Cuộc Tổng
Tuyển Cử
California

Thứ Ba Ngày 6 Tháng
Mười Một, 2018
Phòng Phiếu Mở Cửa Từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử!

★ ★ ★ ★ ★
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★ ★ ★ ★ ★

Bản Chứng Thực
Tôi, Alex Padilla, Tổng Thư Ký Tiểu Bang của Tiểu Bang California,
bằng cách này xin chứng nhận rằng các dự luật được trình bày trong
tài liệu này sẽ được trình cho cử tri của Tiểu Bang California tại Cuộc
Tổng Tuyển Cử được tổ chức trên toàn Tiểu Bang vào ngày 6 tháng
Mười Một, 2018, và tập hướng dẫn này đã được soạn thảo theo đúng
pháp luật. Chứng thực bằng chữ ký của tôi và Đại Ấn của Tiểu Bang tại
Sacramento, California, ngày hôm nay, 13 tháng Tám, 2018.

Alex Padilla, Tổng Thư Ký Tiểu Bang

QUYỀN CỦA

QUÝ VỊ CÓ CÁC QUYỀN SAU ĐÂY:
1

Quyền bỏ phiếu nếu quý vị là một cử tri đã ghi
danh. Quý vị hội đủ điều kiện bỏ phiếu nếu
quý vị:
•
•
•
•

•

2

CỬ TRI

là một công dân Hoa Kỳ sống tại California
ít nhất 18 tuổi
đã ghi danh tại nơi quý vị hiện đang cư ngụ
hiện không ở tù tiểu bang hay liên bang
hoặc được phóng thích có điều kiện sau khi
bị kết tội đại hình
hiện không bị một tòa phán quyết là tâm
thần không minh mẫn

Quyền bỏ phiếu nếu quý vị là một cử tri đã ghi
danh ngay cả khi tên quý vị không có trong
danh sách. Quý vị sẽ bỏ phiếu bằng cách sử
dụng một lá phiếu tạm thời. Phiếu bầu của quý
vị sẽ được đếm nếu các viên chức bầu cử xác
định là quý vị hội đủ điều kiện bỏ phiếu.

3

Quyền bỏ phiếu nếu quý vị vẫn còn đang xếp
hàng chờ khi các phòng phiếu đóng cửa.

4

Quyền bỏ phiếu kín mà không có người nào
làm phiền quý vị hay bảo quý vị phải bỏ phiếu
như thế nào.

5

6

Quyền được trợ giúp để bỏ phiếu từ bất cứ
người nào mà quý vị chọn, ngoại trừ từ hãng
sở hay nhân viên nghiệp đoàn của quý vị.

7

Quyền đến giao lá phiếu bầu bằng thư đã
được hoàn tất tại bất cứ nơi bỏ phiếu nào
ở California.

8

9

10

Quyền nhận được các tài liệu bầu cử bằng một
ngôn ngữ không phải tiếng Anh nếu có đủ số
người trong khu vực bầu cử của quý vị nói
ngôn ngữ đó.
Quyền hỏi các viên chức bầu cử về các thủ
tục bầu cử và quan sát tiến trình bầu cử. Nếu
người mà quý vị hỏi không thể trả lời thắc mắc
của quý vị, họ phải chỉ cho quý vị đến đúng
người để được trả lời. Nếu quý vị gây rối, họ có
thể ngưng trả lời quý vị.
Quyền báo cáo bất kỳ hoạt động bất hợp pháp
hay gian lận cho viên chức bầu cử hay văn
phòng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang.
 Trên web tại www.sos.ca.gov
✆ Bằng điện thoại tại (800) 339-8163
 Bằng email tại elections@sos.ca.gov

Quyền có một lá phiếu mới nếu quý vị làm sai,
nếu quý vị chưa bỏ phiếu. Quý vị có thể:
Yêu cầu một viên chức bầu cử tại nơi bỏ
phiếu đưa cho một lá phiếu mới,
Đổi lá phiếu bầu bằng thư của quý vị để lấy
một lá phiếu mới tại một văn phòng bầu
cử hay tại nơi bỏ phiếu của quý vị, hoặc
Bỏ Phiếu bằng lá phiếu tạm thời.

NẾU QUÝ VỊ TIN LÀ QUÝ VỊ ĐÃ BỊ TỪ CHỐI BẤT CỨ QUYỀN NÀO TRONG SỐ NÀY, HÃY GỌI CHO ĐƯỜNG
DÂY NÓNG BẢO MẬT MIỄN PHÍ DÀNH CHO CỬ TRI TẠI (800) 339-8163.
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DỰ LUẬT 1

Dự luật này được đề nghị bởi Dự Luật Thượng
Viện 3 của Kỳ Họp Thường Niên năm 2017–2018
(Chương 365, Các Đạo Luật năm 2017) đệ trình
lên người dân theo các điều khoản của Điều XVI
của Hiến Pháp California.
Dự luật này bổ sung các mục vào Bộ Luật Sức
Khỏe và An Toàn và Bộ Luật Quân Đội và Cựu
Chiến Binh; do đó, các điều khoản mới đề xuất bổ
sung được in bằng chữ nghiêng để chỉ ra đây là
quy định mới.

DỰ LUẬT
Mục 3. Phần 16 (bắt đầu từ Mục 54000) được
thêm vào Khoản 31 của Bộ Luật Sức Khỏe và An
Toàn, như sau:
PHẦN 16. ĐẠO LUẬT CỰU CHIẾN BINH VÀ CÔNG KHỐ
PHIẾU GIA CƯ GIÁ PHẢI CHĂNG NĂM 2018
CHƯƠNG 1.

CÁC ĐIỀU KHOẢN TỔNG QUÁT

54000. Cùng với Điều 5z (bắt đầu từ Mục 998.600)
Chương 6 Khoản 4 của Bộ Luật Quân Đội và Cựu
Chiến Binh, phần này sẽ được biết, và có thể được
trích dẫn, là Đạo Luật Cựu Chiến Binh và Công Khố
Phiếu Gia Cư Giá Phải Chăng năm 2018.
54002. Như được sử dụng trong phần này, các
thuật ngữ dưới đây có ý nghĩa như sau:
(a) "Hội Đồng" có nghĩa là Bộ Gia Cư và Phát Triển
Cộng Đồng đối với các chương trình do bộ này quản
lý, và Cơ Quan Tài Chánh Gia Cư California đối với
các chương trình do cơ quan này quản lý.
(b) "Ủy Ban" có nghĩa là Ủy Ban Tài Chánh Gia Cư
được lập ra theo Mục 53524 và tiếp tục tồn tại theo
các Mục 53548 và 54014.
(c) "Quỹ" có nghĩa là Tín Quỹ năm 2018 của Đạo
Luật Công Khố Phiếu Gia Cư Giá Phải Chăng được
lập ra theo Mục 54006.
54004. Phần này sẽ chỉ trở thành có hiệu lực khi
được cử tri chấp nhận trong cuộc tổng tuyển cử toàn
tiểu bang ngày 6 Tháng Mười Một, 2018.
CHƯƠNG 2. TÍN QUỸ năm 2018 và CHƯƠNG TRÌNH của
ĐẠO LUẬT CÔNG KHỐ PHIẾU GIA CƯ GIÁ PHẢI CHĂNG
54006. Tín Quỹ năm 2018 của Đạo Luật Công Khố
Phiếu Gia Cư Giá Phải Chăng được lập ra trong Ngân
Khố Tiểu Bang. Mục đích của Cơ Quan Lập Pháp là số

tiền thu được từ công khố phiếu (không bao gồm
công khố phiếu hoàn trả được phát hành theo Mục
54026) được gửi vào quỹ này và được sử dụng để tài
trợ cho các chương trình liên quan đến gia cư được
mô tả trong chương này. Số tiền thu được từ công
khố phiếu phát hành và bán theo phần này cho các
mục đích được quy định trong chương này sẽ được
phân bổ theo cách như sau:

1

(a) Một tỷ năm trăm triệu mỹ kim ($1,500,000,000)
được gửi vào Quỹ Cho Vay Để Phục Hồi Gia Cư được
thành lập theo Mục 50661. Các khoản tiền trong quỹ
này sẽ được sử dụng cho Chương Trình Gia Cư Nhiều
Gia Đình do Chương 6.7 (bắt đầu từ Mục 50675) của
Phần 2 cho phép, được chi tiêu để hỗ trợ xây dựng
mới, phục hồi và bảo quản nhà ở cho thuê lâu dài và
chuyển tiếp cho những người có thu nhập lên tới
60% thu nhập trung bình của khu vực (Area Median
Income, AMI). Ngân quỹ này cũng có thể được sử
dụng để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật theo Mục 54007.
(b) Một trăm năm chục triệu mỹ kim ($150,000,000)
được gửi vào Quỹ Thực Thi Phát Triển Hướng Về Vận
Chuyển Công Cộng, được thiết lập theo Mục 53561,
để chi tiêu, theo phân bổ của Cơ Quan Lập Pháp,
theo Chương Trình Thực Thi Phát Triển Hướng Về Vận
Chuyển Công Cộng được Phần 13 (bắt đầu từ Mục
53560) cho phép để cung cấp hỗ trợ tại địa phương
cho các thành phố, quận, thành phố và quận, cơ
quan vận chuyển công cộng, và các nhà phát triển
cho các mục đích phát triển hoặc tạo điều kiện cho
việc phát triển các loại sử dụng mật độ cao hơn gần
các trạm trung chuyển để tăng lượng người dùng
phương tiện vận chuyển công cộng. Ngân quỹ này
cũng có thể được chi tiêu cho bất kỳ mục đích nào
được chương trình này cho phép và cho các chương
trình khuyến khích của tiểu bang, bao gồm các
khoản cho vay và trợ cấp, trong phạm vi của Bộ. Bất
kỳ ngân quỹ nào không bị cản trở cho các mục đích
của tiểu khoản này trước ngày 6 Tháng Mười Một,
2028, sẽ được hoàn nguyên để sử dụng chung trong
Chương Trình Gia Cư Nhiều Gia Đình được
Chương 6.7 (bắt đầu với mục 50675) của Phần 2 cho
phép, trừ khi Bộ Phát Triển Gia Cư và Cộng Đồng xác
định rằng nên hoàn nguyên ngân quỹ sớm hơn do
nhu cầu giảm sút.
(c) Ba trăm triệu mỹ kim ($300,000,000) được gửi
vào Tài Khoản Quy Hoạch Khu Vực, Gia Cư, và Khuyến
Khích Xây Dựng Mới, được lập ra trong quỹ này. Tiền
trong tài khoản sẽ có sẵn, khi được Cơ Quan Lập
Nội Dung Các Dự Luật
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Pháp phân bổ, theo Chương Trình Trợ Cấp Khuyến
Khích Xây Dựng Mới năm 2007 được thiết lập bởi
Mục 53545.13 cho các khoản khuyến khích xây dựng
mới để hỗ trợ xây cất mới và phục hồi hạ tầng cơ sở
hỗ trợ mật độ cao với giá phải chăng và gia cư thu
nhập hỗn hợp tại các địa điểm được chỉ định là xây
dựng mới, bao gồm nhưng không giới hạn vào, bất
kỳ điều nào sau đây:
(1) Xây dựng, phát triển, hoặc phục hồi công viên để
khuyến khích phát triển xây dựng mới.
(2) Phí tổn về nước, hệ thống cống hoặc hạ tầng cơ
sở công cộng khác có liên quan đến phát triển xây
dựng mới.
(3) Các cải tiến về giao thông liên quan đến các dự
án phát triển xây dựng mới.
(4) Giảm thiểu giao thông.
Ngân quỹ này cũng có thể được chi tiêu cho bất kỳ
mục đích nào được chương trình này cho phép. Bất
kỳ ngân quỹ nào không bị cản trở cho các mục đích
của tiểu khoản này trước ngày 6 Tháng Mười Một,
2028, sẽ được hoàn nguyên để sử dụng chung trong
Chương Trình Gia Cư Nhiều Gia Đình được Chương
6.7 (bắt đầu với mục 50675) của Phần 2 cho phép,
trừ khi Bộ Phát Triển Gia Cư và Cộng Đồng xác định
rằng ngân quỹ nên hoàn nguyên sớm hơn do nhu
cầu giảm sút.
(d) Một trăm năm mươi triệu mỹ kim ($150,000,000)
sẽ được chuyển sang Quỹ Gia Cư Tự Trợ Giúp được
thiết lập theo Mục 50697.1. Mặc dù có Mục 13340
của Bộ Luật Chính Quyền và Mục 50697.1, ngân
quỹ này theo đây liên tục được phân bổ cho Bộ
Phát Triển Gia Cư và Cộng Đồng mà không tính đến
các năm tài chính, ngân quỹ này sẽ được Bộ chuyển
cho Cơ Quan Tài Trợ Gia Cư California cho các mục
đích của chương trình hỗ trợ mua nhà ở được thiết
lập theo Chương 6.8 (bắt đầu từ Mục 51341) của
Phần 3.
(e) Ba trăm triệu mỹ kim ($300,000,000) được gửi
vào Quỹ Trợ Cấp Gia Cư Cho Nông Dân Joe Serna, Jr.,
được thành lập theo Mục 50517.5, để cấp khoản
hoặc cho vay, hoặc cả hai, cho các tổ chức công cộng
địa phương, các công ty bất vụ lợi, công ty trách
nhiệm hữu hạn và đối tác hữu hạn, để xây dựng
hoặc phục hồi nhà ở cho nhân viên nông nghiệp và
gia đình của họ hoặc để mua lại nhà tiền chế như là
một phần của chương trình giải quyết và khắc phục
các tác động của việc di dời hiện tại và tiềm năng
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của các hộ nông dân từ các trại lao động hiện tại,
khu nhà ở di động, hoặc loại nhà ở khác. Ngân quỹ
này cũng có thể được chi tiêu cho bất kỳ mục đích
nào được chương trình này cho phép. Ngân quỹ này
cũng có thể được sử dụng để cung cấp hỗ trợ kỹ
thuật theo Mục 54007. Bất kỳ ngân quỹ nào không bị
cản trở cho các mục đích của tiểu khoản này trước
ngày 6 Tháng Mười Một, 2028, sẽ được hoàn nguyên
để sử dụng chung trong Chương Trình Gia Cư Nhiều
Gia Đình được Chương 6.7 (bắt đầu với mục 50675)
của Phần 2 cho phép, trừ khi Bộ Phát Triển Gia Cư và
Cộng Đồng xác định rằng ngân quỹ nên hoàn
nguyên sớm hơn do nhu cầu giảm sút.
(f) Ba trăm triệu mỹ kim ($300,000,000) sẽ được
gửi vào Quỹ Tân Trang Gia Cư Giá Phải Chăng được
thiết lập theo tiểu đoạn (F) của đoạn (1) trong tiểu
khoản (a) của Mục 53545. Các khoản tiền trong
quỹ sẽ có sẵn, khi được Cơ Quan Lập Pháp phân
bổ, theo Chương Trình Tài Trợ Đối Xứng của Tín Quỹ
Gia Cư Địa Phương được thành lập theo Mục 50842.2
để tài trợ các cấp khoản hoặc cho vay cạnh tranh
cho các tín quỹ gia cư địa phương để phát triển, sở
hữu, cho vay hoặc đầu tư vào gia cư giá phải chăng
và được sử dụng để lập ra các chương trình thí
điểm nhằm chứng minh những cách tiếp cận sáng
tạo, tiết kiệm chi phí để lập ra hoặc bảo tồn gia cư
giá phải chăng. Các tín quỹ gia cư địa phương sẽ
được huy động trên căn bản liên tục từ các nguồn
đóng góp tư nhân hoặc chính quyền mà không bị
hạn chế sử dụng cho các chương trình gia cư. Ngân
quỹ này cũng có thể được chi tiêu cho bất kỳ mục
đích nào được chương trình này cho phép. Bất kỳ
ngân quỹ nào không bị cản trở cho các mục đích của
tiểu khoản này trước ngày 6 Tháng Mười Một, 2028,
sẽ được hoàn nguyên để sử dụng chung trong
Chương Trình Gia Cư Nhiều Gia Đình được Chương
6.7 (bắt đầu với mục 50675) của Phần 2 cho phép,
trừ khi Bộ Phát Triển Gia Cư và Cộng Đồng xác định
rằng ngân quỹ nên hoàn nguyên sớm hơn do nhu
cầu giảm sút.
(g) Ba trăm triệu mỹ kim ($300,000,000) được gửi
vào Quỹ Gia Cư Tự Trợ Giúp được thiết lập theo Mục
50697.1. Các khoản tiền trong quỹ này sẽ được cung
cấp cho Chương Trình CalHome do Chương 6 (bắt
đầu từ Mục 50650) của Phần 2 cho phép, để cung
cấp các khoản vay trực tiếp, có thể tha thứ để hỗ trợ
các dự án phát triển liên quan đến nhiều đơn vị nhà
ở với quyền sở hữu, bao gồm các tiểu khoản gia đình
đơn gia, cho các chương trình hỗ trợ vay nợ mua nhà
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tự trợ giúp, và cho nhà tiền chế. Ngân quỹ này cũng
có thể được chi tiêu cho bất kỳ mục đích nào được
chương trình này cho phép. Ít nhất ba mươi triệu mỹ
kim ($30,000,000) của số tiền ký gửi trong Quỹ Gia
Cư Tự Trợ Giúp sẽ được sử dụng để cung cấp tài trợ
hoặc khoản vay có thể tha thứ để hỗ trợ việc phục
hồi hoặc thay thế, hoặc cả hai, nhà ở di động hiện tại
nằm trong một cộng đồng nhà di động hoặc nhà
tiền chế. Ngân quỹ này cũng có thể được sử dụng để
cung cấp hỗ trợ kỹ thuật theo Mục 54007. Bất kỳ
ngân quỹ nào không bị cản trở cho các mục đích của
tiểu khoản này trước ngày 6 Tháng Mười Một, 2028,
sẽ được hoàn nguyên để sử dụng chung trong
Chương Trình Gia Cư Nhiều Gia Đình được Chương
6.7 (bắt đầu với mục 50675) của Phần 2 cho phép,
trừ khi Bộ Phát Triển Gia Cư và Cộng Đồng xác định
rằng ngân quỹ nên hoàn nguyên sớm hơn do nhu
cầu giảm sút.
54007. (a) (1) Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào
khác của phần này, Bộ Phát Triển Gia Cư và Cộng
Đồng có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các quận
hội đủ điều kiện và các thành phố hội đủ điều kiện,
hoặc nhà phát triển gia cư giá phải chăng trong
phạm vi các quận hội đủ điều kiện và thành phố hội
đủ điều kiện, để tạo điều kiện cho việc xây cất nhà ở
cho các nhóm dân số cụ thể cho các chương trình
sau đây được tài trợ theo phần này:
(A) Chương Trình Gia Cư Nhiều Gia Đình (Chương
6.7 (bắt đầu từ Mục 50675) của Phần 2).
(B) Chương Trình Trợ Cấp Gia Cư Cho Nông Dân Joe
Serna, Jr. (Chương 3.2 (bắt đầu từ Mục 50515.2) của
Phần 2).
(C) Chương trình CalHome (Chương 6 (bắt đầu từ
Mục 50650) của Phần 2).
(2) Hỗ trợ kỹ thuật theo mục này sẽ được cung cấp
bằng cách sử dụng số tiền bán công khố phiếu được
phân bổ theo Mục 54006 cho chương trình được hỗ
trợ kỹ thuật.
(3) Bộ Phát Triển Gia Cư và Cộng Đồng sẽ cung cấp
tổng cộng không hơn ba trăm sáu mươi ngàn mỹ
kim ($360,000) về hỗ trợ kỹ thuật theo mục này, và
quận hội đủ điều kiện hoặc thành phố hội đủ điều
kiện sẽ không nhận được hỗ trợ kỹ thuật nhiều hơn
ba mươi ngàn mỹ kim ($30,000) hàng năm.
(b) Cho các mục đích của mục này, những định nghĩa
sau sẽ được áp dụng:
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(1) "Thành phố hội đủ điều kiện" có nghĩa là một
thành phố nằm trong một quận có dân số là
150,000 cư dân hay ít hơn.
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(2) “Quận hội đủ điều kiện” có nghĩa là một quận có
dân số là 150,000 cư dân hay ít hơn.
(3) “Hỗ trợ kỹ thuật” bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và
đánh giá môi trường liên quan đến một dự án gia cư
giá phải chăng và hoàn trả chi phí hành chính liên
quan đến việc lập một kiến nghị xin tài trợ.
54008. (a) Cơ Quan Lập Pháp có thể, thỉnh thoảng,
sửa đổi bất kỳ luật nào liên quan đến các chương
trình mà ngân quỹ được, hoặc đã được, phân bổ vào
đó theo chương này cho các mục đích cải thiện hiệu
quả và hiệu năng của các chương trình đó hoặc để
tiếp tục các mục tiêu của các chương trình đó.
(b) Cơ Quan Lập Pháp có thể sửa đổi chương này
để tái phân bổ số tiền thu được từ công khố phiếu
phát hành và bán theo phần này trong số các
chương trình mà ngân quỹ sẽ được phân bổ theo
chương này khi cần thiết để thúc đẩy phát triển nhà
ở có giá phải chăng trong tiểu bang này một cách
hiệu quả.
54009. Các chương trình được tài trợ bằng tiền
bán công khố phiếu, khi phân bổ hỗ trợ tài chính,
phải ưu tiên cho các dự án là “công trình công cộng”
cho các mục đích của Chương 1 (bắt đầu từ Mục
1720) Phần 7 trong Khoản 2 của Bộ Luật Lao Động
và các dự án khác mà qua đó tất cả công nhân xây
dựng sẽ được trả ít nhất mức lương tổng quát theo
sinh hoạt phí hiện hành theo quyết định của Giám
Đốc Quan Hệ Công Nghiệp.
CHƯƠNG 3.

CÁC ĐIỀU KHOẢN TÀI CHÍNH

54010. Công khố phiếu tổng cộng ba tỷ mỹ kim
($3,000,000,000), dành riêng để hoàn trả công khố
phiếu phát hành theo Mục 54026, hoặc đến mức đó
nếu cần thiết theo quyết định của ủy ban, theo đây
được cho phép phát hành và bán ra để thực hiện các
mục đích được thể hiện trong phần này và để hoàn
trả cho Quỹ Luân Chuyển Chi Phí Công Khố Phiếu
Mang Nghĩa Vụ Chung theo Mục 16724.5 của Bộ
Luật Chính Quyền. Tất cả công khố phiếu cho phép ở
đây đã được phát hành, bán và phân phối hợp lệ
như được quy định ở đây sẽ cấu thành các nghĩa vụ
chung hợp lệ và ràng buộc của tiểu bang, và toàn bộ
tin tưởng và tín dụng của tiểu bang được cam kết
thanh toán đúng hạn cả gốc và lãi trên các công khố
phiếu đó khi đáo hạn.
Nội Dung Các Dự Luật
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54012. Các công khố phiếu được phần này cho
phép sẽ được chuẩn bị, thực hiện, phát hành, bán,
thanh toán và mua lại theo quy định của Luật Công
Khố Phiếu Mang Nghĩa Vụ Chung của Tiểu Bang
(Chương 4 (bắt đầu từ Mục 16720) của Phần 3 trong
Khoản 4 của Tiêu Đề 2 của Bộ Luật Chính Quyền),
ngoại trừ tiểu khoản (a) và (b) của Mục 16727 của Bộ
Luật Chính Quyền, và tất cả các điều khoản của luật
đó như được sửa đổi theo từng thời điểm áp dụng
cho công khố phiếu và cho phần này, ngoại trừ
trường hợp quy định tại Mục 54028, và do đó được
kết hợp trong phần này như được quy định đầy đủ
trong phần này.
54014. (a) Chỉ cho mục đích cấp phép phát hành
và bán công khố phiếu do phần này cho phép, theo
Luật Công Khố Phiếu Mang Nghĩa Vụ Chung của Tiểu
Bang, ủy ban vẫn tiếp tục tồn tại. Cho các mục đích
của phần này, Ủy Ban Tài Chánh Gia Cư là "ủy ban"
như thuật ngữ đó được sử dụng trong Luật Công
Khố Phiếu Mang Nghĩa Vụ Chung của Tiểu Bang.
(b) Bộ Phát Triển Gia Cư và Cộng Đồng có thể thông
qua các tiêu chuẩn hướng dẫn để thiết lập các yêu
cầu đối với việc quản lý các chương trình tài chính
của mình. Các tiêu chuẩn hướng dẫn này sẽ không
cấu thành các quy tắc, điều khoản, lệnh, hoặc tiêu
chuẩn áp dụng chung và không lệ thuộc vào Chương
3.5 (bắt đầu từ Mục 11340) của Phần 1 trong Khoản
3 của Tiêu Đề 2 của Bộ Luật Chính Quyền.
(c) Cho các mục đích của Luật Công Khố Phiếu Mang
Nghĩa Vụ Chung của Tiểu Bang, Bộ Phát Triển Gia Cư
và Cộng Đồng được chỉ định là "hội đồng" cho các
chương trình do bộ này quản lý, và Cơ Quan Tài
Chánh Gia Cư California là "hội đồng" cho các
chương trình do cơ quan quản lý.
54016. Khi hội đồng đưa ra yêu cầu cần có ngân
quỹ cho các mục đích của phần này, ủy ban sẽ xác
định xem liệu có cần hoặc nên phát hành công khố
phiếu hay không, và nếu như vậy, số lượng công khố
phiếu sẽ được phát hành và bán là bao nhiêu. Công
khố phiếu phát hành sau đó có thể được cấp phép và
bán ra để thực hiện các hành động đó đều đặn, và
không cần phải bán tất cả vào bất kỳ một thời điểm
nào. Công khố phiếu có thể có lãi suất chịu thuế thu
nhập liên bang.
54018. Sẽ được thu thập mỗi năm và theo cùng
một cung cách và cùng lúc khi thu các khoản thu
khác của tiểu bang, ngoài các khoản thu nhập thông
thường của tiểu bang, một khoản tiền cần thiết để
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Dự Luật 1 TIẾP THEO

trả cả tiền vốn và tiền lãi, cho công khố phiếu hàng
năm. Nghĩa vụ của tất cả các nhân viên chịu trách
nhiệm về luật pháp với bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan
đến việc thu các khoản thu nhập của tiểu bang là
thực hiện và thi hành mọi hành động cần thiết để
thu khoản tiền bổ sung đó.
54020. Mặc dù có Mục 13340 của Bộ Luật Chính
Quyền, Ngân Quỹ Chung trong Ngân Khố Tiểu Bang
theo đây được phân bổ, cho các mục đích của phần
này, một khoản tiền bằng tổng số của cả hai phần
sau đây:
(a) Số tiền hàng năm cần thiết để thanh toán tiền
vốn và tiền lãi của công khố phiếu phát hành và
bán theo phần này, khi tiền vốn và tiền lãi đến hạn
phải trả.
(b) Số tiền cần thiết để thực hiện Mục 54024, được
phân bổ mà không tính đến các năm tài chính.
54022. Hội đồng có thể yêu cầu Hội Đồng Đầu Tư
Tiền Góp Chung cho vay từ Tài Khoản Đầu Tư Tiền
Góp Chung, chiếu theo Mục 16312 của Bộ Luật Chính
Quyền, cho các mục đích của phần này. Số tiền yêu
cầu không được vượt quá số lượng công khố phiếu
chưa bán mà ủy ban đã, theo nghị quyết, cho phép
bán, không bao gồm bất kỳ công khố phiếu hoàn lại
nào được Mục 54026 cho phép, cho các mục đích
của phần này, trừ đi bất kỳ khoản vay nào theo mục
này và chưa được hoàn trả và bất kỳ số tiền nào rút
ra từ Ngân Quỹ Chung theo Mục 54024 và chưa được
trả lại cho Ngân Quỹ Chung. Hội Đồngphải thực hiện
bất kỳ văn bản nào theo yêu cầu của Hội Đồng Đầu
Tư Tiền Góp Chung để tiếp nhận và hoàn trả khoản
vay. Bất kỳ khoản tiền vay nào sẽ được gửi vào quỹ
này để được phân bổ chiếu theo phần này.
54024. Cho các mục đích thực hiện phần này, Giám
Đốc Tài Chính có thể, theo lệnh điều hành, cho phép
rút tiền từ Ngân Quỹ Chung bất kỳ khoản tiền hoặc
các khoản tiền nào không vượt quá số lượng công
khố phiếu chưa bán mà ủy ban đã, theo nghị quyết,
cho phép bán, ngoại trừ bất kỳ công khố phiếu tái
tài trợ nào được Mục 54026 cho phép, cho các mục
đích của phần này, trừ đi bất kỳ khoản vay nào
theo Mục 54022 và chưa được hoàn trả và bất kỳ
số tiền nào rút ra từ Ngân Quỹ Chung theo mục này
và chưa được trả lại cho Ngân Quỹ Chung. Bất
kỳ khoản tiền rút ra nào sẽ được gửi vào quỹ này
để được phân bổ chiếu theo phần này. Bất kỳ
khoản tiền nào được cung cấp theo mục này sẽ
được hoàn trả cho Ngân Quỹ Chung, cộng với tiền
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lời mà số tiền này sẽ kiếm được trong Tài Khoản
Đầu Tư Tiền Góp Chung, từ tiền thu được qua
việc bán công khố phiếu mà lẽ ra được gửi vào
quỹ đó.
54026. Có thể hoàn trả công khố phiếu chiếu theo
Điều 6 (bắt đầu từ Mục 16780) của Chương 4 Phần 3
trong Khoản 4 của Tiêu Đề 2 của Bộ Luật Chính
Quyền. Việc cử tri phê chuẩn đạo luật này sẽ cấu
thành sự phê chuẩn bất kỳ công khố phiếu hoàn trả
nào được phát hành để hoàn trả công khố phiếu
phát hành theo phần này, bao gồm bất kỳ công khố
phiếu nào được phát hành trước đây để hoàn trả.
Bất kỳ công khố phiếu nào được hoàn lại bằng tiền
bán công khố phiếu hoàn trả do mục này cho phép
có thể được hủy bỏ hợp pháp trong phạm vi được
pháp luật cho phép theo cung cách và trong phạm vi
được quy định trong nghị quyết, đôi khi như được tu
chính, để cho phép hoàn trả công khố phiếu.
54028. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào trong
Luật Công Khố Phiếu Mang Nghĩa Vụ Chung của Tiểu
Bang, ngày đáo hạn của bất kỳ công khố phiếu nào
do phần này cho phép sẽ không được trễ hơn 35 năm
kể từ ngày của mỗi công khố phiếu đó. Thời gian đáo
hạn của mỗi đợt sẽ được tính từ ngày phát hành của
mỗi công khố phiếu.
54030. Cơ Quan Lập Pháp theo đây kết luận và
tuyên bố rằng, bởi vì số tiền thu được từ việc bán
công khố phiếu do phần này cho phép không phải là
"tiền thu thuế", như thuật ngữ đó được sử dụng
trong Điều XIII B của Hiến Pháp California, việc chi ra
số tiền thu được này không phụ thuộc vào các hạn
chế do điều đó áp đặt.
54032. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào của Luật
Công Khố Phiếu Mang Nghĩa Vụ Chung của Tiểu
Bang đối với số tiền thu được từ việc bán công khố
phiếu do phần này cho phép lệ thuộc vào việc đầu tư
theo Điều 4 (bắt đầu từ Mục 16470) Chương 3 Phần
2 của Khoản 4 Tiêu Đề 2 trong Bộ Luật Chính Quyền,
Thủ Quỹ có thể duy trì một tài khoản riêng cho thu
nhập đầu tư, có thể ra lệnh việc thanh toán các
khoản thu nhập đó phải tuân thủ bất kỳ yêu cầu
giảm giá nào được áp dụng theo luật liên bang, và
có thể chỉ thị việc sử dụng và đầu tư các khoản thu
đó để duy trì tình trạng miễn thuế của công khố
phiếu được miễn thuế và để có được bất kỳ lợi thế
nào khác theo luật liên bang thay mặt cho các quỹ
của tiểu bang này.
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54034. Tất cả các khoản tiền thu được từ tiền
vốn và tiền lời tích luỹ từ công khố phiếu bán theo
phần này sẽ được chuyển vào Ngân Quỹ Chung để
khấu trừ vào chi phí tiền lời công khố phiếu; tuy
nhiên, miễn là số tiền thu được từ tiền vốn có thể
được bảo lưu và sử dụng để thanh toán chi phí
phát hành công khố phiếu trước khi chuyển vào
Ngân Quỹ Chung.
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MỤC. 4. Điều 5z (bắt đầu từ Mục 998.600) được
bổ sung vào Chương 6 của Khoản 4 trong Bộ Luật
Quân Vụ và Cựu Chiến Binh, như sau:
Điều 5z. Đạo Luật Cựu Chiến Binh và Công Khố
Phiếu Gia Cư Giá Phải Chăng năm 2018
998.600. Cùng với Phần 16 (bắt đầu từ Mục 54000)
của Khoản 31 trong Bộ Luật Y Tế và An Toàn, điều
này sẽ được biết và có thể được trích dẫn là Đạo Luật
Cựu Chiến Binh và Công Khố Phiếu Gia Cư Giá Phải
Chăng năm 2018.
998.601. (a) Luật Công Khố Phiếu Mang Nghĩa Vụ
Chung của tiểu bang (Chương 4 (bắt đầu từ Mục
16720) Phần 3 của Khoản 4 của Tiêu Đề 2 trong Bộ
Luật Chính Quyền), được sửa đổi tùy từng thời điểm,
trừ khi được quy định ở đây, được thông qua cho
mục đích phát hành, bán, và hoàn trả, và nếu không
quy định liên quan đến, công khố phiếu được điều
này cho phép phát hành, và các điều khoản của
luật đó được bao gồm trong điều này như được nêu
ra đầy đủ trong điều này. Tất cả các tài liệu tham
khảo trong điều này về từ “ở đây" chỉ cả điều này và
luật đó.
(b) Cho các mục đích của Luật Công Khố Phiếu Mang
Nghĩa Vụ Chung của Tiểu Bang, Bộ Cựu Chiến Binh
được chỉ định là hội đồng.
998.602. Như được sử dụng ở đây, các thuật ngữ
dưới đây có ý nghĩa như sau:
(a) “Hội Đồng” có nghĩa là Bộ Cựu Chiến Binh.
(b) "Công Khố Phiếu" có nghĩa là công khố phiếu
của cựu chiến binh, một công khố phiếu mang nghĩa
vụ chung của tiểu bang, được phát hành theo điều
này thông qua các điều khoản của Luật Công Khố
Phiếu Mang Nghĩa Vụ Chung của Tiểu Bang.
(c) "Đạo luật Công Khố Phiếu" có nghĩa là điều này
cho phép phát hành công khố phiếu mang nghĩa vụ
chung của tiểu bang và thông qua Luật Công Khố
Phiếu Mang Nghĩa Vụ Chung của Tiểu Bang theo
tham chiếu.
Nội Dung Các Dự Luật
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(d) "Ủy Ban” có nghĩa là Ủy Ban Tài Chính Cựu Chiến
Binh năm 1943, được thành lập theo Mục 991.

1

(e) "Quỹ" có nghĩa là Quỹ Xây Dựng Nông Trại và
Gia Cư của Cựu Chiến Binh năm 1943, được thành
lập theo Mục 988.
(f) "Quỹ Thanh Toán" có nghĩa là Quỹ Thanh Toán
Công Khố Phiếu của Cựu Chiến Binh được thành lập
theo Mục 988.6.
998.603. Cho các mục đích tạo ra một quỹ để cung
cấp trợ cấp nông nghiệp và gia cư cho các cựu chiến
binh chiếu theo Đạo Luật Mua Nông Trại Và Gia Cư
của Cựu Chiến Binh năm 1974 (Điều 3.1 (bắt đầu từ
Mục 987.50)), và mọi đạo luật sửa đổi và bổ sung
sau đó, ủy ban có thể tạo ra một khoản nợ hoặc các
khoản nợ, trách nhiệm pháp lý hoặc các trách nhiệm
pháp lý của Tiểu Bang California, với tổng số tiền
không nhiều hơn một tỷ mỹ kim ($1,000,000,000),
ngoại trừ công khố phiếu hoàn trả, theo cách thức
được quy định ở đây.
998.604. (a) Tất cả công khố phiếu được điều này
cho phép, khi được bán và phân phối hợp lệ như
được quy định ở đây, cấu thành các nghĩa vụ chung
hợp lệ và ràng buộc pháp lý của Tiểu Bang California,
và toàn bộ tin tưởng và tín dụng của Tiểu Bang
California theo đây được cam kết thanh toán đúng
hạn cả tiền gốc và tiền lãi khi đáo hạn.
(b) Sẽ được thu thập hàng năm, theo cùng một
cung cách và cùng lúc khi thu các khoản thu nhập
khác của tiểu bang, một khoản tiền, ngoài các khoản
thu nhập thông thường của tiểu bang, đủ để trả cả
tiền vốn và tiền lãi, cho công khố phiếu này theo quy
định ở đây, và tất cả các viên chức theo luật phải
thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến việc thu
các khoản thu nhập của tiểu bang sẽ thu thêm số
tiền này.
(c) Vào ngày nộp ngân quỹ theo Mục 16676 của Bộ
Luật Chính Quyền để thanh toán nợ công khố phiếu
trong mỗi năm tài chính, phải chuyển vào Quỹ Thanh
Toán để trả nợ với toàn bộ số tiền trong quỹ, không
vượt quá số tiền nợ đáo hạn và phải trả lúc đó. Nếu
số tiền chuyển vào ngày chuyển tiền ít hơn tiền trả
nợ thì đến hạn và phải trả, số dư còn lại chưa thanh
toán sẽ được chuyển vào Ngân Quỹ Chung ngay khi
nó có sẵn, cùng với lãi từ ngày chuyển tiền đến được
thanh toán, với tỉ lệ lãi suất tương tự như công khố
phiếu, được kết hợp nửa năm một lần. Mặc dù có bất
cứ điều khoản luật nào khác trái ngược, tiểu khoản
8 | Nội Dung Các Dự Luật
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này sẽ áp dụng cho tất cả các đạo luật công khố
phiếu mua nông trại và gia cư của cựu chiến binh
theo chương này. Tiểu khoản này không cấp bất kỳ
quyền xiết nợ nào đối với quỹ này, Quỹ Thanh Toán.
hoặc các khoản tiền trong đó cho các chủ sở hữu của
bất kỳ công khố phiếu nào được phát hành theo điều
này. Cho các mục đích của tiểu khoản này, "tiền nợ"
có nghĩa là tiền vốn (cho dù đến hạn thanh toán khi
đáo hạn, mua lại hoặc trả sớm), phí gốc, nếu có,
hoặc tiền lãi phải trả vào bất kỳ ngày nào liên quan
đến bất kỳ loạt công khố phiếu nào. Tuy nhiên, sẽ
không áp dụng tiểu khoản này trong trường hợp của
bất kỳ tiền nợ nào được thanh toán từ số tiền thu
được của bất kỳ công khố phiếu hoàn trả nào.
998.605. Theo đây được phân bổ từ Ngân Quỹ
Chung, cho các mục đích của điều này, một khoản
tiền sẽ bằng cả hai khoản sau đây:
(a) Số tiền hàng năm cần thiết để thanh toán tiền
vốn và tiền lãi của công khố phiếu phát hành và bán
như được quy định ở đây, khi tiền vốn và tiền lãi đó
đến hạn phải trả.
(b) Tổng số tiền cần thiết để thực hiện Mục 998.606,
được phân bổ bất kể các năm tài chính.
998.606. Cho các mục đích của điều này, Giám Đốc
Tài Chính có thể, bằng lệnh điều hành, cho phép rút
khỏi Ngân Quỹ Chung một khoản tiền không vượt
quá số lượng công khố phiếu chưa bán mà đã được
ủy ban cho phép bán theo điều này. Bất kỳ số tiền
nào được rút sẽ được gửi lại vào quỹ. Tất cả các
khoản tiền được cung cấp theo mục này cho hội
đồng sẽ được hội đồng hoàn trả cho Ngân Quỹ
Chung, cộng với tiền lời mà số tiền này sẽ kiếm được
trong Tài Khoản Đầu Tư Tiền Góp Chung, từ việc bán
công khố phiếu để thực hiện điều này.
998.607. Hội đồng có thể yêu cầu Hội Đồng Đầu Tư
Tiền Góp Chung cho vay từ Tài Khoản Đầu Tư Tiền
Góp Chung, chiếu theo Mục 16312 của Bộ Luật Chính
Quyền, cho các mục đích thực hiện điều này. Số
lượng yêu cầu không được vượt quá số lượng công
khố phiếu chưa bán mà ủy ban, theo nghị quyết, đã
cho phép bán cho mục đích thực hiện điều này. Hội
Đồngphải thực hiện bất kỳ văn bản nào theo yêu cầu
của Hội Đồng Đầu Tư Tiền Góp Chung để tiếp nhận
và hoàn trả khoản vay. Bất kỳ khoản tiền vay nào
đều sẽ được gửi vào quỹ để hội đồng phân bổ chiếu
theo điều này.
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998.608. Khi có yêu cầu của hội đồng, được hỗ trợ
bởi một tuyên bố về các kế hoặch và dự án đã được
Thống Đốc phê duyệt, ủy ban sẽ xác định liệu có phát
hành bất kỳ công khố phiếu nào được điều này cho
phép để thực hiện các kế hoặch và dự án của hội
đồng hay không, và, nếu có, số lượng công khố
phiếu được phát hành và bán. Công khố phiếu phát
hành sau đó có thể được cấp phép và bán ra để thực
hiện các kế hoặch và dự án này một cách đều đặn,
và không cần phải phát hành hoặc bán tất cả công
khố phiếu vào bất kỳ một thời điểm nào.
998.609. (a) Chừng nào bất kỳ công khố phiếu nào
được điều này cho phép còn chưa đáo hạn, Bộ
Trưởng Cựu Chiến Binh sẽ, vào cuối mỗi năm tài
chính, yêu cầu một cuộc khảo sát về tình hình tài
chính của Ban Mua Nông Trại và Gia Cư, cùng với dự
báo về hoạt động của Ban, được thực hiện bởi một kế
toán viên công cộng độc lập có uy tín. Kết quả của
mỗi cuộc khảo sát và dự báo sẽ được kế toán viên
công cộng báo cáo bằng văn bản cho Bộ Trưởng Cựu
Chiến Binh, Hội Đồng Cựu Chiến Binh California, các
ủy ban chính sách thích hợp làm việc về sự vụ cựu
chiến binh tại Thượng Viện và Hạ Viện, và ủy ban này.
(b) Ban Mua Nông Trại và Gia Cư sẽ hoàn trả cho kế
toán viên công cộng thù lao cho các dịch vụ này
bằng số tiền mà Ban có thể ký quỹ sẵn với Thủ Quỹ.
998.610. (a) Ủy Ban có thể cho phép Thủ Quỹ bán
tất cả hoặc bất kỳ phần nào của công khố phiếu
được điều này cho phép vào thời điểm hoặc các thời
điểm do Thủ Quỹ thiết lập.
(b) Bất cứ khi nào ủy ban xét thấy cần thiết cho việc
bán công khố phiếu có hiệu quả, ủy ban có thể cho
phép Thủ Quỹ bán bất loạt công khố phiếu nào dưới
mệnh giá của chúng, mặc dù có Mục 16754 của Bộ
Luật Chính Quyền. Tuy nhiên, mức chiết khấu trên
công khố phiếu không được vượt quá 3 phần trăm
mệnh giá trên công khố phiếu.
998.611. Trong số tiền đầu tiên nhận được từ việc
bán công khố phiếu theo quy định ở đây, phải tái ký
thác vào Quỹ Luân Chuyển Chi Phí Công Khố Phiếu
Mang Nghĩa Vụ Chung, được thiết lập theo Mục
16724.5 của Bộ Luật Chính Quyền, toàn bộ số tiền
chi tiêu cho các mục đích nêu trong mục đó, và số
tiền này có thể được sử dụng cho cùng một mục đích
và được hoàn trả theo cách tương tự bất cứ khi nào
bán thêm công khố phiếu.
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998.612. Bất kỳ công khố phiếu nào được phát
hành và bán theo điều này có thể được hoàn trả
chiếu theo Điều 6 (bắt đầu từ Mục 16780) Chương 4
Phần 3 của Khoản 4 Tiêu Đề 2 của Bộ Luật Chính
Quyền. Việc cử tri chấp thuận cho phát hành công
khố phiếu theo điều này bao gồm chấp thuận cho
phát hành công khố phiếu được phát hành để hoàn
trả công khố phiếu phát hành ban đầu hoặc bất kỳ
công khố phiếu hoàn trả nào phát hành trước đó.

