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Thượng Viện: Số Phiếu Bầu Có 35 Số Phiếu Bầu Không 0

Nghị Viện: Số Phiếu Bầu Có 72 Số Phiếu Bầu Không 1

DỰ LUẬT CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH NHÀ  
Ở HIỆN NAY CHO NHỮNG NGƯỜI MẮC BỆNH TÂM THẦN. 
ĐẠO LUẬT THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.2

PHẦN TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC  Đ Ư Ợ C  S O Ạ N  T H Ả O  B Ở I  T Ổ N G  C H Ư Ở N G  L Ý

THÔNG TIN CƠ SỞ
Các Quận Cung Cấp Các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần. Các 
quận chịu trách nhiệm chủ yếu trong việc cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho 
người thiếu bảo hiểm tư nhân. Các quận cung 
cấp việc điều trị, tư vấn, nhập viện tâm thần, 
và các dịch vụ sức khỏe tâm thần khác. Một số 
quận cũng sắp xếp các loại hình khác để giúp đỡ 
những người mắc bệnh tâm thần—như các dịch 
vụ về nhà ở, điều trị lạm dụng chất, và việc làm. 
Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần. Trong năm 2004, 
cử tri California đã chấp thuận Dự Luật 63, còn 
được gọi là Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm 

Thần. Đạo luật này tài trợ cho các dịch vụ sức 
khỏe tâm thần khác nhau ở quận bằng cách 
tăng thuế thu nhập được trả bởi những người  
có thu nhập trên $1 triệu. Việc tăng thuế thu 
nhập thu được từ $1.5 tỉ đến $2.5 tỉ mỗi năm. 
Chương Trình Không Nơi Nào Như Nhà. Trong 2016,  
Cơ Quan Lập Pháp đã tạo ra Chương Trình 
Không Nơi Nào Như Nhà để xây dựng và tái 
định cư nhà ở cho những người mắc bệnh tâm 
thần và vô gia cư hoặc có nguy cơ trở thành vô 
gia cư. Tiểu bang lên kế hoạch trả tiền cho loại 
nhà ở này bằng cách vay lên đến $2 tỉ. Tiểu bang 
sẽ vay khoản tiền này bằng cách bán công khố 
phiếu mà sẽ được hoàn trả với tiền lãi trong hơn 

• Phê chuẩn luật hiện hành, thiết lập Chương 
Trình Không Nơi Nào Như Nhà (No Place Like 
Home Program), mà tài trợ nhà ở lâu dài cho 
những người mắc bệnh tâm thần mà vô gia 
cư hoặc có nguy cơ rơi vào tình trạng vô gia 
cư dài hạn, nhất quán với Đạo Luật Dịch Vụ 
Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Services 
Act) được toàn bộ cử tri chấp thuận.

• Phê chuẩn việc phát hành tối đa $2 tỉ công 
khố phiếu được cho phép trước đây để tài trợ 
Chương Trình Không Nơi Nào Như Nhà.

• Sửa đổi Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần 
để cho phép chuyển tối đa $140 triệu hàng 

năm từ Ngân Quỹ Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần 
hiện nay sang Chương Trình Không Nơi Nào 
Như Nhà, mà không tăng thuế. 

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:
• Cho phép tiểu bang sử dụng tối đa $140 triệu 

mỗi năm từ các ngân quỹ sức khỏe tâm thần 
của quận để hoàn trả tối đa $2 tỉ công khố 
phiếu. Những công khố phiếu này sẽ tài trợ 
nhà ở cho những người mắc bệnh tâm thần 
mà vô gia cư.

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy trên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại  
http://voterguide.sos.ca.gov.
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PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP  T I Ế P  T H E O

30 năm, sử dụng thu nhập từ Đạo Luật Dịch 
Vụ Sức Khỏe Tâm Thần. Điều này có nghĩa là ít 
ngân quỹ hơn cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần 
khác của quận. Không hơn $140 triệu của ngân 
quỹ Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần có 
thể được sử dụng cho Chương Trình Không Nơi 
Nào Như Nhà trong bất cứ năm nào. Các khoản 
thanh toán công khố phiếu sẽ khoảng $120 triệu 
trong một năm điển hình.
Cần Tòa Án Chấp Thuận cho chương trình Không Nơi Nào 
Như Nhà. Trước khi những công khố phiếu này 
được bán, tiểu bang phải yêu cầu tòa án chấp 
thuận kế hoạch của tiểu bang để trả cho chương 
trình Không Nơi Nào Như Nhà. Tòa án phải 
quyết định hai vấn đề chính: 
• Liệu việc sử dụng tiền từ Đạo Luật Dịch Vụ 

Sức Khỏe Tâm Thần để trả cho chương trình 
Không Nơi Nào Như Nhà có phù hợp với điều 
cử tri mong muốn khi họ chấp thuận Đạo Luật 
Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần hay không. 

• Liệu cử tri có cần chấp thuận công khố phiếu 
của chương trình Không Nơi Nào Như Nhà 
hay không. (Hiến Pháp Tiểu Bang đòi hỏi cử 
tri chấp thuận một số loại hình vay tiền của 
tiểu bang.) 

Đang chờ quyết định của tòa án. 

KIẾN NGHỊ
Dự luật cho phép tiểu bang tiến hành chương 
trình Không Nơi Nào Như Nhà. Cụ thể, dự luật: 
• Chấp thuận Việc Sử Dụng Ngân Quỹ từ Đạo Luật Dịch Vụ 

Sức Khỏe Tâm Thần cho chương trình Không Nơi Nào 
Như Nhà. Dự luật này nói rằng ngân quỹ từ Đạo 
Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần có thể được 
sử dụng cho chương trình Không Nơi Nào 
Như Nhà. Không hơn $140 triệu ngân quỹ của 
Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần có thể 
được sử dụng cho chương trình Không Nơi 
Nào Như Nhà trong bất cứ năm nào.

• Cho Phép Vay $2 Tỉ. Dự luật cho phép tiểu bang 
bán lên đến $2 tỉ công khố phiếu để trả cho 
chương trình Không Nơi Nào Như Nhà. Công 
khố phiếu sẽ được hoàn trả trong nhiều năm 
bằng ngân quỹ từ Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe 
Tâm Thần. 

Với dự luật này, tiểu bang sẽ không còn cần sự 
chấp thuận của tòa án về những vấn đề được 
thảo luận ở trên để tiến hành chương trình 
Không Nơi Nào Như Nhà.

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
Ảnh Hưởng Tài Chính Tùy Thuộc vào Quyết Định của Tòa Án. 
Ảnh hưởng tài chính của dự luật tùy thuộc vào 
liệu tòa án có chấp thuận kế hoạch tiểu bang trả 
cho chương trình Không Nơi Nào Như Nhà hay 
không. Nếu tòa án chấp thuận kế hoạch của tiểu 
bang, dự luật sẽ có ít ảnh hưởng. Điều này là bởi 
vì tiểu bang sẽ tiếp tục với chương trình Không 
Nơi Nào Như Nhà trong bất kỳ trường hợp nào. 
Nếu tòa án từ chối kế hoạch của tiểu bang, tiểu 
bang sẽ không thể tiếp tục với chương trình 
Không Nơi Nào Như Nhà. Dự luật này sẽ cho 
phép tiểu bang làm điều đó.

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/nov-18-gen.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 Liên 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.

CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH NHÀ  
Ở HIỆN NAY CHO NHỮNG NGƯỜI MẮC BỆNH TÂM THẦN. 

ĐẠO LUẬT THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.
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