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“Bảo đảm việc cấp nước sạch, an toàn và đáng tin cậy” tranh luận 
của những người ủng hộ dự luật cho biết. Tuy nhiên, số tiền ném 
vào vô số các đề xuất sẽ không thể tạo ra một giọt nước mới nào. 
Nước mới đến từ bầu trời—mưa trên vùng đất thấp và tuyết trên 
núi. Cách duy nhất để thu gom và lưu trữ nước mưa và tuyết tan 
chính là xây dựng kênh đập phù hợp cạnh các dòng sông chính. 
Dự Luật 3 thậm chí không tài trợ cho một con đập.
Không chỉ vậy, các con dập dần dần chứa đầy bùn (đá và đất). Theo 
thời gian, chúng có khả năng chứa được ít nước hơn, gây nguy 
hiểm nếu chúng sụp đổ, và mất nhiều thời gian và tiền bạc để nạo 
vét bùn. Một số đập cũ đã bị loại bỏ vì những lý do này. Dự Luật 
3 chỉ cung cấp tiền để nạo vét bùn tại một con đập—chỉ một. Các 
mục khác của dự luật này cấm sử dụng tiền để nạo vét bùn một 
cách cụ thể—những hạn chế không hề có nghĩa gì nếu chúng ta 
đang cố lưu trữ nước. 

Dự Luật 3 tuyên bố giải quyết một trong số các vấn đề chính của 
California—tình trạng thiếu nước “mãn tính” của chúng ta. Đừng 
hiểu nhầm. Không có gì trong dự luật này sẽ giải quyết được vấn 
đề đó. Về cơ bản, đây chỉ là kế hoạch thu nhiều tiền phục vụ cho 
các lợi ích đặc biệt.
Chúng ta, con em chúng ta, con cháu chúng ta sẽ là người trả tiền 
cho kế hoạch đó.
JANET S. ROBERTS, Chủ Tịch
Công Dân Miền Trung Solano/Nhóm Người Đóng Thuế 
ROBERT D. JARVIS, Phó Chủ Tịch
Công Dân Miền Trung Solano/Nhóm Người Đóng Thuế 
MURRAY T. BASS, Thành Viên
Công Dân Miền Trung Solano/Nhóm Người Đóng Thuế 

Dự Luật 3 đáp ứng nhu cầu khẩn cấp và cấp bách của California  
để bảo đảm nguồn cung cấp nước sạch, an toàn và đáng tin cậy 
bằng cách:
• Nâng cao sự chuẩn bị cho hạn hán dài hạn
• Cung cấp nước uống an toàn cho hàng triệu người dân 

California, kể cả những người trong cộng đồng chịu thiệt thòi
• Tăng lượng nước chảy trên núi mà chúng ta có thể hứng và  

sử dụng
• Tu sửa kênh mương hiện tại để tưới cho cây lương thực
• Tu sửa đập Oroville và các đập khác để bảo vệ an toàn cho 

người dân và giữ nhiều nước hơn
• Cải thiện chất lượng nước ngầm, sông, hồ và suối
• Sử dụng nước tái chế tinh khiết cho công nghiệp và cảnh quan
Chúng ta phải bảo đảm việc cấp nước trong tương lai của tiểu 
bang bằng cách tiếp tục đầu tư vào việc bảo tồn nước, tái chế 
nước, kênh rạch, đường ống dẫn và cơ sở trữ nước.
“California phải chuẩn bị cho tình trạng hạn hán và lũ lụt không  
thể tránh khỏi trong tương lai, mà sẽ nghiêm trọng hơn do sự  
biến đổi khí hậu. Dự Luật 3 giúp California sẵn sàng cho những 
thay đổi trong việc cấp nước, chất lượng nước và lũ lụt. Dự luật  
này đầu tư vào việc bảo tồn và tái chế nước.”—Betty Andrews,  
Kỹ Sư Tài Nguyên Nước
“Dự luật 3 sẽ cải thiện chất lượng nước trong đại dương, sông, 
suối, hồ, và bảo vệ môi trường sống tự nhiên cho các loài thủy 
sinh, chim chóc và loài hoang dã ở California.”—Giáo sư Peter 
Moyle, Nhà Khoa Học Sinh Học
“Thảm họa thiên nhiên có thể đưa đến rủi ro cho nguồn nước của 
chúng ta. Bằng cách cải thiện cơ sở cấp nước, Dự Luật 3 sẽ bảo vệ 
người dân California khỏi động đất, cháy hoang dã, lũ lụt và sạt lở 
đất. Dự Luật cũng mang lại nhiều lợi ích, bao gồm cả nước cho môi 
trường sống của cá và loài hoang dã, nông trại, thành phố và giải 
trí.”—David Guy, Hiệp Hội Nước Miền Bắc California.
“California phải sử dụng tất cả các nguồn nước để có nguồn cung 
cấp nước đáng tin cậy và cải thiện chất lượng nước.”— 
Charley Wilson, Liên Minh Nước Miền Nam California
“Chất lượng nước ở sông, hồ, vịnh và đại dương của chúng ta sẽ 
được cải thiện theo Dự Luật 3.”—David Lewis, Save The Bay