1
2

998.613. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào của đạo
luật công khố phiếu, nếu Thủ Quỹ bán công khố
phiếu theo điều này mà luật sư công khố phiếu đã
đưa ra ý kiến cho rằng tiền lời trên công khố phiếu
không được bao gồm trong thu nhập gộp vì mục
đích thuế thu nhập liên bang, tùy thuộc vào bất kỳ
điều kiện nào có thể được chỉ định, thì Thủ Quỹ có
thể thiết lập các tài khoản riêng biệt để đầu tư tiền
bán công khố phiếu và để kiếm lãi trên số tiền đó, và
có thể sử dụng số tiền thu được hoặc tiền lãi đó để
trả bất kỳ khoản giảm giá, tiền phạt hoặc khoản
thanh toán nào khác theo yêu cầu của luật liên bang
hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác đối với
việc đầu tư và sử dụng tiền bán công khố phiếu cần
thiết hoặc được phép theo luật liên bang để duy trì
tình trạng miễn thuế của công khố phiếu hoặc để có
được bất kỳ lợi thế nào khác theo luật liên bang thay
mặt cho các quỹ của tiểu bang này.
998.614. Cơ Quan Lập Pháp theo đây kết luận và
tuyên bố rằng, bởi vì số tiền thu được từ việc bán
công khố phiếu do điều này cho phép không phải là
"tiền thu thuế", như thuật ngữ đó được sử dụng
trong Điều XIII B của Hiến Pháp California, việc chi ra
số tiền thu được này không phụ thuộc vào các hạn
chế do Điều XIII B áp đặt.

DỰ LUẬT 2

Dự luật này được đề nghị bởi Dự Luật Hạ Viện
1827 của Kỳ Họp Thường Niên năm 2017–2018
(Chương 41, Các Đạo Luật năm 2018) đệ trình
lên người dân theo Mục 10 Điều II của Hiến
Pháp California.
Dự luật này tu chính và bổ sung các mục vào Bộ
Luật Phúc Lợi và Định Chế; do đó, các điều khoản
được đề nghị bị xóa sẽ được in theo loại gạch bỏ
và điều khoản mới sẽ được bổ sung sẽ được in
bằng chữ nghiêng để cho biết đây là quy định mới.

DỰ LUẬT
MỤC. 1. Các cử tri theo đây kết luận và tuyên
bố rằng nhà ở là yếu tố chính để ổn định và phục
Nội Dung Các Dự Luật
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hồi chứng bệnh tâm thần và dẫn đến kết quả cải
thiện cho những người sống với bệnh tâm thần.
Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần, một dự
luật tiên khởi được cử tri ban hành thành Dự Luật
63 tại cuộc tổng tuyển cử toàn tiểu bang ngày 2
Tháng Mười Một, 2004, do đó phải được tu chính
để cung cấp ngân khoản chi tiêu từ Quỹ Dịch Vụ
Sức Khỏe Tâm Thần cho Chương Trình Không Nơi
Nào Như Ở Nhà được thiết lập theo Phần 3.9 (bắt
đầu từ Mục 5849.1) Khoản 5 của Bộ Luật Phúc Lợi
và Định Chế, tài trợ cho việc thu mua, thiết kế, xây
dựng, phục hồi hoặc bảo quản gia cư hỗ trợ vĩnh
viễn cho những người sống với bệnh tâm thần
nghiêm trọng ở tình trạng vô gia cư hoặc có nguy
cơ vô gia cư.
MỤC. 2. Mục 1, mục này, và các mục từ 3 đến 7,
bao gồm cả hai mục này, sẽ được biết đến, và có
thể được trích dẫn, như là Không Nơi Nào Như Ở
Nhà năm 2018.
MỤC. 3. Mục 5849.35 của Bộ Luật Phúc Lợi và
Định Chế được tu chính như sau:
5849.35. (a) Cơ quan có thể làm như sau:
(1) Tham khảo với ủy ban và Bộ Dịch Vụ Chăm Sóc
Sức Khỏe Tiểu Bang về việc thực hiện Chương
Trình Không Nơi Nào Như Ở Nhà, bao gồm việc
xem xét các báo cáo hàng năm được Bộ cung cấp
cho cơ quan thẩm quyền theo Mục 5849.11.
(2) Ký kết một hoặc nhiều hợp đồng một năm hay
nhiều năm với bộ để bộ cung cấp, và cơ quan
thẩm quyền thanh toán cho bộ để cung cấp,
những dịch vụ được trình bày trong các Mục
5849.7, 5849.8, và 5849.9, liên quan đến gia cư
hỗ trợ vĩnh viễn cho mục tiêu dân số. dân số và
quy định các khoản thanh toán cho bộ từ các số tiền
gửi vào Tài Khoản Phụ của Chương Trình Gia Cư Hỗ
Trợ được lập ra trong Quỹ Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm
Thần theo đoạn (1) tiểu khoản (f) của Mục 5890.
Trước khi ký kết bất kỳ hợp đồng nào theo đoạn
này, giám đốc điều hành của cơ quan thẩm quyền
sẽ chuyển cho ủy ban một bản sao hợp đồng dưới
hình thức gần hoàn tất. Hợp đồng sẽ được coi là
được ủy ban phê chuẩn trừ khi họ hành động
trong vòng 10 ngày để bác hợp đồng.
(3) Vào hoặc trước ngày 15 Tháng Sáu và ngày 15
Tháng Mười Hai mỗi năm, cơ quan thẩm quyền
sẽ chứng nhận cho Kiểm Soát Viên số tiền mà cơ
quan thẩm quyền được yêu cầu thanh toán theo
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quy định trong Mục 5890 trong khoảng thời gian
sáu tháng tiếp theo cho Bộ theo bất kỳ hợp đồng
dịch vụ nào được ký kết theo đoạn (2).
(b) Bộ có thể thực hiện tất cả những điều sau đây:
(1) Ký kết một hoặc nhiều hợp đồng một năm hay
nhiều năm với cơ quan thẩm quyền để cung cấp
những dịch vụ được trình bày trong các Mục
5849.7, 5849.8, và 5849.9, liên quan đến gia cư
hỗ trợ vĩnh viễn cho mục tiêu dân số. dân số và để
nhận các khoản thanh toán từ các số tiền gửi vào Tài
Khoản Phụ của Chương Trình Gia Cư Hỗ Trợ theo
đoạn (1) tiểu khoản (f) của Mục 5890. Các khoản
thanh toán mà Bộ nhận được theo bất kỳ hợp
đồng dịch vụ nào do đoạn này cho phép sẽ được
sử dụng, trước khi có bất kỳ phân bổ hoặc phân
phối nào khác, để cơ quan thẩm quyền trả nợ
theo Mục 15463 của Bộ Luật Chính Quyền.
(2) Ký kết một hoặc nhiều thoả thuận vay nợ với
cơ quan thẩm quyền như khoản bảo đảm cho
việc trả nợ công khố phiếu thu nhập do cơ quan
thẩm quyền phát hành theo Mục 15463 của Bộ
Luật Chính Quyền. Bộ sẽ gửi số tiền thu được từ
các khoản vay này, không bao gồm bất kỳ khoản
vay tái cấp vốn nào để quy đổi, hoàn trả hoặc rút
lại công khố phiếu, vào lại quỹ. Nghĩa vụ của Bộ
để thực hiện thanh toán theo các thoả thuận vay
nợ này sẽ là nghĩa vụ hạn chế phải trả chỉ từ các
khoản tiền nhận được theo các hợp đồng dịch vụ
của họ với cơ quan thẩm quyền.
(3) Bộ có thể cam kết và chuyển nhượng quyền
nhận tất cả hoặc một phần các khoản thanh toán
theo hợp đồng dịch vụ đã ký kết theo đoạn (1)
trực tiếp cho cơ quan thẩm quyền hoặc người
được ủy thác công khố phiếu của họ để thanh
toán tiền vốn, phí gốc, nếu có, và tiền lãi theo bất
kỳ thỏa thuận vay nợ nào được đoạn (2) cho
phép.
(c) Cơ Quan Lập Pháp kết luận và tuyên bố cả hai
điều sau đây:
(1) Số tiền mà cơ quan thẩm quyền xem xét để
thanh toán cho Bộ cho các dịch vụ được cung cấp
theo các hợp đồng được cấp phép theo đoạn (2)
của tiểu khoản (a) và đoạn (1) của tiểu khoản (b)
là công bằng và hợp lý và vì lợi ích công cộng.
(2) Các hợp đồng dịch vụ và các khoản thanh
toán do cơ quan thẩm quyền thực hiện cho Bộ
theo một hợp đồng dịch vụ được cấp phép theo
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đoạn (2) của tiểu khoản (a) và đoạn (1) của tiểu
khoản (b) và các thỏa thuận vay nợ và trả nợ do
Bộ thực hiện cho cơ quan thẩm quyền theo một
thỏa thuận vay nợ được cấp phép theo đoạn (2)
của tiểu khoản (b) sẽ không cấu thành một khoản
nợ hoặc trách nhiệm pháp lý, hay một cam kết về
niềm tin và tín dụng, của tiểu bang hoặc bất kỳ
tiểu khoản. tiểu khoản chính trị nào, trừ khi đã được
cử tri phê chuẩn trong cuộc tổng tuyển cử toàn tiểu
bang vào ngày 6 Tháng Mười Một, 2018.
(d) Tiểu Bang theo đây giao ước theo từng thời
điểm với các chủ sở hữu của bất kỳ công khố
phiếu nào do cơ quan thẩm quyền phát hành
theo Mục 15463 của Bộ Luật Chính Quyền rằng
họ sẽ không thay đổi, tu chính hoặc hạn chế các
điều khoản của mục này, đoạn (1) của tiểu khoản
(f) của Mục 5890, hay tiểu khoản (b) của Mục
5891 dưới mọi hình thức tác hại đến lợi ích của
những người sở hữu công khố phiếu này, miễn là
bất kỳ công khố phiếu nào trong số đó vẫn chưa
đáo hạn. Cơ quan có thể bao gồm giao ước này
trong nghị quyết, giao kèo, hoặc các tài liệu khác
chi phối công khố phiếu.
(e) Các thỏa thuận theo mục này không lệ thuộc
vào, và không cần tuân thủ, các yêu cầu của bất
kỳ luật nào khác áp dụng cho việc thực hiện các
thỏa thuận đó, bao gồm, nhưng không giới hạn
vào, Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California
(Khoản 13 (bắt đầu từ Mục 21000) của Bộ Luật Tài
Nguyên Công Cộng).
(f) Chương 2 (bắt đầu từ Mục 10290) Phần 2
Khoản 2 của Bộ Luật Hợp Đồng Công Cộng sẽ
không áp dụng cho bất kỳ hợp đồng nào được ký
kết giữa cơ quan thẩm quyền và Bộ theo mục này.
MỤC. 4. Mục 5849.4 của Bộ Luật Phúc Lợi và
Định Chế được tu chính như sau:
5849.4. (a) Quỹ Không Nơi Nào Như Ở Nhà
được lập ra trong Ngân Khố Tiểu Bang và, mặc dù
có Mục 13340 của Bộ Luật Chính Quyền, liên tục
được phân bổ cho Bộ, cơ quan thẩm quyền, và
Thủ Quỹ cho các mục đích của phần này. Tài
khoản và tài khoản phụ có thể được tạo trong quỹ
nếu cần. Có thể sử dụng lên đến 5 phần trăm số
tiền bỏ vô quỹ này cho các chi phí hành chính để
thực hiện phần này.
(b) Sẽ được trả vào quỹ các khoản sau:
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(1) Bất kỳ khoản tiền nào Bộ nhận được từ việc
vay nợ có nguồn gốc từ việc cơ quan thẩm quyền
phát hành công khố phiếu theo tiểu khoản (b)
của Mục 15463 của Bộ Luật Chính Quyền.
(2) Bất kỳ khoản phân bổ hoặc chuyển giao nào vào
quỹ này từ Quỹ Chung hoặc các quỹ khác.
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(2)
(3) Bất kỳ khoản trợ cấp nào khác của liên bang
hoặc tiểu bang, hoặc từ bất kỳ khoản hiến tặng
hoặc tài trợ riêng tư nào, cho các mục đích của
phần này.
(3)
(4) Bất kỳ khoản thanh toán lãi, trả nợ hoặc trả lại
tiền khác trong quỹ.
MỤC. 5. Mục 5849.15 được bổ sung vào Bộ
Luật Phúc Lợi và Định Chế, như sau:
5849.15. Cử tri thông qua tất cả các điều khoản
sau đây vì phù hợp với và thúc đẩy cho Dự Luật 63,
được cử tri ban hành trong cuộc tổng tuyển cử toàn
tiểu bang ngày 2 Tháng Mười Một, 2004, và phê
chuẩn tất cả các điều khoản sau đây cho các mục
đích của Mục 1 Điều XVI của Hiến Pháp California:
(a) Chương 43 của Các Đạo Luật năm 2016, đã tu
chính các Mục 5830, 5845, 5847, 5848, 5897 và 5899
và bổ sung phần này.
(b) Chương 322 của Các Đạo Luật năm 2016, đã bổ
sung Mục 15463 vào Bộ Luật Chính Quyền, và tu
chính các Mục 5849.1, 5849.2, 5849.3, 5849.4,
5849.5, 5849.7, 5849.8, 5849.9, 5849.11, 5849.14,
5890 và 5891, bổ sung Mục 5849.35 và huỷ bỏ và bổ
sung Mục 5849.13, vào bộ luật này.
(c) Những điều khoản của Chương 561 của Các Đạo
Luật năm 2017 đã tu chính bất kỳ điều khoản nào
được đề cập trong các tiểu khoản (a) và (b).
(d) Các khoản tu chính cho Mục 5849.35, 5849.4 và
5890 được thực hiện bởi đạo luật bổ sung mục này.
(e) Việc Cơ Quan Tài Trợ Cơ Sở Y Tế California phát
hành công khố phiếu với số tiền không vượt quá hai
tỷ mỹ kim ($2,000,000,000) cho các mục đích tài trợ
gia cư hỗ trợ vĩnh viễn theo Chương Trình Không Nơi
Nào Như Ở Nhà và các mục đích liên quan như được
quy định trong tiểu khoản (b) Mục 15463 của Bộ Luật
Chính Quyền, việc phát hành công khố phiếu với mục
đích đổi, tái tài trợ hoặc rút lại công khố phiếu theo
quy định tại tiểu khoản (c) Mục 15463 của Bộ Luật
Nội Dung Các Dự Luật
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Chính Quyền và quá trình công khố phiếu đó được
phát hành, bảo đảm và hoàn trả, như được quy định
trong các điều khoản được tham chiếu trong các tiểu
khoản (a) đến (d), kể hết tất cả.
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MỤC. 6. Mục 5890 của Bộ Luật Phúc Lợi và Định
Chế được tu chính như sau:
5890. (a) Quỹ Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần theo
đây được lập ra trong Ngân Khố Tiểu Bang. Quỹ
này sẽ được tiểu bang quản lý. Mặc dù có Mục
13340 của Bộ Luật Chính Quyền, tất cả các khoản
tiền trong quỹ này, trừ khi được quy định trong
tiểu khoản (d) của Mục 5892, tiếp tục được phân
bổ, bất kể các năm tài chính, với mục đích tài trợ
các chương trình sau đây và các hoạt động liên
quan khác theo chỉ định của các điều khoản khác
trong khoản này:
(1) Phần 3 (bắt đầu từ Mục 5800), Đạo Luật Hệ
Thống Chăm Sóc Sức Khoẻ Tâm Thần cho Người
Lớn và Người Lớn Tuổi.
(2) Phần 3.2 (bắt đầu từ Mục 5830), Các Chương
Trình Sáng Tạo.
(3) Phần 3.6 (bắt đầu từ Mục 5840), Các Chương
Trình Ngăn Ngừa và Can Thiệp Sớm.
(4) Phần 3.9 (bắt đầu từ Mục 5849.1), Chương
Trình Không Nơi Nào Như Ở Nhà.
(5) Phần 4 (bắt đầu từ Mục 5850), Đạo Luật Dịch
Vụ Sức Khỏe Tâm Thần của Trẻ Em.
(b) Việc thiết lập quỹ này và bất kỳ điều khoản
nào khác của đạo luật thiết lập quỹ hoặc các
chương trình được tài trợ sẽ không được hiểu là
để sửa đổi nghĩa vụ của các kế hoặch dịch vụ
chăm sóc sức khỏe và chính sách bảo hiểm tàn
tật để cung cấp bảo hiểm cho các dịch vụ sức
khỏe tâm thần, bao gồm các dịch vụ đó theo yêu
cầu của Mục 1374.72 của Bộ Luật Y Tế và An Toàn
và Mục 10144.5 của Bộ Luật Bảo Hiểm, liên quan
đến tương tợ cho sức khỏe tâm thần. Đạo luật
này sẽ không được hiểu là để sửa đổi các nhiệm
vụ giám sát của Bộ Quản Lý Chăm Sóc Sức Khỏe
hoặc các nhiệm vụ của Bộ Bảo Hiểm đối với việc
thực thi những nghĩa vụ này của các chương trình
và chính sách bảo hiểm.
(c) Đạo luật này không được hiểu là để sửa đổi
hoặc giảm bớt quyền hạn hoặc trách nhiệm hiện
tại của Bộ Dịch Vụ Y Tế Tiểu Bang.
(d) Bộ Dịch Vụ Y Tế Tiểu Bang sẽ xin phê duyệt tất
cả các phê chuẩn Medicaid liên bang hiện hành
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để tối đa hoá các quỹ liên bang có sẵn và điều
kiện tham gia của trẻ em, người lớn và người cao
niên cần thiết về mặt chăm sóc y khoa.
(e) Chia sẻ chi phí cho các dịch vụ theo Phần 3
(bắt đầu từ Mục 5800) và Phần 4 (bắt đầu từ Mục
5850) của khoản này, sẽ được xác định theo
Phương Pháp Đồng Nhất để Xác Định Khả Năng
Thanh Toán áp dụng cho các dịch vụ sức khỏe
tâm thần được tài trợ công khai khác, trừ khi
Phương Pháp Đồng Nhất này được thay thế bằng
một phương pháp xác định các khoản đồng
thanh toán khác, trong trường hợp đó, phương
pháp mới áp dụng cho các dịch vụ sức khỏe tâm
thần khác sẽ được áp dụng cho các dịch vụ theo
Phần 3 (bắt đầu từ Mục 5800) và Phần 4 (bắt đầu
từ Mục 5850) của khoản này.
(f) (1) Tài Khoản Phụ của Chương Trình Gia Cư
Hỗ Trợ được lập ra trong Quỹ Dịch Vụ Sức Khỏe
Tâm Thần. Mặc dù có Mục 13340 của Bộ Luật
Chính Quyền, tất cả các khoản tiền trong tài
khoản phụ được giữ lại và liên tục được phân bổ,
bất kể các năm tài chính, cho Cơ Quan Tài Trợ Cơ
Sở Y Tế California để cung cấp ngân quỹ nhằm
đáp ứng các nghĩa vụ tài chính theo bất kỳ hợp
đồng dịch vụ nào được ký kết theo Mục 5849.35.
Mặc dù có bất kỳ luật nào khác, bao gồm bất kỳ
điều khoản nào khác của mục này, không trễ hơn
ngày cuối cùng của mỗi tháng, Kiểm Soát Viên sẽ,
trước khi chuyển tiền hoặc chi tiêu từ quỹ cho bất
kỳ mục đích nào khác cho tháng tiếp theo, chuyển
từ Quỹ Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần sang Tài
Khoản Phụ của Chương Trình Gia Cư Hỗ Trợ một
khoản tiền đã được Cơ Quan Tài Trợ Cơ Sở Y Tế
California chứng nhận theo đoạn (3) của tiểu
khoản (a) của Mục 5849.35, nhưng không vượt
quá tổng số một trăm bốn mươi triệu mỹ kim
($140,000,000) mỗi năm. Nếu trong bất kỳ tháng
nào số tiền trong Quỹ Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần
không đủ để chuyển hoàn toàn vào tài khoản phụ
hoặc số tiền trong tài khoản phụ không đủ để
thanh toán đầy đủ số tiền được Cơ Quan Tài Trợ
Cơ Sở Y Tế California chứng nhận, thì số thiếu hụt
sẽ được chuyển sang tháng. tháng tới, để Kiểm
Soát Viên chuyển giao với bất kỳ sự chuyển giao nào
theo yêu cầu của câu trên. Các khoản tiền trong Tài
Khoản Phụ của Chương Trình Gia Cư Hỗ Trợ sẽ
không được cho Quỹ Chung vay theo Mục 16310
hoặc 16381 của Bộ Luật Chính Quyền.
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(2) Trước khi phát hành bất kỳ công khố phiếu nào
theo Mục 15463 của Bộ Luật Chính Quyền, Cơ Quan
Lập Pháp có thể phân bổ để chuyển ngân trong Quỹ
Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần vào Tài Khoản Phụ của
Chương Trình Gia Cư Hỗ Trợ với số tiền lên đến một
trăm bốn mươi triệu mỹ kim ($140,000,000) mỗi
năm. Bất kỳ số tiền nào được phân bổ để chuyển
nhượng theo đoạn này và gửi vào Quỹ Không Nơi
Nào Như Ở Nhà sẽ giảm số tiền công khố phiếu được
phép nhưng chưa phát hành mà Cơ Quan Tài Trợ Cơ
Sở Y Tế California có thể phát hành theo Mục 15463
của Bộ Luật Chính Quyền với số tiền tương ứng. Mặc
dù có Mục 13340 của Bộ Luật Chính Quyền, tất cả
các khoản tiền trong tài khoản phụ được chuyển
giao theo đoạn này đều được bảo lưu và liên tục
phân bổ, bất kể các năm tài chính, để chuyển sang
Quỹ Không Nơi Nào Như Ở Nhà, để sử dụng cho các
mục đích của Phần 3.9 (bắt đầu từ Mục 5849.1).
Kiểm Soát Viên sẽ, trước khi chuyển giao hoặc chi
tiêu từ quỹ này cho bất kỳ mục đích nào khác cho
tháng tiếp theo nhưng sau bất kỳ chuyển giao nào
từ quỹ này cho các mục đích của đoạn (1), chuyển
tiền được phân bổ từ Quỹ Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm
Thần sang tài khoản phụ theo đoạn này với số tiền
bằng nhau trong khoảng thời gian 12 tháng sau đó,
bắt đầu không trễ hơn 90 ngày sau ngày phân bổ có
hiệu lực bởi Cơ Quan Lập Pháp. Nếu trong bất kỳ
tháng nào số tiền trong Quỹ Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm
Thần không đủ để chuyển hoàn toàn vào tài khoản
phụ hoặc số tiền trong tài khoản phụ không đủ để
thanh toán đầy đủ số tiền được phân bổ để chuyển
giao theo đoạn này, thì số thiếu hụt sẽ được chuyển
sang tháng tới.
(3) Tổng số tiền chuyển khoản được mô tả trong các
đoạn (1) và (2) sẽ không được vượt quá tổng số một
trăm bốn mươi triệu mỹ kim ($140,000,000) mỗi năm.
(4) Đoạn (2) sẽ trở nên hết tác dụng khi bất kỳ công
khố phiếu nào do Mục 15463 của Bộ Luật Chính
Quyền cho phép được phát hành.
MỤC. 7. Các điều khoản của đạo luật này có thể
được tu chính bởi hai phần ba phiếu của Cơ Quan
Lập Pháp, miễn là các khoản tu chính đó phù hợp
với và giúp ích cho ý định của đạo luật này.
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Dự luật tiên khởi này được đệ trình lên người dân
chiếu theo các điều khoản của Mục 8 Điều II của
Hiến Pháp California.

Dự Luật 2 TIẾP THEO

Dự luật tiên khởi này bổ sung các mục vào Bộ
Luật Hải Sản và Động Vật Hoang Dã và Bộ Luật
Thủy Cục; do đó, các điều khoản mới đề xuất bổ
sung được in bằng chữ nghiêng để cho biết đây là
quy định mới.

DỰ LUẬT
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Người dân Tiểu Bang California ban hành luật
như sau:
MỤC 1. Khoản 38 (bắt đầu từ Mục 86000) được
thêm vào Bộ Luật Thủy Cục, như sau:
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KHOẢN 38. ĐẠO LUẬT HẠ TẦNG CƠ SỞ CUNG CẤP
NƯỚC, VẬN CHUYỂN NƯỚC, HỆ SINH THÁI VÀ BẢO
VỆ VÀ PHỤC HỒI THỦY VỰC, VÀ BẢO VỆ NƯỚC
UỐNG NĂM 2018 CỦA TIỂU BANG.
CHƯƠNG 1. TIÊU ĐỀ NGẮN
86000. Khoản này phải được biết đến và có thể
được gọi là Đạo Luật Cung Cấp Nước và Phẩm Chất
Nước năm 2018.
CHƯƠNG 2. KẾT LUẬN và TUYÊN BỐ
86001. Người dân kết luận và tuyên bố những
điều sau:
(a) Khi tiểu bang thường xuyên trong tình trạng hạn
hán, nền kinh tế công nghệ cao, nông nghiệp và đô
thị hoá của chúng ta dựa vào nguồn cung cấp nước
có phẩm chất cao và không bị gián đoạn. Bằng cách
sử dụng nước hiệu quả hơn, giảm nhu cầu về nước,
cung cấp các nguồn nước mới và đa dạng, cải thiện
phẩm chất các nguồn thủy vực của chúng ta, và bảo
vệ việc sử dụng môi trường nước chính, dự luật này
sẽ bảo đảm rằng động cơ kinh tế và môi trường của
California sẽ không bị khủng hoảng vì thiếu nước.
(b) Lịch sử hạn hán gần đây của California đặt ra
những câu hỏi nghiêm túc về độ tin cậy lâu dài của
nguồn cung cấp nước hiện tại của chúng ta. Hạn hán
nhấn mạnh sự cần thiết phải sử dụng nguồn cung
cấp nước hiện có của chúng ta một cách hiệu quả
hơn, tăng đầu tư vào hạ tầng cơ sở nước của chúng
ta, và tích hợp hiệu quả hơn hệ thống nước của
chúng ta từ đầu nguồn đến người dùng cuối.
(c) Tình trạng nước của California đòi hỏi phải thực
hiện Kế Hoạch Hành Động Nước California để cung
cấp cho nhu cầu về nước của con người, nông
nghiệp và môi trường. Khoản này sẽ giúp cung cấp
nguồn cung cấp nước đáng tin cậy hơn bằng cách
Nội Dung Các Dự Luật
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giảm chất thải, tăng lượng nước có sẵn để đáp ứng
nhu cầu của chúng ta và cải thiện phẩm chất nước.
Khoản này cũng cung cấp sự bảo vệ bổ sung cho các
cộng đồng của chúng ta khỏi bị lũ lụt.
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(d) Khoản này sẽ thực hiện các phương pháp tiết kiệm
và bảo tồn nước hiệu quả về chi phí để đáp ứng nhu
cầu nước hiện tại và tương lai của California trong khí
hậu thay đổi, bao gồm việc giữ lại nước thoát đô thị và
nước mưa, nước ngầm và khử mặn nước lợ, lưu trữ
nước ngầm, tái chế nước, bảo tồn nước, và quản lý,
phục hồi, tăng cường và bảo vệ lưu vực.
(e) Nhiều khoản đầu tư vào nguồn nước và phẩm
chất nước do khoản này quy định sẽ được các cơ quan
và người nhận trợ cấp tài trợ đối xứng, tăng hơn gấp
đôi hiệu quả của nguồn tài trợ được cung cấp.
(f) Các cơ quan thực hiện khoản này sẽ ưu tiên cao
cho các dự án có hiệu quả về chi phí và cho các dự
án bền vững và có lợi nhất về môi trường. Tài trợ sẽ
dành cho các dự án góp phần thực hiện Kế Hoạch
Hành Động Nước California, mục tiêu là tăng cường
khả năng phục hồi của hệ thống nước California và
khả năng của các cộng đồng California trong việc
đối phó với các tình trạng hạn hán.
(g) Mỗi người dân California đều có quyền được
uống nước sạch, an toàn, giá cả phải chăng và dễ
tiếp cận. Bằng cách tuân thủ Mục 106.3, các cơ quan
cung cấp ngân quỹ cho nước uống an toàn theo
khoản này sẽ giúp đạt được mục đích của mục đó.
(h) Khoản này quy định việc phân phối công bằng
và hợp lý các ngân quỹ trực tiếp và gián tiếp mang
lại lợi ích cho mọi vùng của tiểu bang.
(i) Khoản này quy định các biện pháp hiệu quả về
chi phí ngắn hạn và dài hạn để giải quyết tình trạng
thiếu nước do hạn hán gần đây, và sẽ giúp chuẩn bị
cho cộng đồng địa phương về hạn hán trong tương
lai. Hạn hán giảm nguồn cung cấp nước cho người
dân, nông nghiệp và môi trường. Khoản này sẽ giúp
đáp ứng nhu cầu về nước của con người, nông
nghiệp và môi trường và làm cho California trở nên
kiên cường hơn khi đối mặt với khí hậu thay đổi.
(j) Bằng cách cải thiện sức khỏe và năng suất nước
của các lưu vực sông, cộng đồng sẽ trở nên tự chủ
hơn đối với nguồn cung cấp nước và phẩm chất môi
trường địa phương sẽ được tăng lên.
(k) Bằng cách loại bỏ các cây xâm lấn như cây
starthistle màu vàng, cây sậy khổng lồ (Arundo
donax), và tamarisk, nguồn cung cấp nước sẽ được
14 | Nội Dung Các Dự Luật
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tăng lên và môi trường sống cho cá và động vật
hoang dã sẽ được cải thiện.
(l) Lũ lụt có thể tàn phá các cộng đồng và hạ tầng cơ
sở. Chúng ta có thể sử dụng tốt hơn nước lũ bằng
cách giữ nước lại và đưa nước vào sử dụng trong các
cộng đồng của chúng ta, trên các trang trại của
chúng ta, và bằng cách nạp lại các lưu vực nước
ngầm. Bằng cách cung cấp ngân quỹ để quản lý
thông minh lưu vực sông và đồng bằng ngập lụt,
khoản này cũng sẽ giúp tránh thiệt hại lũ lụt, cải
thiện môi trường sống của cá và động vật hoang dã,
loại bỏ các chất gây ô nhiễm từ nguồn cung cấp
nước, tăng cường nước ngầm, xử lý nước ngầm và
cải thiện môi trường. Quản Lý vùng đồng bằng ngập
lũ tốt hơn có thể cho phép cải thiện hoạt động của
các hồ chứa nước cho mục đích cấp nước.
(m) Các tình trạng hoả hoạn nghiêm trọng có thể
dẫn đến xói mòn đáng kể, giảm phẩm chất nước và
tác động đến hạ tầng cơ sở nước. Khoản này cung
cấp ngân quỹ để quản lý rừng và lưu vực sông để
giảm nguy cơ hoả hoạn, giảm thiểu ảnh hưởng của
nạn cháy rừng đối với nguồn cung cấp nước và phẩm
chất nước, và tăng cường nguồn cung cấp nước.
(n) Khoản này tài trợ cho các chương trình sau đây,
đáp ứng các nhu cầu về nước của con người và môi
trường tại California:
(1) Cải thiện nguồn cung cấp nước và phẩm chất
nước bằng cách sử dụng các phương pháp tiết kiệm
chi phí, bao gồm bảo tồn nước, khử muối nước
ngầm và nước mặn nội địa khác, quản lý nước mưa,
tái chế nước thải và các biện pháp quản lý nước
tương tự.
(2) Quản Lý tốt hơn các lưu vực rừng và đất chăn
nuôi, chẳng hạn như thông qua Chương Trình Cải
Thiện Lưu Vực Sierra Nevada, để cải thiện mô hình,
số lượng và phẩm chất của nước thoát và nạp nước
ngầm. Cải thiện màu mở cho đất đai để tăng khả
năng chứa nước ngầm tốt hơn của mặt đất và giảm
bớt độ thoát nước.
(3) Quản Lý nước ngầm tốt hơn, bao gồm việc thực
hiện nhanh hơn Đạo Luật Quản Lý Nước Ngầm Bền
Vững (Phần 2.74 (bắt đầu từ Mục 10720) của
Khoản 6), và nhận thức tốt hơn về mối liên hệ giữa
nước bề mặt và nước ngầm.
(4) Cung cấp nước cho cá và động vật hoang dã,
bao gồm khôi phục Pacific Flyway và quản lý môi
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trường sống theo cách năng động để ứng phó với
tình trạng môi trường thay đổi.
(5) Tăng khả năng truyền tải nước dẫn đến việc nạp
nước ngầm nhiều hơn và cải thiện việc vận chuyển
và sử dụng nước lũ để sử dụng trong những năm
hạn hán.
(o) Hội Đồng Kiểm Soát Tài Nguyên Nước Tiểu Bang,
Bộ Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã và nhiều cơ quan
khác đã thừa nhận rằng việc cung cấp ngân quỹ để
tăng cường môi trường sống của cá là rất quan
trọng để khôi phục quần thể cá bản địa của
California và nếu chỉ dựa vào dòng chảy để khôi
phục những quần thể đó sẽ không đủ. Cung cấp
ngân quỹ để tăng cường sinh cảnh cá là một bổ sung
quan trọng cho các dòng nước chảy hợp lý để bảo
vệ cá.
(p) California đã mất 95 phần trăm diện tích đất
ngập nước lịch sử của họ. Những vùng đất ngập
nước này cung cấp thực phẩm, nước, và nơi cư ngụ
cho loại chim di cư và các loài chim khác, cá, động
vật có vú, bò sát, động vật lưỡng cư, và một số lượng
lớn các loài thực vật. Nhiều giống loài có thể trở nên
nguy cấp hoặc bị đe dọa nếu không có vùng đất
ngập nước và nhiều loài khác chỉ tồn tại nhờ có các
vùng đất ngập nước hiện nay. Khoản này kết hợp
công việc để duy trì và bảo vệ vùng đất ngập nước
hiện tại với khả năng tăng diện tích đất ngập nước ở
California để hỗ trợ hệ thực vật và động vật phát
triển mạnh.
(q) Việc thực hiện khoản này sẽ giúp tiết kiệm chi phí
đáng kể cho chính quyền địa phương ngay lập tức
nhiều hơn một tỷ mỹ kim, và giảm chi phí hoạt động
của chính quyền địa phương xuống hàng trăm triệu
mỹ kim mỗi năm. Khoản này sẽ cung cấp ngân quỹ
thay thế tài trợ của chính quyền địa phương, dẫn
đến việc thực hiện các dự án trong các lĩnh vực sau
đây. Những dự án này lẽ ra cuối cùng sẽ được chính
quyền địa phương thực hiện.
(1) Nước Uống An Toàn. Các quỹ trực tiếp và phù
hợp của Tiểu Bang sẽ giảm chi phí cho chính quyền
địa phương trong việc thực hiện các hệ thống xử lý
nước uống và nước thải, và ở một mức độ nào đó, sự
hoạt động của các hệ thống đó.
(2) Tái Chế Nước Thải. Ngây quỹ tiểu bang sẽ giảm
chi phí của các nhà máy này, giảm chi phí vốn của
các dự án cho chính quyền địa phương. Bằng cách
giảm bớt chi phí vốn của chính quyền địa phương,
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chi phí nước của các nhà máy này cũng được giảm
bớt. Việc thực hiện các nhà máy tái chế nước thải sẽ
trì hoãn nhu cầu cung cấp nguồn nước thay thế đắt
tiền hơn, do đó làm giảm thêm chi phí hoạt động và
vốn địa phương.
(3) Khử Mặn Nước Ngầm. Ngân quỹ tiểu bang sẽ
giảm chi phí của các nhà máy này, giảm chi phí vốn
của các dự án cho chính quyền địa phương. Bằng
giảm bớt chi phí vốn của chính quyền địa phương,
chi phí nước của các nhà máy này cũng được giảm
bớt. Việc thực hiện các nhà máy khử mặn nước ngầm
sẽ trì hoãn nhu cầu cung cấp nguồn nước thay thế
đắt tiền hơn, do đó làm giảm thêm chi phí hoạt động
và vốn địa phương.
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(4) Bảo Tồn Nước. Ngân quỹ tiểu bang sẽ giảm chi
phí của các dự án này, giảm chi phí cho chính quyền
địa phương. Quan trọng hơn, giảm nhu cầu để dùng
nước từ các dự án này sẽ giảm chi phí vận hành và
sẽ tạm thời hoặc vĩnh viễn trì hoãn chi phí xây dựng
và vận hành của các dự án chi tiêu vốn đắt hơn cần
thiết để cung cấp nước mới.
(5) Sửa Chữa Hồ Chứa Nước Kiểm Soát Lũ Lụt. Ngân
quỹ tiểu bang sẽ giảm chi phí của các dự án này cho
chính quyền địa phương.
(6) Quỹ Cơ Quan Phục Hồi Vịnh San Francisco. Đầu
tư của tiểu bang vào các dự án đất ngập nước cung
cấp sự bảo vệ lũ lụt quanh Vịnh San Francisco sẽ làm
giảm nguy cơ lũ lụt liên quan đến biến đổi khí hậu.
Điều này sẽ làm giảm chi phí của các biện pháp kiểm
soát lũ lụt khác, và quan trọng hơn sẽ giảm thiệt hại
do lũ lụt mà thường dẫn đến chi phí rất lớn cho
chính quyền địa phương để sửa chữa cơ sở.
(7) Tài Trợ Nước Mưa. Các quy định do Hội Đồng
Kiểm Soát Tài Nguyên Nước Tiểu Bang và các hội
đồng kiểm soát phẩm chất nước khu vực khác nhau
sẽ dẫn đến việc xây dựng các dự án vốn khác nhau
trị giá hàng tỷ mỹ kim. Việc cung cấp ngân quỹ thông
qua dự luật này sẽ giảm chi phí của các dự án này
cho chính quyền địa phương.
(8) Phục Hồi Thủy Sản. Khoản này cung cấp hàng
trăm triệu mỹ kim cho việc phục hồi thủy sản. Các cơ
quan cung cấp nước địa phương và khu vực đang tự
nguyện thực hiện nhiều dự án này. Bằng cách cung
cấp ngân quỹ tiểu bang, khoản này sẽ giảm chi phí
địa phương. Ngoài ra, hệ quả gia tăng về số lượng
cá sẽ tạo điều kiện cải thiện nguồn cung cấp nước
địa phương, tránh chi phí của chính quyền địa
Nội Dung Các Dự Luật
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phương để cung cấp nguồn nước thay thế trị giá
hàng trăm triệu hoặc thậm chí hàng tỷ mỹ kim.
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(9) Khu Vực Vịnh Vững Vàng. Các sở thủy cục của
khu vực Vịnh San Francisco đang tiến hành cải tiến
rộng rãi trong các hệ thống phân phối nước của họ
để kết nối nguồn cung cấp nước của họ với độ tin cậy
cung cấp nước tốt hơn khi hạn hán và các lợi ích
khác. Bằng cách cung cấp ngân quỹ cho chương
trình này, khoản này sẽ giảm chi phí của chúng
xuống hai trăm năm mươi triệu mỹ kim
($250,000,000).
(10) Sửa Chữa Kênh Đào Friant Kern. Việc hút nước
ngầm quá mức đã gây ra sụt lún Kênh Đào
Friant Kern. Ngân quỹ tiểu bang để sửa chữa kênh
đào này sẽ giảm chi phí sửa chữa kênh đào cho các
sở thủy cục địa phương. Tránh chi phí tài trợ cho dự
án này cũng sẽ tiết kiệm được hàng chục triệu mỹ
kim mỗi năm về chi phí lãi vay mà lẽ ra các sở này
phải trả.
(11) Sửa Chữa Đập Oroville. Mặc dù chi phí sửa
chữa Đập Oroville nên được chính quyền liên bang
đài thọ thông qua Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên
Bang hoặc Công Binh Quân đội Hoa Kỳ, chính quyền
liên bang có thể không hoàn thành nghĩa vụ này.
Nếu các nhà thầu Hệ Thống Phát Triển Tài Nguyên
Nước của Tiểu Bang, vốn là tất cả các cơ quan địa
phương, buộc phải chi trả toàn bộ hoặc một phần
chi phí này, thì khoản này sẽ giảm chi phí của họ
xuống hai trăm triệumỹ kim ($200,000,000). Chi phí
tiền lãi cũng sẽ giảm.
(r) Ngân quỹ đáng kể vẫn chưa được phân bổ cho
các dự án lưu trữ theo Khoản 26.7 (bắt đầu từ Mục
79700). Vì lý do này, và để không can thiệp vào công
việc của Ủy Ban Nước California trong việc trao các
quỹ này, dự luật này không bao gồm tài trợ cho việc
xây dựng các dự án lưu trữ cụ thể.
CHƯƠNG 3. ĐỊNH NGHĨA
86002. Trừ khi ngữ cảnh đòi hỏi khác, các định
nghĩa được nêu trong mục này chi phối việc xây
dựng khoản này, như sau:
(a) “ Bảo Tồn” có nghĩa là phục hồi chức năng, ổn
định, phục hồi, giảm sử dụng nước, phát triển và tái
thiết, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các hoạt động
đó.
(b) “Các hành động bảo tồn trên các vùng đất tư
nhân” là các dự án được thực hiện với các chủ đất
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sẵn sàng liên quan đến việc quản lý linh hoạt và
thích ứng các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm
đáp ứng các điều kiện và mối đe dọa đối với môi
trường sống và động vật hoang dã. Những khoản
đầu tư và hành động này được thiết kế đặc biệt để
tạo điều kiện sinh cảnh trên các vùng đất tư nhân,
khi được quản lý một cách năng động theo thời gian,
góp phần vào sức khỏe và khả năng phục hồi lâu dài
của các hệ sinh thái quan trọng và tăng cường các
quần thể động vật hoang dã.
(c) “Châu Thổ” có nghĩa là Châu Thổ SacramentoSan Joaquin như được định nghĩa trong Mục 12220.
(d) "Bộ" có nghĩa là Bộ Tài Nguyên Nước.
(e) "Khử muối" có nghĩa là loại bỏ muối và các chất
gây ô nhiễm khác khỏi nước ngầm bị ô nhiễm hoặc
các nguồn nước nội địa khác có chứa muối, kể cả
nước lợ.
(f) “Cộng đồng bất lợi” có ý nghĩa được quy định
trong tiểu khoản (a) của Mục 79505.5, như nó có thể
được sửa đổi.
(g) “Nước thoát trong thời tiết khô” được định nghĩa
trong Mục 10561.5.
(h) “Khu vực suy sụp kinh tế” có ý nghĩa được quy
định trong tiểu khoản (k) của Mục 79702, như nó có
thể được sửa đổi.
(i) “Ủy Ban tài chính” có nghĩa là Ủy Ban Tài Chính
cho Nguồn Nước Đáng Tin Cậy và Bảo Vệ Chống Hạn
Hán được tạo ra bởi Mục 86182.
(j) “Quỹ” có nghĩa là Quỹ Nguồn Nước Đáng Tin Cậy
và Bảo Vệ Chống Hạn Hán năm 2018 được tạo ra bởi
Mục 86169.
(k) “Cơ quan phát triển bền vững nước ngầm” có
nghĩa là một cơ quan được định nghĩa trong tiểu
khoản (j) của Mục 10721.
(l) “Kế hoặch quản lý nước tích hợp khu vực” là một
kế hoặch toàn diện cho một khu vực địa lý xác định
đáp ứng các yêu cầu của Phần 2.2 (bắt đầu từ Mục
10530) của Khoản 6, như phần đó có thể được sửa
đổi.
(m) "Cây xâm lấn" có nghĩa là cây sống trên mặt đất
hoặc sống dưới nước không có nguồn gốc ở
California mà không có hay có giá trị nông nghiệp
không đáng kể mà làm bất kỳ điều nào sau đây: thay
thế cây bản địa, đe dọa đa dạng sinh học thực vật
bản địa, làm hại năng suất nông nghiệp hoặc vùng
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đất chăn nuôi, làm suy thoái môi trường sống của
động vật hoang dã, góp phần gây hỏa hoạn, hoặc
sử dụng nhiều nước hơn các loại cây mà nó thay thế.
(n) “Dự án đa năng” là dự án phục vụ nhiều hơn một
mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn vào việc
quản lý lũ lụt, nguồn cung cấp nước, cải thiện phẩm
chất nước, củng cố môi trường, giải trí, bảo tồn năng
lượng, giảm phát thải khí thay đổi khí hậu, và cải
thiện cá và động vật hoang dã.
(o) "Tổ chức bất vụ lợi" có nghĩa là một tổ chức đủ
điều kiện để kinh doanh tại California và được miễn
theo Mục 501(c)(3) hay Mục 501(c)(6) của Bộ Luật
Thu Nhập Nội Bộ, trong phạm vi được luật tiểu bang
và liên bang cho phép.
(p) "Bảo vệ" có nghĩa là những hành động cần thiết
để ngăn chặn thiệt hại hoặc tổn thương cho người,
tài sản hoặc tài nguyên thiên nhiên hoặc những
hành động cần thiết để cho phép tiếp tục sử dụng và
hưởng thụ tài sản hoặc tài nguyên thiên nhiên và
bao gồm việc thu mua, phát triển, phục hồi, bảo tồn,
bảo quản và giải thích như giải thích được định
nghĩa trong tiểu khoản (i) của Mục 75005 của Bộ
Luật Tài Nguyên Công Cộng.
(q) "Cơ quan công cộng" có nghĩa là một cơ quan
hay bộ của tiểu bang, đặc khu, cơ quan có thẩm
quyền chung, thành phố, quận, thành phố và quận,
hoặc tiểu khoản chính trị khác của tiểu bang.
(r) “Hệ thống nước công cộng” được định nghĩa
trong tiểu khoản (h) của Mục 116275 của Bộ Luật Y
Tế và An Toàn và có nghĩa là các nhà cung cấp nước
đô thị trong khu vực, thành phố và địa hạt, bao gồm
cả các nhà cung cấp nước tư nhân như được định
nghĩa trong Mục 10617.
(s) "Phục hồi" có nghĩa là việc cải thiện các cấu trúc
và cơ sở vật chất và, trong trường hợp các hệ thống
tự nhiên và các đặc điểm cảnh quan, bao gồm,
nhưng không giới hạn vào, các dự án để cải thiện
các quy trình thể chất và sinh thái, bao gồm, nhưng
không giới hạn vào, việc kiểm soát xói mòn; quản lý
phù sa; kiểm soát và loại bỏ các chủng loại xâm lấn;
đốt lửa theo quy định; làm giảm rủi ro chất cháy;
ngăn chặn các mối đe dọa đối với tài nguyên thiên
nhiên hiện có hoặc phục hồi; phục hồi đồng cỏ, đầm
lầy, dòng sông và suối; và cải tiến sinh cảnh thực vật
và động vật hoang dã khác để tăng giá trị hệ thống
tự nhiên của bất động sản. Các dự án phục hồi bao
gồm việc lập kế hoặch, giám sát và báo cáo cần thiết
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để bảo đảm thực hiện thành công cho các mục tiêu
của dự án.
(t) "Cộng đồng khó khăn nghiêm trọng" có nghĩa là
một cộng đồng có thu nhập trung bình của hộ gia
đình ít hơn 60 phần trăm của trung bình trên toàn
tiểu bang.
(u) “Chương Trình Cải Thiện Lưu Vực Sierra Nevada”
là một chương trình hợp tác, tích hợp, phối hợp để
khôi phục sức khỏe của lưu vực chính của California
bằng cách tăng tốc độ và quy mô phục hồi rừng
nhằm duy trì những lợi ích quan trọng mà vùng
Sierra Nevada cung cấp.
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(v) “Hội Đồngtiểu bang” có nghĩa là Hội Đồng Kiểm
Soát Tài Nguyên Nước của Tiểu Bang.
(w) "Luật Công Khố Phiếu Mang Nghĩa Vụ Chung
của Tiểu Bang" có nghĩa là Luật Công Khố Phiếu
Mang Nghĩa Vụ Chung của Tiểu Bang, Chương 4 (bắt
đầu từ Mục 16720) của Phần 3 Khoản 4 của Tiêu Đề
2 trong Bộ Luật Chính Quyền.
(x) “Nước mưa” được định nghĩa như trong Mục
10561.5.
(y) “Kế Hoạch Tài Nguyên Nước Mưa” được định
nghĩa như trong Phần 2.3 (bắt đầu từ Mục 10560)
của Khoản 6.
CHƯƠNG 4. TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
86003. (a) (1) Cơ Quan Tài Nguyên Thiên Nhiên sẽ
cung cấp cho một cuộc kiểm toán độc lập về chi phí
theo khoản này không ít hơn ba năm một lần.
(2) Vào hoặc trước ngày 10 Tháng Giêng, 2020, và
mỗi sáu tháng sau đó, Cơ Quan Tài Nguyên Thiên
Nhiên sẽ xuất bản trên trang mạng của mình một
báo cáo có chứa tất cả các thông tin sau liên quan
đến khoản này trong sáu tháng trước đó với thông
tin được tóm tắt bởi mục của khoản này:
(A) Trở ngại tài trợ.
(B) Tóm lược các dự án mới được tài trợ.
(C) Tóm lược các dự án đã hoàn thành.
(D) Thảo luận về tiến trình để đáp ứng các số liệu
thành công được thiết lập theo Mục 86157.
(E) Thảo luận về những thách thức chung của các cơ
quan tiểu bang và người nhận tài trợ trong việc thực
hiện các dự án.
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(F) Thảo luận về những thành tựu và thành công lớn
theo kinh nghiệm của các cơ quan tiểu bang và
người nhận tài trợ trong việc thực hiện các dự án.

