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★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 6  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 6  ★
Đừng bị lừa. Các chính trị gia và nhóm lợi ích đặc biệt ngoài tiểu 
bang đã chi hàng triệu đô để đưa Dự Luật 6 vào lá phiếu. Dự Luật 
6 sẽ khiến cầu đường và hệ thống giao thông kém an toàn hơn, và 
chúng ta sẽ trả nhiều tiền hơn trong một thời gian dài vì các con 
đường ngày càng xuống cấp.
THỰC TẾ: Dự Luật 6 không bao gồm dù chỉ là một điều khoản nào 
bảo đảm sẽ giảm giá xăng.
THỰC TẾ: Cử tri đã thông qua một cách áp đảo dự luật 69 vào 
tháng Sáu để ngăn không cho các chính trị gia Sacramento sử 
dụng ngân quỹ của hệ thống vận chuyển, bảo đảm ngân quỹ chỉ 
được sử dụng để cải thiện hệ thống vận chuyển.
THỰC TẾ: Dự Luật 6 loại bỏ $5 tỉ mỗi năm trong ngân quỹ hệ thống 
vận chuyển hiện tại và sẽ gây nguy hiểm cho 6,500 dự án giao 
thông vận tải địa phương đang được tiến hành khắp California.  
Bây giờ không phải là lúc dừng lại tiến độ.
THỰC TẾ: Dự Luật 6 đe dọa sự an toàn công cộng. California có 
trên 1,600 cầu và cầu vượt đang dần xuống cấp, và 89% quận có 
đường bị liệt vào tình trạng chất lượng “kém” hoặc “có nguy cơ”. 
Dự Luật 6 loại bỏ các dự án tu sửa cầu và cầu vượt và cải tạo các 
con đường nguy hiểm.
THỰC TẾ: Dự Luật 6 sẽ khiến cho người lái xe trả thêm chi phí  

trong thời gian dài. Người lái xe trung bình chi $739 mỗi năm cho 
các chi phí xe cộ như canh chỉnh đầu xe, sửa chữa độ va chạm hay 
lốp xe do đường xuống cấp. Dự Luật này sẽ khiến điều kiện đường 
bộ trở nên tồi tệ hơn và tất cả chúng ta sẽ tốn thêm tiền sửa xe 
ngoài dự kiến.
Dự Luật 6 bị phản đối bởi hơn 200 tổ chức, bao gồm: • Lính Cứu 
Hỏa Chuyên Nghiệp California • Hội Kỹ Sư Cầu Đường Mỹ 
• Liên Đoàn Nữ Cử Tri California • Phòng Thương Mại California  
• Hiệp Hội Chuyên Chở Công Cộng California • Hội Người Cao 
Niên California• Liên Đoàn Hợp Nhất Công Dân Châu Mỹ La-tinh  
• Hiệp Hội Doanh Nghiệp La-tinh • Hiệp Hội Tuần Tra Đường Cao 
Tốc California
Bác bỏ Dự Luật 6—hãy ngưng tấn công vào sự an toàn của cầu  
và đường.
www.NoProp6.com
BRIAN K. RICE, Chủ Tịch
Lính Cứu Hỏa Chuyên Nghiệp California
MARK GHILARDUCCI, Giám Đốc
Văn Phòng Dịch Vụ Cấp Cứu California
YVONNE GONZALEZ DUNCAN, Giám Đốc Tiểu Bang
Liên Đoàn Hợp Nhất Công Dân Mỹ Latin California (CA LULAC) 