“Chúng ta phải thu gom nước lũ và sử dụng nó để cấp nước,  
và ngăn không cho rác bị cuốn vào sông suối và đại dương.”—
Juliana Gonzalez, Tiến Sĩ, Nhà Lập Kế Hoạch Tài Nguyên Nước
“Việc bảo vệ và khôi phục đường phân nước sẽ cải thiện nguồn 
cung cấp nước và chất lượng nước.”—Esther Feldman, Giải Pháp 
Bảo Tồn Cộng Đồng
“Những thiệt hại do lũ lụt và xói mòn sẽ được giảm thiểu, trong  
khi sông suối sẽ được cải thiện nhờ vào không gian xanh và  
đường mòn.”—Ann Riley, Tiến Sĩ, Nhà Lập Kế Hoạch Tài Nguyên Nước
“Dự luật này sẽ giúp bảo vệ nguồn lương thực địa phương của 
chúng ta để chúng ta có thể tiếp tục thưởng thức trái cây tươi, 
gạo, sữa và các sản phẩm nông nghiệp khác được trồng tại địa 
phương.”—Carol Chandler, Người Trồng Đào
“Dự luật 3 sẽ cải thiện chất lượng đường phân nước của chúng ta, 
giúp ngăn chặn những đám cháy hoang dã, và khôi phục từ các 
vụ cháy hoang dã trước đây.”—Barbara Balen, Hiệp Hội Tài Nguyên 
Nước Vùng Núi
“Môi trường và nền kinh tế của Californiaphụ thuộc vào nguồn 
cung cấp nước sạch và đáng tin cậy. Đó là lý do tại sao các tổ chức 
môi trường và kinh doanh như Phòng Thương Mại California,  
Hội Đồng Vùng Vịnh, Ducks Unlimited, Nhóm Lãnh Đạo Thung 
Lũng Silicon, Viện Di Sản Thiên Nhiên, Hiệp Hội Công Nghiệp và 
Thương Mại Thung Lũng ủng hộ Dự Luật 3.”—Alan Zaremberg, 
Phòng Thương Mại California
“Loài hoang dã và cộng đồng của California phụ thuộc vào nước 
sạch và đáng tin cậy. Dự Luật 3 cung cấp nước uống sạch và giảm 
hạn hán lâu dài bằng cách làm sạch nước ô nhiễm, khôi phục rừng 
và vùng đầm lầy, và cải thiện ngành thủy sản và môi trường sống 
của các loài thủy sinh.”—Collin O’Mara, Liên Đoàn Loài Hoang Dã 
Quốc Gia
Các cơ quan thủy cục địa phương ủng hộ Dự Luật 3 vì dự luật này 
cung cấp nước uống sạch, an toàn và đáng tin cậy.
Bầu có cho dự luật 3!
DYAN WHYTE, Nhà Khoa Học Chất Lượng Nước
JANET SANTOS COBB
Quỹ Bảo Vệ Loài Hoang Dã California
ROBERTO RAMIREZ, Kỹ Sư Tài Nguyên Nước

26 | Tranh Luận Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào.



CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ CÁC DỰ ÁN VỀ VIỆC CUNG CẤP NƯỚC VÀ CHẤT 
LƯỢNG NƯỚC, ĐƯỜNG PHÂN NƯỚC, CÁ, LOÀI HOANG DÃ, HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN 

NƯỚC, VÀ KHẢ NĂNG DUY TRÌ VÀ DỰ TRỮ NƯỚC NGẦM. ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT

3
★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 3  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 3  ★

“Dự Luật 3 bảo vệ các cộng đồng chịu thiệt thòi bằng cách tài trợ 
cho nước uống sạch và an toàn. Dự luật 3 đưa chúng ta đến gần 
hơn mục đích bảo đảm quyền cơ bản về nước của mọi người dân 
California.”— Susana De Anda, Trung Tâm Nước Cộng Đồng
Công khố phiếu tài trợ trường học, bệnh viện và nước sạch, cũng 
như chúng ta sử dụng các khoản thế chấp để mua nhà. Đánh giá 
công khố phiếu của California là lớn nhất trong nhiều năm. Đây là 
thời điểm tốt để đầu tư. 
Dự Luật 3 sẽ tu sửa Đập Oroville.
“Việc tu sửa các đường phân núi ở miền núi và đô thị của chúng  
ta sẽ cải thiện khả năng lưu trữ nước và chất lượng nước mà 
chúng tạo ra. Đây là cách làm chính để chúng ta thu gom nước 
mưa mà sẽ không bị mất. Mọi người, từ người dân nông thôn đến 
cư dân thành phố sẽ đều được lợi.”—Cindy Montanez, TreePeople
“Trợ cấp khuyến nông của California, bao gồm trái cây và rau  
củ tươi, sữa, rượu vang và hàng trăm loại cây trồng khác của 
chúng ta, phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước ngầm và nước  
bề mặt đáng tin cậy và cân bằng. Dự Luật 3 sẽ đem đến nguồn 
cung cấp đó mà vẫn bảo vệ môi trường.”—Joy Sterling,  
Iron Horse Vineyards

Dự Luật 3 cung cấp đủ nước cho 3 triệu gia đình, gia đình nông 
dân, và cá và loài hoang dã tại California.
Biến đổi khí hậu sẽ làm cho tình trạng hạn hán trong tương lai trở 
nên nghiêm trọng hơn. Dự Luật 3 giúp California sẵn sàng đối phó 
với hạn hán mà không tăng thuế.
“Dự Luật 3 tạo công ăn việc làm tốt tại California bằng cách xây 
dựng và thực hiện các dự án nước cần thiết.”—Bill Whitney, Hội 
Đồng Xây Dựng và Thi Công Thương Mại Contra Costa của Tiểu Bang
Dự Luật 3 khôi phục các đường phân nước và giảm nguy cơ  
hỏa hoạn.
“Chúng ta biết rằng California dễ bị hạn hán như thế nào. Công 
khố phiếu đầu tư thận trọng để bảo vệ nguồn nước của chúng ta 
và phục hồi môi trường sống của loài hoang dã.”— Thượng Nghị Sĩ 
Dianne Feinstein
Bầu có cho dự luật 3!
PHIL ANGELIDES, Cựu Thủ Quỹ Tiểu Bang California
HOWARD PENN
Liên Đoàn Hoạch Định và Bảo Tồn
JEANNE PINCHA-TULLEY, Trưởng Sở Cứu Hỏa