(f) Bảo đảm phương tiện tiếp cận với nước uống
sạch sẽ, an toàn, đáng tin cậy và giá cả phải chăng
cho các cộng đồng tại California.

(3) Tiểu khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến
ngày 1 Tháng Giêng, 2028 và kể từ ngày đó không
còn hoạt động.

(g) Đáp ứng các tiêu chuẩn nước uống chính và phụ
hoặc loại bỏ các chất gây ô nhiễm được chính quyền
tiểu bang hoặc liên bang xác định để đáp ứng các
tiêu chuẩn nước uống chính hoặc phụ.

(b) Bộ Tài Chính hoặc Kiểm Soát Viên, hoặc Kiểm
Toán Viên Tiểu Bang California theo chỉ đạo của Cơ
Quan Lập Pháp, có thể tiến hành kiểm toán các
khoản chi của bất kỳ cơ quan tiểu bang nào nhận
được tài trợ theo đạo luật này.
(c) Cơ quan tiểu bang ban hành bất kỳ khoản tài trợ
nào do khoản này cho phép sẽ phải báo cáo đầy đủ
các khoản chi tiêu ngân quỹ từ nguồn tài trợ.
CHƯƠNG 5. CẢI THIỆN NGUỒN CUNG CẤP
NƯỚC vÀ PHẨM CHẤT NƯỚC
Điều 1.

Nước Uống An Toàn

86004. Tổng số tiền bảy trăm năm mươi triệu mỹ
kim ($750,000,000) được phân bổ từ quỹ cho hội
đồng tiểu bang để chi tiêu, trợ cấp và cho vay để cải
thiện phẩm chất nước hoặc giúp cung cấp nước
uống sạch, an toàn và đáng tin cậy cho tất cả người
dân California.
86005. Các dự án hội đủ điều kiện nhận tài trợ
theo điều này sẽ giúp cải thiện phẩm chất nước để
sử dụng có lợi. Mục đích của điều này là để:
(a) Giảm chất gây ô nhiễm trong nguồn cung cấp
nước uống bất kể nguồn nước hoặc ô nhiễm.
(b) Thẩm định và ưu tiên nguy cơ ô nhiễm nguồn
cung cấp nước uống.
(c) Giải quyết các nhu cầu quan trọng và tức thì của
các cộng đồng yếu thế, nông thôn, hoặc nhỏ mà
bị phải các nguồn cung cấp nước uống ô nhiễm hoặc
không đầy đủ, bao gồm, nhưng không giới hạn
vào, các dự án giải quyết tình trạng khẩn cấp về y tế
công cộng.
(d) Tận dụng các ngân quỹ về phẩm chất nước uống
và xử lý nước thải riêng tư, liên bang, tiểu bang và
địa phương khác.
(e) Cung cấp cho các cộng đồng yếu thế hạ tầng cơ
sở nước uống công cộng để cung cấp nguồn nước
uống sạch sẽ, an toàn và đáng tin cậy mà cộng đồng
có thể duy trì trong thời gian dài.
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86006. Các chất gây ô nhiễm có thể được giải
quyết bằng tài trợ theo điều này có thể bao gồm,
nhưng không giới hạn vào, chì, nitrates, perchlorate,
MTBE (metyl tertiary butyl ether), asenic, selen, crom
hexa, thủy ngân, PCE (perchloroethylene), TCE
(trichloroethylene), DCE (dichloroethene), DCA
(dichloroethane),
1,2,3-TCP
(trichloropropane),
carbon tetraclorua, 1,4-dioxane 1,4-dioxacyclohexan,
nitrosodimetylamin, bromua, sắt, manganese, tổng
chất rắn hòa tan, độ dẫn điện và uranium.
86007. (a) (1) Trong số ngân quỹ được Mục 86004
cho phép, năm trăm triệu mỹ kim ($500,000,000) sẽ
có sẵn để tài trợ và cho vay để cải thiện hạ tầng cơ
sở hệ thống nước công cộng và các hành động liên
quan để đáp ứng tiêu chuẩn nước uống an toàn, bảo
đảm nước uống có giá phải chăng, hoặc cả hai. Phải
ưu tiên cho các dự án cung cấp xử lý ô nhiễm hoặc
tiếp cận nguồn nước uống thay thế hoặc nguồn nước
cho các hệ thống nước cộng đồng nhỏ hoặc hệ thống
nước nhỏ của tiểu bang tại các cộng đồng bị thiệt
thòi mà nguồn nước uống bị suy giảm bởi hóa chất
và chất gây ô nhiễm nitrate và gây nguy hiểm cho
sức khỏe khác được hội đồng tiểu bang xác định.
Những người nhận đủ điều kiện phục vụ các cộng
đồng bị thiệt thòi và là các hệ thống nước công cộng
hoặc các cơ quan công cộng.
(2) Chi phí hợp lệ có thể bao gồm chi phí điều hành
và bảo trì ban đầu cho các hệ thống phục vụ các
cộng đồng bị thiệt thòi. Phải ưu tiên cho các dự án
cung cấp giải pháp chia sẻ cho nhiều cộng đồng, ít
nhất một trong số đó là cộng đồng bị thiệt thòi đang
thiếu thốn nước uống an toàn, giá cả phải chăng và
được phục vụ bởi một hệ thống nước cộng đồng nhỏ,
hệ thống nước nhỏ tiểu bang hoặc giếng tư nhân.
Hỗ trợ xây cất sẽ được giới hạn ở mức năm triệu mỹ
kim ($5,000,000) mỗi dự án, ngoại trừ việc hội đồng
tiểu bang có thể đặt giới hạn không quá hai mươi
triệu mỹ kim ($20,000,000) cho các dự án cung cấp
lợi ích khu vực hoặc được chia sẻ giữa nhiều thực
thể, bao gồm hợp nhất hai hoặc nhiều hệ thống
nước uống, ít nhất một trong số đó phải là một cộng
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đồng nhỏ yếu thế. Không quá 50 phần trăm của một
khoản trợ cấp có thể được trao trước chi phí thực tế.

(3) Thay thế hệ thống ống dẫn nước và khí cụ nước
uống có chất chì.

(3) Cho các mục đích của tiểu khoản này, “chi phí
hoạt động ban đầu và bảo trì", có nghĩa là những
chí phí ban đầu, hội đủ điều kiện và được hoàn trả
theo thỏa thuận tài trợ xây dựng phát sinh lên đến,
và bao gồm, nhưng không giới hạn vào, thử nghiệm
khởi động ban đầu của dự án được xây dựng để xem
như là dự án đã hoàn thành. Chi phí vận hành và
bảo trì ban đầu hội đủ điều kiện nhận tài trợ theo
mục này trong một gian đoạn không quá ba năm.

(4) Cung cấp nguồn nước uống thay thế tạm thời.

(b) Trong số ngân quỹ được mục này cho phép, tối
đa mười triệu mỹ kim ($10,000,000) sẽ có sẵn để tài
trợ cho các em học sinh có nước uống an toàn trong
chương trình cấp nước uống cho các trường học
theo Mục 116276 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn.
86008. Trong số ngân quỹ được Mục 86004 cho
phép, hai trăm năm mươi triệu mỹ kim
($250,000,000) sẽ có sẵn để gửi vào Quỹ Tài Trợ Cộng
Đồng Nhỏ trong Quỹ Luân Chuyển Kiểm Soát Ô
Nhiễm Nước của Tiểu Bang được thành lập theo Mục
13477.6 cho các khoản tài trợ và cho vay đối với các
dự án xử lý nước thải. Phải ưu tiên cho các dự án
phục vụ các cộng đồng bị thiệt thòi và các cộng đồng
hết sức khó khăn, và cho các dự án giải quyết các
mối nguy hiểm cho sức khỏe công cộng. Các dự án
có thể bao gồm, nhưng không giới hạn vào, các dự
án xác định, hoặch định, thiết kế và thực hiện các cơ
chế khu vực để củng cố hệ thống xử lý nước thải
hoặc cung cấp các kỹ thuật xử lý hợp lý.
86009. Trong số ngân quỹ được Mục 86004 cho
phép, tối đa sáu mươi triệu mỹ kim($60,000,000) sẽ
được cung cấp cho hạ tầng cơ sở nước uống hoặc cải
thiện nước thải, hoặc cả hai, trên bất động sản tư
nhân, hoặc cho nguồn cung cấp nước uống thay thế
tạm thời.
(a) Ngân quỹ có thể được sử dụng cho các mục
đích sau:
(1) Tiến hành kiểm tra phẩm chất nước từ các giếng
nước uống.
(2) Lắp đặt và thay thế các khoản, sửa chữa hoặc
thay thế các giếng riêng hoặc hệ thống thải nước tại
chỗ, đóng các giếng và hạ tầng hệ thống tự hoại
không dùng nữa, và cung cấp hạ tầng cơ sở cần thiết
để kết nối nhà ở với hệ thống nước công cộng hoặc
nước thải.

(b) Hội Đồngtiểu bang có thể thành lập một ngân
quỹ cho vay loại quay vòng để tạo điều kiện tài trợ
cho các hoạt động được phép theo mục này.
(c) Phải ưu tiên cho các dự án hỗ trợ chủ nhà có thu
nhập thấp, bao gồm chủ nhà di động và dân số dễ bị
tổn thương.
86010. (a) Đối với mục đích cấp ngân quỹ theo
điều này, phải có một phần chia sẻ cho chi phí địa
phương không ít hơn 50 phần trăm tổng chi phí của
dự án. Yêu cầu chia sẻ chi phí có thể được miễn hoặc
giảm cho các dự án trực tiếp làm lợi cho một cộng
đồng bị thiệt thòi hoặc khu vực suy sụp kinh tế.
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(b) Ít nhất 10 phần trăm của ngân quỹ có sẵn theo
điều này sẽ được phân bổ cho các dự án phục vụ các
cộng đồng bị thiệt thòi nghiêm trọng.
(c) Có tới 15 phần trăm của ngân quỹ có sẵn theo
điều này có thể được phân bổ để hỗ trợ kỹ thuật cho
các cộng đồng bị thiệt thòi. Hội Đồngtiểu bang sẽ
điều hành một chương trình hỗ trợ kỹ thuật đa
ngành cho các cộng đồng nhỏ và bị thiệt thòi mà có
thể bao gồm, nhưng không giới hạn vào, việc tiếp
cận và giáo dục, đánh giá nhu cầu, xem xét các
phương pháp thay thế để cung cấp cho cộng đồng
các dịch vụ nước uống hoặc nước thải an toàn, lựa
chọn và thiết kế dự án, huấn luyện hội đồng và nhà
điều hành, và hỗ trợ xây dựng năng lực kỹ thuật,
quản lý và tài chính khác cho các tiện ích phục vụ
cộng đồng bị thiệt thòi liên quan đến việc cung cấp
cho cộng đồng đó các dịch vụ nước uống hoặc nước
thải an toàn. Cơ quan cũng có thể ký hợp đồng
với một tổ chức bất vụ lợi, khu bảo tồn tài nguyên
hoặc cơ quan địa phương khác để cung cấp các dịch
vụ này.
Điều 2.

Tái Chế Nước và Khử Muối

86020. Tổng cộng bốn trăm triệu mỹ kim
($400,000,000) được phân bổ từ quỹ cho hội đồng
tiểu bang để cấp các khoản tài trợ và các khoản vay
cho các thực thể đủ điều kiện theo quy định tại tiểu
khoản (a) của Mục 86166 trên cơ sở cạnh tranh cho
các dự án tái chế nước thải. Các khoản trợ cấp theo
mục này có thể được thực hiện cho tất cả những điều
sau đây:
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(a) Các dự án tái chế nước, bao gồm, nhưng không
giới hạn vào, các cơ sở lọc, lưu trữ, vận chuyển, loại
bỏ nước muối, và phân phối cho các dự án tái chế
nước có thể uống và không thể uống được.
(b) Hạ tầng cơ sở phân phối chuyên dụng để phục
vụ dân cư, thương mại, nông nghiệp, môi trường
cho cá và động vật hoang dã, và các dự án công
nghiệp trang bị thêm cho người dùng để cho phép
sử dụng nước tái chế.
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(c) Các dự án thí điểm cho công nghệ tái sử dụng
nước có thể uống và loại bỏ chất gây ô nhiễm mới.
(d) Các dự án nước tái chế đa năng để cải thiện
phẩm chất nước.
(e) Các dự án nước tái chế đa năng để bảo vệ, bảo
tồn và khôi phục vùng đất ngập nước và môi trường
sống cho động vật hoang dã khác.
(f) Hỗ trợ kỹ thuật và trợ cấp lập văn bản liên quan
đến các dự án cụ thể cho các cộng đồng bị thiệt thòi
và các khu vực suy sụp kinh tế.
86021. Tổng cộng bốn trăm triệumỹ kim
($400,000,000) được phân bổ từ quỹ cho hội đồng
tiểu bang để cấp các khoản trợ cấp cho các thực thể
hội đủ điều kiện theo quy định tại tiểu khoản (a) của
Mục 86166 trên cơ sở cạnh tranh để khử mặn nước
lợ, và các dự án khử mặn nước lợ khác không trực
tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống, cửa
sông, vịnh ven biển, đầm phá ven biển, hoặc vùng
nước biển của California theo quy định của hội đồng
tiểu bang. Khoản trợ cấp theo mục này phải tuân thủ
các yêu cầu của mục này, và có thể được thực hiện
cho tất cả các điều sau:
(a) Các cơ sở lọc, lưu trữ, vận chuyển, và phân phối.
Các dự án có thể loại bỏ các chất ô nhiễm bên cạnh
muối, nhưng chủ yếu là để xây dựng và vận hành để
loại bỏ muối.
(b) Hạ tầng cơ sở phân phối để phục vụ dân cư,
thương mại, nông nghiệp, môi trường sống cho cá
và động vật hoang dã, và các dự án công nghiệp
trang bị thêm cho người dùng để cho phép sử dụng
nước khử muối.
(c) Các dự án loại bỏ muối đa năng để cải thiện
phẩm chất nước.
(d) Hỗ trợ kỹ thuật và trợ cấp lập văn bản liên quan
đến các dự án cụ thể cho các cộng đồng bị thiệt thòi
và các khu vực suy sụp kinh tế.
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(e) Các dự án loại bỏ muối đa năng cung cấp nước
cho đất ngập nước và môi trường sống của động vật
hoang dã khác.
(f) Hỗ trợ kỹ thuật và trợ cấp lập văn bản liên quan
đến các dự án cụ thể cho các cộng đồng bị thiệt thòi
và các khu vực suy sụp kinh tế.
86022. Không có khoản trợ cấp nào được thực hiện
theo điều này sẽ vượt quá 50 phần trăm chi phí của
dự án, nhưng yêu cầu này có thể được loại bỏ hoặc
giảm bớt cho phần dự án nào chủ yếu phục vụ các
cộng đồng bị thiệt thòi, khu vực suy sụp kinh tế hoặc
môi trường sống của động vật hoang dã.
86023. Các dự án được tài trợ theo điều này sẽ
được lựa chọn trên cơ sở cạnh tranh với ưu tiên dành
cho các tiêu chí sau:
(a) Cải thiện độ tin cậy của nguồn cung cấp nước.
(b) Phẩm chất nước và lợi ích hệ sinh thái liên quan
đến việc giảm sự phụ thuộc vào sự đa dạng từ Châu
Thổ hoặc từ các sông suối địa phương và các lợi ích
liên quan đến việc đạt được mục đích sử dụng có lợi
và mục tiêu phẩm chất nước ở các vùng nước tiếp
nhận của địa phương.
(c) Lợi ích sức khỏe cộng đồng từ việc cải thiện phẩm
chất nước uống hoặc nguồn cung cấp nước uống.
(d) Hiệu quả về chi phí, dựa trên lượng nước sản
xuất cho mỗi mỹ kim đầu tư và các tiêu chí hiệu quả
về chi phí khác được hội đồng tiểu bang thông qua.
(e) Hiệu quả năng lượng và giảm phát thải khí
nhà kính.
(f) Cải thiện nguồn nước hoặc phẩm chất nước
mang lại lợi ích cho các cộng đồng bị thiệt thòi.
(g) Bảo vệ và phục hồi môi trường sống của cá và
động vật hoang dã, cũng như cung cấp nguồn cung
cấp nước đáng tin cậy cho cá và động vật hoang dã.
Điều 3.

Bảo Tồn Nước

86030. Số tiền ba trăm triệu mỹ kim ($300,000,000)
được phân bổ từ quỹ tới Bộ cho các mục đích sau:
(a) Chương trình loại bỏ cỏ trên toàn tiểu bang.
(1) Chương trình sẽ cung cấp các ưu đãi tài chính
cho các chủ sở hữu bất động sản công cộng và tư
nhân để chuyển đổi cây cảnh dùng nước dẫn hoặc
nước tưới của họ sang trồng cây chịu hạn, bao gồm
các loại cây dùng ít nước thích hợp. Bộ sẽ quy định
số tiền tối đa mà mỗi người nộp đơn có thể nhận
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được, và sẽ cho phép các khoản ưu đãi lớn hơn cho
các chủ nhà có thu nhập thấp không có khả năng
tham gia vào chương trình chuyển đổi nước cảnh
quan. Không ít hơn 75 phần trăm số tiền được phân
bổ cho chương trình này sẽ được chi cho các chương
trình trợ cấp cho các chủ sở hữu nhà ở. Bộ sẽ trao
giải thưởng cho người nộp đơn là dân không thường
trú trên cơ sở hiệu quả chi phí liên quan đến nguồn
cung cấp nước. Mỗi khoản tài trợ phải giảm mức
tiêu thụ nước ít nhất 50 phần trăm so với mức sử
dụng nước hiện tại.
(2) Các dự án hiệu quả nhất về chi phí và những dự
án mang lại lợi ích môi trường lớn nhất dựa trên đầu
tư của tiểu bang sẽ được ưu tiên tài trợ cao nhất. Các
lợi ích môi trường sẽ bao gồm, nhưng không giới
hạn vào, việc trồng cây bản địa phương chịu hạn
thích hợp và các loại cây trồng khác, giảm sử dụng
nước tiêu hao và tăng lượng nước sẵn có cho các lợi
ích môi trường.
(3) Bộ sẽ không từ chối hoặc giảm bớt điều kiện để
cư dân cư trú trong các khu vực dịch vụ trước đây đã
cung cấp các chương trình giảm giá để loại bỏ bãi cỏ
miễn là cư dân đó không phải là người tham gia
chương trình.
(4) Bộ sẽ hợp tác với các thực thể đủ điều kiện theo
quy định tại tiểu khoản (a) của Mục 86166 và Ủy Ban
Tiện Ích Công Cộng để phát triển cơ chế trả nợ trên
hoá đơn để thanh toán cho phần của người tiêu
dùng trong dự án chuyển đổi cảnh quan.
(b) Phát hiện Nước Rỉ.
(1) Các khoản tài trợ cạnh tranh trên cơ sở phù hợp
với hệ thống nước công cộng để giảm nước rỉ trong
hệ thống phân phối nước của họ, loại bỏ nước rỉ
trong hệ thống nước của khách hàng nếu nhà điều
hành hệ thống nước xác định rằng phát hiện và loại
bỏ nước rỉ của khách hàng là một cách hiệu quả về
chi phí để cải thiện hệ thống cấp nước của nhà điều
hành và cung cấp một lợi ích công cộng, và cài đặt
thiết bị đo đạc để phát hiện nước rỉ tại các bất động
sản dân cư, thể chế và thương mại. Bộ sẽ ban
thưởng căn cứ vào hiệu quả chi phí liên quan đến
nguồn cung cấp nước. Các nhà điều hành hệ thống
nước nhận trợ cấp theo tiểu khoản này sẽ đặt ưu tiên
cao nhất cho các chương trình phát hiện nước rỉ và
loại bỏ nước thải trong các cộng đồng bị thiệt thòi và
các vùng bị suy sụp kinh tế.
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(2) Không có giải thưởng tài trợ nào vượt quá 50
phần trăm chi phí của dự án. Chia sẻ chi phí có thể
được giảm hoặc loại bỏ đối với một giải thưởng tài
trợ chủ yếu mang lại lợi ích cho chủ sở hữu nhà ở
trong một cộng đồng bị thiệt thòi hoặc một khu vực
suy sụp kinh tế.
(c) Thay thế bồn cầu vệ sinh. Các khoản tài trợ cạnh
tranh trên cơ sở đối xứng cho các hệ thống nước
công cộng hoặc các thực thể đủ điều kiện theo quy
định tại tiểu khoản (a) của Mục 86166 để thay thế
bồn cầu vệ sinh sử dụng hơn ba galông mỗi lần xả
nước bằng bồn cầu vệ sinh mới bảo tồn nước và xả
1.28 galông mỗi lần xả hoặc ít hơn. Bộ sẽ ban
thưởng căn cứ vào hiệu quả chi phí liên quan đến
nguồn cung cấp nước. Các thực thể nhận trợ cấp
theo tiểu khoản này sẽ đặt ưu tiên cao nhất cho các
chương trình thay thế bồn cầu vệ sinh trong các cộng
đồng bị thiệt thòi và các vùng bị suy sụp kinh tế.

3

(d) Đồng hồ đo nước. Lắp đặt đồng hồ đo nước ở
các cộng đồng bị thiệt thòi chưa có đồng hồ đo.
(e) Bảo Tồn nước để tiết kiệm năng lượng. Các
khoản tài trợ cạnh tranh trên cơ sở đối xứng cho các
hệ thống nước công cộng để thực hiện các dự án bảo
tồn nước nhằm thúc đẩy tiết kiệm năng lượng. Các
dự án này sẽ ghi lại việc giảm phát thải khí nhà kính
từ các chương trình bảo tồn nước. Bộ sẽ ban thưởng
dựa trên hiệu quả về chi phí đối với nguồn cung cấp
nước cũng như tiết kiệm năng lượng. Ưu tiên cao
nhất sẽ được dành cho các chương trình ở các cộng
đồng bị thiệt thòi và các khu vực suy sụp kinh tế.
(f) Trong việc xác định cách phân bổ các ngân quỹ
được phân bổ theo mục này, Bộ sẽ xác định những
kỹ thuật nào hiệu quả nhất về chi phí, tạo ra các lợi
ích môi trường lớn nhất, và mang lại lợi ích cao nhất
cho các cộng đồng bị thiệt thòi và các khu vực suy
sụp kinh tế.
(g) Bất kỳ thực thể nào nhận trợ cấp theo mục này
đều có thể sử dụng ngân quỹ trợ cấp để thành lập
một quỹ quay vòng mà từ đó thực thể có thể cho vay
để thực hiện các chương trình bảo tồn nước. Lãi suất
sẽ do thực thể này thiết lập, và thực thể này có thể
tính phí điều hành hợp lý để trả cùng với lãi suất của
khoản vay trong suốt thời gian vay. Các khoản thanh
toán cho các khoản vay được thực hiện theo chương
trình này sẽ được trả lại cho quỹ quay vòng để được
sử dụng cho các khoản vay bổ sung nhằm thực hiện
các chương trình bảo tồn nước. Các khoản cho vay
được thực hiện theo mục này có thể lên đến 15 năm,
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hoặc trong thời gian hữu ích của dự án bảo tồn
nước, tùy theo thời gian nào ngắn hơn.
86031. Tổng số mười lăm triệu mỹ kim
($15,000,000) được phân bổ từ quỹ cho Ủy Ban Bảo
Tồn và Phát Triển Tài Nguyên Năng Lượng của Tiểu
Bang cho Chương Trình Công Nghệ Năng Lượng
Nước để thúc đẩy việc triển khai các công nghệ tiết
kiệm nước và năng lượng tiên tiến và giúp tiếp tục
bảo tồn nước theo cách sống của California.

3

86032. (a) Mục đích của mục này là giúp cải thiện
dòng chảy trong các nhánh của Châu Thổ và thúc
đẩy việc chuyển giao nước nông nghiệp được bảo
tồn trong khi giảm thiểu tác động đến các chủ sở
hữu quyền lợi nước.
(b) Số tiền năm mươi triệu mỹ kim ($50,000,000)
được phân bổ từ quỹ cho Bộ để trợ cấp đối xứng cho
các cơ quan địa phương để góp phần vào việc xây
dựng và thực hiện các dự án bảo tồn nước nông
nghiệp và trợ cấp theo Mục 79158.
(c) Cho các mục đích phê duyệt một khoản trợ cấp
theo mục này, Bộ sẽ xác định xem liệu sẽ có một
khoản tiết kiệm ròng về nước như là kết quả của mỗi
dự án được đề xuất và liệu dự án đó có hiệu quả về
mặt chi phí và kỹ thuật hay không.
(d) Một dự án theo mục này sẽ không nhận được
hơn năm triệu mỹ kim ($5,000,000) trong số tiền trợ
cấp từ Bộ.
(e) Bộ sẽ ưu tiên cho các dự án có hiệu quả về chi
phí và kỹ thuật cao nhất.
(f) Phải ưu tiên cho các trợ cấp dẫn đến các khoản
tiết kiệm nước được sử dụng để cải thiện phẩm chất
của cá và động vật hoang dã thông qua các dòng
chảy tăng trong các nhánh của Châu Thổ. Các khoản
tài trợ cải thiện hiệu quả cho khu thủy cục với mục
đích sử dụng và chuyển giao khác cũng đủ điều kiện
nhận tài trợ.
(g) Không có dự án nào có thể gây ra tác động bất
lợi cho cá hoặc động vật hoang dã mà không giảm
nhẹ những tác động dưới mức ý nghĩa. Chi phí giảm
thiểu có thể được bao gồm trong ngân quỹ tài trợ.
Điều 4.