Bầu CÓ cho dự luật 6 để ngay lập tức giảm giá xăng mà quý vị phải trả.
Dự Luật 6 làm được hai điều. Dự Luật này hủy bỏ sự gia tăng đáng 
kể đối với các loại thuế xăng, dầu đi-ê-zen và xe hơi mà Cơ Quan 
Lập Pháp áp đặt chỉ mới năm ngoái. Thứ hai, dự luật này đòi hỏi 
phải có sự chấp thuận của cử tri để Cơ Quan Lập Pháp có thể áp 
đặt các khoản thuế này một lần nữa trong tương lai. Chỉ như vậy.
Đây là lý do mà Dự Luật 6 xứng đáng nhận được phiếu bầu Có của 
quý vị:
THỰC TẾ: Chi phí sinh hoạt của California đang tăng vọt và các gia 
đình lao động hầu như không thể theo kịp. Việc tăng thuế xăng và 
xe hơi mới có thể làm một gia đình bốn người tốn hơn $500 mỗi 
năm! Đây không phải là mấy đồng xu lẻ, đây là tiền thật.
THỰC TẾ: Việc tăng thuế xăng là không công bằng. Đây là thuế lũy 
thoái đánh vào các gia đình lao động và người nghèo hơn là nhằm 
vào người giàu.
THỰC TẾ: Người dân California chi khoảng 95.5 cent cho chính phủ 
trên mỗi gallon xăng. Mất khoảng $18 tiền thuế và phí để đổ đầy 
bình—nhiều hơn nhiều khoản tiền mà người lái xe phải trả tại các 
tiểu bang khác.
THỰC TẾ: California có $16 tỉ thặng dư ngân sách, nhưng các chính 
trị gia Sacramento quyết định chi hàng tỉ đô năm nay vào các dự 
án cá nhân của họ thay vì cải tạo cầu đường và đường cao tốc. 
Thực tế, Cơ Quan Lập Pháp thực sự đã GIẢM ngân quỹ Caltrans  
18 phần trăm trong mười năm qua.
THỰC TẾ: 72% thuế và phí liên quan đến xe cơ giới mà tiểu bang 
truy thu được sử dụng cho các chương trình không liên quan đến 
đường phố, đường bộ và đường cao tốc. Đã đến lúc kết thúc chiêu 
trò gian lận trên khoản tài trợ cho hệ thống vận chuyển.
(Kiểm tra những sự thực này và tìm hiểu thêm tại 
GiveVotersAVoice.com)
Đừng bị lừa bởi những người phản đối mà luôn miệng kêu không 
có tiền để tu sửa đường xá nếu dự luật 6 được thông qua. Nếu 
các khoản thuế liên quan đến hệ thống vận chuyển mà chúng tôi 
đã thanh toán trước khi việc tăng thuế mới này có hiệu lực—được 

dùng vào hệ thống vận chuyển, tiểu bang sẽ có $5.6 tỉ mỗi năm cho 
nhu cầu của hệ thống vận chuyển mà không cần phải tăng thuế.
Đó là lý do tại sao các chuyên gia hệ thống vận chuyển không 
thành kiến đồng ý rằng Cơ Quan Lập Pháp cần ưu tiên các khoản 
chi của mình, và việc tăng thuế xăng và xe hơi là KHÔNG cần thiết 
để tu sửa đường bộ.
“Sự lãng phí tiền của người nộp thuế vao hệ thống vận chuyển đã 
trở thành truyền thống. California có thể có những con đường tuyệt 
vời nếu nó thông qua những cải cách cơ bản.”—Robert K. Best, cựu 
Giám Đốc Caltrans.
Trước khi tăng $52 TỈ thuế xăng và thuế xe hơi trong vòng 10 năm, 
Cơ Quan Lập Pháp nên dọn sạch tình trạng tham nhũng và không 
hiệu quả mà dẫn đến việc California phải chi hơn 62% trên mức 
trung bình quốc gia để xây dựng làn đường cao tốc.
Gần một triệu người dân California bị ảnh hưởng bởi giá xăng tăng 
cao—các doanh nghiệp nhỏ, giáo viên, người về hưu, thành viên 
công đoàn— đã ký vào yêu cầu đưa Dự Luật 6 vào lá phiếu.
Bầu CÓ cho Dự Luật 6 để tiết kiệm hàng trăm mỹ kim mỗi năm cho 
gia đình quý vị bằng cách loại bỏ việc tăng thuế xăng và thuế xe 
hơi không cần thiết—và kết thúc chiêu trò gian lận mà các chính trị 
gia Sacramento đang làm với ngân quỹ hệ thống vận chuyển.
Bầu CÓ cho Dự Luật 6 để giúp các gia đình thuộc tầng lập trung lưu và 
gia đình lao động tại California đang có cuộc sống chật vật có thể kiếm 
đủ tiền để sống.
Bầu CÓ cho Dự Luật 6 để yêu cầu chính trị gia sử dụng tiền thuế hệ 
thống vận chuyển như dự định và đã hứa—để bảo trì đường phố, 
đường cao tốc và cây cầu.
Bầu CÓ cho Dự Luật 6 để ngay lập tức giảm giá xăng!
JOHN COX, Chủ Tịch Danh Dự
Cho Cử Tri Tiếng Nói—Bầu Có cho Dự Luật 6
DELORES CHAVEZ, Chủ Tịch
Hiệp Hội Chính Trị Châu Mỹ Latinh
PEGGI BUFF, Chủ Tịch
Hiệp Hội Lãnh Đạo Nữ California
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6
★  TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 6  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 6  ★
Chi phí sinh hoạt tại California đã quá cao. BẦU CÓ cho DỰ LUẬT 6 
để ngay lập tức giảm chi phí mà quý vị trả khi bơm xăng. 
ĐỪNG để bị lừa bởi những người phản đối thuộc nhóm Lợi Ích Đặc 
Biệt mà nói rằng không có tiền tu sửa cầu đường nếu không tăng 
thuế. Đây là thực tế:
• CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG CÓ $16 TỈ THẶNG DƯ NGÂN SÁCH, 

