐƯỢC ỦNG HỘ BỞI ĐẢNG CỘNG HÒA CALIFORNIA; Hiệp Hội Y Tá 
California; Nhà Ở California; Liên Đoàn Đô Thị Quốc Gia; Nghiệp 
Đoàn Tự Do Dân Chủ Hoa Kỳ (American Civil Liberties Union, ACLU) 
của California; Tổ Chức Chăm Sóc Sức Khỏe Bệnh Hội Chứng Suy 
Giảm Miễn Dịch Mắc Phải (Acquired Immune Deficiency Syndrome, 
AIDS); Chủ Nhà vì Nhà Ở Có Giá Phải Chăng và Công Bằng; Người 
Sơn Nhà & Liên Minh Thương Mại 36; Nghiệp Đoàn Quốc Tế Nhân 
Viên Dịch Vụ (SEIU); Liên Đoàn Tiểu Bang Hoa Kỳ, Nhân Viên Quận 
và Thành Phố (American Federation of State, County and Municipal 
Employees, AFSCME); Liên Đoàn Lao Động và Hội Tổ Chức Công 
Nghiệp Mỹ (American Federation of Labor and Congress of Industrial 
Organizations, AFL-CIO) thuộc Hội Đồng Lao Động Trung Tâm Quận 
Humboldt và Del Norte; Tổ Chức Hỗ Trợ Pháp Lý Nông Thôn California; 
Trung Tâm Miền Tây về Luật và Nạn Nghèo Đói; Mạng Lưới Hành Động 
Quốc Gia-Los Angeles; Liên Minh Bờ Biển Trung Tâm Hợp Nhất vì Nền 
Kinh Tế Vững Bền; và các tổ chức người thuê nhà khắp tiểu bang. 
www.VoteYesOnProp10.org
ERIC C. HEINS, Chủ Tịch
Hiệp Hội Giáo Viên California
REV. WILLIAM D. SMART, JR., Chủ Tịch, Hội Nghị Lãnh Đạo Cơ Đốc Giáo 
Miền Nam của Nam California
ROXANNE SANCHEZ, Chủ Tịch
SEIU California

DỰ LUẬT 10 SAI LẦM TỆ HẠI VÀ SẼ KHIẾN CUỘC KHỦNG HOẢNG NHÀ 
Ở CỦA CHÚNG TA TRỞ NÊN TRẦM TRỌNG HƠN. BẦU KHÔNG.
• DỰ LUẬT 10: KHÔNG TỐT CHO CHỦ NHÀ HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI 
“Dự Luật 10 có thể làm tổn thương các chủ nhà bằng cách cho phép những 
quan chức chính quyền mới mà có thể cho chủ nhà biết những gì mà họ 
có thể và không thể làm đối với ngôi nhà của họ. Dự luật này có thể khiến 
những ngôi nhà tăng giá đối với người mua nhà trong tương lai và làm tổn 
hại cho những gia đình đang cố gắng mua ngôi nhà đầu tiên của họ.”—
Stephen White, Chủ tịch, Hiệp Hội NHÂN VIÊN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG 
SẢN California.
• DỰ LUẬT 10: KHÔNG TỐT CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ
“Hàng chục nghìn người thuê nhà, BAO GỒM CẢ NGƯỜI CAO NIÊN VÀ 
NHỮNG NGƯỜI KHÁC SỐNG NHỜ VÀO THU NHẬP CỐ ĐỊNH, có thể buộc phải 
dọn ra khỏi căn hộ và cộng đồng của họ theo Dự Luật 10, dự luật mà cho 
phép những doanh nghiệp cho thuê giàu có biến những căn hộ thành nhà 
chung cư và nhà cho thuê nghỉ dưỡng ngắn hạn. Dự luật này sẽ làm tăng 
chi phí thuê nhà và sẽ khó khăn hơn để tìm một ngôi nhà giá cả hợp lý.”—
Alice Huffman, Chủ Tịch, Hội Nghị NAACP Tiểu Bang California.
BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 10—QUÁ NHIỀU SAI SÓT:
• CHO PHÉP QUẢN LÝ CÁC NGÔI NHÀ MỘT GIA ĐÌNH
Dự Luật 10 bãi bỏ các biện pháp bảo vệ mà các chủ nhà đã được 
hưởng trong hơn 20 năm, và để chính phủ có quyền định giá đối 
với các ngôi nhà một gia đình mà tư nhân sở hữu, kiểm soát số tiền 
chủ nhà tính với ngôi nhà cho thuê của họ—hoặc thậm chí chỉ là một 
phòng. Dự Luật 10 thậm chí có thể khiến quan chức tính một khoản lệ 
phí với chủ nhà khi lấy nhà của họ ra khỏi thị trường cho thuê.
• TRAO QUYỀN QUYẾT ĐỊNH NHÀ Ở CHO CÁC QUAN CHỨC
Dự Luật 10 cho phép đến 539 hội đồng quản lý tiền thuê chịu trách 
nhiệm quản lý nhà ở, trao cho các cơ quan chính quyền tăng phí nhà 
ở không giới hạn, cuối cùng là tăng tiền thuê và khiến cho nhà cửa và 
căn hộ ngày càng đắt đỏ. Những hội đồng này có thể có quyền không 
giới hạn để ấn định tiền lương và quyền lợi cho họ, trong khi vẫn tăng 
phí nhà ở mà sẽ chuyển qua cho người thuê nhà dưới hình thức tiền 
thuê nhà cao hơn.
• ĐẨY NGƯỜI ĐÓNG THUẾ VÀO TÌNH THẾ RỦI RO VỚI HÀNG TRIỆU 
MỸ KIM CHI PHÍ PHÁP LÝ

Nếu chủ nhà, người thuê nhà hay cử tri không thừa nhận luật này tại 
tòa án, Dự Luật 10 yêu cầu người đóng thuế California trả hóa đơn 
pháp lý của người tài trợ. Người đóng thuế có thể phải nộp hàng triệu 
mỹ kim vì một dự luật sai sót và được soạn thảo kém cỏi.
• THÊM HÀNG CHỤC TRIỆU MỸ KIM VÀO CHI PHÍ MỚI CHO CHÍNH 
QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Phân Tích Viên Lập Pháp phi đảng phái của tiểu bang cho hay 
Dự Luật 10 có thể làm tăng hàng chục triệu mỹ kim chi phí mỗi năm 
cho chính quyền địa phương và lấy đi hàng triệu mỹ kim thu nhập 
của tiểu bang. Điều này có thể dẫn đến nguồn kinh phí ngày càng ít 
đi dành cho trường học và các dịch vụ cấp cứu, làm giảm việc xây nhà 
mới, và làm mất hàng nghìn công việc xây dựng.
• TĂNG CHI PHÍ NHÀ Ở HIỆN TẠI
Những lệ phí và quy định mới của chính phủ sẽ mang lại cho chủ nhà 
ưu đãi tài chính đáng kể để chuyển tài sản cho thuê sang những loại 
sử dụng sinh lời như nhà cho thuê nghỉ dưỡng ngắn hạn, tăng chi phí 
nhà ở hiện tại và khiến người thuê nhà gặp khó khăn hơn nếu muốn 
tìm một ngôi nhà giá cả hợp lý trong tương lai.
NHÌN CHUNG: DỰ LUẬT 10 CÓ QUÁ NHIỀU SAI SÓT VÀ SẼ KHIẾN CUỘC 
KHỦNG HOẢNG NHÀ Ở TRỞ NÊN TỒI TỆ HƠN.
Tìm hiểu lý do tại sao cử tri thuộc mọi giới chính trị và mọi nơi của 
California lại bỏ phiếu KHÔNG cho Dự Luật 10 tại  
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