Quản Lý Lũ Lụt Để Cải Thiện Nguồn
Cung Cấp Nước

86040. (a) Tổng số tiền hai trăm triệu mỹ kim
($200,000,000) được phân bổ từ quỹ cho Hội Đồng
Bảo Vệ Lũ Lụt Central Valley để:
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(1) Mở rộng và tăng cường môi trường của các
tuyến đường lũ và đường vòng hiện hữu trong phạm
vi thẩm quyền của Hội Đồng Bảo Vệ Lũ Lụt Central
Valley, bao gồm cả việc cung cấp các cơ hội giải trí.
(2) Cải thiện các cơ sở kiểm soát lũ lụt và tăng cường
môi trường trong phạm vi thẩm quyền của Hội Đồng
Bảo Vệ Lũ Lụt Central Valley.
(b) Để đủ điều kiện nhận tài trợ theo mục này, một
dự án phải giảm rủi ro lũ lụt, giảm trách nhiệm pháp
lý, hoặc giảm trách nhiệm bảo trì cho các cơ quan
tiểu bang hoặc các địa hạt kiểm soát lũ lụt địa
phương, hoặc cả hai.
(c) Hội Đồng Bảo Vệ Lũ Lụt Central Valley sẽ ưu
tiên cho:
(1) Những dự án chủ yếu mang lại lợi ích cho các
cộng đồng bị thiệt thòi hoặc các khu vực suy sụp
kinh tế.
(2) Các dự án đa năng được thiết kế để giảm nguy
cơ lũ lụt và tăng cường môi trường sống của cá và
động vật hoang dã bằng cách cho phép các con sông
và vùng đồng bằng ngập nước hoạt động tự nhiên
hơn. Các dự án này tạo ra các lợi ích công cộng bổ
sung chẳng hạn như bảo vệ các nông trại và trang
trại, cải thiện phẩm chất nước, tăng cường nạp nước
ngầm, và cung cấp các cơ hội giải trí công cộng.
(3) Những dự án đó bao gồm các quỹ đối xứng, bao
gồm, nhưng không giới hạn vào, các quỹ đối xứng từ
các cơ quan tiểu bang khác. Các yêu cầu về quỹ đối
xứng có thể được giảm bớt hoặc loại bỏ trong phạm
vi dự án trực tiếp mang lại lợi ích cho các cộng đồng
bị thiệt thòi hoặc các khu vực suy sụp kinh tế.
(d) Ban Bảo vệ Lũ lụt Central Valley có thể cấp các
khoản trợ cấp cho các thực thể đủ điều kiện như
được định nghĩa trong tiểu khoản (a) của Mục 86166
để thực hiện phần này.
(e) Hội Đồng Bảo Vệ Lũ Lụt Central Valley có thể sử
dụng tới một triệu mỹ kim ($1,000,000) của các quỹ
này để xây dựng một giấy phép có lập trình cho
phép khôi phục môi trường sống và các dự án khôi
phục vùng ngập lũ liên quan với mục đích chính là
phục hồi và đáp ứng các tiêu chí được mô tả trong
các tiểu khoản (a) và (b).
(f) Số tiền được phân bổ trong tiểu khoản (a), năm
mươi triệu mỹ kim ($50,000,000) sẽ được trao cho
các khoản trợ cấp đối xứng cho các cơ quan công
cộng để xây dựng những cải thiện kiểm soát lũ lụt
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cho các đập hiện hữu trên các con sông ở Thung
lũng Sacramento để phòng ngừa lũ lụt cho các khu
vực đô thị. Nếu các ngân quỹ này không được trao
cho mục đích này trước ngày 1 Tháng Giêng, 2032,
chúng có thể được sử dụng cho các mục đích khác
của mục này.
86041. (a) Số tiền một trăm triệu mỹ kim
($100,000,000) được phân bổ từ quỹ cho Bộ để trợ
cấp cho các cơ quan địa phương trên cơ sở 50 phần
trăm đối xứng để sửa chữa hoặc mở lại các hồ chứa
nước nhằm cung cấp kiểm soát lũ lụt như là mục
đích chính hoặc là tác động gián tiếp của hoạt động.
Cá nhân được tài trợ phải chứng minh rằng việc sửa
chữa hoặc mở lại được đề xuất sẽ làm tăng lượng
nước được lưu trữ trong các hồ chứa có thể được sử
dụng để mang lại lợi ích. Không ngân quỹ nào được
phân bổ theo mục này sẽ được sử dụng để nâng cao
chiều cao của bất kỳ đập nào. Các dự án sửa đổi đập
tràn không làm tăng chiều cao đỉnh của đập đều đủ
điều kiện nhận các khoản tài trợ.
(b) (1) Để đủ điều kiện nhận tài trợ theo mục này,
một dự án phải tăng đáng kể các cơ hội giải trí, như
đường mòn dọc theo kênh sông và cải thiện ròng
đáng kể đối với môi trường sống của cá và động vật
hoang dã trong và tiếp giáp với hạ lưu sông của hồ
chứa và, trong giới hạn tương thích với hoạt động
của hồ chứa an toàn, trong phạm vi của hồ chứa. Ít
nhất 10 phần trăm chi phí dự án sẽ được phân bổ
cho các mục đích giải trí và môi trường sống này.
Ngân quỹ để thực hiện các mục đích này sẽ được Bộ
phân bổ trực tiếp cho một cơ quan bảo tồn của tiểu
bang nếu có một cơ quan bảo tồn có thẩm quyền đối
với khu vực của dự án. Nếu không có cơ quan bảo
tồn, Chương Trình Giang Lộ California của Cơ Quan
Tài Nguyên Thiên Nhiên sẽ ký hợp đồng với một thực
thể đủ điều kiện theo quy định tại tiểu khoản (a) của
Mục 86166 để thực hiện các mục đích này. Cơ quan
vận hành hồ chứa nào đang được sửa chữa hoặc tái
hoạt động sẽ phê duyệt các yếu tố giải trí và sinh
cảnh của dự án và không tính bất kỳ khoản phí nào
cho việc xem xét, kiểm tra kế hoặch, giấy phép, thanh
tra, hoặc bất kỳ chi phí liên quan nào khác liên quan
đến dự án, và sẽ cung cấp vận hành và duy trì vĩnh
viễn toàn bộ dự án, bao gồm cả môi trường sống và
các yếu tố giải trí. Các dự án có thể bao gồm các
khoản tài trợ cho các thực thể đủ điều kiện như được
định nghĩa trong tiểu khoản (a) của Mục 86166 để
thực hiện đoạn này.
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(2) Tất cả các chi phí liên quan đến các yêu cầu của
tiểu đoạn này có thể được thanh toán bằng ngân
quỹ do mục này cung cấp cho các cơ quan địa
phương, và không cần phải được cơ quan này tài trợ
đối xứng.
(c) Các khoản tài trợ được thực hiện theo mục này
có thể cho các mục đích cải tạo địa chấn.
(d) Không có khoản tài trợ nào được thực hiện theo
mục này phải bảo trì hồ chứa hoặc loại bỏ trầm tích
từ hồ chứa hoặc thượng nguồn của hồ chứa, trừ khi
cần thiết để hoàn thành các dự án được theo tiểu
khoản (a), (b) và (c) cho phép.
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(e) Người nộp đơn sẽ xác nhận rằng các dự án được
trả bằng ngân quỹ theo quy định của mục này sẽ
được vận hành và duy trì vĩnh viễn.
(f) Ưu tiên hàng đầu sẽ được trao cho các dự án có
lợi cho các cộng đồng bị thiệt thòi.
(g) Các dự án hỗ trợ việc tái hoạt động các hồ chứa
đủ điều kiện sẽ tăng nguồn cung cấp nước để sử
dụng có lợi thông qua việc mua và lắp đặt thiết bị đo
nước, thu mua các hệ thống thông tin, và sử dụng
công nghệ và dữ liệu để cải thiện việc quản lý
hồ chứa.
(h) (1) Một cơ quan công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc
tổ chức bất vụ lợi tại địa phương nhận được tài trợ
theo điều này để tạo ra các cơ sở giải trí hoặc môi
trường sống hoang dã có thể sử dụng tới 20 phần
trăm ngân quỹ đó để lập một tín quỹ được sử dụng
riêng nhằm giúp chi trả cho việc duy trì và giám sát
các cơ sở giải trí hoặc môi trường sống hoang dã.
(2) Một cơ quan công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ
chức bất vụ lợi tại địa phương thủ đắc quyền lợi về
đất đai, cơ sở giải trí hoặc môi trường sống hoang
dã bằng tiền từ điều này và chuyển giao quyền lợi về
đất đai, cơ sở giải trí hoặc môi trường sống động vật
hoang dã đó cho một cơ quan công cộng, bộ lạc Da
Đỏ hoặc tổ chức bất vụ lợi khác cũng sẽ chuyển giao
quyền sở hữu tín quỹ đã được thành lập để duy trì
quyền lợi về đất đai, cơ sở giải trí, hoặc môi trường
sống của động vật hoang dã đó.
(3) Tiểu khoản này không áp dụng cho các cơ quan
tiểu bang.
(4) Nếu cơ quan công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ
chức bất vụ lợi tại địa phương không thành lập một
tín quỹ theo tiểu khoản này, thì cơ quan, bộ lạc hoặc
tổ chức đó phải xác nhận với cơ quan tiểu bang cấp
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ngân quỹ này rằng họ có thể duy trì đất đai, cơ sở
giải trí hoặc môi trường sống hoang dã sẽ được thủ
đắc hoặc phát triển từ các quỹ khác có sẵn cho cơ
quan, bộ lạc hoặc tổ chức đó.
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(5) Nếu quyền lợi về đất đai, cơ sở giải trí hoặc môi
trường sống hoang dã bị lên án hoặc nếu cơ quan
công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ chức bất vụ lợi tại
địa phương xác định rằng quyền lợi về đất đai, cơ sở
giải trí hoặc môi trường sống hoang dã đó không
thể hoàn thành các mục đích khiến tiền từ điều này
đã được chi tiêu, thì tín quỹ và bất kỳ khoản lãi nào
chưa được chi dụng được phân bổ cho cơ quan cung
cấp tiền. Các ngân quỹ trả lại cho cơ quan chỉ có thể
sử dụng cho những dự án theo mục này.
(i) Bộ sẽ ưu tiên cho các dự án điều phối việc tái
hoạt động hồ chứa bằng cách cung cấp nước để nạp
nước ngầm thông qua sử dụng kết hợp hoặc các dự
án tích hợp nước bề mặt/nước ngầm khác.
86042. Tổng cộng hai trăm triệu mỹ kim
($200,000,000) được phân bổ từ quỹ cho Cơ Quan
Phục Hồi Vịnh San Francisco để cung cấp các khoản
tài trợ đối xứng để quản lý lũ lụt, phục hồi đất ngập
nước và các dự án khác phù hợp với Điều 2 (bắt đầu
từ Mục 66704.5) Chương 5 của Tiêu Đề 7.25 trong Bộ
Luật Chính Quyền. Cho các mục đích của phần này,
các quỹ đối xứng có thể bao gồm ngân quỹ được
cung cấp bởi chính quyền địa phương, chính quyền
khu vực, chính quyền liên bang, các bên tư nhân,
hoặc các quỹ khác do Cơ Quan Phục Hồi Vịnh
San Francisco vận động được. Không có khoản tài
trợ nào vượt quá 50 phần trăm chi phí của dự án.
86043. (a) (1) Một cơ quan công cộng, bộ lạc Da
Đỏ hoặc tổ chức bất vụ lợi tại địa phương nhận được
tài trợ theo điều này để thủ đắc quyền lợi về đất đai
có thể sử dụng lên đến 20 phần trăm ngân quỹ đó để
thành lập một tín quỹ được sử dụng để giúp duy trì
và giám sát quyền lợi về đất đai.
(2) Một cơ quan công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ
chức bất vụ lợi tại địa phương thủ đắc một quyền lợi
về đất đai bằng tiền từ điều này và chuyển giao
quyền lợi về đất đai đó cho một cơ quan công cộng,
bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ chức bất vụ lợi khác cũng sẽ
chuyển giao quyền sở hữu tín quỹ được thành lập để
duy trì quyền lợi về đất đai đó.
(3) Tiểu khoản này không áp dụng cho các cơ quan
tiểu bang.
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(b) Nếu cơ quan công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ
chức bất vụ lợi tại địa phương không thành lập một
tín quỹ theo tiểu khoản (a), thì cơ quan, bộ lạc hoặc
tổ chức đó phải xác nhận với cơ quan tiểu bang cấp
ngân quỹ này rằng họ có thể duy trì đất đai sẽ được
thủ đắc từ các quỹ khác có sẵn cho cơ quan, bộ lạc
hoặc tổ chức đó.
(c) Nếu quyền lợi về đất đai bị lên án hoặc nếu cơ
quan công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ chức bất vụ
lợi tại địa phương xác định rằng quyền lợi về đất
đai đó không thể hoàn thành các mục đích khiến tiền
từ điều này đã được chi tiêu, thì tín quỹ và bất kỳ
khoản lãi nào chưa được chi dụng được phân bổ cho
cơ quan cung cấp tiền. Các ngân quỹ trả lại cho cơ
quan chỉ có thể sử dụng cho những dự án theo
chương này.
Điều khoản 5. Tài Trợ cho Việc Đo Lường và
Thông Tin về Nước
86048. Tổng số sáu mươi triệu mỹ kim
($60,000,000) được phân bổ từ quỹ cho các hệ thống
đo lường và thông tin về nước, như sau:
(a) Tổng số hai mươi triệu mỹ kim ($20,000,000)
được phân bổ cho Bộ để phát triển các phương pháp
và lắp đặt thiết bị đo nước để cải thiện ước tính cân
bằng nước, ngân sách nước, chuyển hướng và sử
dụng nước để hỗ trợ cho việc phân bổ nước, quản lý
hạn hán, quản lý nước ngầm, quản lý phẩm chất
nước và quyền lợi về nước.
(b) Tổng số mười triệu mỹ kim ($10,000,000) được
phân bổ cho hội đồng tiểu bang để phát triển các hệ
thống thông tin, công nghệ, và dữ liệu để cải thiện
khả năng quản lý quyền lợi nước của hội đồng tiểu
bang. Các hệ thống này sẽ bao gồm, nhưng không
giới hạn vào, việc số hoá và cung cấp 10 triệu trang
hồ sơ văn bản về quyền lợi nước trong phạm vi hội
đồng tiểu bang và trong các kho lưu trữ khác và việc
tạo ra một kho lưu trữ kỹ thuật số để phân chia và sử
dụng dữ liệu nước.
(c) Tổng số mười triệu mỹ kim ($10,000,000) được
phân bổ cho Quỹ Điều Hành Dữ Liệu Nước, được
thiết lập theo Mục 12420, được Bộ sử dụng để tham
vấn với hội đồng tiểu bang cho các mục đích làm cho
thông tin về nước của California có thể tương thích,
phù hợp với Phần 4.9 (bắt đầu từ Mục 12400) của
Khoản 6.
(d) Tổng số hai mươi triệu mỹ kim ($20,000,000)
được phân bổ như sau:
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(1) Năm triệu mỹ kim ($5,000,000) được phân bổ
cho Đại Học California cho Nghiên Cứu Tiên Khởi về
Tính Bền Vững và An Ninh Nước tại nhiều khuôn viên
đại học để phát triển các yếu tố cốt lõi của hệ thống
thông tin tài nguyên nước, hợp tác với Bộ và hội
đồng tiểu bang.
(2) Năm triệu mỹ kim ($5,000,000) được phân bổ
cho Viện Nước California tại Đại Học Tiểu Bang
California, Fresno để thực hiện nghiên cứu dẫn đến
việc cải thiện và bảo tồn nguồn cung cấp nước và cải
thiện phẩm chất nước ở California.
(3) Năm triệu mỹ kim ($5,000,000) được phân bổ
cho Trung Tâm Huấn Luyện và Nghiên Cứu Thủy Lợi
tại Đại Học Bách Khoa Tiểu Bang California, San Luis
Obispo để thực hiện nghiên cứu dẫn đến việc cải
thiện và bảo tồn nguồn cung cấp nước và cải thiện
phẩm chất nước ở California.
(4) Năm triệu mỹ kim ($5,000,000) được phân bổ
cho Phòng Chương Trình Nước tại Đại Học Tiểu Bang
California, Sacramento để thực hiện nghiên cứu dẫn
đến việc cải thiện và bảo tồn nguồn cung cấp nước
và cải thiện phẩm chất nước ở California.
(5) Các viện giáo dục đại học nhận ngân quỹ theo
tiểu khoản này sẽ làm việc cùng nhau để bảo đảm
rằng những nỗ lực của họ không xung đột hoặc
trùng lặp, nhưng bổ sung cho nhau.
Điều 6.

Giữ Lại và Sử Dụng Nước Thải Đô Thị và
Nước Mưa

86050. (a) Tổng số bốn trăm triệu mỹ kim
($400,000,000) được phân bổ từ quỹ cho hội đồng
tiểu bang cho các dự án để giữ lại và sử dụng nước
thoát trong thời tiết khô hạn và nước mưa đô thị. Tất
cả các khoản trợ cấp được hội đồng tiểu bang thực
hiện theo mục này cho các dự án xây dựng phải là
các quận hoặc thành phố, thành phố và quận, hoặc
một cơ quan quyền hạn chung bao gồm một thành
phố, quận, hoặc thành phố và quận với trách nhiệm
kiểm soát hoặc quản lý lũ lụt. Hội Đồngtiểu bang có
thể chi tối đa năm mươi triệu mỹ kim ($50,000,000)
để tài trợ cho các thực thể đủ điều kiện theo quy định
tại tiểu khoản (a) của Mục 86166 để xây dựng các kế
hoặch tài nguyên nước mưa. Ngân quỹ có sẵn theo
mục này sẽ được phân bổ cho các dự án phục vụ và
cung cấp một lợi ích trực tiếp cho các cộng đồng bị
thiệt thòi và thiệt thòi nghiêm trọng. Hội Đồngtiểu
bang có thể sử dụng ngân quỹ này để tài trợ về
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hỗ trợ kỹ thuật và tiếp cận với các cộng đồng bị
thiệt thòi.
(b) Tổng số ba mươi triệu mỹ kim ($30,000,000)
được phân bổ từ quỹ cho Cơ Quan Bảo Tồn Tahoe
California cho các dự án để giữ lại và sử dụng nước
thoát trong thời tiết khô hạn và nước mưa chảy tràn
trong Lưu Vực Hồ Tahoe theo Tiêu Đề 7.42 (bắt đầu
từ Mục 66905) của Bộ Luật Chính Quyền.
(c) Tổng số bốn mươi triệu mỹ kim ($40,000,000)
được phân bổ từ quỹ cho Cơ Quan Bảo Tồn Dãy Núi
Santa Monica cho các dự án để giữ lại và sử dụng
nước thoát trong thời tiết khô hạn và nước mưa chảy
tràn theo Khoản 23 (bắt đầu từ Mục 33000) của Bộ
Luật Tài Nguyên Công Cộng trong khu vực được định
nghĩa ở đoạn (2) tiểu khoản (d) của Mục 86080.
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(d) Tổng số bốn mươi triệu mỹ kim ($40,000,000)
được phân bổ từ quỹ cho Cơ Quan Bảo Tồn Sông Núi
San Gabriel và Lower Los Angeles cho các dự án để
giữ lại và sử dụng nước thoát trong thời tiết khô hạn
và nước mưa chảy tràn theo Khoản 22.8 (bắt đầu từ
Mục 32600) của Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng.
(e) Tổng số bốn mươi triệu mỹ kim ($40,000,000)
được phân bổ từ quỹ cho Cơ Quan Bảo Tồn Vùng
Duyên Hải Tiểu Bang cho các dự án để giữ lại và sử
dụng nước thoát trong thời tiết khô hạn và nước
mưa chảy tràn theo Khoản 21 (bắt đầu từ Mục
31000) của Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng.
(f) Ngân quỹ chi tiêu theo mục này sẽ được sử dụng
cho các khoản tài trợ cạnh tranh cho các dự án để
phát triển, thực hiện hoặc cải thiện các dự án đa
năng được xác định và đặt ưu tiên trong các kế
hoặch tài nguyên nước mưa phù hợp với Phần 2.3
(bắt đầu từ Mục 10560) của Khoản 6, vì phần đó có
thể được tu chính, và sẽ bao gồm càng nhiều càng
tốt các lợi ích sau đây: giữ lại và xử lý nước mưa
hoặc nước thoát trong thời tiết khô hạn để sử dụng
có lợi; loại bỏ các chất ô nhiễm từ nước thoát được
giữ lại và xử lý; tạo ra hoặc phục hồi môi trường
sống hoặc đất công viên để giữ lại và xử lý nước mưa
hoặc nước thoát trong thời tiết khô hạn để sử dụng
có lợi bằng cách sử dụng các biện pháp quản lý tốt
nhất để cải thiện phẩm chất môi trường; loại bỏ các
chất ô nhiễm từ nước thoát được giữ lại và xử lý; tạo
ra hoặc phục hồi môi trường sống hoặc đất công
viên; lưu trữ, lọc hoặc sử dụng nước thoát được giữ
lại và xử lý để tăng thêm nguồn cung cấp nước địa
phương; tạo ra hoặc phục hồi môi trường sống bản
địa, những con đường mòn, đất công viên, hoặc đất
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trống tự nhiên khác; giảm các tụ điểm nhiệt đô thị;
và cung cấp các cơ hội giải trí công cộng khác. Các
dự án bao gồm các vùng đất ngập nước và môi
trường sống tự nhiên hoặc các yếu tố dự án được
thiết kế để bắt chước hoặc khôi phục các chức năng
đầu nguồn tự nhiên sẽ được ưu tiên cao nhất.
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(g) Trong số tiền được phân bổ theo tiểu khoản (a),
ít nhất bốn mươi triệu mỹ kim ($40,000,000) sẽ dành
cho các dự án làm giảm dòng rác và các chất gây ô
nhiễm khác: (1) vào Khu Bảo Tồn Nghiên Cứu Giang
Khẩu Toàn Quốc, vào các bãi biển hoặc vào các vùng
nước duyên hải gần bờ ở Quận San Diego hoặc (2)
vào Vịnh San Diego. Phải ưu tiên cho các dự án làm
giảm lưu lượng rác thải hoặc các chất gây ô nhiễm
khác thành một hoặc nhiều đơn vị thuộc hệ thống
công viên tiểu bang.
86051. (a) Mỗi cơ quan tiểu bang nhận ngân quỹ
theo điều này phải chia sẽ ít nhất 50 phần trăm chi
phí tài trợ của nơi nhận trợ cấp, nhưng có thể loại bỏ
hoặc giảm bớt các yêu cầu tài trợ đối xứng cho phần
đó của dự án chủ yếu mang lại lợi ích cho các cộng
đồng bị thiệt thòi hoặc khu vực suy sụp kinh tế.
(b) Các dự án được tài trợ bởi mục này phải tuân
thủ các chính sách hoặc quy định về phẩm chất nước
được thông qua bởi hội đồng tiểu bang hoặc hội
đồng kiểm soát phẩm chất nước khu vực với thẩm
quyền đối với dự án.
(c) Chi phí của dự án có thể bao gồm các công cụ
phát triển và hỗ trợ quyết định, thu thập dữ liệu, và
phân tích dữ liệu về hệ thống thông tin địa lý để xác
định và đánh giá lợi ích và chi phí của các dự án lưu
giữ và tái sử dụng nước mưa tiềm năng.
(d) Phải ưu tiên cho các dự án chuyển hướng nước
mưa hoặc nước thoát trong thời tiết khô hạn từ cống
hoặc kênh thoát nước mưa và đưa nước vào sử dụng
có lợi.
(e) Các cơ quan nhận ngân quỹ theo mục này sẽ đặt
ưu tiên cao cho các dự án mang lại lợi ích cho các
cộng đồng bị thiệt thòi. Mỗi cơ quan nhận ngân quỹ
theo điều này sẽ phân bổ ít nhất 35 phần trăm ngân
quỹ họ nhận được cho các dự án làm lợi cho các
cộng đồng bị thiệt thòi.
(f) Khi thực hiện điều này, mỗi cơ quan nhận quỹ
theo điều này sẽ tham khảo với Cơ Quan Tài Nguyên
Thiên Nhiên về việc tích hợp và đặt ưu tiên về môi
trường sống, công viên, đất trống, giải trí, và các yếu
tố sử dụng công cộng của các dự án lưu giữ và tái sử
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dụng nước mưa và nước thoát trong thời tiết khô
hạn. và sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ Cơ Quan Tài Nguyên
Thiên Nhiên trong việc xem xét và chấm điểm cho
các dự án được đề xuất.
(g) Các dự án có thể ngăn chặn nước mưa và nước
thoát trong thời tiết khô hạn chảy vào cống hoặc
kênh thoát nước.
86052. Các thực thể được quy định trong tiểu
khoản (a) của Mục 86166 đủ điều kiện để nhận ngân
quỹ theo tiểu khoản (b), (c), (d) và (e) của Mục 86050.
86053. Ngân quỹ được phân bổ theo điều này có
thể được phân bổ cho người nộp đơn đủ điều kiện
cho một hoặc nhiều dự án quy mô nhỏ phù hợp với
Chương 6.5 (bắt đầu từ Mục 1650) Khoản 2 của Bộ
Luật Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã, bất kể chương
đó vẫn còn có hiệu lực hay không.
Điều 7.

Tích Hợp Quản Lý Nước Khu Vực

86054. Tổng số năm triệu mỹ kim ($5,000,000)
được phân bổ cho bộ để hỗ trợ tài trợ trực tiếp cho
các nhóm quản lý nước khu vực được Tích Hợp Quản
Lý Nước Khu Vực (Integrated Regional Water
Management, IRWM) đã được phê duyệt cho các
mục đích duy trì các nỗ lực lập kế hoặch và thực hiện
IRWM đang diễn ra, do đó duy trì đầu tư đáng kể
được thực hiện thông qua IRWM cho sự hợp tác khu
vực về quản lý nước.
CHƯƠNG 6.

CẢI THIỆN LƯU VỰC, ĐẤT VÀ THỦY SẢN

Điều 1. Cải Thiện Lưu Vực để Nâng Cao Nguồn
Cung Cấp Nước và Phẩm Chất Nước
86080. Tổng số hai tỷ ba trăm năm mươi lăm
triệu mỹ kim ($2,355,000,000) được phân bổ từ quỹ
để bảo vệ, phục hồi và cải thiện sức khỏe của đất đai
lưu vực, bao gồm đất rừng (bao gồm gỗ sồi, gỗ đỏ,
và tùng khổng lồ), đồng cỏ, đầm lầy, bụi rậm, môi
trường sống ven sông và các vùng đất lưu vực khác,
bao gồm cả đất đai thuộc sở hữu của Hoa Kỳ, để
bảo vệ và cải thiện nguồn nước và phẩm chất
nước, cải thiện sức khỏe rừng, giảm nguy cơ hỏa
hoạn phù hợp với khoa học sẵn có tốt nhất, giảm
thiểu ảnh hưởng của nạn cháy rừng đối với phẩm
chất và nguồn cung cấp nước, tăng cường phòng
ngừa lũ lụt, cải tạo tầng chứa nước hoặc bảo vệ hay
phục hồi nguồn lợi thủy sản. Không có khoản tài trợ
nào được thực hiện theo mục này phải bảo trì hồ
chứa hoặc loại bỏ trầm tích từ hồ chứa hoặc thượng
nguồn của hồ chứa, trừ khi cần thiết cho nghiên cứu
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thực địa theo tiểu khoản (a). Ngân quỹ sẽ được phân
bổ như sau:
(a) Hai trăm triệu mỹ kim ($200,000,000) cho Cơ
Quan Bảo Tồn Sierra Nevada để bảo vệ, phục hồi và
cải thiện lưu vực Sierra Nevada, theo Khoản 23.3
(bắt đầu từ Mục 33300) của Bộ Luật Tài Nguyên
Công Cộng và bao gồm các mục đích được nêu trong
Mục 33320 của Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng. Ngân
quỹ cũng sẽ được chi cho việc thực hiện và theo đuổi
các mục tiêu và mục đích của Chương Trình Cải Thiện
Lưu Vực Sierra Nevada. Các dự án đủ điều kiện được
tài trợ theo Chương Trình Cải Thiện Lưu Vực Sierra
Nevada có thể bao gồm việc nghiên cứu và giám sát
để đo lường tác động của công tác khôi phục rừng
đối với nguồn cung cấp nước, khí hậu và các lợi ích
khác, bao gồm phẩm chất không khí dài hạn, phẩm
chất và số lượng nước, khí thải nhà kính, lưu trữ cácbon, môi trường sống, sử dụng giải trí và sức sống
cộng đồng. Các dự án được tài trợ theo Chương Trình
Cải Thiện Lưu Vực Sierra Nevada sẽ dựa trên nền
khoa học sẵn có tốt nhất liên quan đến phục hồi
rừng và phải được thực hiện để cải thiện nguồn cung
cấp và phẩm chất nước, bảo vệ và khôi phục các giá
trị sinh thái, và thúc đẩy các tình tràng rừng có khả
năng chống cháy rừng, biến đổi khí hậu và các rối
loạn khác. Cơ Quan Bảo Tồn Sierra Nevada có thể trợ
cấp cho các cơ quan liên bang nếu họ xác định các
khoản tài trợ như vậy là cách hiệu quả nhất để thực
hiện mục đích của khoản này trên các vùng đất được
liên bang quản lý.
(b) Sáu mươi triệu mỹ kim ($60,000,000) cho Cơ
Quan Bảo Tồn California Tahoe để bảo vệ và phục
hồi các lưu vực của Hồ Tahoe, theo Tiêu Đề 7.42 (bắt
đầu từ Mục 66905) của Bộ Luật Chính Quyền. Ngân
quỹ sẽ được chi tiêu cho việc thực hiện và theo đuổi
các mục tiêu và mục đích của Chương Trình Cải Thiện
Môi Trường Hồ Tahoe, theo Điều 6 (bắt đầu từ Mục
5096.351) Chương 1.692 của Khoản 5 trong Bộ Luật
Tài Nguyên Công Cộng.
(c) Một trăm triệu mỹ kim ($100,000,000) cho
Chương Trình Bảo Tồn Vùng Vịnh San Francisco của
Cơ Quan Bảo Tồn Duyên Hải Tiểu Bang để bảo vệ và
phục hồi các lưu vực sông của Khu vực Vịnh San
Francisco, theo Chương 4.5 (bắt đầu từ Mục 31160)
của Khoản 21 trong Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng.
(d) Một trăm tám mươi triệu mỹ kim ($180,000,000)
để bảo vệ và phục hồi các lưu vực sông của các Quận
Los Angeles, Orange, và Ventura như sau đây:
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(1) Sáu mươi triệu mỹ kim ($60,000,000) cho Cơ
Quan Bảo Tồn Sông Núi San Gabriel và Lower Los
Angeles để bảo vệ và phục hồi các lưu vực Sông San
Gabriel và Lower Los Angeles theo Khoản 22.8
(bắt đầu từ Mục 32600) của Bộ Luật Tài Nguyên
Công Cộng.
(2) Sáu mươi triệu mỹ kim ($60,000,000) cho Cơ
Quan Bảo Tồn Dãy Núi Santa Monica, để bảo vệ và
phục hồi các lưu vực Vịnh Santa Monica, Sông Upper
Los Angeles và Sông Upper Santa Clara theo Khoản
23 (bắt đầu từ Mục 33000) của Bộ Luật Tài Nguyên
Công Cộng và các lưu vực được xác định trong tiểu
phần (c) của Mục 79570.

3

(3) Ba mươi triệu mỹ kim ($30,000,000) cho Chương
Trình Bảo Tồn Sông Santa Ana của Cơ Quan Bảo Tồn
Duyên Hải Tiểu Bang để bảo vệ và phục hồi các lưu
vực Sông Santa Ana theo Chương 4.6 (bắt đầu từ
Mục 31170) của Khoản 21 trong Bộ Luật Tài Nguyên
Công Cộng.
(4) Ba mươi triệu mỹ kim ($30,000,000) cho Cơ Quan
Bảo Tồn Baldwin Hills để bảo vệ và phục hồi các lưu
vực Baldwin Hills và BaIlona Creek, và cho các dự án
giữ lại nước thoát trong thời tiết khô hạn và nước
mưa chảy tràn theo Khoản 22.7 (bắt đầu từ Mục
32550) của Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng.
(e) Bốn mươi triệu mỹ kim ($40,000,000) cho Cơ
Quan Bảo Tồn Sông San Diego để bảo vệ và phục hồi
các lưu vực trong Quận San Diego theo Khoản 22.9
(bắt đầu từ Mục 32630) của Bộ Luật Tài Nguyên
Công Cộng.
(f) Một trăm ba mươi lăm triệu mỹ kim
($135,000,000) cho Cơ Quan Bảo Tồn Duyên Hải Tiểu
Bang để bảo vệ và phục hồi các lưu vực ven biển
theo Khoản 21 (bắt đầu từ Mục 31000) của Bộ Luật
Tài Nguyên Công Cộng.
(g) Một trăm năm mươi triệu mỹ kim ($150,000,000)
để bảo vệ và phục hồi các lưu vực Sông Sacramento
và San Joaquin như sau:
(1) Một trăm triệu mỹ kim ($100,000,000) cho Cơ
Quan Bảo Tồn Châu Thổ Sacramento-San Joaquin để
bảo vệ và phục hồi Châu Thổ theo Khoản 22.3 (bắt
đầu từ Mục 32300) của Bộ Luật Tài Nguyên Công
Cộng. Ưu tiên cao nhất sẽ được trao cho các dự án
có lợi cho việc phục hồi các loài bản địa và làm giảm
tác động tiêu cực của xâm nhập mặn quá mức. Ưu
tiên cao nhất cũng sẽ được trao cho các dự án khôi
phục môi trường sống quan trọng đối với các loài
Nội Dung Các Dự Luật
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được liệt kê theo Đạo Luật Chủng Loại Có Nguy Cơ
Tuyệt Chủng của liên bang năm 1973 (16 Bộ Luật
Hoa Kỳ Mục 1531 và tiếp theo) Và Đạo Luật Chủng
Loại Có Nguy Cơ Tuyệt Chủng của California (Chương
1.5 (bắt đầu từ Mục 2050) của Khoản 3 trong Bộ Luật
Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã). Ngân quỹ này
cũng có thể được sử dụng để cải thiện các cơ sở giải
trí công cộng ở Châu Thổ và tài trợ cho các cơ quan
địa phương và các tổ chức bất vụ lợi để tăng cường
tiếp cận cộng đồng với các công viên và cơ hội giải
trí cho các cộng đồng đô thị chưa được phục vụ đầy
đủ ở Châu Thổ. Cơ quan bảo tồn có thể thực hiện các
chương trình được thiết kế để giảm phát thải khí nhà
kính từ Châu Thổ.

sinh cảnh, giải trí công cộng và cải thiện phẩm chất
nước dọc theo hành lang Sông Russian.

(2) Hai mươi triệu mỹ kim ($20,000,000) cho Cơ
Quan Bảo Tồn Sông San Joaquin để thực hiện Công
Viên Sông San Joaquin theo Khoản 22.5 (bắt đầu từ
Mục 32500) của Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng.

(6) Mười triệu mỹ kim ($10,000,000) cho Cơ Quan
Bảo Tồn Duyên Hải Tiểu Bang để tài trợ cho các tổ
chức bất vụ lợi và các cơ quan công cộng địa phương
để thực hiện các dự án đường sông nhằm phục hồi
sinh cảnh, giải trí công cộng và cải thiện phẩm chất
nước dọc theo hành lang Sông Carmel.

(3) Ba mươi triệu mỹ kim ($30,000,000) cho Quỹ Bảo
Tồn Sông Lower American được tạo ra bởi Mục
5845.9 của Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng. Hội Đồng
Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã sẽ sử dụng ngân quỹ
này để thực hiện Chương 10.5 (bắt đầu từ Mục 5845)
của Khoản 5 trong Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng.
(h) Một trăm bảy mươi triệu mỹ kim ($170,000,000)
cho các giang lộ, như sau:
(1) Bảy mươi triệu mỹ kim ($70,000,000) cho Cơ
Quan Tài Nguyên Thiên Nhiên cho các dự án theo
Đạo Luật Giang Lộ California năm 2004 (Chương 3.8
(bắt đầu từ Mục 5750) của Khoản 5 trong Bộ Luật Tài
Nguyên Công Cộng). Thư Ký của Cơ Quan Tài Nguyên
Thiên Nhiên sẽ phân bổ ít nhất 65 phần trăm ngân
quỹ này cho các dự án có lợi cho các cộng đồng bị
thiệt thòi. Với ngân quỹ còn lại, thư ký sẽ tìm kiếm lợi
ích cho các cộng đồng nghèo hơn không đủ tiêu
chuẩn là cộng đồng bị thiệt thòi.
(2) Mười triệu mỹ kim ($10,000,000) cho Cơ Quan
Bảo Tồn Duyên Hải Tiểu Bang để tài trợ cho các tổ
chức bất vụ lợi và các cơ quan công cộng địa phương
để thực hiện các dự án đường sông nhằm phục hồi
sinh cảnh, giải trí công cộng và cải thiện phẩm chất
nước dọc theo hành lang Sông Guadalupe.
(3) Mười triệu mỹ kim ($10,000,000) cho Cơ Quan
Bảo Tồn Duyên Hải Tiểu Bang để tài trợ cho các tổ
chức bất vụ lợi và các cơ quan công cộng địa phương
để thực hiện các dự án đường sông nhằm phục hồi
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(4) Mười triệu mỹ kim ($10,000,000) cho Cơ Quan
Bảo Tồn Duyên Hải Tiểu Bang để tài trợ cho các tổ
chức bất vụ lợi và các cơ quan công cộng địa phương
để thực hiện các dự án đường sông nhằm phục hồi
sinh cảnh, giải trí công cộng và cải thiện phẩm chất
nước dọc theo hành lang Sông Santa Clara.
(5) Mười triệu mỹ kim ($10,000,000) cho Cơ Quan
Bảo Tồn Duyên Hải Tiểu Bang để tài trợ cho các tổ
chức bất vụ lợi và các cơ quan công cộng địa phương
để thực hiện các dự án đường sông nhằm phục hồi
sinh cảnh, giải trí công cộng và cải thiện phẩm chất
nước dọc theo hành lang Sông Tijuana.

(7) Mười triệu mỹ kim ($10,000,000) cho Cơ Quan
Bảo Tồn Duyên Hải Tiểu Bang để tài trợ cho các tổ
chức bất vụ lợi và các cơ quan công cộng địa phương
để thực hiện các dự án đường sông nhằm phục hồi
sinh cảnh, giải trí công cộng và cải thiện phẩm chất
nước dọc theo hành lang Sông Napa.
(8) Mười lăm triệu mỹ kim ($15,000,000) cho Cơ
Quan Bảo Tồn Duyên Hải Tiểu Bang cho các dự án
đường sông trong lưu vực Vịnh San Diego.
(9) Mười lăm triệu mỹ kim ($15,000,000) cho Cơ
Quan Bảo Tồn Duyên Hải Tiểu Bang cho các dự án
đường sông dọc theo Sông Santa Margarita ở quận
San Diego.
(10) Mười triệu mỹ kim ($10,000,000) cho Cơ Quan
Bảo Tồn California Tahoe để thực hiện việc phục
hồi môi trường sống, giải trí công cộng và cải
thiện phẩm chất nước dọc theo hành lang Sông
Upper Truckee.
(i) Một trăm năm mươi triệu mỹ kim ($150,000,000)
sẽ có sẵn cho các dự án khôi phục, bảo vệ và bảo tồn
Sông Los Angeles và các nhánh của nó, như sau:
(1) Bảy mươi lăm triệu mỹ kim ($75,000,000) cho Cơ
Quan Bảo Tồn Sông Núi San Gabriel và Lower Los
Angeles theo Khoản 22.8 (bắt đầu từ Mục 32600) của
Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng và Mục 79508 của bộ
luật này.
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(2) Bảy mươi lăm triệu mỹ kim ($75,000,000) cho Cơ
Quan Bảo Tồn Dãy Núi Santa Monica theo Khoản 23
(bắt đầu từ Mục 33000) của Bộ Luật Tài Nguyên
Công Cộng và Mục 79508 của bộ luật này.
(j) Ba trăm triệu mỹ kim ($300,000,000) cho Hội
Đồng Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã cho những điều
sau đây:
(1) Để bảo vệ và phục hồi lưu vực các Sông
Sacramento, Smith, Eel, và Klamath và những con
sông khác trong các quận Del Norte, Humboldt,
Marin, Mendocino và Sonoma, và Đồng Bằng Carrizo
theo Chương 4 (bắt đầu từ Mục 1300) của Khoản 2
trong Bộ Luật Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã.
(2) Để bảo vệ và phục hồi rừng sồi và vùng đất chăn
nuôi theo Khoản 10.4 (bắt đầu từ Mục 10330) của Bộ
Luật Tài Nguyên Công Cộng và Điều 3.5 (bắt đầu từ
Mục 1360) Chương 4 của Khoản 2 trong Bộ Luật
Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã.
(3) Đối với việc mua lại và phục hồi môi trường sống
ven sông, môi trường sống di cư của loài chim, thủy
sản hoang dã, môi trường sống đất ngập nước và
các vùng đất lưu vực khác theo Chương 4 (bắt đầu từ
Mục 1300) của Khoản 2 trong Bộ Luật Thủy Sản và
Động Vật Hoang Dã.
(4) Trợ cấp có thể bao gồm tài trợ để giúp hoàn
thành các cam kết của tiểu bang để thực hiện các Kế
Hoạch Bảo Tồn Cộng Đồng Thiên Nhiên được thông
qua theo Chương 10 (bắt đầu từ Mục 2800) của
Khoản 3 trong Bộ Luật Thủy Sản và Động Vật Hoang
Dã, và các Kế Hoạch Bảo Tồn Môi Trường Sống theo
quy mô lớn được thông qua theo Đạo Luật Chủng
Loại Có Nguy Cơ Tuyệt Chủng của liên bang (16 Bộ
Luật Hoa Kỳ Mục 1531 và tiếp theo).
(5) Trong số tiền dành ra theo tiểu khoản này, tổng
số mười triệu mỹ kim ($10,000,000) sẽ có sẵn để hỗ
trợ nông dân tích hợp các hoạt động nông nghiệp
với việc phục hồi lưu vực và bảo vệ động vật hoang
dã. Phải ưu tiên cho các dự án bao gồm quan hệ hợp
tác với các khu bảo tồn tài nguyên.
(6) Trong số tiền dành ra theo tiểu khoản này, tổng
số năm mươi triệu mỹ kim ($50,000,000) được phân
bổ cho Quỹ Bảo Tồn Oak Woodlands được thiết lập
theo Mục 1363 của Bộ Luật Thủy Sản và Động Vật
Hoang Dã, và có thể được chi tiêu theo Điều 3.5 (bắt
đầu từ Mục 1360) Chương 4 của Khoản 2 trong Bộ
Luật Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã.
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(7) Trong số tiền dành ra theo tiểu khoản này, tổng
số ba mươi triệu mỹ kim ($30,000,000) sẽ có sẵn để
bảo vệ đất chăn thả theo Đạo Luật Bảo Vệ Đất Nông
Trại, Đất Chăn Thả và Đất Đồng Cỏ California (Khoản
10.4 (bắt đầu từ Mục 10330) của Bộ Luật Tài Nguyên
Công Cộng).
(8) Trong số tiền dành ra theo tiểu khoản này, không
dưới sáu mươi triệu mỹ kim ($60,000,000) sẽ có sẵn
cho các dự án thúc đẩy các mục tiêu bảo tồn của các
kế hoặch bảo tồn cộng đồng thiên nhiên được thông
qua theo Đạo Luật Kế Hoạch Bảo Tồn Cộng Đồng
Thiên Nhiên (Chương 10 (bắt đầu từ Mục 2800)
Khoản 3 trong Bộ Luật Thủy Sản và Động Vật Hoang
Dã). Phải ưu tiên hàng đầu cho các kế hoặch bao
gồm việc bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh. Tài trợ theo
đoạn này sẽ không được sử dụng để bù đắp các
nghĩa vụ giảm nhẹ nếu không được yêu cầu.
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(k) Hai mươi lăm triệu mỹ kim ($25,000,000) cho Cơ
Quan Bảo Tồn Dãy Núi Thung Lũng Coachella để bảo
vệ và phục hồi lưu vực Thung Lũng Coachella theo
Khoản 23.5 (bắt đầu từ Mục 33500) của Bộ Luật Tài
Nguyên Công Cộng.
(l) Một trăm năm mươi triệu mỹ kim ($150,000,000)
cho Bộ Công Viên và Giải Trí để bảo vệ và phục hồi
các vùng đất lưu vực và các đơn vị bị ảnh hưởng
trong hệ thống công viên tiểu bang, với ưu tiên cao
đối với gỗ đỏ và đất rừng khác quan trọng trong việc
bảo vệ dòng chảy và phẩm chất sông suối. Ngoài các
mục đích khác được mục này cho phép, Bộ Công Viên
và Giải Trí có thể phân bổ ngân quỹ để cải thiện và
tăng hiệu năng và hiệu quả của nguồn cung cấp
nước cho công viên tiểu bang và các hệ thống xử lý
nước thải.
(m) Sáu mươi triệu mỹ kim ($60,000,000) cho Bộ
Bảo Tồn cho các dự án phục hồi và bảo tồn lưu vực
trên đất nông nghiệp, đất chăn nuôi, vùng đất ngập
nước được quản lý và đất rừng.
(1) Không dưới mười ba triệu mỹ kim ($13,000,000)
sẽ được sử dụng cho các khoản trợ cấp theo Mục
9084 của Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng.
(2) Không dưới ba mươi mốt triệu mỹ kim
($31,000,000) sẽ được sử dụng cho các mục đích của
Khoản 10.2 (bắt đầu từ Mục 10200) của Bộ Luật Tài
Nguyên Công Cộng.
(3) Mười triệu mỹ kim ($10,000,000) sẽ được sử
dụng cho Chương Trình Trợ Cấp Phối Trí Viên
Lưu Vực.
Nội Dung Các Dự Luật
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(n) Một trăm triệu mỹ kim ($100,000,000) cho Hội
Đồng Bảo Vệ Đại Dương cho các dự án: (1) giảm
lượng chất ô nhiễm chảy ra các bãi biển, vịnh, cửa
sông ven biển và các hệ sinh thái gần bờ; và (2) bảo
vệ tài nguyên đại dương ven biển và gần bờ khỏi tác
động của mực nước biển dâng, bão dâng, axit hoá
đại dương và các mối nguy hiểm liên quan, bao
gồm, nhưng không giới hạn vào, việc gia tăng khả
năng phục hồi của môi trường sống gần bờ biển.
Các dự án có thể bao gồm, nhưng không giới hạn
vào, các dự án bảo vệ hoặc khôi phục các bãi biển,
cửa sông ven biển và lưu vực sông, vịnh và các hệ
sinh thái gần bờ, kể cả các khu bảo tồn biển. Trong
số tiền này, hội đồng sẽ sử dụng ít nhất năm triệu
mỹ kim ($5,000,000) cho chương trình duyên hải địa
phương và chương trình tài trợ nước biển dâng để
hỗ trợ việc nâng cấp chương trình duyên hải địa
phương nhằm giải quyết vấn đề nước biển dâng,
bao gồm mô hình tăng mực nước biển, đánh giá rủi
ro tổn thất và lập kế hoặch thích nghi và phát triển
chính sách.
(o) Tổng số hai trăm triệu mỹ kim ($200,000,000)
được phân bổ từ quỹ cho Cơ Quan Tài Nguyên Thiên
Nhiên, cho các dự án liên quan đến nước để thực
hiện Chương Trình Quản Lý Biển Salton của Cơ Quan
Tài Nguyên Thiên Nhiên phù hợp với các điều khoản
của Điều 2 (bắt đầu từ Mục 2940) Chương 13 của
Khoản 3 trong Bộ Luật Thủy Sản và Động Vật Hoang
Dã, và trong việc thực hiện các nghĩa vụ của Tiểu
Bang California để tuân thủ các điều khoản của các
Chương 611, 612, 613 và 614 của Các Đạo Luật năm
2003. Các đạo luật này được ban hành nhằm tạo
thuận lợi cho việc thực hiện và thực thi Thỏa Thuận
Dàn Xếp Định Lượng, bao gồm cả việc khôi phục Biển
Salton. Cơ Quan Tài Nguyên Thiên Nhiên có thể chi
tiêu ngân quỹ này cho các dự án mang lại nhiều lợi
ích cho việc khôi phục hệ sinh thái, cải thiện phẩm
chất không khí và phục hồi kinh tế cho các cộng
đồng bị thiệt thòi nghiêm trọng.
(1) Số tiền được phân bổ theo đoạn này, không dưới
hai mươi triệu mỹ kim ($20,000,000) sẽ có sẵn cho
các mục đích phù hợp với Chương Trình Phẩm Chất
Nước Sông, Y Tế Công Cộng, và Phát Triển Giang Lộ
Mới, như được mô tả trong Mục 71103.6 của Bộ Luật
Tài Nguyên Công Cộng.
(2) Trong số tiền được phân bổ theo mục này, tổng
số một triệu mỹ kim($1,000,000) sẽ có sẵn cho Kế
Hoạch Tích Hợp Lưu Vực Biển Salton để cung cấp hỗ
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trợ kỹ thuật cho, tiếp cận với, và tham gia vào các
cộng đồng bị thiệt thòi nghiêm trọng.
(p) Năm triệu mỹ kim ($5,000,000) cho Hội Đồng
Quản Lý Châu Thổ cho Chương Trình Khoa Học Châu
Thổ được mô tả trong Mục 85280.
(q) Năm mươi triệu mỹ kim ($50,000,000) cho Bộ để
cấp các khoản tài trợ cạnh tranh cho Chương Trình
Phục Hồi Dòng Đô Thị theo Mục 7048. Bộ sẽ phân bổ
ít nhất 65 phần trăm ngân quỹ này cho các dự án có
lợi cho các cộng đồng bị thiệt thòi. Với ngân quỹ còn
lại, Bộ sẽ tìm kiếm lợi ích cho các cộng đồng nghèo
hơn không đủ tiêu chuẩn là cộng đồng bị thiệt thòi.
(r) Hai mươi triệu mỹ kim ($20,000,000) cho Bộ Lâm
Nghiệp và Phòng Hỏa để trợ cấp cho các dự án lâm
nghiệp đô thị nhằm quản lý, lưu giữ hoặc bảo tồn
nước mưa, nạp nguồn nước ngầm địa phương, hoặc
cải thiện nguồn cung cấp nước hoặc phẩm chất nước
bằng cách lọc, quản lý trầm tích, và kiểm soát xói lở
theo Đạo Luật Lâm Nghiệp Đô Thị California (Chương
2 (bắt đầu từ Mục 4799.06) Phần 2.5 của Khoản 4
trong Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng).
(s) Mười lăm triệu mỹ kim ($15,000,000) cho Ủy Ban
Bảo Vệ Châu Thổ để chi tiêu, tài trợ hoặc cho vay đối
với các dự án cải thiện phẩm chất nước bằng cách
cải thiện xử lý nước thải trong cộng đồng di sản
Châu Thổ, như được mô tả trong tiểu khoản (f) Mục
32301 của Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng và tại các
cơ sở giải trí trong vùng Châu Thổ. Có thể chi tiêu
ngân quỹ cho các dự án cải thiện nước thải phục vụ
cộng đồng di sản Châu Thổ, hoặc các hộ cộng đồng
di sản Châu Thổ không có hệ thống tự hoại vốn đe
dọa phẩm chất nước ngầm hoặc nguồn nước bề mặt
được sử dụng cho các mục đích đô thị, nông nghiệp
hoặc ngư nghiệp. Cũng có thể phân bổ ngân quỹ để
cải thiện và tăng hiệu quả và hiệu năng của các hệ
thống xử lý nước thải của cơ sở giải trí Châu Thổ.
Phải ưu tiên cho các dự án giải quyết các mối nguy
hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Các dự án có thể xác
định, hoặch định, thiết kế và thực hiện các cơ chế
khu vực để củng cố hệ thống xử lý nước thải hoặc
cung cấp các kỹ thuật xử lý hợp lý.
(t) Hai mươi triệu mỹ kim ($20,000,000) cho Bộ Công
Viên và Giải Trí cho các dự án cung cấp quyền truy
cập vào các con sông để giải trí không có động cơ và
trợ cấp cho các thực thể hội đủ điều kiện theo quy
định tại tiểu khoản (a) của Mục 86166 cho các mục
đích này. Phải ưu tiên hàng đầu cho các dự án bao
gồm tài trợ đối xứng và cho các dự án phục vụ
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những cộng đồng bị thiệt thòi và các khu vực suy
sụp kinh tế, bất kể họ có bao gồm chia sẻ chi phí
hay không.
(u) (1) Hai mươi triệu mỹ kim ($20,000,000) cho Hội
Đồng Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã để xây dựng một
Trung Tâm Không Lộ Thái Bình Dương trong vùng lân
cận của Suisun Marsh, được điều hành bởi Bộ Thủy
Sản và Động Vật Hoang Dã. Bộ Thủy Sản và Động Vật
Hoang Dã có thể ký hợp đồng với một tổ chức bất vụ
lợi để vận hành trung tâm. Trung tâm này sẽ được sử
dụng để giáo dục công chúng về tầm quan trọng của
vùng đất ngập nước của California, đất nông nghiệp
(bao gồm lúa gạo) và các khu vực ven sông để làm
lợi cho các loài thủy cầm, chim biển, thực vật bản địa
và động vật, giá trị của vùng đất ngập nước về hấp
thụ khí gây biến đổi khí hậu, và các mục đích giáo
dục tương tự. Nhà điều hành của trung tâm sẽ có nỗ
lực đặc biệt để đưa mọi người, và đặc biệt là sinh
viên học sinh, từ các cộng đồng bị thiệt thòi đến
trung tâm cho các mục đích để giáo dục. Nếu Hội
Đồng Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã xác định rằng tất
cả hoặc một phần của các ngân quỹ này là không
cần thiết để hoàn thành dự án này, họ có thể phân
bổ một phần không cần thiết của ngân quỹ cho các
mục đích của tiểu khoản (j).
(2) (A) Trong số tiền được phân bổ theo đoạn (1),
Hội Đồng Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã có thể tài trợ
tối đa bốn triệu mỹ kim ($4,000,000) cho một tổ chức
bất vụ lợi có mục đích chính là bảo tồn động vật
hoang dã để thành lập một tín quỹ, lợi nhuận từ đó
sẽ chỉ để vận hành Trung Tâm Không Lộ Thái Bình
Dương và đưa người dân từ các cộng đồng bị thiệt
thòi đến trung tâm.
(B) Với sự chấp thuận của Bộ Thủy Sản và Động Vật
Hoang Dã, tổ chức bất vụ lợi có thể chuyển hoạt
động của Trung Tâm Không Lộ Thái Bình Dương cho
một tổ chức bất vụ lợi khác. Nếu việc chuyển giao
như vậy diễn ra, tín quỹ sẽ được chuyển giao cho tổ
chức bất vụ lợi mới.
(3) Nếu ngân quỹ được mục này phân bổ không
được sử dụng để xây dựng Trung Tâm Không Lộ
Thái Bình Dương trước ngày 1 Tháng Giêng, 2028,
mọi ngân quỹ còn lại được phân bổ cho Hội Đồng
Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã cho các mục đích của
Mục 86123.
(v) Tám mươi triệu mỹ kim ($80,000,000) cho Cơ
Quan Bảo Tồn Duyên Hải của Tiểu Bang để loại bỏ
Đập Matilija, và cải thiện việc kiểm soát đê điều và
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lũ lụt, cải thiện nguồn cung cấp nước và các dự án
liên quan trên Lạch Matilija và Sông Ventura, và cho
các dự án giang lộ dọc theo Sông Ventura. Cơ quan
bảo tồn có thể cấp toàn bộ hoặc một phần ngân quỹ
này cho Quận Ventura. Ưu tiên cao nhất cho các dự
án giang lộ phải là các dự án làm lợi cho những
cộng đồng bị thiệt thòi. Nếu Cơ Quan Bảo Tồn Duyên
Hải Tiểu Bang xác định rằng tất cả hoặc một phần
của ngân quỹ này là không cần thiết để hoàn thành
dự án này, họ có thể phân bổ một phần không
cần thiết của ngân quỹ cho các mục đích của tiểu
khoản (f).