nhưng Cơ Quan Lập Pháp quyết định chi hàng tỉ vào các dự án 
cá nhân của họ thay vì cải tạo cầu đường và đường cao tốc.

• Các chính trị gia Sacramento đã GIẢM 18 phần trăm khoản tài 
trợ cho Caltrans trong mười năm qua. 72% tiền thuế và phí liên 
quan đến xe cơ giới tiểu bang được chi cho các chương trình 
không liên quan đến cầu đường và đường cao tốc. 

• Thuế nhiên liệu cao hơn hướng vào người dùng, tăng chi phí 
mọi thứ mà chúng ta mua. California đã quá đắt đỏ rồi. Mức 
tăng thuế quá cao này khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn.

Một điều nữa mà các chính trị gia không nói cho quý vị biết:
ĐẰNG SAU HÓA ĐƠN THUẾ XĂNG CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP LÀ 
ĐIỀU KHOẢN CHO PHÉP THUẾ TỰ ĐỘNG TĂNG HẰNG NĂM MÀ 
KHÔNG CẦN MỌI NGƯỜI PHẢI BỎ PHIẾU.

Quá nhiều người dân California đang gặp khó khăn với chi phí sinh 
hoạt cao. Dự Luật 6 chỉ thực hiện hai điều giúp chi phí tại California 
trở nên phải chăng hơn:
Đầu tiên, dự luật này BÃI BỎ việc tăng thuế xăng và thuế xe quá 
cao và không công bằng.
Thứ hai, dự luật này YÊU CẦU mọi người bỏ phiếu trước khi các 
chính trị gia có thể cố gắng tăng thuế xăng dầu và thuế xe một  
lần nữa.
BẦU CÓ cho DỰ LUẬT 6 để giảm giá xăng! Truy cập  
www.GiveVotersAVoice.com và www.GasTaxRepeal.org để tìm  
hiểu thêm.
JON COUPAL, Chủ Tịch
Hiệp Hội Người Đóng Thuế Howard Jarvis
JOHN KABATECK, Giám Đốc California
Liên Đoàn Doanh Nghiệp Độc Lập Quốc Gia
JESSE ROJAS, Chủ Tịch
Ủy Ban Hành Động Chính Trị (Political Action Committee, PAC) của 
Nông Dân và Gia Đình California

BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 6: NGƯNG TẤN CÔNG VÀO 
SỰ AN TOÀN CỦA CẦU VÀ ĐƯỜNG
Lính Cứu Hỏa Chuyên Nghiệp, Hiệp Hội Tuần Tra Đường Cao Tốc 
California, Hội Kỹ Sư Cầu Đường Mỹ và nhân viên ứng cứu đầu tiên 
nhấn mạnh bầu KHÔNG cho Dự Luật 6 vì nó sẽ ngưng các dự án 
quan trọng của hệ thống vận chuyển và làm nguy hại đến sự an 
toàn của cầu và đường của chúng ta.
Dự Luật 6 loại bỏ $5 tỉ mỗi năm trong ngân quỹ hiện tại dành riêng 
cho việc tu sửa cầu, đường và cơ sở hạ tầng. Dự Luật 6 sẽ ngưng 
các dự án hiện đang được thực hiện trên toàn California để nâng cấp 
cầu và cầu vượt để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn khi động đất và để 
tăng cường sự an toàn đường bộ của chúng ta.
Đây là thực tế: • California có hơn 1,600 cây cầu và cầu vượt đang 
dần xuống cấp và không an toàn. • Tám mươi chín phần trăm 
(89%) các quận có đường xá trong tình trạng chất lượng kém hoặc 
có nguy cơ'. • Theo Cơ Quan Quản Lý An Toàn Giao Thông Đường 
Cao Tốc Quốc Gia, có hơn 3,600 ca tử vong trên đường California 
vào năm 2016. Việc cải thiện đường bộ và các tính năng an toàn 
đường bộ được coi là có ảnh hưởng tích cực đáng kể đến an toàn 
giao thông.
DỰ LUẬT 6 LOẠI BỎ KHOẢN TÀI TRỢ CHO HƠN 6,500 DỰ ÁN CẢI 
THIỆN AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG
Theo Cơ Quan Giao Thông Vận Tải California, có trên 6,500 dự án 
cải thiện hệ thống vận chuyển địa phương đang được thực hiện 
trong mỗi cộng đồng tại California, bao gồm: • 3,727 dự án tu sửa 
đường có ổ gà, đường vụn vỡ và không an toàn • Sửa chữa hoặc 
thay thế 554 cây cầu và cầu vượt • 453 dự án cải thiện hoạt động 
và dịch vụ vận chuyển công cộng bao gồm cả xe buýt và xe lửa  
• 337 dự án làm giảm ùn tắc giao thông.
Nếu Dự Luật 6 được thông qua, hoạt động xây dựng sẽ phải 
ngưng lại ở các thành phố và các quận trên toàn tiểu bang, gây 
lãng phí tiền bạc và thậm chí còn khiến tình trạng đường xá tồi  
tệ hơn.
CỬ TRI ĐÃ NÓI TO VÀ RÕ RÀNG ĐỂ DÀNH NGÂN QUỸ CHO  
ĐƯỜNG XÁ
Cử tri đã thông qua một cách áp đảo dự luật 69 vào tháng Sáu để 
ngăn không cho các chính trị gia Sacramento sử dụng ngân quỹ 
của hệ thống vận chuyển, bảo đảm ngân quỹ chỉ được sử dụng 
để cải thiện hệ thống vận chuyển. Chúng ta không nên loại bỏ thu 