Dự Luật 3 có quen thuộc không? Có thể.
Chúng tôi đã thấy một dự luật liên quan đến nước trên lá phiếu 
tháng Sáu, với những từ ngữ tương tự. Trong thực tế, từ năm 
1996, đã có tám dự luật công khố phiếu trên toàn tiểu bang mà 
cam kết tài trợ cho các vấn đề về nước. Cho đến nay, tổng số tiền 
đã trên $29 Tỉ Mỹ Kim!
Với toàn bộ số tiền đó, chúng ta có gì để cho xem? Chẳng có một thứ 
gì giúp chúng ta có thêm nước. 
California về cơ bản là một sa mạc. Nếu không có đập thu nước 
mưa và tuyết tan từ núi, ngành nông nghiệp rộng lớn của Central 
Valley sẽ không tồn tại. Các thành phố của chúng ta sẽ là một phần 
dân số hiện tại. 
Mặc dù hạn hán kéo dài nhiều thập niên nhưng không một xu nào 
trong số $29 Tỉ đó được dùng để xây đập mới. Sự cố thảm khốc tại 
đập Oroville ở miền bắc California năm ngoái cho thấy rằng Tiểu 
Bang thậm chí còn không coi sóc các con đập hiện tại của mình.
Thay vì các dự án thu gom hoặc lưu trữ nhiều hơn lượng nước 
mưa quý giá mà California nhận được, những viên chức chạy  
theo các lợi ích đặc biệt và đổ hàng triệu mỹ kim vào công viên, 
đường mòn đi bộ và loài hoang dã—như một miếng mồi nhử bé 
xíu trên sông Sacramento—và những thứ không hề liên quan gì 
đến việc giải quyết tình trạng thiếu nước của Tiểu Bang. Một nửa 
lượng nước trong các con sông của chúng ta chỉ chảy vào Thái 
Bình Dương.
Các chính trị gia đã cố gắng chứng minh rằng họ nghiêm túc trong 
việc bảo tồn nước; họ đã thông qua một luật mà yêu cầu thành 
phố phải kiểm soát chặt chẽ những người lãng phí nước như 
chúng ta. Cuối năm 2020, chúng ta sẽ bị giới hạn ở mức 55 gallon 
nước mỗi cư dân mỗi ngày để sử dụng sinh hoạt trong nhà. Và để 
bảo đảm chúng ta nắm rõ được thông điệp, khoản trợ cấp giảm 
xuống còn 50 gallon vào năm 2030. Điều gì sẽ xảy ra với cây cối và 
cảnh quan của chúng ta?

Nếu quý vị không có cây xanh trong sân của mình và cho rằng vấn 
đề này không ảnh hưởng đến quý vị, hãy lái xe xuống I-5 tại Thung 
Lũng San Joaquin. Quý vị sẽ thấy những khu đất trống rộng lớn 
trống trơn nơi nông dân không có nước để tưới cây và canh tác. 
Những nông trại cung cấp nhiều thực phẩm cho Quốc Gia đã bị 
ảnh hưởng bởi những chính sách về nước mang động lực chính  
trị và thiếu tầm nhìn xa.
Những người ủng hộ Dự Luật 3 muốn sử dụng $8.9 Tỉnhư thế nào? 
Khá giống với trước đây.
Quý vị có thể đọc chi tiết; nhưng xin lưu ý rằng —một lần nữa— 
không có một đồng xu nào dành cho một con đập mới. Khoảng 
hơn $4 Tỉ, —gần một nửa—, sẽ hướng tới “cộng đồng chịu thiệt 
thòi” mà không hề có một lời giải thích nào về những cộng đồng 
đó là ai và họ ở đâu.
Hãy nói về điều quan trọng. Điều này tốn bao nhiêu tiền của chúng ta?
Theo ước tính của các nhân viên kế toán, lãi suất trên công khố 
phiếu gần như gấp đôi tổng số tiền phải trả cho bên cho vay. Nói 
cách khác, việc hoàn trả “khoản vay” $8.9 TỉMỹ Kim sẽ tiêu tốn của 
Tiểu Bang—chính làchúng ta, những người đóng thuế—khoảng 
$17.3 Tỉ. Trung bình khoảng $433 Triệu mỗi năm trong 40 năm. 
Điều đó hẳn có nghĩa là có nhiều thuế hơn!
Chúng ta có muốn đưa cho các chính trị gia thêm $9 Tỉ Mỹ Kim khác  
để làm những điều tương tự mà đã không đem đến cho chúng ta  
một giọt nước nào? Và số tiền đó rút từ túi của chúng ta?
Hãy nghĩ về việc đó. Bầu Không cho Dự Luật 3!
JANET S. ROBERTS, Chủ Tịch
Công Dân Miền Trung Solano/Nhóm Người Đóng Thuế
ROBERT D. JARVIS, Phó Chủ Tịch
Công Dân Miền Trung Solano/Nhóm Người Đóng Thuế
MURRAY T. BASS, Thành Viên
Công Dân Miền Trung Solano/Nhóm Người Đóng Thuế
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