3

(w) Tổng số hai mươi lăm triệu mỹ kim ($25,000,000)
cho Đại Học California cho Hệ Thống Dự Trữ Tự
Nhiên để dành cho các khoản trợ cấp đối xứng cho
việc thu mua đất và cho việc xây dựng và phát triển
các cơ sở sẽ được sử dụng cho nghiên cứu và huấn
luyện để cải thiện việc quản lý các hệ sinh thái thủy
sinh, các vùng đất tự nhiên, và bảo lưu hoặc bảo tồn
tài nguyên động vật hoang dã của California. Phải
ưu tiên cho các dự án thúc tiến nghiên cứu về tác
động của biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà
kính và thích ứng với hệ thống tự nhiên đối với tác
động của biến đổi khí hậu.
(x) (1) Tổng số năm mươi triệu mỹ kim ($50,000,000)
được phân bổ từ quỹ cho Cơ Quan Bảo Tồn Sierra
Nevada với mục đích trao các khoản trợ cấp trong
thẩm quyền pháp lý của cơ quan bảo tồn cho các
thực thể đủ điều kiện như được định nghĩa trong tiểu
khoản (a) của Mục 86166 với mục đích giảm mối đe
doạ cháy rừng sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe lưu
vực. Các dự án có thể cho các mục đích giảm nhiên
liệu nguy hiểm, phục hồi lưu vực sau nạn cháy rừng,
các hoạt động quản lý rừng nhằm thúc đẩy khả
năng phục hồi rừng đối với nạn cháy rừng nghiêm
trọng, biến đổi khí hậu, và các rối loạn khác, và lập
ra các kế hoặch địa phương để giảm nguy cơ cháy
rừng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lưu vực.
Phải ưu tiên cho các khoản tài trợ bao gồm tài trợ
đối xứng, nhưng ưu tiên này có thể được giảm hoặc
loại bỏ cho các khoản trợ cấp mang lại lợi ích cho
các cộng đồng bị thiệt thòi hoặc các khu vực suy sụp
kinh tế.
(2) Tổng số năm mươi triệu mỹ kim ($50,000,000)
được phân bổ từ quỹ cho Bộ Lâm Nghiệp và Bảo Vệ
Phòng Hỏa với mục đích trao các khoản trợ cấp
trong các khu vực ngoài thẩm quyền pháp lý của Cơ
Quan Bảo Tồn Sierra Nevada cho các thực thể đủ
Nội Dung Các Dự Luật
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điều kiện như được định nghĩa trong tiểu khoản (a)
của Mục 86166 với mục đích giảm mối đe doạ cháy
rừng sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe lưu vực. Các
dự án có thể cho các mục đích giảm nhiên liệu nguy
hiểm, tái sinh và phục hồi lưu vực sau nạn cháy
rừng, các hoạt động quản lý rừng nhằm thúc đẩy
khả năng phục hồi rừng đối với nạn cháy rừng
nghiêm trọng, biến đổi khí hậu, và các rối loạn khác,
và lập ra các kế hoặch địa phương để giảm nguy cơ
cháy rừng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lưu
vực. Phải ưu tiên cho các khoản tài trợ bao gồm tài
trợ đối xứng, nhưng ưu tiên này có thể được giảm
hoặc loại bỏ cho các khoản trợ cấp mang lại lợi ích
cho các cộng đồng bị thiệt thòi hoặc các khu vực suy
sụp kinh tế.

không giới hạn vào, giảm nguy cơ nhiên liệu, phục
hồi lưu vực sau cháy rừng, và quản lý rừng và trồng
cây bằng cách sử dụng cây bản địa thích hợp, sẽ dựa
trên khoa học có sẵn tốt nhất liên quan đến việc
phục hồi rừng và phải được thực hiện để bảo vệ và
khôi phục các giá trị sinh thái và thúc đẩy các tình
trạng rừng có khả năng chống lại cháy rừng, thay
đổi khí hậu và các rối loạn khác.

86083. Phù hợp với các yêu cầu khác của điều này,
ngân quỹ chi tiêu theo điều này có thể được sử dụng
để tài trợ cho các thực thể đủ điều kiện như được
định nghĩa trong tiểu khoản (a) của Mục 86166.
Ngân quỹ trao cho các thực thể đủ điều kiện có thể
được sử dụng cho các dự án trên đất thuộc sở hữu
của một cơ quan tiểu bang hoặc liên bang. Ngoại trừ
ngân quỹ được phân bổ cho các chương trình tài trợ,
cơ quan tiểu bang nhận tiền cũng có thể sử dụng
ngân quỹ trực tiếp để thực hiện các dự án cải thiện
lưu vực phù hợp với điều này. Trong việc cấp các
khoản tài trợ theo điều này, các cơ quan sẽ dành ưu
tiên cao cho các bộ đơn bao gồm chia sẻ chi phí và
cho các khoản trợ cấp làm lợi cho những cộng đồng
bị thiệt thòi và các khu vực suy sụp kinh tế cho dù họ
có bao gồm chia sẻ chi phí hay không.

86085. Bất kỳ thực thể nào nhận ngân quỹ theo
điều này mà chi tiêu ngân quỹ trên đất tư nhân phải
lấy được một thỏa thuận hoặc quyền lợi trong vùng
đất tư nhân đó nhằm bảo đảm mục đích chi tiêu
được duy trì trong thời gian đó tương xứng với các
thực tiễn tốt nhất cho loại dự án này.

86084. (a) Để một dự án đủ điều kiện nhận tài trợ
theo điều này, dự án phải có các lợi ích về bảo vệ và
phục hồi lưu vực, nguồn cung cấp nước hoặc phẩm
chất nước, hoặc lợi ích hệ sinh thái liên quan đến
sông, suối, rừng, đồng cỏ, vùng đất ngập nước hoặc
các tài nguyên khác liên quan đến nước.
(b) (1) Ngân quỹ được phân bổ theo điều này có thể
được sử dụng để bảo vệ và phục hồi rừng, đồng cỏ,
vùng đất ngập nước, môi trường sống ven biển, tài
nguyên duyên hải và môi trường sống gần bờ biển,
để thu mua đất đai và các đặc quyền tiếp cận nhằm
bảo vệ các nguồn tài nguyên này và tránh phát triển
nào có thể làm giảm sức khỏe lưu vực, và thực hiện
các biện pháp khác để bảo vệ hoặc cải thiện phẩm
chất hoặc số lượng nguồn cung cấp nước hạ lưu từ
các dự án được điều này tài trợ toàn bộ hoặc một
phần. Các dự án phục hồi rừng, bao gồm, nhưng
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(2) Các hoạt động giảm thiểu nguy cơ nhiên liệu
trên vùng đất Dịch Vụ Lâm Nghiệp Hoa Kỳ tại Sierra
Nevada và các loại rừng tương tự nói chung phù hợp
với mục tiêu của Chương Trình Cải Thiện Lưu Vực
Sierra Nevada và khoa học có sẵn tốt nhất, bao gồm
Báo Cáo Kỹ Thuật Tổng Quát của Dịch Vụ Lâm Nghiệp
Hoa Kỳ PSW-GTW-220, như nó có thể được cập nhật.

86086. (a) (1) Một cơ quan công cộng, bộ lạc Da
Đỏ hoặc tổ chức bất vụ lợi tại địa phương nhận được
tài trợ cho một dự án theo điều này có thể sử dụng
lên đến 20 phần trăm ngân quỹ đó để thành lập một
tín quỹ được sử dụng riêng để giúp thanh toán cho
việc duy trì và giám sát dự án đó.
(2) Một cơ quan công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ
chức bất vụ lợi tại địa phương thủ đắc một quyền lợi
trong một dự án bằng tiền từ điều này và chuyển
giao quyền lợi trong dự án đó cho một cơ quan công
cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ chức bất vụ lợi khác cũng
sẽ chuyển giao quyền sở hữu tín quỹ được thành lập
để duy trì quyền lợi trong dự án đó.
(3) Tiểu khoản này không áp dụng cho các cơ quan
tiểu bang.
(b) Nếu cơ quan công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ
chức bất vụ lợi tại địa phương không thành lập một
tín quỹ theo tiểu khoản (a), thì cơ quan, bộ lạc hoặc
tổ chức đó phải xác nhận với cơ quan tiểu bang cấp
ngân quỹ này rằng họ có thể duy trì dự án sẽ được
thực hiện bằng cách dùng ngân quỹ lẽ ra có sẵn cho
cơ quan, bộ lạc hoặc tổ chức đó.
(c) Tiền lãi từ tín quỹ chỉ được sử dụng để giám sát
việc thực hiện một dự án và để duy trì một dự án và
các lợi ích về nguồn cung cấp nước và phẩm chất
nước được thực hiện theo điều này.
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(d) Nếu một quyền lợi trong một dự án bị lên án
hoặc nếu cơ quan công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ
chức bất vụ lợi tại địa phương xác định rằng quyền
lợi về đất đai đó không thể hoàn thành các mục đích
khiến tiền từ điều này đã được chi tiêu, thì tín quỹ và
bất kỳ khoản lãi nào chưa được chi dụng được phân
bổ và phải được hoàn lại cho cơ quan cung cấp tiền.
Các ngân quỹ trả lại cho cơ quan chỉ có thể sử dụng
cho những dự án theo điều này.
86087. Ngân quỹ được phân bổ theo điều này có
thể được phân bổ cho người nộp đơn đủ điều kiện
cho một hoặc nhiều dự án quy mô nhỏ phù hợp với
Chương 6.5 (bắt đầu từ Mục 1650) Khoản 2 của Bộ
Luật Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã, bất kể chương
đó vẫn còn có hiệu lực hay không.
86088. Vào ngày 30 Tháng Tư, 2019, Cơ Quan Tài
Nguyên Thiên Nhiên sẽ đề xuất các quy chế về hướng
dẫn phê duyệt trợ cấp cho từng cơ quan tiểu bang
nhận được khoản phân bổ theo điều này để bảo
đảm tính nhất quán phù hợp của các tiêu chuẩn
hướng dẫn. Mỗi cơ quan sẽ xem xét các khuyến nghị
của Cơ Quan Tài Nguyên Thiên Nhiên khi họ áp dụng
các tiêu chuẩn hướng dẫn của riêng họ.
86089. Các cơ quan nhận ngân quỹ theo điều này
sẽ đặt ưu tiên cao cho các dự án có lợi cho động vật
hoang dã, chim và cá bản địa của California.
Điều 2. Quản Lý Đất và Nước để
Cải Thiện Nguồn Nước
86090. Tổng số một trăm triệumỹ kim
($100,000,000) được phân bổ từ quỹ cho Hội Đồng
Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã với mục đích trao các
khoản tài trợ cạnh tranh cho các thực thể đủ điều
kiện theo quy định tại tiểu khoản (a) của Mục 86166
cải thiện phẩm chất của vùng đất chăn nuôi công
cộng và tư nhân, vùng đất hoang, đồng cỏ, vùng đất
ngập nước, khu vực ven sông và thủy sản cho các
mục đích tăng nguồn nước ngầm và cấp nước từ
những vùng đất đó và cải thiện phẩm chất nước phù
hợp với việc bảo vệ và khôi phục các giá trị sinh thái.
86091. Ngân quỹ được phân bổ theo điều này có
thể được phân bổ cho người nộp đơn đủ điều kiện
cho một hoặc nhiều dự án quy mô nhỏ phù hợp với
Chương 6.5 (bắt đầu từ Mục 1650) Khoản 2 của Bộ
Luật Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã, bất kể chương
đó vẫn còn có hiệu lực hay không.
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86094. Trong việc tài trợ theo điều này, Hội Đồng
Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã sẽ đặt ưu tiên cao nhất
cho các dự án:
(a) Có hiệu quả về chi phí nhất trong việc sản xuất
nguồn cung cấp nước hoặc phẩm chất nước được
cải thiện và mang lại lợi ích lớn nhất cho cá và động
vật hoang dã.
(b) Bao gồm ngân quỹ đối xứng.
(c) Lợi ích cho cộng đồng bị thiệt thòi và các khu vực
suy sụp kinh tế.

3

(d) Vì mục đích kiểm soát và diệt trừ thực vật xâm
lấn, phục hồi môi trường sống ven sông, đồng cỏ và
đầm lầy, và các dự án khác cải thiện dòng chảy của
nước từ các vùng đất, và giảm việc sử dụng nước
bằng các loài thực vật xâm lấn.
86096. Đối với một dự án đủ điều kiện nhận tài trợ
theo điều này, dự án sẽ có lợi ích về nguồn cung cấp
nước hoặc phẩm chất nước hoặc cả hai. Một dự án
nhằm mục tiêu loại bỏ các cây xâm lấn để tăng
nguồn cung cấp nước sẽ chỉ được tài trợ nếu người
nộp đơn bảo đảm rằng vùng đất mà các cây xâm lấn
sẽ bị loại bỏ sẽ được bảo tồn.
86097. (a) (1) Một cơ quan công cộng, bộ lạc Da
Đỏ hoặc tổ chức bất vụ lợi tại địa phương nhận được
tài trợ theo điều này có thể sử dụng lên đến
20 phần trăm ngân quỹ đó để thành lập một tín quỹ
được sử dụng riêng để giúp thanh toán cho việc duy
trì và giám sát dự án được tài trợ.
(2) Một cơ quan công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ
chức bất vụ lợi tại địa phương thực hiện một dự án
bằng tiền từ khoản này và không thể tiếp tục duy trì
dự án phải chuyển giao quyền sở hữu tín quỹ cho
một cơ quan công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ chức
bất vụ lợi khác sẵn sàng và có thể duy trì dự án đó.
(3) Tiểu khoản này không áp dụng cho các cơ quan
tiểu bang.
(b) Nếu cơ quan công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ
chức bất vụ lợi tại địa phương không thành lập một
tín quỹ theo tiểu khoản (a), thì cơ quan, bộ lạc hoặc
tổ chức đó phải xác nhận với cơ quan tiểu bang cấp
ngân quỹ này rằng họ có thể duy trì dự án trong tình
trạng thích hợp.
(c) Tiền lãi từ tín quỹ được thiết lập từ ngân quỹ có
sẵn theo mục này sẽ chỉ được sử dụng để duy trì một
dự án và các lợi ích về nguồn cung cấp nước và
phẩm chất nước được thực hiện theo điều này.
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(d) Nếu quyền lợi trong một dự án bị lên án hoặc
nếu cơ quan công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ chức
bất vụ lợi tại địa phương xác định rằng quyền lợi về
đất đai đó không thể hoàn thành các mục đích khiến
tiền từ điều này đã được chi tiêu, thì tín quỹ và bất kỳ
khoản lãi nào chưa được chi dụng được phân bổ và
phải được hoàn lại cho Hội Đồng Bảo Tồn Động Vật
Hoang Dã. Ngân quỹ trả lại chỉ có thể sử dụng cho
những đề án được điều này cho phép.

3

86098. Trong việc thực hiện điều này, Hội Đồng Bảo
Tồn Động Vật Hoang Dã có thể cung cấp các ưu đãi
cho chủ đất vì có các hành động bảo tồn trên đất tư
nhân hoặc sử dụng các cơ chế trao đổi tín dụng môi
trường sống tự nguyện.
86099. Ít nhất 10 phần trăm ngân quỹ có sẵn theo
điều này sẽ được phân bổ cho các dự án cung cấp
một lợi ích trực tiếp cho các cộng đồng bị thiệt thòi.
Những lợi ích này có thể bao gồm cải thiện phạm vi,
trong số các lợi ích khác. Các dự án này có thể bao
gồm hỗ trợ kỹ thuật, tiếp cận và tham gia với các
cộng đồng bị thiệt thòi.
Điều 3.

Công Ty Bảo Tồn

86105. Tổng số bốn mươi triệu mỹ kim
($40,000,000) được phân bổ từ quỹ cho Công Ty Bảo
Tồn California cho các dự án bảo vệ, khôi phục và cải
thiện sức khỏe của các vùng đất lưu vực, bao gồm
đất rừng, đồng cỏ, vùng đất ngập nước, thảm thực
vật, môi trường sống ven sông và các lưu vực đất đai
khác. Các dự án có thể bao gồm, nhưng không giới
hạn vào, các dự án giảm thiểu nguy cơ nhiên liệu
trong khu vực và cộng đồng trên đất đai công cộng,
loại bỏ các loài xâm lấn, và các dự án phục hồi
dòng sông, suối và cửa sông. Công Ty Bảo Tồn
California sẽ phân bổ ít nhất 50 phần trăm ngân quỹ
theo mục này để tài trợ cho công ty bảo tồn địa
phương được chứng nhận. Các dự án sẽ cải thiện
phẩm chất nước, độ tin cậy cung cấp nước, hoặc sức
khỏe cửa sông hoặc lưu vực sông. Các dự án sẽ được
thực hiện phối hợp với một tổ chức bất vụ lợi hoặc cơ
quan công quyền.
Điều 4.

Phục Hồi Thủy Sản Central Valley

86106. (a) Người dân California kết luận và tuyên
bố rằng việc bảo vệ, phục hồi và tăng cường quần
thể cá bản địa, bao gồm cả cá hồi vô sinh, của thung
lũng trung tâm là cần thiết cho sức khỏe sinh thái và
kinh tế của Tiểu Bang California.
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(b) Cá cần cả môi trường sống phù hợp và dòng
chảy phù hợp theo thời gian ở sông và các
nhánh sông.
(c) Hội Đồngtiểu bang sẽ lưu ý về tài trợ do điều này
cung cấp và kết quả phục hồi sinh cảnh cá vì hội
đồng tiểu bang xác định các dòng chảy cần thiết để
khôi phục các quần thể cá và các loài cá bản địa ở
thung lũng trung tâm.
(d) Nhiều cơ quan của tiểu bang và liên bang, bao
gồm Bộ này, Bộ Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã, Hội
Đồng Quản Lý Châu Thổ, Cơ Quan Bảo Tồn Châu Thổ,
Hội Đồng Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã, Hội Đồng
Bảo vệ Lũ lụt Central Valley, Cục Khai Hoang liên
bang, Dịch Vu Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã Hoa
Kỳ, và Dịch Vụ Thủy Sản Biển Quốc Gia, đã chuẩn bị
các chính sách và kế hoặch để phục hồi môi trường
sống của cá bản địa và thủy sản ở Central Valley,
nhưng các chính sách và kế hoặch này không được
tài trợ đầy đủ.
(e) Nhiều luật của tiểu bang và liên bang đòi hỏi sự
phục hồi của các quần thể cá bản địa và môi trường
nuôi cá ở thung lũng trung tâm, nhưng chưa có đủ
tài trợ để thực hiện các yêu cầu của những luật này.
(f) Tổng số bốn trăm triệu mỹ kim ($400,000,000)
được phân bổ từ quỹ cho Cơ Quan Tài Nguyên Thiên
Nhiên để phục hồi các quần thể cá bản địa và môi
trường thủy sản tại thung lũng trung tâm.
(1) (A) Thư Ký của Cơ Quan Tài Nguyên Thiên Nhiên
sẽ bổ nhiệm một Ủy Ban Tư Vấn Ngư Nghiệp Central
Valley gồm các đại diện từ Đối Tác Môi Trường Cá Hồi
Central Valley, quản lý cá và nước của liên bang, tiểu
bang và địa phương thích hợp và các cơ quan khác,
các tổ chức bất vụ lợi, tổ chức đánh cá thương mại,
trường đại học, các cơ quan địa phương và các bộ
lạc người Da Đỏ với chuyên môn khoa học có liên
quan, bao gồm đại diện từ các lưu vực thượng
nguồn. Ủy Ban sẽ tư vấn cho thư ký về chi tiêu hàng
năm của các ngân quỹ được phân bổ theo điều này.
Ủy ban có thể quảng cáo các dự án và chỉ đạo việc
tạo các dự án theo điều này, tùy thuộc vào sự chấp
thuận của thư ký.
(B) Ủy ban sẽ làm việc chặt chẽ với các đại diện từ
mỗi lưu vực sông trong trung tâm thung lũng, bao
gồm chính quyền địa phương và các cơ quan nước,
các bộ lạ Người Da Đỏ và các tổ chức bất vụ lợi, để
thành lập các dự án phù hợp nhất cho điều kiện lưu
vực và đáp ứng các yêu cầu khác của mục này.
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(C) Khi đề xuất dự án, ủy ban sẽ xem xét toàn bộ chu
kỳ sống của các loại cá được hưởng lợi và xem xét sự
tương tác của các tác động của từng dự án trong lưu
vực sông với các dự án ở các lưu vực sông khác. Ủy
ban cũng sẽ xem xét các tác động bất lợi do sức khỏe
lưu vực kém, bao gồm nạn cháy rừng nghiêm trọng
và tỷ lệ cây chết cao.
(2) Các dự án được tài trợ theo mục này sẽ tăng số
cá bản địa tự duy trì, hoặc đóng góp cho số cá hiện
có trở nên tự duy trì trong tương lai, với yêu cầu tối
thiểu về chi phí để tiếp tục điều hành dự án. Không
được chi tiêu ngân quỹ nào cho các trại cá.
(3) Ủy ban sẽ đặt ưu tiên cao cho các dự án mang
lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như cải thiện quản lý lũ
lụt, cải thiện phẩm chất nước, cải thiện nguồn nước,
tăng cường tính bền vững của nước ngầm, khắc
phục tầng chứa nước, và giảm phát thải khí nhà kính
đồng thời cải thiện điều kiện cho các loài cá bản địa
và môi trường sống của chúng. Ủy ban cũng sẽ đặt
ưu tiên cao cho các dự án có thể được tích hợp vào
một chế độ lưu thông hiện có và cung cấp các lợi ích
đa nhiệm trong một loạt các điều kiện lưu thông. Ủy
ban cũng sẽ đặt ưu tiên cao cho các dự án phù hợp
với kế hoặch phục hồi và các chiến lược khả năng
phục hồi cho các loài cá bản địa California.
(4) Chỉ chi tiêu cho các dự án đặt nền tảng chẳng
hạn như các giải pháp bảo tồn quyền tiếp cận, số đo
lượng nước cần thiết để đo lường tác động của dự
án, các dự án khôi phục hoặc tăng cường môi trường
sống của ngư trường như mở rộng vùng đồng bằng
ngập nước, tái xuất cá vào môi trường sống của
chúng, cải thiện cơ hội đường đi cho cá đi qua, tạo
hay tăng cường sinh sản và môi trường cá con, và
các dự án khác. Việc thu mua đất hoặc quyền tiếp
cận như là một phần của dự án tăng cường ngư
nghiệp phải từ người sẵn sàng bán. Chi phí dự án sẽ
bao gồm chi phí lập kế hoặch, duyệt xét môi trường,
giảm thiểu tác động của dự án và cấp giấy phép. Ưu
tiên cao sẽ được trao cho các dự án cung cấp cho cá
trưởng thành và cá con để được tiếp cận hoặc cho cá
đi qua các cánh đồng nông nghiệp hoặc môi trường
sống đồng bằng để cung cấp cơ hội sản xuất thức ăn
và tăng cường nuôi cá con.
(5) Trong số ngân quỹ được mục này cho phép, Thư
Ký của Cơ Quan Tài Nguyên Thiên Nhiên có thể phân
bổ tối đa mười triệu mỹ kim ($10,000,000) cho một
hoặc nhiều khoản tài trợ cho các mục đích đặt nền
tảng và các mục đích có liên quan đến các học viện
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giáo dục cao cho các cơ sở có thể sử dụng để cải
thiện sự phối hợp khoa học và kỹ thuật, truyền thông
và đào tạo giữa các học viện, Bộ này, Bộ Thủy Sản và
Động Vật Hoang Dã, hội đồng tiểu bang và các cơ
quan tiểu bang khác để bảo đảm rằng sự phát triển
trong hệ sinh thái và khoa học ngư nghiệp và quản
lý được triển khai và sử dụng trong các học viện giáo
dục cao và các cơ quan chính quyền tiểu bang.
(g) Dựa trên các đề nghị của ủy ban, Thư Ký của Cơ
Quan Tài Nguyên Thiên Nhiên có thể tài trợ cho bất
kỳ cơ quan tiểu bang hoặc địa phương, bộ lạc Người
Da Đỏ hoặc tổ chức bất vụ lợi nào để thực hiện mục
đích của mục này. Thư ký sẽ đặt ưu tiên cao cho các
dự án bao gồm các khoản tài trợ đối xứng, các dự án
với một cơ quan địa phương làm cơ quan dẫn đầu,
và các dự án hỗ trợ các hoạt động đề xuất trong
Chiến Lược Phục Hồi Cá Hồi Thung Lũng Sacramento
(được xuất bản bởi Cơ Quan Tài Nguyên Thiên Mhiên
vào Tháng Sáu 2017, và có thể được tu chính),
Chương trình Phục hồi cá Salmon và Steelhead của
California Central Valley do Cơ quan Phục Vụ Ngư
Nghiệp Thủy Sản Quốc Gia Hoa Kỳ công bố và các
chiến lược tương tự khác khi chúng được thông qua.
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(h) Trong số tiền được phân bổ theo mục này, không
dưới ba mươi lăm triệu mỹ kim ($35,000,000) sẽ có
sẵn cho các dự án khôi phục sông và suối để hỗ trợ
ngư nghiệp và động vật hoang dã, bao gồm, nhưng
không giới hạn vào, việc kết nối lại các con sông với
vùng ngập lũ của chúng, phục hồi môi trường sống
ven sông và kênh phụ theo Chương Trình Bảo Tồn
Môi Trường Sống Ven Sông California (Chương 4.1
(bắt đầu từ Mục 1385) của Khoản 2 trong Bộ Luật
Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã) và phục hồi và bảo
vệ các khu rừng đầu nguồn và hệ thống đồng cỏ
quan trọng đối với tài nguyên cá và động vật hoang
dã. Tiểu khoản (f) của Mục 79738 áp dụng cho tiểu
khoản này. Phải ưu tiên cho các dự án được hỗ trợ
bởi các đối tác công hoặc tư nhân đa ngành, hoặc
cả hai, sử dụng cách tiếp cận dựa vào khoa học
và các mục tiêu có thể đo lường để hướng dẫn
việc xác định, thiết kế và thực hiện các hoạt động
của khu vực để mang lại lợi ích cho cá hồi salmon và
cá steelhead.
(i) Trong số tiền được phân bổ theo mục này, năm
triệu mỹ kim ($5,000,000) sẽ có sẵn để hỗ trợ trong
việc phát triển Kế Hoạch Thực Hiện Môi Trường Đối
Tác Cá Hồi Central Valley.
Nội Dung Các Dự Luật
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(j) Thư Ký sẽ dành ưu tiên cao cho việc loại bỏ Đập
Dennett trên Sông Tuolumne nếu cần thêm ngân quỹ
để hoàn thành việc loại bỏ đập.
(k) Một cơ quan công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ
chức bất vụ lợi tại địa phương nhận được tài trợ theo
điều này có thể sử dụng lên đến 20 phần trăm ngân
quỹ đó để thành lập một tín quỹ, số tiền thu được sẽ
được sử dụng riêng để thanh toán hoặc giúp thanh
toán cho việc duy trì và giám sát dự án đang được
tài trợ.
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(1) Nếu cơ quan công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ
chức bất vụ lợi tại địa phương không thể tiếp tục duy
trì và giám sát dự án, họ có thể chuyển quyền sở hữu
tín quỹ cho một cơ quan công cộng, bộ lạc Người Da
Đỏ hoặc tổ chức bất vụ lợi khác, với sự chấp thuận
của Thư Ký Cơ Quan Tài Nguyên Thiên Nhiên.
(2) Tiểu khoản này không áp dụng cho các cơ quan
tiểu bang.
(3) Nếu cơ quan công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ
chức bất vụ lợi tại địa phương không thành lập một
tín quỹ theo đoạn (1), thì cơ quan, bộ lạc hoặc tổ
chức đó phải xác nhận với Thư Ký của Cơ Quan Tài
Nguyên Thiên Nhiên rằng họ có thể duy trì dự án từ
ngân quỹ lẽ ra có sẵn cho cơ quan, bộ lạc hoặc tổ
chức đó.
(4) Nếu tất cả hoặc một phần của dự án không thể
được duy trì hoặc bị lên án, tín quỹ và bất kỳ khoản
lãi không được chi tiêu nào được phân bổ cho Cơ
Quan Tài Nguyên Thiên Nhiên. Các ngân quỹ trả lại
cho cơ quan chỉ có thể sử dụng cho những dự án
theo điều này.
(l) Trong số tiền được phân bổ cho Cơ Quan Tài
Nguyên Thiên Nhiên theo mục này, bảy triệu mỹ kim
($7,000,000) được phân bổ cho Bộ Thủy Sản và Động
Vật Hoang Dã cho các dự án phục hồi cá bản địa
trên Sông Feather phía dưới Đập Oroville để phục hồi
sỏi, phục hồi dòng nước và dự án phục hồi môi
trường cá hồi.
CHƯƠNG