nhập của hệ thống vận chuyển mà có thể giải trình với người nộp 
thuế, không thể bị chuyển hướng, và cử tri đã hoàn toàn muốn 
dành cho việc tu sửa đường xá của chúng ta.
DỰ LUẬT 6 LẤY ĐI HÀNG NGÀN CÔNG VIỆC VÀ LÀM TỔN HẠI NỀN 
KINH TẾ CỦA CHÚNG TA
Phòng Thương Mại California phản đối Dự Luật 6 bởi vì nó có thể 
lấy đi 68,000 công việc mỗi năm và $183 tỉ tiền đầu tư kinh tế khi 
hàng ngàn dự án xây dựng đường bộ bị tạm dừng.
CÁC LÃNH ĐẠO AN TOÀN CÔNG CỘNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG PHẢN ĐỐI 
DỰ LUẬT 6
• Lính Cứu Hỏa Chuyên Nghiệp California • Hiệp Hội Tuần Tra 
Đường Cao Tốc California • Hội Kỹ Sư Cầu Đường Mỹ • Nhân viên 
ứng cứu và nhân viên cấp cứu • Phòng Thương Mại California  
• Liên Đoàn Cử Tri Bảo Tồn California • Hội Đồng Thương Mại  
Xây Dựng & Thi Công Tiểu Bang California • Hiệp Hội Các Quận 
Tiểu Bang California • Liên Đoàn Các Thành Phố California • Liên 
Minh vì Việc Làm California • Hiệp Hội Doanh Nghiệp La-tinh  
• Hiệp Hội Quốc Gia về Sự Thăng Tiến của Người Da Màu (National 
Association for the Advancement of Colored People, NAACP) 
California • Hội Người Cao Niên California • Liên Đoàn Hợp Nhất 
Công Dân Châu Mỹ La-tinh (League of United Latin American 
Citizens, LULAC) California 
“Những người ứng cứu cấp cứu nhìn thấy ngay mối nguy hiểm đối với 
người lái xe do đường bộ xuống cấp, cầu không an toàn và cơ sở hạ 
tầng lỗi thời. Bằng việc ngưng hàng nghìn dự án cải thiện hệ thống 
vận chuyển, Dự Luật 6 sẽ khiến cầu, đường và hệ thống vận chuyển 
của chúng ta trở nên tồi tệ hơn, kém an toàn và làm tăng số vụ tai nạn 
giao thông và ca tử vong.”—Mark Ghilarducci, Giám Đốc, Văn Phòng 
Dịch Vụ Cấp Cứu California.
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BRIAN K. RICE, Chủ Tịch
Lính Cứu Hỏa Chuyên Nghiệp California
KWAME AGYARE, Giám Đốc Khu Vực
Hội Kỹ Sư Cầu Đường Mỹ
DOUG VILLARS, Chủ Tịch
Hiệp Hội Tuần Tra Đường Cao Tốc California
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