7. DUY TRÌ VÀ LƯU TRỮ NGUỒN NƯỚC NGẦM

86110. (a) Tổng số sáu trăm bảy mươi lăm triêụ
mỹ kim ($675,000,000) được phân bổ từ ngân quỹ
cho Bộ cho các dự án và chương trình để hỗ trợ quản
lý nước ngầm bền vững phù hợp với Phần 2.74 (bắt
đầu từ Mục 10720) của Khoản 6. Ngân quỹ sẽ được
sử dụng cho các khoản tài trợ cạnh tranh để thúc
đẩy quản lý nước ngầm bền vững thông qua việc
thực hiện các kế hoặch và dự án bảo vệ bền vững
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nước ngầm, tăng cường hoặc cải thiện nguồn cung
cấp nước ngầm. Ít nhất 10 phần trăm của tất cả các
khoản tài trợ được thực hiện theo đoạn này sẽ được
thực hiện cho các cơ quan phát triển bền vững nước
ngầm có lưu vực nước ngầm nằm dưới các cộng
đồng bị thiệt thòi.
(b) Tổng số mười triệu mỹ kim ($10,000,000) được
phân bổ từ quỹ cho hội đồng tiểu bang, để sử dụng
bởi Văn Phòng Giải Pháp Nước Bền Vững để thực
hiện chương trình hỗ trợ kỹ thuật đa ngành cho các
cộng đồng bị thiệt thòi và hỗ trợ sự tham gia của
cộng đồng bị thiệt thòi và công chúng trong các cơ
quan phát triển bền vững nước ngầm và trong việc
phát triển và thực hiện các kế hoặch phát triển bền
vững nước ngầm.
86111. (a) Trong số ngân quỹ được Mục 86110
cho phép, sáu trăm bốn mươi triệu mỹ kim
($640,000,000) sẽ có sẵn để cấp cho các cơ quan
phát triển bền vững nước ngầm để thực hiện các kế
hoặch bền vững nước ngầm theo tiểu khoản (k) của
Mục 10721 cho các mục đích như sau:
(1) Các dự án lưu trữ và nạp nước ngầm bao gồm,
nhưng không giới hạn vào, việc thu mua đất và bơm
nước ngầm từ người bán sẵn sàng, lập kế hoặch cơ
sở như nghiên cứu khả thi và tuân thủ môi trường,
hệ thống phân phối và cơ sở giám sát. Không có
khoản trợ cấp nào được thực hiện theo mục này sẽ
vượt quá hai mươi triệu mỹ kim ($20,000,000).
(2) Các dự án thực hiện những kế hoặch bền vững
nước ngầm theo Phần 2.74 (bắt đầu từ Mục 10720)
của Khoản 6. Các dự án hội đủ điều kiện nhận tài trợ
bao gồm, nhưng không giới hạn vào, nghiên cứu
khả thi, tuân thủ môi trường, công việc kỹ thuật được
sử dụng để phát triển sử dụng nước ngầm và năng
suất bền vững cho các dự án cụ thể, đo lường sử
dụng tốt và các công cụ hỗ trợ quyết định sáng tạo.
(3) Các dự án đánh giá và giải quyết vấn đề xâm lấn
nước mặn, bao gồm các tác động trong tương lai
liên quan đến biến đổi khí hậu.
(4) Kết hợp các khoản tài trợ cho các cơ quan phát
triển bền vững nước ngầm để xây dựng các kế hoặch
phát triển bền vững nước ngầm theo tiểu khoản (k)
của Mục 10721. Không có khoản tài trợ nào vượt
quá một triệu mỹ kim ($1,000,000), và không có cơ
quan phát triển bền vững nước ngầm nào nhận
được nhiều hơn một khoản tài trợ.
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(b) Trong số tiền được mục này cho phép, tổng số
năm triệu mỹ kim ($5,000,000) sẽ có sẵn để nghiên
cứu hướng dẫn các khoản đầu tư được thực hiện
theo mục này. Các hoạt động nghiên cứu có thể bao
gồm, nhưng không giới hạn vào, khảo sát địa vật lý,
mô hình hóa và phân tích, phát triển các phương
pháp và công cụ mới có thể áp dụng cho việc lấy
quyết định tại địa phương, khảo sát chéo kinh tế và
phân tích chính sách của các phương pháp mới, và
phát triển các phương pháp tiếp cận mới để tăng
cường đáng kể khả năng nạp nước ngầm và xử lý
nước phù hợp và tái sử dụng.
(c) Trong số tiền được mục này cho phép, Bộ có thể
phân bổ tối đa mười triệu mỹ kim ($10,000,000) để
phát triển các công cụ hỗ trợ quyết định có thể truy
cập công cộng để hỗ trợ các cơ quan phát triển bền
vững nước ngầm trong việc phân tích phẩm chất
nước uống, bao gồm phát triển và thẩm định năng
suất bền vững, kết quả không mong muốn, mục tiêu
đo lường và các mục tiêu cần thiết khác. Các công cụ
hỗ trợ quyết định cũng nên hỗ trợ các thẩm định
nhược điểm để giúp xác định các cộng đồng có nguy
cơ phải đối mặt với những thách thức về nguồn nước
hoặc ô nhiễm. Các công cụ này sẽ có sẵn cho các nỗ
lực khác chẳng hạn như thẩm định nhược điểm hạn
hán và sẽ được liên kết với nhân quyền đối với chỉ số
nước đặt tại hội đồng tiểu bang.
(d) Trong số các ngân quỹ được mục này cho
phép, Bộ có thể phân bổ tối đa năm
triệu mỹ kim ($5,000,000) cho một hoặc nhiều khoản
tài trợ cho các mục đích đặt nền tảng và các mục
đích có liên quan đến các học viện giáo dục cao cho
các cơ sở có thể được sử dụng để cải thiện giao tiếp
và phối hợp giữa các học viện này, Bộ, và hội đồng
tiểu bang nhằm bảo đảm sự phát triển về khoa học
và quản lý nước ngầm được triển khai và sử dụng
hiệu quả trong các học viện giáo dục cao và các cơ
quan chính quyền tiểu bang.
(e) Một cơ quan công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ
chức bất vụ lợi tại địa phương nhận được tài trợ theo
mục này có thể sử dụng lên đến 20 phần trăm ngân
quỹ đó để thành lập một tín quỹ được sử dụng riêng
để thanh toán hoặc giúp trả tiền cho việc duy trì và
giám sát quyền lợi về đất đai của cơ quan hoặc tổ
chức đã thu mua được theo mục này.
(1) Nếu cơ quan công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ
chức bất vụ lợi tại địa phương thủ đắc một quyền lợi
về đất đai bằng tiền từ mục này và chuyển giao
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quyền lợi về đất đai đó cho một cơ quan công cộng,
bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ chức bất vụ lợi khác, thì quyền
sở hữu tín quỹ được thành lập để duy trì quyền lợi về
đất đai đó cũng phải được chuyển giao.
(2) Tiểu khoản này không áp dụng cho các cơ quan
tiểu bang.
(3) Nếu cơ quan công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ
chức bất vụ lợi tại địa phương không thành lập một
tín quỹ theo tiểu khoản này thì cơ quan, bộ lạc hoặc
tổ chức đó phải xác nhận với cơ quan tiểu bang cấp
ngân quỹ này rằng họ có thể duy trì đất đai sẽ được
thủ đắc từ các quỹ khác có sẵn cho cơ quan, bộ lạc
hoặc tổ chức đó.
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(4) Nếu quyền lợi về đất đai bị lên án hoặc nếu cơ
quan công cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ chức bất vụ lợi
tại địa phương xác định rằng quyền lợi về đất đai đó
không thể hoàn thành các mục đích khiến tiền từ
chương này đã được chi tiêu, thì tín quỹ và bất kỳ
khoản lãi nào chưa được chi dụng được phân bổ cho
cơ quan cung cấp tiền. Các ngân quỹ trả lại cho cơ
quan chỉ có thể sử dụng cho những đề án theo
chương này.
86112. (a) Bộ sẽ dành ưu tiên tài trợ theo chương
này cho các mục sau đây với mức độ ưu tiên
như nhau:
(1) Các lưu vực nước ngầm do Bộ chỉ định là các lưu
vực bị ngập nước nghiêm trọng, các lưu vực nước
ngầm có nguy cơ trở thành các lưu vực bị ngập nước
nghiêm trọng, và các lưu vực nước ngầm nơi nước
bề mặt và nước ngầm được kết nối với nhau.
(2) Lưu vực nước ngầm với các vấn đề về phẩm
chất nước được ghi nhận, lún đất, tác động lên
dòng nước chảy mặt đất hoặc hệ sinh thái phụ
thuộc vào nước ngầm, hoặc các kết quả không mong
muốn khác được xác định theo tiểu khoản (x) của
Mục 10721.
(3) Các lưu vực nước ngầm bảo vệ các nguồn tài
nguyên quan trọng thuộc sở hữu tiểu bang, chẳng
hạn như các công viên tiểu bang và các khu vực
hoang dã.
(4) Các dự án hỗ trợ việc sử dụng nước lũ có phẩm
chất nước được chấp nhận để nạp lại cho các lưu
vực nước ngầm. Khái niệm đa lợi ích sáng tạo này
tập hợp bốn mục tiêu quản lý nước quan trọng của
California, bao gồm giảm thiểu nguy cơ lũ lụt, quản
lý nước bền vững, phục hồi hệ sinh thái và nguồn
cung cấp nước đáng tin cậy.
Nội Dung Các Dự Luật

|

37

NỘI DUNG CÁC DỰ LUẬT
(A) Các dự án có thể bao gồm sửa đổi thích nghi lũ
lụt và bảo tồn lưu trữ tại hồ chứa, sửa đổi các đập
tràn tại các hồ chứa hiện có, lối thông cho ngập lụt
mới hoặc mở rộng hoặc các khu vực lưu trữ lũ tạm
thời, ứng dụng nước lũ vào đất nông nghiệp trong
mùa hoặc mùa không hoạt động, hoặc tăng việc sử
dụng các cơ sở nạp lại nước ngầm hiện có.
(B) Các dự án có thể bao gồm việc sử dụng nước lũ
cho các dự án nạp lại nước ngầm, với cả lợi ích giảm
thiểu nguy cơ lũ lụt và lợi ích nước ngầm bền vững.
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(C) Các dự án đem lại lợi ích trong việc giảm thiểu
nguy cơ lũ lụt và nước ngầm bền vững. Tính khả thi
của dự án cũng có thể được hỗ trợ bởi việc phục hồi
hệ sinh thái và lợi ích cung cấp nước.
(b) Trong số tiền được phân bổ trong Mục 86110, Bộ
có thể sử dụng lên đến mười triệu mỹ kim
($10,000,000) cho các mục đích như sau:
(1) Đánh giá tiềm năng trên toàn tiểu bang về việc
sử dụng nước lũ để làm tốt hơn và ưu tiên các địa
điểm dựa trên các kết nối gần nhau và vận chuyển
trong tiểu bang với giảm thiểu nguy cơ lũ lụt và nhu
cầu duy trì nước ngầm.
(2) Hoàn thành một nghiên cứu thí điểm về một vị
trí ưu tiên để chứng minh các sáng kiến quản lý tài
nguyên nước tiềm năng nhằm tạo điều kiện giảm
thiểu nguy cơ lũ lụt và nạp lại nước ngầm.
(3) Xác định và chứng minh việc sử dụng các công
cụ phân tích và các kỹ thuật quản lý nước tiên tiến để
hỗ trợ phát triển các nguồn nước mưa có sẵn và nạp
lại các lưu vực nước ngầm.
(4) Phát triển các kỹ thuật kiếm tiền kinh tế của các
lợi ích nạp lại nước ngầm.
(5) Chứng minh việc áp dụng phương pháp thay đổi
khí hậu của Bộ cho cả các ứng dụng cấp nước và
quản lý lũ lụt.
(6) Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho tính bền vững của
nước ngầm và các cơ quan quản lý lũ lụt địa phương,
cũng như phối hợp với các cơ quan lũ lụt của tiểu
bang và liên bang.
(c) Bộ sẽ xem xét các tiêu chí sau đây khi trao các
khoản tài trợ:
(1) Tiềm năng của dự án để ngăn chặn hoặc sửa
chữa các kết quả không mong muốn do sử dụng
nước ngầm.
38 | Nội Dung Các Dự Luật

Dự Luật 3 TIẾP THEO

(2) Tiềm năng của dự án để tối đa hóa lưu trữ nước
ngầm, độ tin cậy, nạp lại hoặc sử dụng kết hợp.
(3) Tiềm năng của dự án để hỗ trợ quản lý nước
ngầm bền vững.
(4) Hiệu quả chi phí hàng năm của dự án để đạt
được các mục tiêu của Đạo Luật Quản Lý Nước Ngầm
Bền Vững (Phần 2.74 (bắt đầu từ Mục 10720) của
Khoản 6).
(d) Các thực thể đủ điều kiện theo quy định tại tiểu
khoản (a) của Mục 86166, bao gồm các cơ quan phát
triển bền vững nước ngầm, sẽ đủ điều kiện nhận trợ
cấp. Ưu tiên tài trợ sẽ được trao cho các cơ quan địa
phương thực hiện Đạo Luật Quản Lý Nước Ngầm
Bền Vững.
(e) Cho các mục đích tài trợ theo chương này, cần
phải có một phần chi phí địa phương không ít hơn
50 phần trăm của tổng chi phí của dự án. Yêu cầu
chia sẻ chi phí có thể được miễn hoặc giảm cho phần
đó của dự án trực tiếp mang lại lợi ích cho cộng
đồng bị thiệt thòi hoặc khu vực suy sụp kinh tế hoặc
cho các dự án phần lớn lợi ích của họ là khôi phục hệ
sinh thái phụ thuộc vào nước ngầm.
(f) Không có khoản tài trợ nào có thể được xử dụng
trừ khi Bộ Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã chứng
nhận rằng tác hại đối với cá hoặc động vật hoang dã
do dự án sẽ được giảm thiểu để bảo đảm mọi tác
động tiềm ẩn ít hơn đáng kể.
(g) Các dự án đủ điều kiện có thể bao gồm những
cải tiến hạ tầng cơ sở như cải thiện khả năng kênh
đào và khả năng xâm nhập.
86113. (a) Cho các mục đích của mục này, “khu”
có nghĩa là Khu Thủy Cục Borrego.
(b) Trong số tiền được phân bổ trong Mục 86110, ba
mươi lăm triệu đô la ($35,000,000) sẽ được trao cho
một khu cho các chương trình sau đây:
(1) Thu mua đất và thu mua quyền khai thác nước
ngầm từ những người muốn bán để giảm lượng
nước ngầm bơm để đưa nước ngầm bơm vào ranh
giới của Borrego Springs Subbasin của lưu vực nước
ngầm Borrego Valley cho đến mức vững chắc trên cơ
sở lâu dài theo Đạo Luật Quản Lý Nước Ngầm Bền
Vững (Phần 2.74 (bắt đầu từ Mục 10720) của Khoản
6). Đất đai thu mua được có thể được chuyển vào
Bộ Công Viên và Giải Trí, một tổ chức bất vụ lợi,
hoặc một cơ quan công cộng khác để quản lý trong
tương lai.
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(2) Hiệu quả sử dụng nước, bao gồm bảo tồn nước
đô thị và nông nghiệp, và bảo tồn nước trên các
phương tiện giải trí như sân gôn.
(3) Khôi phục các vùng đất thu mua được theo
mục này.
(4) Giữ lại nước mưa để nạp lại và tái sử dụng
nước ngầm.
(5) Các dự án khác của địa hạt thực hiện Đạo Luật
Quản Lý Nước Ngầm Bền Vững.
(c) (1) Khu không cần chia sẻ chi phí để thực hiện
phần này. Điều này là hợp lý vì cộng đồng Borrego
Springs là một cộng đồng bị thiệt thòi nghiêm trọng
và vì việc bơm nước ngầm quá mức có thể ảnh
hưởng đến các nguồn tài nguyên quan trọng trong
Công Viên Tiểu Bang Sa Mạc Anza-Borrego mà
500,000 khách thăm quan hằng năm đóng góp
khoảng bốn mươi triệu mỹ kim ($40,000,000) mỗi
năm cho khu vực, cũng như hỗ trợ 600 việc làm.
(2) Khu có thể yêu cầu chia sẻ chi phí của những
người thụ hưởng khi trợ cấp theo các đoạn (2) và
(4) của tiểu đoạn (b).
(d) Như một điều kiện của khoản trợ cấp này, khu
phải đồng ý với cả hai điều sau đây:
(1) Thực hiện các biện pháp bảo đảm rằng đất đai
hiện chưa được tưới sẽ không đi vào thủy lợi và hiện
tại các vùng đất được tưới sẽ không được tưới nhiều
hơn nữa.
(2) Yêu cầu phát triển mới để thanh toán tất cả các
chi phí mua nước mà khu phải gánh chịu, và tất cả
các chi phí của các dự án nước mà khu cam kết để
phù hợp với sự phát triển đó.
(e) (1) Khu hoặc một tổ chức bất vụ lợi nhận tài trợ
theo chương này để có được một quyền lợi về đất đai
có thể sử dụng lên đến 20 phần trăm ngân quỹ đó để
thành lập một tín quỹ được sử dụng riêng để giúp
chi trả cho việc duy trì, giám sát và khôi phục quyền
lợi về đất đai đó.
(2) Khu hoặc tổ chức bất vụ lợi thủ đắc một quyền
lợi về đất đai bằng tiền từ chương này và chuyển
giao quyền lợi về đất đai đó cho một cơ quan công
cộng hoặc tổ chức bất vụ lợi khác cũng sẽ chuyển
giao quyền sở hữu tín quỹ được thành lập để duy trì
quyền lợi về đất đai đó.
(3) Tiểu khoản này không áp dụng cho các cơ quan
tiểu bang.
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(4) Nếu khu hoặc tổ chức bất vụ lợi không thành lập
một tín quỹ theo tiểu khoản này thì cơ quan hoặc tổ
chức đó phải xác nhận với Bộ rằng họ có thể duy trì
đất đai sẽ được thủ đắc từ các quỹ khác có sẵn cho
cơ quan hoặc tổ chức đó.
(5) Nếu quyền lợi về đất đai bị lên án hoặc nếu khu
hoặc tổ chức bất vụ lợi xác định rằng quyền lợi về
đất đai đó không thể hoàn thành các mục đích khiến
tiền từ chương này đã được chi tiêu, thì tín quỹ và
bất kỳ khoản lãi nào chưa được chi dụng được phân
bổ cho khu. Các ngân quỹ trả lại cho khu chỉ có thể
sử dụng cho những dự án theo chương này.
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(f) Bất kỳ ngân quỹ nào mà khu không cần để thực
hiện chương trình được mô tả trong mục này có thể
được khu cấp cho một tổ chức bất vụ lợi hoặc Bộ
Công Viên và Giải Trí để thu mua các vùng đất liền kề
hoặc gần Công Viên Tiểu Bang Sa Mạc Anza-Borrego
để ngăn chặn sự phát triển hoặc tưới nước đất đai
có thể tác động đến nguồn nước ngầm trong công
viên. Những vùng đất này có thể nằm trong hoặc
ngoài ranh giới của khu nhưng phải nằm trong ranh
giới của Bồn Chứa Phụ Borrego Springs của Lưu Vực
Nước ngầm Borrego Valley, là nguồn cung cấp nước
uống cho cộng đồng Borrego Springs và du khách
đến công viên. Các vùng đất có thể được sử dụng cho
môi trường sống của động vật hoang dã.
(g) Khu có thể cấp các khoản tài trợ cho các tổ chức
bất vụ lợi để thực hiện tất cả hoặc một phần các
chương trình được mục này cho phép.
CHƯƠNG 8. NƯỚC CHO ĐỘNG VẬT HOANG DÃ, PHỤC HỒI
KHÔNG LỘ THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
SỐNG ĐỘNG
86120. Tổng số ba trăm triệu mỹ kim
($300,000,000) được phân bổ từ quỹ cho Hội Đồng
Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã (sau đây trong mục này
là "hội đồng") để thu mua nước từ những người bán
sẵn sàng và thu mua quyền lưu trữ và phân phối để
cải thiện điều kiện cho cá và động vật hoang dã
trong các dòng suối, sông, nơi trú ẩn của động vật
hoang dã, vùng đất ngập nước, và cửa sông. Ưu tiên
cao sẽ được đưa ra để đáp ứng các mục tiêu phân
phối nước của Đạo Luật Cải Thiện Dự Án Central
Valley liên bang (Tiêu đề 34 của Luật Công Cộng
102-575). Hội đồng có thể sắp xếp việc thu mua, các
hợp đồng thuê dài hạn, hoặc chuyển giao quyền lợi
nước nếu xác định các hành động đó có lợi cho bảo
tồn động vật hoang dã. Hội đồng có thể bán, chuyển
nhượng, hoặc lưu trữ nước hoặc quyền lưu trữ được
Nội Dung Các Dự Luật

|

39

NỘI DUNG CÁC DỰ LUẬT

3

mua theo mục này nếu hội đồng thấy rằng việc bán,
chuyển nhượng hoặc lưu trữ sẽ không gây thiệt hại
cho cá và động vật hoang dã. Trong nhiều năm khi
hội đồng không yêu cầu nước cho các mục đích cá và
động vật hoang dã, hội đồng có thể tạm thời bán
hoặc cho thuê nước hoặc giao quyền. Mặc dù có Mục
13340 của Bộ Luật Chính Quyền, số tiền thu được
của bất kỳ doanh số bán nước nào theo mục này của
hội đồng được phân bổ trực tiếp cho hội đồng mà
không tính đến năm tài chính. Hội đồng sẽ sử dụng
số tiền thu được từ việc bán, cho thuê, hoặc chuyển
giao quyền sử dụng nước để đạt được các mục đích
bảo tồn được mục này cho phép. Việc thu mua nước
bằng cách sử dụng các ngân quỹ được chi tiêu theo
chương này sẽ chỉ được sử dụng cho các dự án sẽ
cung cấp các lợi ích về ngư nghiệp, động vật hoang
dã, hoặc hệ sinh thái.
86121. (a) Số tiền năm mươi triệu mỹ kim
($50,000,000) được phân bổ từ quỹ cho Bộ Thủy Sản
và Động Vật Hoang Dã cho các mục đích cải thiện
điều kiện cấp nước và phẩm chất nước cho cá và
động vật hoang dã trên các vùng đất tư nhân. Bộ
Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã có thể cung cấp các
ưu đãi cho chủ đất cho các hành động bảo tồn trên
đất tư nhân hoặc sử dụng các cơ chế trao đổi tín
dụng môi trường sống tự nguyện. Các ưu đãi như
vậy sẽ được thiết kế để linh hoạt và đáp ứng một
cách thích hợp với lượng nước thay đổi nhiều theo
yêu cầu bởi cá và động vật hoang dã.
(b) Bộ Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã sẽ sử dụng
một phần của ngân quỹ được cung cấp bởi mục này
để xây dựng một ủy quyền có lập trình để tiến hành
phê duyệt các dự án cải tạo môi trường sống và cải
thiện phẩm chất nước không thuộc Chương 6.5 (bắt
đầu từ Mục 1650) Khoản 2 của Bộ Luật Thủy Sản và
Động Vật Hoang Dã để thực hiện chương đó.
86122. (a) Tổng số ba trăm triệu mỹ kim
($300,000,000) được phân bổ từ quỹ cho Hội Đồng
Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã cho các dự án phục hồi
thủy sản ven biển và trung tâm và các dự án phục
hồi ngư nghiệp trung tâm thung lũng cho cá salmon
và steelhead. Hội Đồng Bảo Tồn Động Vật Hoang
Dã sẽ đặt ưu tiên cho các dự án góp phần phục
hồi cá salmon và steelhead được liệt kê theo Đạo
Luật Chủng Loại Sắp Bị Tuyệt Chủng của California
(Chương 1.5 (bắt đầu từ Mục 2050) Khoản 3 của
Bộ Luật Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã) hoặc Đạo
Luật Chủng Loại Sắp Bị Tuyệt Chủng của liên bang
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(16 Bộ Luật Hoa Kỳ Mục 1531 và tiếp theo), để tăng
cường số lượng cá hồi thương mại và giải trí và đạt
được các mục tiêu của Chương 8 (bắt đầu từ Mục
6900) của Phần 1 Khoản 6 của Bộ Luật Thủy Sản và
Động Vật Hoang Dã.
(b) Số tiền được phân bổ bởi mục này, lên tới một
trăm triệu đô la ($100,000,000) để chi cho các cơ
quan địa phương cho các dự án tài trợ vốn để thực
hiện các chương trình cải thiện cơ hội câu cá và phục
hồi môi trường sống của cá hồi, đặc biệt là môi
trường sinh sản của cá hồi về mùa xuân, trên các
con sông ở Thung Lũng Sacramento có các đập ngăn
chặn thân chính của dòng sông.
(c) Trong số tiền được phân bổ bởi mục này, ít nhất
một trăm triệu đô la ($100,000,000) sẽ được chi tiêu
để lắp đặt lưới chắn cá trên sông Sacramento và San
Joaquin và các nhánh của chúng và ở vùng Châu Thổ
để kiểm soát những loại cá vô định từ cửa hút nước.
Ưu tiên cao sẽ dành cho các dự án được xác định là
ưu tiên cao trong Chiến Lược Phục Hồi Chức Năng Cá
Hồi của Thung Lũng Sacramento, được xuất bản bởi
Cơ Quan Tài Nguyên Thiên Nhiên vào Tháng Sáu
2017 và có thể được tu chính.
86123. (a) Tổng số hai trăm tám mươi triệu mỹ
kim ($280,000,000) được phân bổ từ quỹ cho Hội
Đồng Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã cho các dự án
bảo vệ các loài chim di cư thông qua việc thu mua
môi trường sống, giải toả, phục hồi hoặc các dự án
khác và cung cấp nước cho các khu vực sinh cảnh
hoang dã và động vật hoang dã hoàn thành các mục
đích được xác định trong Kế Hoạch Thực Hiện Liên
Doanh của Central Valley, như nó có thể được tu
chính, bao gồm:
(1) Các dự án để thực hiện mục này có thể bao gồm
các hành động bảo tồn trên đất tư nhân.
(2) Bảo vệ và phục hồi môi trường sống ven sông và
đầm lầy ở lưu vực sông Sacramento.
(3) Bảo vệ và phục hồi môi trường sống ven sông và
đầm lầy ở các lưu vực San Joaquin và Tulare.
(b) Trong số tiền được phân bổ bởi mục này, bốn
mươi triệu mỹ kim ($40,000,000) sẽ được gửi vào Tài
khoản Bảo Tồn Môi Trường Sống Thủy Cầm California
được thiết lập theo Mục 3467 của Bộ Luật Thủy Sản
và Động Vật Hoang Dã, cho các mục đích thực hiện
Chương Trình Môi Trường Sống Thủy Cầm California
theo Điều 7 (bắt đầu từ Mục 3460) Chương 2 của
Phần 1 của Khoản 4 trong Bộ Luật Thủy Sản và Động
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Vật Hoang Dã, Chương Trình Ưu Đãi Chủ Đất
California của Bộ Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã,
Chương Trình Quyền Tiếp Cận Đầm Lầy Vĩnh Viễn của
Hội Đồng Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã, và việc thiết
lập hoặc tăng cường tổ thủy cầm và môi trường
sống động vật hoang dã khác tại các vùng đất bỏ
hoang bao gồm các dự án được Mục 1018 cho phép.
(c) Số tiền được phân bổ bởi mục này, mười triệu mỹ
kim ($10,000,000) sẽ được gửi vào Tài Khoản Chia Sẻ
Môi Trường Sống Chung để Tăng Cường Giải Trí
(Shared Habitat Alliance for Recreational
Enhancement, SHARE) được thiết lập theo Mục 1572
của Bộ Luật Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã và do
Cục Cá và do Bộ Luật Thủy Sản và Động Vật Hoang
Dã quản lý với mục đích cung cấp săn bắn và các cơ
hội giải trí phụ thuộc vào động vật hoang dã khác
cho công chúng thông qua các thỏa thuận tự nguyện
với các chủ đất tư nhân.
(d) Trong số tiền được phân bổ bởi mục này, ít nhất
một trăm mười triệu mỹ kim ($110,000,000) sẽ được
chi tiêu cho việc thu mua và giao nước cho các khu
trú ẩn hoang dã và các dự án hạ tầng cơ sở liên
quan, để tuân thủ đầy đủ các điều khoản của tiểu
mục (d) của Mục 3406 trong Đạo Luật Cải Tiến Dự Án
Central Valley của liên bang (Tiêu Đề 34 của Luật
Công Cộng 102-575).
CHƯƠNG 8.6. NƯỚC ĐÁNG TIN CẬY VÀ BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG SỐNG TRONG VÙNG SACRAMENTO
86124. (a) Mười triệu mỹ kim ($10,000,000) được
phân bổ từ quỹ cho Bộ để trợ cấp cho Cơ Quan Cấp
Nước Khu Vực và Thành Phố Sacramento thay mặt
cho Diễn Đàn Nước Vùng Sacramento cho các dự án
phù hợp với mục tiêu bình đẳng của Thỏa Thuận
Diễn Đàn Nước. Các dự án hợp lệ bao gồm cơ sở vật
chất, các nghiên cứu và các hành động khác để cải
thiện điều kiện dòng chảy và nhiệt độ và môi trường
sống ở hạ lưu Sông American, tăng hiệu quả sử
dụng nước và bảo tồn, hoặc cải thiện sự tích hợp
nguồn nước ngầm và nước ngầm để cung cấp độ tin
cậy cho nguồn nước trong năm.
(b) Cơ quan Quản Lý Nước Vùng và Diễn Đàn Nước
cùng phát triển và phê duyệt các nghiên cứu, dự án
hoặc chương trình được tài trợ bởi các khoản tài trợ.
Ưu tiên cao nhất sẽ được đưa ra để cải thiện điều
kiện nhiệt độ nước ở hạ lưu Sông American và các dự
án hoặc chương trình góp phần vào mục tiêu bình
đẳng trong việc cải thiện nguồn nước và bảo vệ môi
trường. Cơ quan này sẽ là người được phân bổ cho
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các dự án cấp nước và hiệu quả nước. Thành Phố
Sacramento, thay mặt Diễn Đàn Nước, sẽ là người
được cấp bảo vệ môi trường, nghiên cứu nhiệt độ
nước và các dự án phục hồi sinh cảnh.
(c) Số tiền được phân bổ tổng hợp cho gói các dự án
không được vượt quá 50 phần trăm tổng chi phí của
dự án.
(d) Không có quỹ nào được phân bổ theo mục này có
thể được sử dụng để xây dựng kho chứa bề mặt mới
hoặc tăng các hồ chứa hiện có.
CHƯƠNG 9.

3

NƯỚC ĐÁNG TIN CẬY TRONG KHU
VỰC VÙNG VỊNH

86125. Hai trăm năm mươi triệu mỹ kim
($250,000,000) được phân bổ từ quỹ cho Bộ để cấp
cho nhóm tám cơ quan nước được gọi chung là Đối
Tác Đáng Tin Cậy Khu Vực Vùng Vịnh (Bay Area
Regional Reliability, BARR) cho các cơ sở mới mở
rộng lợi ích của việc tích trữ nước bề mặt cho lợi ích
trên toàn khu vực trong bất kỳ lĩnh vực nào sau đây:
độ tin cậy hạn hán, phẩm chất nước uống và lưu trữ
khẩn cấp, như được mô tả chung trong Danh Sách
Dự Án Giảm Thiểu Cuối Cùng trong Kế Hoạch Dự
Phòng Hạn Hán Khu Vực Vùng Vịnh San Francisco.
Khu Thủy Cục Contra Costa có thể nhận được khoản
trợ cấp thay mặt cho đối tác trừ khi Quan Hệ Đối Tác
BARR có cơ cấu quản trị tại thời điểm cấp tài trợ
khiến nó đủ điều kiện để nhận ngân quỹ trực tiếp.
Các cơ quan thủy cục tham gia trong Kế Hoạch Dự
Phòng Hạn Hán Khu Vực Vùng Vịnh San Francisco sẽ
xác định và chỉ định quỹ cho một hoặc bất kỳ dự án
nào được liệt kê, nhưng số tiền được xác định cho
bất kỳ dự án nào không được vượt quá 50 phần
trăm tổng chi phí của dự án. Không có quỹ nào được
phân bổ theo mục này có thể được chi tiêu để xây
dựng kho chứa bề mặt mới hoặc nâng cao hồ chứa
hiện có.
CHƯƠNG 10.

CẢI THIỆN VẬN CHUYỂN NƯỚC VÀ
BẢO TỒN NƯỚC

86126. Mặc dù hạn hán đã giảm bớt, nhưng ảnh
hưởng của hạn hán vẫn đang được cảm nhận ở
nhiều khu vực trên toàn tiểu bang, bao gồm cả
Thung lũng San Joaquin. Tiếp tục làm trầm trọng
thêm tác động của các điều kiện hạn hán đối với
người sử dụng nước là các yêu cầu pháp lý hạn chế
bơm từ Châu Thổ Sacramento-San Joaquin. Một
trong những hậu quả của cả nạn hạn hán và hạn
chế bơm nước là sự gia tăng đáng kể trong việc bơm
Nội Dung Các Dự Luật
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nước ngầm như một phương tiện để thay thế nguồn
cung cấp bề mặt giảm. Sự gia tăng trong việc bơm
nước ngầm làm giảm các hồ nước ngầm, từ đó làm
cho các giếng bị khô cạn và đất bị lún xuống, đặc
biệt là trường hợp ở phía đông của Thung Lũng San
Joaquin. Kênh Friant-Kern đã mất 60 phần trăm khả
năng truyền tải nước cho cả việc sử dụng để tiêu thụ
và nạp lại nước ngầm. Trừ khi khả năng vận chuyển
được khôi phục và tăng lên, lún sẽ tiếp tục trở nên tồi
tệ hơn và các cộng đồng địa phương, bao gồm các
cộng đồng bị thiệt thòi, phần lớn dựa vào nước
ngầm để phục vụ công dân của họ, sẽ tiếp tục bị ảnh
hưởng bất lợi. Lợi ích công cộng đáng kể sẽ là kết
quả từ đầu tư của tiểu bang này, bao gồm tránh thất
nghiệp gia tăng, ổn định nước ngầm và bảo đảm
nguồn cung lương thực ổn định hơn cho California.
86127. Tổng số tiền bảy trăm năm mươi triệu mỹ
kim ($750,000,000) được phân bổ từ quỹ cho Bộ để
trợ cấp cho Cơ quan Quản Lý Nước Friant để cải thiện
vốn vận chuyển nước, bao gồm phục hồi và tăng khả
năng vận chuyển đến và trong các kênh Madera và
Friant-Kern, dẫn đến việc nạp nước ngầm nhiều hơn,
cải thiện vận chuyển và sử dụng nước lũ, và để bảo
tồn nước. Những cải tiến với ngân quỹ do đoạn này
cung cấp sẽ được hoàn thành phù hợp với luật và
hợp đồng thích ứng của tiểu bang và liên bang.
86128. Tổng số một trăm triệu mỹ kim
($100,000,000) được phân bổ từ quỹ cho Cơ Quan
Tài Nguyên Thiên Nhiên cho các hành động hỗ trợ
các dự án được quy định tại đoạn 11 của thỏa thuận
giải quyết để khôi phục Sông San Joaquin được tham
chiếu trong Mục 2080.2 của Bộ Luật Thủy Sản và
Động Vật Hoang Dã. Trước khi có thể chi tiêu, sự
đồng ý chính thức về các dự án cụ thể được thực hiện
là yêu cầu của các bên giải quyết cho thỏa thuận.
86129. Sự chuyển dòng nước từ Vũng Lầy Barker
đến Ống Dẫn Nước North Bay ảnh hưởng xấu đến
các loài cá được liệt kê và cũng ảnh hưởng xấu đến
phẩm chất nước phục vụ cho khu vực đô thị lớn. Sẽ
có nhiều lợi ích công cộng để di dời việc chuyển dòng
nước từ North Bay đến sông Sacramento.
86130. Tổng số năm triệu mỹ kim ($5,000,000)
được phân bổ từ quỹ cho Bộ để lên kế hoặch chuyển
dòng nước từ sông Sacramento đến Ống Dẫn Nước
North Bay để giảm tác động bất lợi đối với các loài
cá được liệt kê và cung cấp phẩm chất nước uống
cao hơn cho những người phục vụ bởi các ống
dẫn nước.
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CHƯƠNG 11.

ĐẬP OROVILLE AN TOÀN CHỐNG LŨ

86131. Đập Oroville cung cấp kiểm soát lũ lụt cho
Thung Lũng Sacramento. Việc bao gồm kiểm soát lũ
tại Đập Oroville không phải là nhiệm vụ của các cơ
quan thủy cục công cộng nhận nước từ Đập Oroville.
Chức năng kiểm soát lũ của Đập Oroville đã được
chính quyền liên bang chi trả.
86132. Tổng số hai trăm triệu mỹ kim
($200,000,000) được phân bổ từ quỹ cho Bộ để sửa
chữa và tái thiết tránh đập tràn tại Đập Oroville.
86133. Tổng số hai mươi mốt triệu mỹ kim
($21,000,000) được phân bổ từ quỹ cho Bộ. Mười
lăm triệu mỹ kim ($15,000,000) sẽ được chi tiêu cho
việc quản lý và loại bỏ trầm tích sông Feather giữa
Live Oak và Verona phối hợp với Cơ Quan Kiểm Soát
Lũ Lụt Sutter Butte. Sáu triệu mỹ kim ($6,000,000)
của ngân quỹ này sẽ được cấp như một khoản trợ
cấp cho Cơ Quan Kiểm Soát Lũ Lụt Sutter Butte cho
các dự án giảm lũ lụt tại Khu Bảo Tồn Hoang Dã
Oroville, cung cấp cứu trợ hạ lưu lũ và phục hồi hệ
sinh thái.
86134. Số tiền một triệu mỹ kim ($1,000,000) được
phân bổ từ quỹ cho Bộ để cấp cho Quận Butte
cho các dự án về vốn và thiết bị để điều phối và liên
lạc khẩn cấp phù hợp với Hệ Thống Quản Lý Khẩn
Cấp Tiêu Chuẩn Hóa của Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn
Cấp (Standardized Emergency Management System,
SEMS).
CHƯƠNG 12.

CÁC ĐIỀU KHOẢN TỔNG QUÁT

86151. (a) Trong các dự án liên quan đến phục hồi
môi trường sống tự nguyện, cải thiện phẩm chất
nước và phục hồi đất ngập nước, mỗi cơ quan quản
lý các điều khoản của khoản này sẽ khuyến khích
việc phối hợp và phát triển và sử dụng các dự án
hiệu quả và cho phép các cơ chế, bao gồm, nhưng
không giới hạn vào, các điều khoản của Chương 6.5
(bắt đầu từ Mục 1650) của Khoản 2 trong Bộ Luật
Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã (bất kể chương đó
vẫn còn hiệu lực) và giấy phép có lập trình để phục
hồi sinh cảnh tự nguyện, để tránh chậm trễ dự án và
tối đa hoá số tiền chi cho việc thực hiện dự án.
(b) Các dự án được thiết kế để bảo vệ chủ yếu các
loài chim di cư thông qua việc thu mua, quyền tiếp
cận, phục hồi hoặc các dự án khác phải phù hợp với
các kế hoặch và khuyến nghị được thành lập bởi các
đối tác Liên Doanh Chim Di Cư liên bang bao gồm
các phần của California.
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(c) Bất kỳ cơ quan nào cung cấp ngân quỹ theo
khoản này cho các cộng đồng bị thiệt thòi hoặc khu
vực suy sụp kinh tế đều có thể tài trợ để hỗ trợ các
cộng đồng này nộp đơn xin tài trợ đó, bao gồm hỗ
trợ kỹ thuật và trợ giúp bằng văn bản. Ngân quỹ này
có thể được cung cấp cho các tổ chức bất vụ lợi và
các cơ quan công quyền địa phương hỗ trợ các cộng
đồng này.
(d) Bất kỳ cơ quan nào nhận ngân quỹ theo khoản
này đều có thể ký hợp đồng với các dịch vụ của các
khu bảo tồn tài nguyên theo Mục 9003 của Bộ Luật
Tài Nguyên Công Cộng.
(e) Các cơ quan có thể tính các khoản đóng góp
bằng hiện vật lên đến 25 phần trăm tổng chi phí dự
án như một phần của chia sẻ chi phí. Các cơ quan có
thể tính giá trị của đất quyên góp trong việc bán mặc
cả như là một phần của việc chia sẻ chi phí.
(f) Các cơ quan xem xét các đề xuất thu mua đất
cũng phải xem xét khả năng của chủ sở hữu cuối
cùng được đề xuất của đất để duy trì nó trong điều
kiện sẽ bảo vệ các giá trị mà nó được mua lại và
ngăn chặn bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra trên các
vùng lân cận nếu đất không được quản lý đúng cách.
(g) Các tín quỹ được thành lập theo khoản này sẽ
được quản lý theo các yêu cầu của Đạo Luật Quản
Lý Thận Trọng Nhất Quán Quỹ Thể Chế (Phần 7
(bắt đầu từ Mục 18501) của Khoản 9 trong Bộ Luật
Chứng Thực).
(h) Các dự án được thiết kế để bảo vệ môi trường
sống ven sông chủ yếu thông qua việc thu mua,
quyền tiếp cận, phục hồi hoặc các dự án khác sẽ xem
xét các kế hoặch và khuyến nghị được thành lập bởi
Chương Trình Bảo Tồn Môi Trường Sống Ven Sông tại
California theo Chương 4.1 (bắt đầu từ Mục 1385)
của Khoản 2 trong Bộ Luật Thủy Sản và Động Vật
Hoang Dã.
(i) Cơ quan điều hành sẽ tạm ứng 50 phần trăm tiền
trợ cấp cho các dự án đáp ứng cả hai tiêu chuẩn
như sau:
(1) Người đề xuất dự án là một cộng đồng bị thiệt
thòi hoặc thực thể đủ điều kiện như được định nghĩa
trong tiểu phần (a) của Mục 86166 hoặc dự án có lợi
cho cộng đồng bị thiệt thòi.
(2) Khoản tài trợ cho dự án là dưới một triệu mỹ kim
($1,000,000).
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(j) Chi phí tài trợ đủ điều kiện sẽ bao gồm các chi phí
gián tiếp như được định nghĩa trong các nguyên tắc
về quản lý và ngân sách liên bang, cũng như chi phí
điều hành hợp lý.
(k) Các cơ quan nhận ngân quỹ được chỉ định cho
các chương trình hoặc người được cấp cụ thể sẽ xúc
tiến việc chi tiêu hoặc chuyển các khoản tiền đó với
số tiền tối thiểu cần thiết để tuân thủ các luật và quy
định hiện hành và yêu cầu của khoản này. Ý định của
khoản này là việc chi tiêu hoặc chuyển tiền sẽ hiệu
quả, tiết kiệm chi phí, và nhanh chóng và thường sẽ
xảy ra không trễ hơn 90 ngày kể từ khi người nhận
chứng minh đủ điều kiện cho số tiền được yêu cầu.
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86152. Các cơ quan, trong phạm vi có thể thực
hiện được, phải xác định lượng nước sản xuất để sử
dụng cho dân cư và môi trường do các chi phí được
đề xuất mà họ thực hiện theo khoản này. Các cơ
quan, trong phạm vi có thể thực hiện được, phải
định lượng việc cải thiện phẩm chất nước để sử dụng
cho dân cư và môi trường do các chi phí được đề
xuất mà họ thực hiện theo khoản này.
86153. Trong phạm vi phù hợp với các điều khoản
khác của khoản này, các cơ quan trên toàn tiểu bang
cấp trợ cấp theo khoản này sẽ tìm cách phân bổ
ngân quỹ một cách công bằng cho các dự án đủ điều
kiện trên toàn tiểu bang, bao gồm miền bắc và nam
California, các vùng ven biển và nội địa, và chân đồi
và vùng núi Sierra và Cascade.
86154. Các ứng viên cho các khoản tài trợ theo
khoản này sẽ cho biết liệu đề xuất tài trợ có phù hợp
với kế hoặch quản lý nước khu vực được tích hợp cục
bộ hay không, nếu có. Tuy nhiên, sự nhất quán với kế
hoặch quản lý nước khu vực được tích hợp sẽ không
được yêu cầu như một điều kiện của bất kỳ khoản tài
trợ nào, và các đề xuất tài trợ sẽ không được đặt ưu
tiên thấp hơn nếu chúng không nhất quán với các kế
hoặch quản lý nước khu vực tích hợp.
86155. (a) Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác
của khoản này, một cơ quan công cộng địa phương
với dân số dưới 100,000 và thu nhập hộ gia đình
trung bình dưới 100 phần trăm thu nhập hộ gia đình
trung bình của tiểu bang sẽ được yêu cầu cung cấp
tài trợ đối xứng không quá 35 phần trăm cho một
khoản trợ cấp cho một dự án hoàn toàn trong phạm
vi quyền hạn của họ. Các cơ quan tiểu bang trợ cấp
cho các cơ quan công cộng địa phương này có thể
cung cấp tài trợ trước khi xây dựng các phần của dự
án nếu cơ quan tiểu bang xác định rằng yêu cầu cơ
Nội Dung Các Dự Luật
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quan công cộng địa phương đợi thanh toán cho đến
khi dự án hoàn thành sẽ khiến cho dự án trở nên
khả thi.
(b) Không có điều gì trong mục này cấm một cơ
quan tiểu bang thực hiện trợ cấp cho một cộng đồng
bị thiệt thòi hoặc khu vực suy sụp kinh tế mà không
yêu cầu chia sẻ chi phí.
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86156. Bất kỳ khoản hoàn trả nợ nào được thực
hiện theo khoản này, bao gồm các khoản thanh toán
lãi, và thu nhập lãi, sẽ được gửi vào quỹ và chỉ dành
cho các mục đích của chương hoặc mục đã cho phép
khoản vay.
86157. (a) Mỗi cơ quan tiểu bang nhận được một
khoản phân bổ tài trợ do khoản này cung cấp sẽ chịu
trách nhiệm thiết lập các số liệu thành công và báo
cáo tình trạng của các dự án và tất cả việc sử dụng
tài trợ trên trang web Internet về trách nhiệm công
khố phiếu của tiểu bang.
(b) Mỗi cơ quan tiểu bang nhận được một khoản
phân bổ tài trợ do khoản này cung cấp sẽ thực hiện
những điều sau:
(1) Đánh giá kết quả của các dự án do khoản này
tài trợ.
(2) Bao gồm trong báo cáo của cơ quan theo
Mục 86003 phần đánh giá được mô tả trong tiểu
khoản (a).
(3) Người được cấp tiền tài trợ sẽ chịu trách nhiệm
để hoàn thành các dự án do khoản này tài trợ đúng
thời hạn và trong phạm vi.
86158. (a) Đối với các dự án do các cơ quan tiểu
bang thực hiện theo khoản này, tối đa 10 phần trăm
ngân quỹ được phân bổ cho mỗi chương trình do
khoản này tài trợ có thể được chi tiêu cho việc lập kế
hoặch, giám sát và báo cáo cần thiết cho việc thiết
kế, lựa chọn và thực hiện thành công các dự án và
xác minh các lợi ích. Một thực thể đủ điều kiện nhận
trợ cấp cho một dự án theo khoản này cũng có thể
nhận đủ ngân quỹ để lập kế hoặch, giám sát và báo
cáo cần thiết cho việc thiết kế, lựa chọn và thực hiện
dự án thành công. Mục này sẽ không hạn chế ngân
quỹ thường được sử dụng bởi một cơ quan cho "kế
hoặch sơ bộ", "bản vẽ làm việc" và "xây dựng" cho
dự án tài trợ vốn hoặc dự án cấp vốn.
(b) Giấy phép và lệ phí kiểm tra kế hoặch và lệ phí
hành chính hợp lý và gián tiếp đối với dự án và chi
phí liên quan đến quản lý xây dựng sẽ được coi là
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một phần của chi phí xây dựng. Chi phí dự án được
phân bổ cho việc lập kế hoặch và thiết kế dự án và
chi phí hành chính trực tiếp và gián tiếp sẽ được xác
định là mỗi chi tiết riêng biệt trong ngân sách dự án.
86159. Mặc dù có Mục 16727 của Bộ Luật Chính
Quyền, ngân quỹ được cung cấp theo Chương 6 (bắt
đầu từ Mục 86080) và Chương 8 (bắt đầu từ Mục
86120) có thể được sử dụng cho các khoản tài trợ và
cho vay cho các tổ chức bất vụ lợi để trả nợ tài chính
được mô tả trong Mục 22064 của Bộ Luật Tài Chính
liên quan đến các dự án phù hợp cho các mục đích
của các chương đó.
86160. Không quá 5 phần trăm ngân quỹ được
phân bổ cho bất kỳ cơ quan tiểu bang nào theo
khoản này có thể được sử dụng để thanh toán chi
phí quản lý các chương trình và dự án được quy định
trong khoản này.
86161. (a) Dữ liệu giám sát phẩm chất nước phải
được thu thập và báo cáo cho hội đồng tiểu bang
theo cách tương thích và phù hợp với hệ thống dữ
liệu giám sát nước bề mặt hoặc hệ thống dữ liệu
giám sát nước ngầm do hội đồng tiểu bang quản lý,
phù hợp với Phần 4.9 (bắt đầu từ Mục 12400) của
Khoản 6. Dữ liệu giám sát đầu nguồn phải được thu
thập và báo cáo cho Bộ Bảo Tồn theo cách tương
thích và phù hợp với chương trình lưu vực toàn tiểu
bang do Bộ Bảo Tồn quản lý.
(b) Các cơ quan tiểu bang cấp các khoản trợ cấp
hoặc khoản vay theo khoản này có thể bao gồm chi
phí cụ thể cho việc tuân thủ các quy định của địa
phương, tiểu bang và liên bang và các yêu cầu khác.
(c) Có thể chi tiêu lên đến 1 phần trăm trong ngân
quỹ phân bổ cho mỗi chương trình do khoản này tài
trợ cho nghiên cứu về các phương pháp để cải thiện
nguồn nước, môi trường sống liên quan đến nước và
phẩm chất nước liên quan đến chương trình đó,
ngoài bất kỳ số tiền nào khác được quy định trong
khoản này.
86162. (a) Trước khi giải ngân các khoản trợ cấp
hoặc khoản vay theo khoản này, mỗi cơ quan tiểu
bang nhận được khoản phân bổ từ ngân quỹ do
khoản này cung cấp để quản lý một chương trình trợ
cấp hoặc cho vay theo khoản này sẽ xây dựng và
thông qua các tiêu chuẩn hướng dẫn để mời gọi và
đánh giá dự án. Hướng dẫn sẽ bao gồm các yêu cầu
về giám sát và báo cáo và có thể bao gồm một số
giới hạn về số tiền của mỗi tài trợ được trao. Các
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hướng dẫn sẽ không bao gồm việc cấm thu hồi chi
phí điều hành hợp lý hoặc chi phí gián tiếp của các
cơ quan công cộng, các bộ Lạc Da Đỏ hoặc các tổ
chức bất vụ lợi tại địa phương. Nếu trước đây cơ
quan tiểu bang đã lập và thông qua các hướng dẫn
để kêu gọi và thẩm định dự án tuân thủ với yêu cầu
của khoản này thì họ có thể sử dụng những hướng
dẫn này. Chi phí điều hành hoặc gián tiếp phát sinh
bởi một cơ quan công cộng, bộ Lạc Da Đỏ hoặc tổ
chức bất vụ lợi tại địa phương hội đủ điều kiện để
được bồi hoàn và không cân nhắc tiêu cực trong việc
thẩm định các đề xuất tài trợ theo khoản này.
(b) Trước khi giải ngân khoản trợ cấp hoặc khoản
vay, cơ quan tiểu bang sẽ tiến hành ba cuộc họp
công cộng khu vực để xem xét ý kiến công cộng trước
khi hoàn thành các hướng dẫn. Cơ quan tiểu bang sẽ
công bố bản dự thảo hướng dẫn để kêu gọi và thẩm
định trên trang mạng Internet ít nhất 30 ngày trước
các cuộc họp công cộng. Một cuộc họp sẽ được tiến
hành tại một địa điểm ở miền bắc California, một
cuộc họp sẽ được tiến hành tại một địa điểm ở thung
lũng miền trung California, và một cuộc họp sẽ được
tiến hành tại một địa điểm ở miền Nam California.
Các cơ quan không có thẩm quyền tại một hoặc
nhiều trong ba khu vực này có thể bỏ qua các cuộc
họp trong khu vực hoặc khu vực mà họ không có
thẩm quyền. Sau khi được thông qua, cơ quan tiểu
bang sẽ chuyển giao bản sao của hướng dẫn cho các
ủy ban tài chính và các ủy ban chính sách thích hợp
của Cơ Quan Lập Pháp.
(c) Ít nhất 45 ngày trước khi kêu gọi các dự án theo
khoản này, một cơ quan tiểu bang quản lý các quỹ
theo khoản này sẽ gửi một mẫu đơn điện tử của các
hướng dẫn cho người xin trợ cấp trên trang mạng
của mình. Hướng dẫn kêu gọi và thẩm định dự án sẽ
chỉ bao gồm tiêu chuẩn dựa trên các yêu cầu thích
ứng của khoản này.
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(b) Trong việc phân bổ và chi tiêu khoản tài trợ do
khoản này cho phép, ưu tiên sẽ được dành cho các
dự án sử dụng nguồn vốn tư nhân, liên bang, hoặc
địa phương hoặc tạo ra lợi ích công cộng lớn nhất.
Tất cả các cơ quan tiểu bang nhận ngân quỹ theo
khoản này sẽ tìm cách tận dụng ngân quỹ ở mức độ
lớn nhất có thể, nhưng các cơ quan sẽ tính đến khả
năng giới hạn chi phí bởi các cơ quan công cộng nhỏ
và bởi các cơ quan tìm kiếm lợi ích cho các cộng
đồng bị thiệt thòi và các vùng suy sụp kinh tế.
(c) Một dự án được tài trợ sẽ thúc đẩy các mục đích
của chương hoặc điều khoản mà từ đó dự án nhận
được tài trợ.
(d) Khi đưa ra các quyết định về tài nguyên nước
theo khoản này, các cơ quan tiểu bang và địa
phương sẽ sử dụng khoa học sẵn có tốt nhất để cung
cấp thông tin cho các quyết định đó.
(e) Trong phạm vi thực tế, một dự án được hỗ trợ bởi
các ngân quỹ do khoản này cung cấp sẽ bao gồm
bản thông báo cho công chúng rằng dự án đã nhận
được ngân quỹ từ Đạo Luật Cung Cấp Nước và Phẩm
Chất Nước năm 2018.
(f) Trong phạm vi khả thi, các dự án được tài trợ
từ số tiền của khoản này sẽ thúc đẩy các ưu tiên
quy hoặch của tiểu bang phù hợp với các quy định
của Mục 65041.1 của Bộ Luật Chính Quyền và các
chiến lược cộng đồng bền vững phù hợp với các
điều khoản của tiểu đoạn (B) trong đoạn (2) của
tiểu khoản (b) ) của Mục 65080 trong Bộ Luật
Chính Quyền.

86163. Mỗi dự án được tài trợ từ khoản này phải
tuân thủ các yêu cầu sau đây:

(g) Trong phạm vi khả thi, các mục tiêu lưu vực cho
đất tư nhân bao gồm trong khoản này cần được
thực hiện thông qua việc sử dụng các biện pháp bảo
tồn quyền tiếp cận và tham gia tự nguyện của chủ
đất, bao gồm, nhưng không giới hạn vào, việc sử
dụng các biện pháp bảo tồn vĩnh viễn quyền tiếp cận
theo Khoản 10.2 (bắt đầu từ Mục 10200) và Khoản
10.4 (bắt đầu từ Mục 10330) của Bộ Luật Tài Nguyên
Công Cộng, cơ chế trao đổi tín dụng môi trường sống
tự nguyện và các hành động bảo tồn trên các vùng
đất tư nhân.

(a) Việc đầu tư các ngân quỹ công cộng theo khoản
này sẽ mang lại lợi ích công cộng nhằm giải quyết
các nhu cầu và ưu tiên quan trọng nhất trên toàn
tiểu bang đối với nguồn tài trợ công, như được xác
định bởi cơ quan phân phối ngân quỹ.

86164. Ngân quỹ do khoản này cung cấp sẽ không
được chi trả để thanh toán các chi phí thiết kế, xây
dựng, điều hành, giảm nhẹ, hoặc duy trì các phương
tiện vận chuyển nước Châu Thổ. Những chi phí này
sẽ là trách nhiệm của các cơ quan thủy cục được

(d) Không có gì trong khoản này hạn chế các cơ
quan thực thi và tuân thủ các luật hiện tại.
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quyền lợi từ việc thiết kế, xây dựng, điều hành, giảm
nhẹ tác động hoặc duy trì các cơ sở đó.

3

86165. (a) Khoản này không làm giảm, làm suy
yếu hoặc ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào đối với bất
cứ khu vực nguyên thủy, lưu vực nguyên thủy, quận
nguyên thủy, hoặc bất kỳ biện pháp bảo vệ quyền lợi
thủy cục nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn
vào, quyền sử dụng nước trước ngày 19 Tháng Mười
Hai, 1914, theo quy định luật pháp. Khoản này
không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến việc áp dụng
Điều 1.7 (bắt đầu từ Mục 1215) của Chương 1 Phần 2
của Khoản 2, các Mục 10505, 10505.5, 11128, 11460,
11461, 11462 và 11463 và các Mục 12200 đến 12220,
bao gồm cả hai mục đó.
(b) Cho các mục đích của khoản này, một khu vực
sử dụng nước đã được chuyển dòng và chuyển tải
từ vùng thủy văn sông Sacramento, để sử dụng
bên ngoài vùng thủy văn sông Sacramento hoặc
Châu Thổ, sẽ không được coi là liền kề ngay hoặc
có khả năng thuận tiện cung cấp nước cũng
như hoặc trên tài khoản của việc chuyển dòng
và vận chuyển nước đó thông qua các cơ sở có thể
được xây dựng cho mục đích đó sau ngày 1 Tháng
Giêng, 2018.
(c) Không có gì theo khoản này thay thế, giới hạn
hoặc sửa đổi khả năng áp dụng của Chương 10 (bắt
đầu từ Mục 1700) Phần 2 của Khoản 2, bao gồm cả
các kiến nghị liên quan đến bất kỳ vận chuyển mới
nào được xây dựng hoặc điều hành theo Chương 2
(bắt đầu từ Mục 85320) Phần 4 của Khoản 35.
(d) Trừ khi được quy định rõ ràng, không có gì theo
khoản này thay thế, làm giảm hoặc ảnh hưởng đến
các biện pháp bảo vệ pháp lý hiện có, cả về thủ tục
và nội dung, liên quan đến quy chế của hội đồng tiểu
bang về chuyển dòng và sử dụng nước, bao gồm,
nhưng không giới hạn vào, các ưu tiên về nước, bảo
vệ được cung cấp cho các lợi ích của thành phố theo
các Mục 106 và 106.5, và những thay đổi về quyền
lợi nước. Không có gì theo khoản này mở rộng hoặc
làm thay đổi thẩm quyền hiện tại của hội đồng tiểu
bang để điều chỉnh việc chuyển dòng và sử dụng
nước hoặc thẩm quyền đồng thời hiện có của tòa án
đối với quyền sử dụng nước California.
(e) Không có gì theo khoản này được hiểu là ảnh
hưởng đến Đạo Luật Sông Cảnh và Hoang Dã
California (Chương 1.4 (bắt đầu từ Mục 5093.50)
Khoản 5 của Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng) hoặc
Đạo Luật Sông Cảnh và Hoang Dã liên bang (16 Bộ
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Luật Hoa Kỳ Mục 1271 và tiếp theo) và các ngân quỹ
được khoản này cho phép sẽ không dành cho bất kỳ
dự án nào có thể có ảnh hưởng xấu đến các giá trị
mà một con sông cảnh và hoang dã hoặc bất kỳ con
sông nào khác được bảo vệ theo Đạo Luật Sông
Cảnh và Hoang Dã California hoặc Đạo Luật Sông
Cảnh và Hoang Dã liên bang.
(f) Không có gì theo khoản này thay thế, giới hạn
hoặc sửa đổi Đạo Luật Cải Cách Châu Thổ
Sacramento-San Joaquin năm 2009 (Khoản 35 (bắt
đầu từ Mục 85000)) hoặc bất kỳ luật hiện hành nào
khác, bao gồm, nhưng không giới hạn vào, Khoản
22.3 (bắt đầu từ Mục 32300) của Bộ Luật Tài Nguyên
Công Cộng.
(g) Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác của pháp
luật, bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức bất vụ lợi nào
thu mua đất theo khoản này đều có thể sử dụng
Đạo Luật Tín Dụng Thuế Bảo Tồn Di Sản Thiên Nhiên
năm 2000 (Khoản 28 (bắt đầu từ Mục 37000) của
Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng). Các quỹ được phân
bổ theo khoản này không được chỉ định cho các
chương trình tài trợ cạnh tranh cũng có thể được sử
dụng cho mục đích hoàn trả Quỹ Chung theo Đạo
Luật Tín Dụng Thuế Bảo Tồn Di Sản Thiên Nhiên
năm 2000.
(h) Ngân quỹ được cung cấp theo khoản này, và bất
kỳ khoản phân bổ hoặc chuyển nhượng ngân quỹ
này, sẽ không được coi là một vụ chuyển tiền cho các
mục đích của Chương 9 (bắt đầu từ Mục 2780) Khoản
3 của Bộ Luật Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã.
86166. (a) Các ứng viên đủ điều kiện nhận trợ
cấp, khoản vay và hợp đồng theo khoản này là các
cơ quan công cộng, trường đại học tiểu bang, bao
gồm các phòng thí nghiệm quốc gia do trường
đại học quản lý, các khu bảo tồn tài nguyên, tổ chức
bất vụ lợi, tiện ích công cộng, công ty cấp nước
chung, hệ thống nước công cộng như được định
nghĩa trong tiểu khoản (h) của Mục 116275 trong
Bộ Luật Y Tế và An Toàn, các nhà cung cấp nước đô
thị theo quy định tại Mục 10617 của Bộ luật Nước,
các bộ lạc Da Đỏ được liên bang công nhận, các cơ
quan liên bang sở hữu hoặc quản lý đất đai ở
California, và các bộ lạc Da Đỏ liệt kê trong Danh
Sách Tư Vấn Bộ Lạc California của Ủy Ban Di Sản Hoa
Kỳ. Các cơ quan tiểu bang cấp ngân quỹ theo khoản
này sẽ ưu tiên cho những người nộp đơn đủ điều
kiện có kinh nghiệm lập kế hoặch, thiết kế và phát
triển các loại dự án nhận tài trợ từ các cơ quan, hoặc
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được tiếp cận với sự trợ giúp tư vấn trong các lĩnh
vực này.
(b) (1) Để đủ điều kiện nhận tài trợ theo khoản này,
một dự án đề xuất bởi một công ty tiện ích công cộng
theo quy định của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng, hoặc
một công ty nước cộng đồng, phải có mục đích công
khai rõ ràng và xác định dự án sẽ mang lại lợi ích
cho khách hàng của hệ thống nước mà không phải
là cho nhà đầu tư.
(2) Để đủ điều kiện nhận tài trợ theo khoản này, một
nhà cung cấp nước đô thị phải thông qua và đệ trình
một kế hoặch quản lý nước đô thị theo Đạo Luật Quy
Hoạch Quản Lý Nước Đô Thị (Phần 2.6 (bắt đầu từ
Mục 10610) của Khoản 6).
(3) Để đủ điều kiện nhận tài trợ theo khoản này, một
nhà cung cấp nước nông nghiệp đã thông qua và đệ
trình một kế hoặch quản lý nước nông nghiệp theo
Đạo Luật Quy Hoạch Quản Lý Nước Nông Nghiệp
(Phần 2.8 (bắt đầu từ Mục 10800) của Khoản 6).
(4) Theo Mục 10608.56, một nhà cung cấp nước
nông nghiệp hoặc một nhà cung cấp nước đô thị
không đủ điều kiện nhận tài trợ theo khoản này trừ
khi tuân thủ các yêu cầu của Phần 2.55 (bắt đầu từ
Mục 10608) của Khoản 6.
(5) Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác của khoản
này, các cơ quan nhận quỹ theo khoản này có thể
giảm hoặc loại bỏ các yêu cầu chia sẻ chi phí khi tài
trợ một triệu mỹ kim ($1,000,000) hoặc ít hơn cho
các tổ chức bất vụ lợi có ngân sách dưới một triệu
mỹ kim ($1,000,000) nếu cơ quan xác định rằng các
khoản tài trợ như vậy sẽ là cách hiệu quả nhất để
đạt được mục đích của khoản này.
86167. Nếu khả thi, các dự án được tài trợ theo
khoản này có thể sử dụng các dịch vụ của Công Ty
Bảo Tồn California hoặc các tổ chức bảo tồn cộng
đồng được chứng nhận, như được định nghĩa trong
Mục 14507.5 của Bộ Luật Tài Nguyên Công Cộng. Các
cơ quan công cộng nhận tài trợ theo khoản này sẽ
ưu tiên hơn cho các dự án liên quan đến các dịch vụ
của Công Ty Bảo Tồn California hoặc một tổ chức
bảo tồn cộng đồng được chứng nhận hoặc các tổ
chức bất vụ lợi khác cung cấp cơ hội đào tạo nghề và
giáo dục cho cựu chiến binh, người nhận nuôi
dưỡng, nông dân hoặc thanh niên địa phương trong
các dự án bảo tồn hoặc phục hồi.
86168. Mỗi cơ quan của tiểu bang khi nhận được
ngân quỹ thích hợp do khoản này cung cấp sẽ chịu
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trách nhiệm thiết lập và báo cáo về trách nhiệm
công khố phiếu của tiểu bang trên trang mạng
Internet từng phần sau: số liệu thành công, số liệu
làm lợi cho các cộng đồng bị thiệt thòi và các khu
vực suy sụp kinh tế, tiến bộ để đáp ứng các số liệu
đó, tình trạng của các dự án được tài trợ theo khoản
này, và tất cả việc sử dụng nguồn tài trợ mà cơ quan
tiểu bang nhận được theo khoản này. Thư Ký của
Cơ Quan Tài Nguyên Thiên Nhiên sẽ báo cáo hàng
năm các chi phí cho Cơ Quan Lập Pháp theo quy
định của khoản này, và các lợi ích thu được từ các
khoản chi đó.

3

86169. Số tiền thu được từ công khố phiếu được
ban hành và bán theo khoản này, ngoại trừ số tiền
thu được của bất kỳ công khố phiếu hoàn trả nào
được ban hành theo Mục 86192, sẽ được gửi vào
Quỹ Bảo Vệ Hạn Hán và Khả Năng Cung Cấp Nước
năm 2018, được tạo ra từ Ngân Khố Tiểu Bang.
86169.1. Mặc dù có Mục 13340 của Bộ Luật Chính
Quyền, các khoản tiền trong Quỹ Bảo Vệ Hạn Hán
và Khả Năng Cung Cấp Nước năm 2018 liên tục
được phân bổ mà không tính đến năm tài chính
cho các mục đích của khoản này theo cách thức
được quy định theo khoản này. Ngân quỹ được
ủy quyền và cung cấp theo khoản này sẽ có sẵn và
chỉ được chi tiêu như được quy định theo khoản
này và sẽ không bị Cơ Quan Lập Pháp hoặc Thống
Đốc phân bổ hoặc chuyển giao cho bất kỳ mục đích
nào khác.
86170. Chương 3.5 (bắt đầu từ Mục 11340) Phần 1
của Khoản 3 trong Tiêu Đề 2 của Bộ Luật Chính
Quyền không áp dụng cho việc xây dựng hoặc thực
hiện các chương trình hoặc dự án được khoản này
cho phép hoặc tài trợ.
86171. (a) Ngân quỹ do khoản này cung cấp sẽ
không được sử dụng để hỗ trợ hoặc chi trả cho các
chi phí giảm thiểu môi trường, ngoại trừ chi phí
giảm thiểu môi trường cho các dự án được khoản
này tài trợ.
(b) Ngân quỹ do khoản này cung cấp sẽ được sử
dụng để cải thiện môi trường hoặc các lợi ích công
cộng khác.
(c) Mặc dù có các tiểu khoản (a) và (b), chi phí giảm
thiểu tác động môi trường liên quan trực tiếp và giới
hạn đối với các chi phí theo khoản này có thể được
trả bằng ngân quỹ do khoản này cung cấp.
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(d) Ngân quỹ có sẵn theo khoản này sẽ không được
dùng để trả cho các chi phí thiết kế, xây dựng, vận
hành, giảm thiểu, hoặc bảo trì các phương tiện vận
tải Châu Thổ.
86172. Mọi thực thể thực hiện khoản này sẽ đặt ưu
tiên cao nhất để tài trợ cho các dự án kết hợp hiệu
quả chi phí tương đối cao, độ bền và phẩm chất môi
trường nâng cao.

3

86174. Việc thu mua theo Chương 6 (bắt đầu từ
Mục 86080) của khoản này sẽ chỉ từ người bán
sẵn sàng.
86177. Yêu cầu rằng một dự án có hiệu quả về chi
phí không đòi hỏi một phân tích về lợi ích và chi phí
đầy đủ.
86178. Các cơ quan triển khai khoản này sẽ xem
xét đặc biệt các dự án sử dụng công nghệ hoặc
thực hành mới hoặc sáng tạo, bao gồm các công
cụ hỗ trợ quyết định mà hỗ trợ việc tích hợp nhiều
chiến lược và thẩm quyền, bao gồm, nhưng không
giới hạn vào, nguồn cung cấp nước, giảm cháy
rừng, cải thiện môi trường sống, kiểm soát cỏ
dại xâm lấn, kiểm soát lũ lụt, sử dụng đất và vệ sinh
môi trường.
86179. Bất kỳ hợp đồng nào, bao gồm hợp đồng
cung cấp một khoản trợ cấp, giữa một cơ quan công
cộng, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ chức bất vụ lợi và Bộ
Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã hoặc Hội Đồng Bảo
Tồn Động Vật Hoang Dã cho công việc được tài trợ
theo khoản này hoặc theo Khoản 26.7 (bắt đầu từ
Mục 79700) sẽ được coi là một hợp đồng tuân theo
các yêu cầu của Mục 1501.5 của Bộ Luật Thủy Sản và
Động Vật Hoang Dã, và không được coi là một công
trình công cộng hoặc cải thiện công cộng và không
lệ thuộc Chương 1 (bắt đầu từ Mục 1720) Phần 7 của
Khoản 2 trong Bộ Luật Lao Động.
86179.1. Ưu tiên sẽ được dành cho chi tiêu ngân
quỹ cho các hoạt động có ảnh hưởng đến Châu Thổ
và các loài phụ thuộc vào nó thường phù hợp với
báo cáo “Một ChâuThổ Tái Tạo: Hướng dẫn phục hồi
sinh thái dựa vào khoa học ở đồng bằng
Sacramento-San Joaquin” được Trung tâm Khoa học
Thủy sản San Francisco Estuary chuẩn bị vào
năm 2016.
86179.2. Trong việc trao các khoản tài trợ được
thực hiện bởi bất kỳ cơ quan nào theo đạo luật này
hoặc Khoản 26.7 (bắt đầu từ Mục 79700) sau
ngày có hiệu lực của đạo luật này, chi phí điều
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hành hoặc chi phí gián tiếp phát sinh bởi một
cơ quan công quyền, bộ lạc Da Đỏ hoặc tổ chức bất
vụ lợi tại địa phương là đủ điều kiện để được bồi
hoàn và sẽ không bị cân nhắc tiêu cực trong việc
đánh giá các kiến nghị xin tài trợ. Chi phí tài trợ
đủ điều kiện sẽ bao gồm các chi phí gián tiếp như
được định nghĩa trong các tiêu chuẩn hướng dẫn
của Văn Phòng Quản Lý và Ngân Sách liên bang,
cũng như chi phí điều hành hợp lý. Đối với các
tổ chức bất vụ lợi, khoản tài trợ sẽ cung cấp cho
việc hoàn trả chi phí gián tiếp bằng cách áp dụng
mức chi phí gián tiếp mà tổ chức đó thương
lượng với liên bang, nếu có. Nếu mức chi phí thương
lượng không hiện hữu, tổ chức đó có thể chọn
sử dụng mức chi phí gián tiếp mặc định là 10 phần
trăm của tổng chi phí trực tiếp đã sửa đổi theo
quy định của Văn Phòng Quản Lý và Ngân Sách
liên bang.
86179.3. Không có khoản tài trợ nào được thực
hiện theo khoản này sẽ dẫn đến sự gia tăng không
được công nhận trong sự tiếp xúc của cộng đồng
với các nguy cơ lũ lụt hoặc giảm khả năng vận
chuyển lũ của bất kỳ cơ sở bảo vệ lũ lụt nào thuộc sở
hữu công cộng.
86179.4. Trong việc cấp các khoản tài trợ cho việc
thu hồi đất, Hội Đồng Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã
sẽ ưu tiên cho các tổ chức tự nguyện nộp thuế bất
động sản.
CHƯƠNG 13.

CÁC ĐIỀU KHOẢN TÀI CHÍNH

86180. (a) Công
khố
phiếu
tổng
cộng
tám tỷ tám trăm bảy mươi bảy triệu mỹ kim
($8,877,000,000), hoặc nhiều đến mức đó khi cần
thiết, không bao gồm số tiền của bất kỳ công khố
phiếu hoàn trả nào được phát hành theo Mục 86192
có thể được phát hành và bán để cung cấp một quỹ
để sử dụng cho mục đích được thể hiện theo khoản
này và để hoàn trả cho Quỹ Luân Chuyển Chi Phí
Công Khố Phiếu Mang Nghĩa Vụ Chung theo Mục
16724.5 của Bộ Luật Chính Quyền. Công khố phiếu,
khi được bán, sẽ là và cấu thành một trách nhiệm
hợp lệ và ràng buộc của Tiểu Bang California, và
toàn bộ niềm tin và tín dụng của Tiểu Bang California
theo đây được cam kết cho việc thanh toán đúng hạn
cả tiền vốn, và tiền lời, trên công khố phiếu như là
tiền vốn và tiền lời đến hạn phải trả.
(b) Thủ Quỹ thỉnh thoảng sẽ bán công khố phiếu
do ủy ban cho phép theo Mục 86182. Công khố
phiếu sẽ được bán theo các điều khoản và điều
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kiện quy định tại một hoặc nhiều nghị quyết được
ủy ban thông qua theo Mục 16731 của Bộ Luật
Chính Quyền.
86181. Công khố phiếu được khoản này cho phép
phải được chuẩn bị, thực hiện, phát hành, bán,
thanh toán và mua lại theo quy định của Luật Công
Khố Phiếu Mang Nghĩa Vụ Chung của Tiểu Bang và
tất cả các điều khoản của luật đó, vì luật đó có thể
được sửa đổi, áp dụng cho công khố phiếu và cho
khoản này và được kết hợp theo khoản này như
được quy định đầy đủ theo khoản này, ngoại trừ các
tiểu khoản (a) và (b) của Mục 16727 của Bộ Luật
Chính Quyền.
86182. (a) Chỉ với mục đích cho phép phát hành
và bán theo Luật Công Khố Phiếu Mang Nghĩa Vụ
Chung của Tiểu Bang đối với công khố phiếu được
khoản này cho phép, Ủy Ban Tài chính Bảo vệ Hạn
hán và Cấp nước tốt theo đây được thành lập. Với
mục đích của khoản này, Ủy Ban Tài chính Bảo vệ
Hạn hán và Cấp Nước Tốt là "ủy ban," như thuật ngữ
đó được sử dụng trong Luật Công Khố Phiếu Mang
Nghĩa Vụ Chung của Tiểu Bang.
(b) Ủy ban tài chính bao gồm Giám Đốc Tài Chính,
Thủ Quỹ và Kiểm Soát Viên. Mặc dù có bất kỳ điều
khoản luật nào khác, bất kỳ thành viên nào cũng có
thể chỉ định một người đại diện làm thành viên thế
chỗ của mình cho mọi mục đích, như thể thành viên
đó có mặt.
(c) Thủ Quỹ sẽ phục vụ trong vai trò chủ tịch của ủy
ban tài chính.
(d) Đa số trong ủy ban tài chính có thể thừa hành
cho ủy ban tài chính.
86183. Ủy ban tài chính sẽ xác định có cần thiết
phải phát hành công khố phiếu do phần này cho
phép hay không để thực hiện các hành động được
nêu trong phần này và, nếu có, số lượng công khố
phiếu được phát hành và bán ra. Các vấn đề nối tiếp
của công khố phiếu có thể được ủy quyền và được
bán để thực hiện những phát triển hoạt động, và
không nhất thiết là tất cả các công khố phiếu được
ủy quyền phát hành sẽ được bán cùng một lúc.
86184. Cho các mục đích của Luật Công Khố Phiếu
Mang Nghĩa Vụ Chung của Tiểu Bang, "hội đồng",
như được định nghĩa trong Đoạn 16722 của Bộ Luật
Chính Quyền, có nghĩa là Tổng thư ký của Cơ quan
Tài nguyên Thiên nhiên.
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86185. Sẽ được thu thập mỗi năm và theo cùng
một cung cách và cùng lúc khi thu các khoản thu
khác của tiểu bang, ngoài các khoản thu nhập thông
thường của tiểu bang, một khoản tiền cần thiết để
trả cả tiền vốn và tiền lãi, cho công khố phiếu hàng
năm. Đó là nghĩa vụ của tất cả các nhân viên chịu
trách nhiệm với pháp luật với bất kỳ nghĩa vụ nào
liên quan đến việc thu thập doanh thu để thực hiện
và thi hành mọi hành động cần thiết để thu thập số
tiền bổ sung đó.
86186. Mặc dù có Đoạn 13340 của Bộ Luật Chính
Quyền, theo đây được phân bổ từ Ngân Quỹ Chung
tại Ngân khố Tiểu bang, cho các mục đích của phần
này, một khoản tiền tương đương với tổng số tiền
sau đây:

3

(a) Số tiền hàng năm cần thiết để thanh toán tiền
gốc và lãi, công khố phiếu phát hành và bán theo
khoản này, vì tiền gốc và lãi sẽ đến hạn và phải trả.
(b) Tổng số tiền cần thiết để thực hiện các điều
khoản của Mục 86189, được phân bổ bất kể các năm
tài khóa.
86187. Hội đồng có thể yêu cầu Hội Đồng Đầu Tư
Tiền Góp Chung cho vay từ Tài Khoản Đầu Tư Tiền
Góp Chung chiếu theo Mục 16312 của Bộ Luật Chính
Quyền cho các mục đích thực hiện khoản này ít hơn
bất kỳ số tiền nào được rút theo Mục 86189. Số tiền
yêu cầu không được vượt quá số lượng công khối
phiếu chưa bán mà ủy ban đã, bằng nghị quyết, cho
phép bán, không bao gồm bất kỳ công khố phiếu tái
tài trợ nào được ủy quyền theo Mục 86192, cho mục
đích thực hiện khoản này. Hội đồng phải thực hiện
các văn bản theo yêu cầu của Hội Đồng Đầu Tư Tiền
Góp Chung để tiếp nhận và hoàn trả khoản vay. Bất
kỳ khoản tiền vay nào sẽ được gửi vào ngân quỹ sẽ
được phân bổ theo phần này.
86188. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác
của khoản này, hoặc của Luật Công Khố Phiếu
Mang Nghĩa Vụ Chung của Tiểu Bang, nếu Thủ Quỹ
bán công khố phiếu bao gồm ý kiến của cố vấn
công khố phiếu có nghĩa là tiền lời công khố phiếu
không được tính vào thu nhập gộp cho các mục
đích thuế liên bang theo các điều kiện được chỉ
định hoặc nếu không thì được hưởng bất kỳ khoản
lợi thuế liên bang nào, thì Thủ Quỹ có thể duy các
trì tài khoản riêng cho tiền bán đầu tư công khố
phiếu đã đầu tư và lợi nhuận đầu tư từ những
khoản thu nhập đó, và có thể sử dụng hoặc chỉ
đạo việc sử dụng những khoản tiền bán hoặc thu
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nhập đó để thanh toán bất kỳ khoản bồi hoàn,
tiền phạt, hoặc khoản thanh toán khác theo đòi hỏi
của luật liên bang hoặc thực hiện bất kỳ hành
động nào khác liên quan đến việc đầu tư và sử
dụng tiền bán công khố phiếu đó, theo yêu cầu
hoặc mong muốn của luật liên bang để duy trì
tư cách miễn thuế của những công khố phiếu đó
và để có được lợi thế khác theo luật liên bang thay
mặt cho các ngân quỹ của tiểu bang này.

3

86189. Cho các mục đích thực hiện khoản này,
Giám Đốc Tài Chính có thể cho phép rút từ Ngân
Quỹ Chung một số tiền hoặc nhiều số tiền không
vượt quá số tiền công khố phiếu chưa bán đã được
uỷ ban cho phép để bán, không bao gồm bất kỳ công
khố phiếu tái tài trợ nào được phép theo Mục 86192,
cho các mục đích thực hiện khoản này trừ đi bất
kỳ khoản vay nào theo Mục 86187. Bất kỳ khoản
tiền nào được rút sẽ được gửi lại vào quỹ. Bất kỳ
khoản tiền nào được cung cấp theo mục này sẽ
được hoàn trả cho Ngân Quỹ Chung với tiền lời ở lãi
suất thu được từ các khoản tiền trong Trương mục
Đầu tư Tiền góp Chung, từ tiền thu được từ việc bán
công khố phiếu để thực hiện khoản này.
86190. Tất cả các khoản tiền gửi vào quỹ phát sinh
từ tiền vốn và tiền lời tích lũy từ công khố phiếu bán
ra theo khoản này sẽ được giữ trong quỹ và có thể
chuyển vào Ngân Quỹ chung để khấu trừ vào chi phí
tiền lời công khố phiếu, ngoại trừ số tiền thu được từ
vốn có thể được bảo lưu và sử dụng để thanh toán
chi phí phát hành công khố phiếu trước khi chuyển
sang Ngân Quỹ Chung.
86191. Căn cứ Luật Công Khố Phiếu Mang Nghĩa
Vụ Chung của Tiểu Bang, chi phí ban hành công khố
phiếu sẽ được thanh toán từ tiền lãi công khố phiếu,
kể cả số tiền tưởng lệ, nếu có. Trong phạm vi chi phí
ban hành công khố phiếu không được trả từ số tiền
tưởng lệ nhận được từ việc bán công khố phiếu, các
chi phí này sẽ được chia tương ứng theo từng
chương trình được tài trợ qua khoản này thông qua
việc bán công khố phiếu thích ứng.
86192. Có thể hoàn trả công khố phiếu đã phát
hành và bán theo khoản này chiếu theo Điều 6
(bắt đầu với Mục 16780) của Chương 4 Phần 3
trong Khoản 4 của Tiêu đề 2 của Bộ Luật Chính
Quyền, là một phần của Luật Công Khố Phiếu Mang
Nghĩa Vụ Chung của Tiểu Bang. Sự chấp thuận
của cử tri của tiểu bang về việc ban hành công
khố phiếu theo khoản này phải bao gồm việc phê
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chuẩn ban hành bất kỳ công khố phiếu nào, được
ban hành để hoàn trả bất kỳ công khố phiếu
ban đầu nào được ban hành theo khoản này hoặc
bất kỳ công khố phiếu hoàn trả nào đã ban hành
trước đó. Bất kỳ công khố phiếu nào được hoàn
lại bằng tiền công khố phiếu hoàn trả do mục
này cho phép có thể được hủy bỏ hợp pháp trong
phạm vi được pháp luật cho phép theo cung cách và
trong phạm vi được quy định trong nghị quyết, đôi
khi như được tu chính, để cho phép hoàn trả công
khố phiếu.
86193. Số tiền thu được từ việc bán công khố phiếu
do khoản này cho phép không phải là "tiền thu thuế"
như thuật ngữ đó được sử dụng trong Điều XIII B
của Hiến Pháp California, và việc chi ra số tiền thu
được này không phụ thuộc vào những hạn chế do
điều đó áp đặt.
MỤC 2. Mục 1 của đạo luật này sẽ có hiệu lực
ngay lập tức sau khi cử tri phê chuẩn Đạo Luật
Cung Cấp Nước và Phẩm Chất Nước năm 2018,
như được nêu trong mục đó trong cuộc tổng
tuyển cử toàn tiểu bang ngày 6 Tháng Mười Một,
2018. Để tài trợ cho độ cấp nước tốt và chương
trình bảo vệ hạn hán vào ngày sớm nhất có thể,
điều cần thiết là đạo luật này có hiệu lực ngay
lập tức.
MỤC 3. Điều bị mâu thuẫn.
(a) Các điều khoản và ý định của Đạo Luật Cung
Cấp Nước và Phẩm Chất Nước năm 2018 sẽ được
ưu tiên hơn bất kỳ luật, đạo luật, quy chế, hoặc
chính sách nào của tiểu bang mâu thuẫn với mục
này, và chính sách và ý định của đạo luật này sẽ
được ưu tiên hơn bất kỳ luật, đạo luật, quy chế,
hoặc chính sách nào trái pháp luật như vậy.
(b) Nếu khoản này được chấp thuận bởi cử tri,
nhưng thay thế bởi bất kỳ khoản bỏ phiếu mâu
thuẫn nào khác được nhiều cử tri hơn chấp thuận
trong cùng một cuộc bầu cử, và khoản bỏ phiếu
mâu thuẫn sau đó bị vô hiệu, thì ý định của cử tri
là đạo luật này sẽ được cho đầy đủ hiệu lực của
pháp luật.
(c) Nếu có bất kỳ dự luật cạnh tranh hoặc mâu
thuẫn nào quy định bất kỳ vấn đề nào được giải
quyết bởi đạo luật này sẽ nhận được phiếu bầu
khẳng định cao hơn, thì tất cả các phần không
mâu thuẫn của đạo luật này sẽ trở thành có
hiệu lực.

NỘI DUNG CÁC DỰ LUẬT
MỤC 4. Nếu bất kỳ điều khoản nào của đạo luật
này hoặc áp dụng của đạo luật này không hợp lệ,
thì sự không hợp lệ sẽ không ảnh hưởng đến các
điều khoản hoặc ứng dụng khác của đạo luật này
có thể có hiệu lực mà không có các điều khoản
hoặc ứng dụng không có hiệu lực, và cho mục
đích này thì các điều khoản của đạo luật này có
thể tách rời.
MỤC 5. Mục 2799.7 được bổ xung vào Bộ Luật
Thủy Sản và Động Vật Hoang Dã, như sau:
2799.7. Tiểu khoản (f) của Mục 2787 không áp
dụng cho Mục 2795. Mặc dù có các điều khoản khác
của điều này và Mục 13340 của Bộ Luật Chính
Quyền, kể từ ngày 2 Tháng Bảy, 2020, ngân quỹ được
chuyển theo Mục 2795 sẽ được liên tục phân bổ cho
Hội Đồng Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã cho các mục
đích của Chương 8 (bắt đầu từ Mục 86120) Khoản 38
của Bộ luật Nước.
MỤC. 6. Điều 8 (bắt đầu từ Mục 11860) được
bổ sung vào Chương 9 Phần 3 của Khoản 6 trong
Bộ luật Nước, như sau:
Điều 8.

Quỹ Giảm Thiểu Khí Nhà Kính

11860. (a) Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác
của pháp luật, bao gồm Mục 13340 của Bộ Luật
Chính Quyền và các Mục 39710 đến 39723, bao gồm
cả hai, Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn, các khoản
phí đã thanh toán, chi phí của các công cụ tuân thủ
được mua lại và chi phí điện tăng lên của Bộ Tài
nguyên Nước do việc thực hiện Khoản 25.5 (bắt đầu
từ Mục 38500) của Bộ Luật Y Tế và An Toàn liên tục
được phân bổ cho Bộ từ Quỹ Giảm thiểu Khí Nhà
kính, như được định nghĩa trong Mục 16428.8 của
Bộ Luật Chính Quyền, và các khoản phí đã thanh
toán, chi phí của các công cụ tuân thủ được mua lại
và chi phí điện gia tăng do Khu Thủy Cục Đô thị Nam
California mua lại (Chương 209 của Các Đạo Luật
năm 1969, được sửa đổi) do việc thực hiện Khoản
25.5 của Bộ Sức khỏe và An toàn liên tục được phân
bổ cho khu từ Quỹ Giảm thiểu Khí Nhà kính, như
được định nghĩa trong Mục 16428.8 của Bộ Luật
Chính Quyền.
(b) Ngân quỹ được phân bổ cho Bộ theo mục này
sẽ được chi tiêu trong Hệ thống Phát triển Tài
nguyên Nước của Tiểu Bang và các chương trình
bảo tồn nước tiêu dùng trong phạm vi quyền
hạn của Hệ thống Phát triển Tài nguyên Nước của
Tiểu Bang.
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(c) Ngân quỹ được phân bổ cho khu theo mục này sẽ
được chi tiêu trong hệ thống lưu trữ, xử lý, vận
chuyển và phân phối nước của khu và qua các
chương trình bảo tồn nước tiêu dùng trong phạm vi
quyền hạn của khu.
(d) Trong các chương trình bảo tồn nước tiêu dùng
được ủy quyền bởi các tiểu khoản (b) và (c), ưu tiên
cao nhất sẽ được trao cho các cộng đồng bị thiệt
thòi, như được định nghĩa trong tiểu khoản (a) của
Mục 79505.5, như nó có thể được sửa đổi, và các khu
vực suy sụp kinh tế, như được định nghĩa trong tiểu
khoản (k) của Mục 79702, như nó có thể được
sửa đổi.
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(e) Tất cả các khoản chi tiêu theo mục này sẽ đáp
ứng các yêu cầu của Chương 4.1 (bắt đầu từ Mục
39710) Phần 2 của Khoản 26 trong Bộ Luật Sức Khỏe
và An Toàn. Bộ và địa hạt sẽ cung cấp một báo cáo
hàng năm cho Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí Tiểu
Bang về việc thực hiện dự án của năm trước cùng với
kế hoặch thực hiện năm hiện tại.
(f) Không ngân quỹ nào được cung cấp bởi phần
này sẽ được chi tiêu để thanh toán chi phí thiết kế,
xây dựng, vận hành, giảm thiểu hoặc bảo trì các cơ
sở vận chuyển nước Châu Thổ. Không ngân quỹ nào
được cung cấp bởi phần này sẽ được chi tiêu để trả
chi phí xây dựng các cơ sở lưu trữ nước bề mặt mới
hoặc để mở rộng khả năng của Hệ thống thoát nước
California hoặc Đường ống dẫn nước sông Colorado.
Những chi phí này sẽ là trách nhiệm của các cơ quan
thủy cục được quyền lợi từ việc thiết kế, xây dựng,
điều hành, giảm nhẹ tác động hoặc duy trì các cơ
sở đó.
(g) Tất cả các biện pháp hợp lý và khả thi sẽ được
thực hiện để giảm thiểu, tránh hoặc giảm nhẹ các
tác động tiêu cực về môi trường từ các dự án được
thực hiện theo phần này.
11861. (a) Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác
của pháp luật, bao gồm Mục 13340 của Bộ Luật
Chính Quyền và các Mục 39710 đến 39723, bao gồm
cả hai, Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn, các khoản phí
đã thanh toán, chi phí của các công cụ tuân thủ được
mua lại và chi phí điện tăng lên của Khu Thủy
Cục Contra Costa là kết quả của việc thực hiện
Mục 25.5 (bắt đầu từ Mục 38500) của Bộ Luật Y Tế
và An Toàn liên tục được phân bổ cho khu từ Quỹ
Giảm thiểu Khí Nhà kính, như được định nghĩa
trong Mục 16428.8 của Bộ Luật Chính Quyền, và các
khoản phí đã thanh toán, chi phí của các công cụ
Nội Dung Các Dự Luật
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tuân thủ được mua lại và chi phí điện tăng do Cơ
quan Quản Lý Nước San Luis và Châu Thổ Mendota
là kết quả của việc thực hiện Khoản 25.5 (bắt đầu từ
Mục 38500) của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn liên tục
được phân bổ cho cơ quan từ Quỹ Giảm thiểu Khí
nhà kính, như được định nghĩa trong Mục 16428.8
của Bộ Luật Chính Quyền.

3
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(b) (1) Ngân quỹ được phân bổ cho Khu Thủy Cục
Contra Costa theo mục này sẽ được chi tiêu trong các
ranh giới của khu vực và các chương trình bảo tồn
nước tiêu dùng trong khu vực.
(2) Ngân quỹ được phân bổ cho Cơ quan Quản Lý
Nước San Luis và Châu Thổ Mendota theo mục này
sẽ được chi tiêu trong hệ thống lưu trữ, xử lý, vận
chuyển và phân phối nước của cơ quan và về bảo
tồn nước, cải thiện phẩm chất nước, xử lý nước, cấp
nước và các chương trình nước tương tự thuộc thẩm
quyền của cơ quan.
(c) Trong số ngân quỹ được phân bổ theo tiểu khoản
(b), ưu tiên cao nhất sẽ được trao cho các dự án có
lợi cho cộng đồng bị thiệt thòi, như được định nghĩa
trong tiểu khoản (a) của Mục 79505.5, như nó có thể
được sửa đổi, và các khu vực suy sụp kinh tế, như
được định nghĩa trong tiểu khoản (k) của Mục 79702,
như nó có thể được sửa đổi.
(d) Tất cả các khoản chi tiêu theo mục này sẽ đáp
ứng các yêu cầu của Chương 4.1 (bắt đầu từ Mục
39710) Phần 2 của Khoản 26 trong Bộ Luật Sức Khỏe
và An Toàn. Địa hạt và cơ quan có thẩm quyền sẽ
cung cấp một báo cáo hàng năm cho Hội Đồng Tài
nguyên Không Khí Tiểu Bang về việc thực hiện dự
án của năm trước cùng với kế hoặch thực hiện năm
hiện tại.
(e) Tất cả các biện pháp hợp lý và khả thi sẽ được
thực hiện để giảm thiểu, tránh hoặc giảm nhẹ các
tác động tiêu cực về môi trường từ các dự án được
thực hiện theo mục này.
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Dự luật tiên khởi này được đệ trình lên người dân
chiếu theo các điều khoản của Mục 8 Điều II của
Hiến Pháp California.
Dự luật tiên khởi này bổ sung các mục vào Bộ
Luật Sức Khoẻ và An Toàn; do đó, các quy định
mới đề xuất bổ sung được in bằng chữ nghiêng để
cho biết đây là quy định mới.
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DỰ LUẬT
MỤC 1. Phần 6.3 (bắt đầu từ Mục 1179.81)
được bổ sung vào Khoản 1 của Bộ Luật Sức Khỏe
và An Toàn, như sau:
PHẦN 6.3. ĐẠO LUẬT CÔNG KHỐ PHIẾU BỆNH
VIỆN NHI ĐỒNG NĂM 2018
CHƯƠNG 1.

CÁC ĐIỀU KHOẢN TỔNG QUÁT

1179.81. (a) Phần này sẽ được biết, và có thể được
trích dẫn, như Đạo Luật Công khố Phiếu Bệnh Viện
Nhi Đồng năm 2018.
(b) Mạng lưới các bệnh viện nhi đồng khu vực của
California cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
quan trọng cho trẻ em đối mặt với bệnh đe dọa tính
mạng hay thương tích. Hơn một triệu lần mỗi năm,
trẻ em được chăm sóc tại các bệnh viện này bất kể
khả năng trả chi phí của gia đình họ.
(c) Các bệnh viện nhi đồng cũng cung cấp dịch vụ
chăm sóc đặc biệt và sự chăm sóc đó giúp gia tăng
sự sống của trẻ em mắc các bệnh nghiêm trọng
như bệnh ung thư máu trẻ em, ung thư, khuyết
tật tim, tiểu đường, thiếu máu hồng cầu hình liềm và
xơ nang.
(d) Các bệnh viện nhi đồng cũng cung cấp đào tạo
cần thiết cho các bác sĩ nhi khoa, chuyên gia nhi
khoa và những người khác điều trị trẻ em, và họ tiến
hành nghiên cứu y khoa quan trọng có lợi cho tất cả
trẻ em của California.
(e) Tuy nhiên, gánh nặng cung cấp chăm sóc không
được bù đắp và chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng
tăng sẽ làm giảm khả năng hiện đại hóa và mở rộng
cơ sở vật chất của bệnh viện và mua các công nghệ y
tế mới nhất và thiết bị y tế đặc biệt cần thiết để chăm
sóc trẻ em bị bệnh.
(f) Do đó, người dân mong muốn cung cấp nguồn
quỹ ổn định và sẵn sàng cho các chương trình cải
thiện vốn cho các bệnh viện nhi đồng để cải thiện sức
khỏe, phúc lợi và an toàn cho trẻ em của California.
1179.82. Như được sử dụng trong phần này, các
thuật ngữ dưới đây có ý nghĩa như sau:
(a) "Cơ quan" có nghĩa là Cơ quan Tài trợ Cơ sở Y tế
California được thành lập theo Mục 15431 của Bộ
Luật Chính Quyền.
(b) "Bệnh viện nhi đồng" có nghĩa là một trong
những điều sau đây:
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(1) Bệnh viện chăm sóc cấp tính tổng quát của
Trường Đại Học California được mô tả dưới đây:
(A) Trường Đại Học California, Bệnh Viện Nhi
Đồng Davis.
(B) Bệnh Viện Nhi Đồng Mattel tại Trường Đại Học
California, Los Angeles.
(C) Bệnh Viện Nhi Đồng Đại Học tại Trường Đại Học
California, Irvine.
(D) Trường Đại Học California, Bệnh Viện Nhi Đồng
San Francisco.
(E) Trường Đại Học California, Bệnh Viện Nhi Đồng
San Diego.
(2) Một bệnh viện chăm sóc cấp tính chung, hoặc là
một thực thể hoạt động của một công ty bất vụ lợi
của California đã nhận được trợ cấp hoặc tài trợ
theo Phần 6 (bắt đầu từ Mục 1179.10) hoặc Phần 6.1
(bắt đầu từ Mục 1179.50) để cung cấp dịch vụ nhi
khoa toàn diện với số lượng lớn cho trẻ em hội đủ
điều kiện cho các chương trình của chính quyền và
cho trẻ em có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt
hội đủ điều kiện tham gia Chương trình Dịch vụ Trẻ
em của California.
(c) “Ủy Ban” có nghĩa là Ủy Ban Tài Chính Đạo Luật
Công Khố Phiếu Bệnh Viện Nhi Đồng được lập ra
theo Mục 1179.91.
(d) "Quỹ” có nghĩa là Quỹ của Đạo Luật Công Khố
Phiếu Bệnh Viện Nhi Đồng được lập ra theo
Mục 1179.83.
(e) "Tài trợ" có nghĩa là phân phối tiền trong quỹ
của cơ quan cho các bệnh viện của trẻ em cho các dự
án theo phần này hoặc cho một bệnh viện hội đủ
điều kiện theo phần này.
(f) "Chương trình" có nghĩa là Chương Trình Bệnh
Viện Nhi Đồng thành lập theo phần này.
(g) "Dự án" có nghĩa là việc xây dựng, mở rộng, tu
sửa, cải tạo, trang trí, trang bị, tài trợ, hoặc tái tài
trợ cho bệnh viện nhi đồng để được tài trợ hoặc tái
tài trợ với các ngân quỹ được cung cấp toàn bộ hoặc
một phần theo phần này. “Dự án” có thể bao gồm
việc bồi hoàn chi phí xây dựng, mở rộng, tu sửa, cải
tạo, trang trí, trang bị, tài trợ hoặc tái tài trợ cho
bệnh viện nhi đồng nơi các chi phí này phát sinh sau
ngày 1 Tháng Giêng, 2018. “Dự án” có thể bao gồm
bất kỳ sự kết hợp nào của một hoặc nhiều điều đã
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được thực hiện trước đó bởi hai hay nhiều bệnh viện
nhi đồng tham gia hội đủ điều kiện theo phần này.
CHƯƠNG 2.

CHƯƠNG TRÌNH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG

1179.83. Số tiền thu được từ công khố phiếu phát
hành và bán theo phần này sẽ được gửi vào Quỹ Đạo
Luật Công khố phiếu Bệnh viện Nhi đồng, được lập
ra theo đây.
1179.84. Mục đích của Chương trình Bệnh viện Nhi
đồng là để cải thiện sức khỏe và phúc lợi cho trẻ em
bị bệnh nặng của California bằng cách cung cấp
nguồn ngân quỹ ổn định và sẵn sàng cho các dự án
cải thiện vốn cho các bệnh viện nhi đồng. Chương
trình được cung cấp trong phần này là vì lợi ích công
cộng, cho các mục đích để phục vụ công cộng, và sẽ
nâng đỡ sức khỏe, phúc lợi và an toàn cho công dân
của tiểu bang.
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1179.85. Cơ quan cấp các khoản tài trợ cho bất kỳ
bệnh viện nhi đồng nào cho các mục đích tài trợ các
dự án, như được định nghĩa trong tiểu khoản (g) của
Mục 1179.82, hoặc cho một bệnh viện theo tiểu
khoản (c) của Mục 1179.86.
1179.86. (a) Mười tám phần trăm tổng số tiền có
sẵn cho các khoản tài trợ theo phần này sẽ được trao
cho các bệnh viện nhi đồng như được định nghĩa
trong đoạn (1) của tiểu khoản (b) của Mục 1179.82.
(b) Bảy mươi hai phần trăm tổng số tiền có sẵn cho
các khoản tài trợ theo phần này sẽ được trao cho các
bệnh viện nhi đồng như được định nghĩa trong đoạn
(2) của tiểu khoản (b) của Mục 1179.82.
(c) Mười phần trăm của tổng số tiền có sẵn cho các
khoản tài trợ theo phần này sẽ có sẵn để cấp cho các
bệnh viện cung cấp dịch vụ nhi khoa cho trẻ em đủ
điều kiện tham gia Chương trình Dịch vụ Trẻ em
California mà là (1) một bệnh viện công như được
định nghĩa trong đoạn (25) của tiểu khoản (a) của
Mục 14105.98 của Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế,
hoặc (2) một bệnh viện chăm sóc cấp tính chung
được cấp phép theo Mục 1250 của bộ luật này, hoặc
là một thực thể điều hành của một công ty bất vụ lợi
của California. Ngân quỹ sẽ chỉ được sử dụng để xây
dựng, mở rộng, tân trang, cải tạo, trang trí, hoặc
trang bị cho chương trình nhi khoa của một bệnh
viện hội đủ điều kiện. Một bệnh viện nhi đồng như
được định nghĩa tại tiểu khoản (b) của Mục 1179.82
sẽ không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp theo tiểu
khoản này, ngoại trừ bất kỳ khoản tiền nào có sẵn
trong tiểu khoản này chưa hết hạn vào ngày 30
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Tháng Sáu, 2033 sẽ có sẵn cho một đơn xin từ bất kỳ
bệnh viện nhi đồng nào như thế. Cơ quan sẽ cấp các
khoản tài trợ theo các thủ tục mà họ sẽ áp dụng để
nâng cao các mục đích của tiểu khoản này.
1179.87. (a) Cơ quan sẽ soạn thảo đơn xin cấp tài
trợ theo phần này trong vòng 90 ngày kể từ ngày
thông qua đạo luật này. Cơ quan sẽ cấp các khoản
trợ cấp cho các bệnh viện nhi đồng hội đủ điều kiện,
tùy thuộc vào các giới hạn của phần này và để
tiếp tục các mục đích của phần này, dựa trên các yếu
tố sau:

4

(1) Khoản tài trợ này sẽ đóng góp vào việc mở rộng
hoặc cải thiện việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho
trẻ em đủ điều kiện tham gia các chương trình bảo
hiểm y tế của chính quyền hoặc trẻ em có thu nhập
thấp, không được bảo hiểm đầy đủ, và không có
bảo hiểm.
(2) Khoản tài trợ sẽ góp phần cải thiện kết quả chăm
sóc sức khỏe trẻ em hoặc bệnh nhân nhi khoa.
(3) Bệnh viện nhi đồng cung cấp dịch vụ chăm sóc
không được bù đắp hoặc thiếu bù cho bệnh nhân nhi
khoa nghèo hoặc công cộng.
(4) Bệnh viện nhi đồng cung cấp các dịch vụ cho các
dân số trẻ em dễ bị tổn thương.
(5) Bệnh viện nhi đồng khuyến khích các chương
trình giảng dạy hoặc nghiên cứu nhi khoa.
(6) Thể hiện tính sẵn sàng của dự án và tính khả thi
của dự án.
(b) (1) Đơn xin tài trợ sẽ được trình lên cơ quan phê
duyệt để phù hợp với các yêu cầu của phần này.
(2) Cơ quan sẽ xử lý và cấp các khoản tài trợ một
cách kịp thời, không quá 60 ngày.
(c) Một bệnh viện nhi đồng được xác định trong
đoạn (1) của tiểu khoản (b) của Mục 1179.82 sẽ
không nộp đơn xin, và cơ quan sẽ không cấp cho
bệnh viện nhi đồng đó, một khoản trợ cấp sẽ khiến
cho tổng số tiền trợ cấp cho bệnh viện nhi đồng đó
vượt quá một phần năm tổng số tiền có sẵn để tài
trợ cho tất cả các bệnh viện nhi đồng theo tiểu khoản
(a) của Mục 1179.86. Mặc dù có giới hạn tài trợ này,
bất kỳ quỹ nào có sẵn theo tiểu khoản (a) của Mục
1179.86 chưa hết hạn đến ngày 30 Tháng Sáu, 2033,
sẽ có sẵn cho đơn xin nào từ bất kỳ bệnh viện nhi
đồng được xác định trong đoạn (1) của tiểu khoản
(b) của Mục 1179.82.
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(d) Bệnh viện nhi đồng được xác định trong đoạn (2)
của tiểu phần (b) của Mục 1179.82 sẽ không nộp đơn
xin, và cơ quan sẽ không được ban cho bệnh viện nhi
đồng đó, một khoản trợ cấp sẽ khiến cho tổng số tiền
trợ cấp cho bệnh viện nhi đồng đó vượt quá
một trăm ba mươi lăm triệu mỹ kim ($135,000,000)
từ quỹ có sẵn để tài trợ cho tất cả bệnh viện nhi đồng
theo tiểu khoản (b) của Mục 1179.86. Mặc dù có giới
hạn tài trợ này, bất kỳ quỹ nào có sẵn theo tiểu
khoản (b) của Mục 1179.86 mà chưa hết tiền trước
ngày 30 Tháng Sáu, 2033, sẽ có sẵn để nhận đơn xin
từ bất kỳ bệnh viện nhi đồng nào được định nghĩa
trong đoạn (2) của tiểu khoản (b) của Mục 1179.82.
(e) Không có trường hợp nào khoản tài trợ để tài trợ
cho một dự án được vượt quá tổng chi phí của dự
án, như được xác định bởi bệnh viện nhi đồng và
được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.
(f) Tất cả các dự án được cấp tài trợ phải được hoàn
thành trong một khoảng thời gian hợp lý. Nếu cơ
quan xác định rằng bệnh viện nhi đồng đã không
hoàn thành dự án theo các điều khoản được chỉ định
để trao trợ cấp, cơ quan có thể yêu cầu các biện
pháp khắc phục, bao gồm cả việc trả lại toàn bộ
hoặc một phần khoản trợ cấp. Bệnh viện nhi đồng
nhận trợ cấp theo phần này sẽ gửi giấy chứng nhận
hoàn thành dự án cho cơ quan thẩm quyền.
(g) Khoản tài trợ sẽ chỉ có sẵn theo mục này nếu cơ
quan xác định rằng họ có đủ tiền trong quỹ. Không
có gì trong phần này sẽ buộc cơ quan phải cấp các
khoản tài trợ nếu cơ quan xác định rằng họ không có
đủ tiền trong quỹ để tài trợ.
(h) Mỗi năm cơ quan thẩm quyền có thể xác định số
tiền có sẵn cho các mục đích của phần này. Chi phí
hành chính cho chương trình này không được vượt
quá chi phí thực tế hoặc 1 phần trăm, tùy theo mức
nào thấp hơn.
1179.88. Kiểm Toán Viên Tiểu Bang California có
thể tiến hành kiểm tra định kỳ để bảo đảm số tiền
công khố phiếu được trao một cách kịp thời và theo
cách phù hợp với yêu cầu của phần này và người
nhận tiền thu được từ công khố phiếu đang sử dụng
ngân quỹ phù hợp với các điều khoản thích ứng của
phần này.
CHƯƠNG 3.

CÁC ĐIỀU KHOẢN TÀI CHÍNH

1179.89. Công
khố
phiếu
tổng
cộng
một tỷ năm trăm triệu mỹ kim ($1,500,000,000),
không bao gồm số tiền của bất kỳ công khố phiếu
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hoàn trả nào, có thể được ban hành và bán để
cung cấp một ngân quỹ được sử dụng để thực
hiện các mục đích được thể hiện trong phần này
và để bồi hoàn Quỹ Luân Chuyển Chi Phí Công
Khố Phiếu Mang Nghĩa Vụ Chung theo Mục 16724.5
của Bộ Luật Chính Quyền. Công khố phiếu này,
khi được bán, sẽ là và cấu thành một trách nhiệm
hợp lệ và ràng buộc của tiểu bang, và toàn bộ niềm
tin và tín dụng của tiểu bang theo đây được cam kết
cho việc thanh toán đúng hạn tiền vốn, và tiền lời,
của công khố phiếu khi tiền vốn và tiền lời đến hạn
phải trả.
1179.90. Các công khố phiếu được cho phép trong
phần này sẽ được chuẩn bị, thực hiện, ban hành,
bán, thanh toán và mua lại theo quy định của Luật
Công Khố Phiếu Mang Nghĩa Vụ Chung của Tiểu
Bang (Chương 4 (bắt đầu từ Mục 16720) của Phần 3
trong Khoản 4 của Tiêu Đề 2 của Bộ Luật Chính
Quyền), và tất cả những điều khoản của luật đó áp
dụng cho công khố phiếu và cho phần này theo đây
được kết hợp trong phần này giống như được quy
định đầy đủ trong phần này.
1179.91. (a) Chỉ cho các mục đích ủy quyền việc
ban hành và bán theo Luật Công Khố Phiếu Mang
Nghĩa Vụ Chung của Tiểu Bang (Chương 4 (bắt đầu
với Mục 16720) Phần 3 của Khoản 4 của Tiêu đề 2
của Bộ Luật Chính Quyền) của các công khố phiếu
được ủy quyền bởi phần này, Ủy Ban Tài chính Đạo
Luật Công Khố Phiếu Bệnh viện Nhi đồng được tạo ra
ở đây. Cho các mục đích của phần này, Ủy Ban Tài
Chánh Đạo Luật công khố phiếu Nhi Đồng là "ủy
ban" như thuật ngữ đó được sử dụng trong Luật
Công Khố Phiếu Mang Nghĩa Vụ Chung của Tiểu
Bang. Ủy Ban này bao gồm Kiểm Soát Viên, Giám
Đốc Tài Chính, và Thủ Quỹ hay đại diện được chỉ
định của họ. Thủ Quỹ sẽ phục vụ trong vai trò chủ
tịch của ủy ban. Đa số trong uỷ ban có thể thừa hành
cho ủy ban.
(b) Cơ quan hẩm quyền được chỉ định là “uỷ ban“
cho các mục đích của Luật Công Khố Phiếu Mang
Nghĩa Vụ Chung của Tiểu Bang (Chương 4 (bắt đầu
từ Mục 16720) Phần 3 Khoản 4 của Tiêu đề 2 của Bộ
Luật Chính Quyền), và sẽ quản lý chương trình theo
phần này.
1179.92. Ủy Ban sẽ xác định có hay không cần thiết
phải phát hành công phố phiếu được ủy quyền theo
phần này để thực hiện các hoạt động được quy định
trong Mục 1179.84 và, nếu có, số lượng công phố
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phiếu được phát hành và bán. Công khố phiếu phát
hành sau đó có thể được cấp phép và bán ra để thực
hiện các hành động đó dần dần, và không cần phải
bán tất cả công khố phiếu được phép phát hành vào
bất kỳ một thời điểm nào.
1179.93. Sẽ có sự thu thập mỗi năm và theo cùng
một cách thức và cùng lúc với thu nhập của tiểu
bang khác, ngoài thu nhập thông thường của tiểu
bang, một khoản tiền trong số tiền cần trả để trả nợ
gốc và lãi, cho công phối phiếu mỗi năm. Đây là
nghĩa vụ của tất cả các nhân viên chịu trách nhiệm
về luật pháp với bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến
việc thu các khoản thu nhập để thực hiện và thi
hành mọi hành động cần thiết để thu khoản tiền bổ
sung đó.

4

1179.94. Mặc dù có Mục 13340 của Bộ Luật Chính
Quyền, dưới đây được phân bổ liên tục từ Ngân Quỹ
Chung trong Ngân Khố Tiểu Bang, với mục đích của
phần này, một khoản bằng tổng số tiền sau đây:
(a) Số tiền hàng năm cần thiết để thanh toán tiền
vốn và tiền lãi của công khố phiếu phát hành và
bán theo phần này, khi tiền vốn và tiền lãi đến hạn
phải trả.
(b) Số tiền cần thiết đó để thực hiện Mục 1179.95,
được phân bổ mà không tính đến các năm tài chính.
1179.95. Cho các mục đích để thực hiện phần này,
Giám Đốc Tài Chính có thể cho phép rút từ Ngân Quỹ
Chung một số tiền không vượt quá số tiền công khố
phiếu chưa bán đã được uỷ ban cho phép bán với lý
do để thực hiện phần này. Bất kỳ khoản tiền nào
được rút sẽ được gửi lại vào quỹ. Bất kỳ khoản tiền
nào có sẵn trong mục này sẽ được trả lại cho Ngân
Quỹ Chung từ số tiền thu được từ việc bán công phố
phiếu với mục đích thực hiện phần này.
1179.96. Tất cả số tiền gửi vào quỹ có nguồn gốc
từ lãi suất cao và lãi tích lũy trên công phố phiếu
được bán sẽ được giữ lại trong quỹ và sẽ được
chuyển cho Ngân Quỹ Chung như một khoản tín
dụng cho chi phí lãi công phố phiếu.
1179.97. Chiếu theo Chương 4 (bắt đầu từ Mục
16720) của Phần 3 Khoản 4 của Tiêu đề 2 của Bộ
Luật Chính Quyền, chi phí phát hành công khố phiếu
sẽ được thanh toán từ tiền bán công phố phiếu. Các
chi phí này sẽ được chia sẻ tương ứng cho mỗi bệnh
viện nhi đồng được tài trợ thông qua đạo luật của
công phố phiếu này.
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1179.98. Cơ quan có thể yêu cầu Hội Đồng Đầu
Tư Tiền Góp Chung cho vay từ Trương mục Đầu tư
Tiền góp Chung, bao gồm các hình thức tài trợ
tạm thời khác, bao gồm, nhưng không giới hạn vào,
giấy bảo chứng thương mại, phù hợp với Mục 16312
của Bộ Luật Chính Quyền, cho các mục đích
thực hiện phần này. Số lượng yêu cầu không được
vượt quá số lượng công khố phiếu chưa bán mà ủy
ban, theo nghị quyết, đã cho phép bán cho các mục
đích thực hiện trong phần này. Cơ quan phải thực
hiện bất kỳ văn bản nào theo yêu cầu của Hội Đồng
Đầu Tư Tiền Góp Chung để tiếp nhận và hoàn
trả khoản vay. Bất kỳ khoản tiền vay nào đều sẽ
được gửi vào quỹ để hội đồng phân bổ chiếu theo
phần này.

4
5

1179.99. Có thể hoàn trả công khố phiếu
chiếu theo Điều 6 (bắt đầu với Mục 16780) của
Chương 4 Phần 3 trong Khoản 4 của Tiêu đề 2 của
Bộ Luật Chính Quyền, là một phần của Luật Công
Khố Phiếu Mang Nghĩa Vụ Chung của Tiểu Bang.
Sự chấp thuận của cử tri của tiểu bang về việc
ban hành công khố phiếu đã mô tả trong phần
này bao gồm việc phê chuẩn ban hành bất kỳ công
khố phiếu nào để hoàn trả bất kỳ công khố phiếu
chính gốc nào được ban hành theo phần này hoặc
bất kỳ công khố phiếu hoàn trả nào đã ban hành
trước đó.
1179.100. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác
của phần này, hoặc Luật Công Khố Phiếu Nghĩa
vụ Chung của Tiểu Bang (Chương 4 (bắt đầu với
Mục 16720) Phần 3 của Khoản 4 trong Tiêu đề 2 của
Bộ Luật Chính Quyền), nếu Thủ Quỹ bán công
khố phiếu theo phần này bao gồm ý kiến tư vấn
công khố phiếu về việc lợi tức công khố phiếu bị
loại trừ khỏi tổng thu nhập cho các mục đích thuế
liên bang, tùy theo điều kiện được chỉ định, Thủ
Quỹ có thể duy trì các tài khoản riêng để đầu tư
tiền lãi và đầu tư thu nhập trên số tiền thu được
đó. Thủ Quỹ có thể sử dụng hoặc chỉ đạo việc
sử dụng số tiền thu được hoặc khoản thu nhập đó
để thanh toán bất kỳ khoản tiền trừ bớt, tiền phạt
hoặc khoản thanh toán nào khác được yêu cầu
theo luật liên bang hoặc thực hiện bất kỳ hành
động nào khác liên quan đến việc đầu tư và sử dụng
duy trì tình trạng miễn thuế trong số công khố phiếu
đó và để có được bất kỳ lợi thế nào khác theo
luật liên bang thay mặt cho các ngân quỹ của tiểu
bang này.
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CHƯƠNG 4.

CÁC ĐIỀU KHOẢN TỔNG QUÁT

1179.101. Người dân theo đây kết luận và tuyên bố
rằng, bởi vì số tiền thu được từ việc bán công khố
phiếu do phần này cho phép không phải là "tiền thu
thuế", như thuật ngữ đó được sử dụng trong Điều
XIII B của Hiến Pháp California, việc chi ra số tiền thu
được này không phụ thuộc vào các hạn chế do điều
đó áp đặt.
1179.102. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác
của phần này, các điều khoản của phần này có
thể tách rời. Nếu bất kỳ điều khoản nào của
phần này hoặc ứng dụng của nó bị xem là vô hiệu,
thì sự vô hiệu đó sẽ không ảnh hưởng đến các
điều khoản hoặc ứng dụng khác có thể có hiệu lực
mà không có điều khoản hoặc ứng dụng không
hợp lệ.

DỰ LUẬT 5

Dự luật tiên khởi này được đệ trình lên người dân
chiếu theo các điều khoản của Mục 8 Điều II của
Hiến Pháp California.
Dự Luật tiên khởi này tu chính một mục của Hiến
Pháp California và tu chính và bổ sung các mục
cho Bộ Luật Thu Nhập và Thuế Vụ; do đó, các điều
khoản được đề nghị bị hiện có sẽ bị xóa được in
theo loại gạch bỏ và điều khoản được đề nghị
mới sẽ được bổ sung được in bằng chữ nghiêng
để cho biết đây là quy định mới.

DỰ LUẬT
MỤC 1. Đạo luật này sẽ được biết, và được trích
dẫn, như là Dự Luật Tiên Khởi của Người Dân để
Bảo Vệ Dự Luật 13 về Tiết Kiệm.
MỤC. 2. Mục 2 của Điều XIII A của Hiến Pháp
California như được tu chính như sau:
Mục. 2. (a) (1) “Giá trị tiền mặt đầy đủ” có
nghĩa là thẩm định viên của quận đánh giá bất
động sản theo dự luật thuế 1975–76 theo “giá trị
tiền mặt đầy đủ” hoặc, sau đó, giá trị thẩm định
của bất động sản khi mua, mới xây dựng hoặc
thay đổi quyền sở hữu đã xảy ra sau khi đánh giá
năm 1975. Tất cả bất động sản chưa được thẩm
định tới giá trị tiền mặt đầy đủ 1975–76 có thể
phải thẩm định lại để phản ảnh việc định giá đó.
Cho các mục đích của mục này, "mới được xây
dựng" không bao gồm bất động sản được xây
dựng lại sau tai họa, như đã tuyên bố bởi Thống
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Đốc, nơi giá trị thị trường của bất động sản,
được xây dựng lại, có thể so sánh với giá trị thị
trường của nó trước tai họa. Cho các mục đích
của mục này, thuật ngữ “mới được xây dựng”
không bao gồm phần cấu trúc hiện có bao gồm
việc xây dựng hoặc xây dựng lại các thành phần
cải tạo địa chấn, như đã định nghĩa bởi Cơ Quan
Lập Pháp.
Tuy nhiên,
(2) Vào ngày và sau ngày 5, Tháng Mười Một, 1986,
và cho tới ngày 1 Tháng Giêng, 2019, Cơ Quan
Lập Pháp có thể quy định rằng, trong các trường
hợp thích hợp và theo các định nghĩa và thủ
tục do Cơ Quan Lập Pháp thiết lập, bất kỳ người
nào trên 55 tuổi cư trú trong bất động sản hội
đủ điều kiện được miễn trừ của chủ nhà theo
tiểu khoản (k) của Mục 3 của Điều XIII và bất kỳ
pháp luật thi hành nào có thể chuyển giá trị năm
cơ sở của tài sản được miễn, với các điều chỉnh
được ủy quyền bởi tiểu khoản (b), cho bất kỳ
căn nhà thay thế nào có giá trị bằng nhau hoặc
thấp hơn nằm trong cùng một quận và được
người đó mua hoặc xây mới nơi cư trú chính của
ông hay bà đó trong vòng hai năm kể từ khi bán
tài sản gốc. Cho
(3) (A) Cho các mục đích của mục này, “bất cứ các
định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng:
(i) “Bất cứ ai trên 55 tuổi” bao gồm vợ chồng có
một thành viên trong đó trên 55 tuổi. Cho các
mục đích của mục này, “thay thế
(ii) “Chổ ở hay thế” có nghĩa là một tòa nhà,
cấu trúc, hoặc nơi trú ẩn khác tạo thành một
nơi ở, bất kể vị trí của bất động sản hoặc tài sản
cá nhân, và bất kỳ vùng đất nào. Cho các mục
đích của mục này, một đơn vị hai chổ ở sẽ được
cân nhắc là hai chỗ ở riêng biệt cho một gia đình.
Đây là
(B) Đây là đoạn sẽ áp dụng cho bất kỳ nhà ở thay
thế nào đã mua hoặc mới được xây dựng vào
hoặc sau ngày 5 Tháng Mười Một, 1986.
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đưa ra các điều khoản trong tiểu khoản này liên
quan đến việc chuyển giá trị năm cơ sở để áp
dụng cho các trường hợp thay thế nhà ở toạ lạc
trong quận và bất động sản gốc được đặt tại một
quận khác trong Tiểu Bang này. Cho các mục đích
của đoạn này, “cơ quan địa phương bị ảnh
hưởng” có nghĩa là bất kỳ thành phố nào, đặc
khu, khu học chính, hoặc khu đại học cộng đồng
nào nhận được phân bổ thu thuế tài sản hàng
năm. Đoạn này áp dụng cho bất kỳ căn nhà thay
thế nào đã mua hoặc mới được xây dựng vào
hoặc sau ngày quận đã thông các điều khoản của
tiểu khoản này liên quan đến việc chuyển giá trị
năm cơ sở, nhưng không áp dụng cho bất kỳ nhà
ở thay thế nào đã mua hoặc mới xây trước ngày 9
Tháng Mười Một, 1988.
Các
(5) Vào ngày và sau ngày 6 Tháng Sáu, 1990, va cho
tới Ngày 1 Tháng Giêng, 2019, Cơ Quan Lập pháp
có thể mở rộng các điều khoản của tiểu khoản
này liên quan đến việc chuyển các giá trị cơ sở
năm từ tài sản gốc sang nhà thay thế của chủ nhà
trên 55 tuổi đối với chủ nhà bị khuyết tật nặng,
nhưng chỉ đối với những căn nhà thay thế đã mua
hoặc mới được xây dựng vào hoặc sau ngày có
hiệu lực của đoạn này.

5

(6) (A) Vào và sau ngày 1 Tháng Giêng, 2019, tùy
thuộc vào các thủ tục và định nghĩa như đã được
cung cấp bởi đạo luật, giá trị năm cơ sở của tài
sản hội đủ điều kiện được miễn thuế của chủ sở hữu
tiểu khoản (k) của Mục 3 của Điều XIII của bất
kỳ người nào trên 55 tuổi hoặc bất kỳ chủ nhà bị
khuyết tật nặng nào sẽ được chuyển đến bất kỳ nhà
ở thay thế nào, bất kể số lần chuyển nhượng trước
đó, giá trị của căn nhà thay thế hoặc nhà ở thay thế
có nằm trong cùng một quận hay không, được mua
hoặc mới được xây dựng bởi người đó làm nơi cư
trú chính trong vòng hai năm kể từ ngày bán tài
sản gốc.

Ngoài ra,

(B) Cho các mục đích của đoạn này, những điều sau
đây sẽ được áp dụng:

(4) Vào ngày và sau ngày 9 Tháng Mười Một, 1988,
và cho tới ngày 1 Tháng Giêng, 2019, Cơ Quan
Lập Pháp có thể ủy quyền cho mỗi hội đồng
giám sát viên quận, sau khi tham khảo ý kiến với
các cơ quan bị ảnh hưởng địa phương trong
phạm vi ranh giới của quận, thông qua sắc lệnh

(i) Đối với bất kỳ căn nhà thay thế nào có giá trị
lớn hơn và mua hay mới xây dựng bởi một người
hội đủ điều kiện để chuyển giá trị của năm cơ sở của
ông hay bà năm gốc của tài sản, giá trị của năm cơ
sở của căn nhà thay thế được tính bằng cách cộng
số chênh lệch giữa giá trị tiền mặt đầy đủ của tài
Nội Dung Các Dự Luật
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sản gốc và giá trị tiền mặt đầy đủ của căn thay thế
theo giá trị năm cơ sở của tài sản gốc.
(ii) Đối với bất kỳ căn nhà thay thế nào có giá
trị bằng hay ít hơn và mua hay mới xây dựng bởi
một người hội đủ điều kiện để chuyển giá trị của
năm cơ sở của ông hay bà năm gốc của tài sản,
giá trị của năm cơ sở của căn nhà thay thế được
tính bằng cách chia giá trị năm cơ sở của tài sản
gốc vói giá trị tiền mặt đầy đủ của tài sản gốc, và
nhân kết quả đó với giá trị tiền mặt đầy đủ của căn
thay thế.

5

(b) Cơ sở giá trị tiền mặt đầy đủ có thể phản ánh
từ năm này qua năm khác, tỷ lệ lạm phát không
vượt quá 2 phần trăm cho bất kỳ năm nào hoặc
mức giảm nào được nêu trong chỉ số giá tiêu
dùng hoặc dữ liệu có thể so sánh cho khu vực
thuộc thẩm quyền chịu thuế hoặc có thể bị giảm
để phản ánh thiệt hại đáng kể, tiêu hủy hoặc các
yếu tố khác làm giảm giá trị.
(c) Cho các mục đích của tiểu khoản (a), Cơ Quan
Lập Pháp có thể cung cấp thuật ngữ "xây dựng
mới" không bao gồm bất kỳ điều nào sau đây:
(1) Việc xây dựng hoặc bổ sung bất kỳ hệ thống
năng lượng mặt trời hoạt động nào.
(2) Việc xây dựng hoặc lắp đặt bất kỳ hệ thống
chữa cháy nào, hệ thống chữa cháy khác, hệ
thống phát hiện hỏa hoạn, hoặc cải tiến lối thoát
liên quan đến hỏa hoạn, theo định nghĩa của Cơ
Quan Lập Pháp, được xây dựng hoặc lắp đặt sau
ngày có hiệu lực của đoạn này.
(3) Việc xây dựng, lắp đặt, hoặc sửa đổi vào hoặc
sau ngày có hiệu lực của đoạn này của bất kỳ
phần nào hoặc thành phần cấu trúc nào của một
căn nhà đơn gia hoặc đa gia hội đủ điều kiện
được miễn trừ cho chủ sở hữu nhà nếu việc xây
dựng, lắp đặt, hoặc sửa đổi đó cho các mục đích
làm cho căn nhà dễ tiếp cận hơn cho một người
có khuyết tật nặng.
(4) Việc xây dựng, lắp đặt, tháo dỡ, hoặc sửa đổi
vào hoặc sau ngày có hiệu lực của đoạn này của
bất kỳ phần nào hoặc thành phần cấu trúc nào
của một tòa nhà hiện tại hoặc cấu trúc hiện hữu
nếu việc xây dựng, lắp đặt, tháo dỡ hoặc sửa
đổi đó cho các mục đích làm cho tòa nhà dễ tiếp
cận hơn, hoặc hữu ích hơn, cho một người có
khuyết tật.
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(5) Việc xây dựng hoặc bổ sung, hoàn tất vào
hoặc sau ngày 1 tháng Giêng, 2019, của một hệ
thống thu nước mưa, theo quy định của Cơ Quan
Lập Pháp.
(d) Cho các mục đích của mục này, thuật ngữ
“thay đổi quyền sở hữu” không bao gồm việc mua
lại bất động sản như để thay thế bất động sản
tương đương nếu người thu mua bất tài sản đã
bị dời khỏi bất động sản được thay thế bằng
thủ tục tố tụng trưng thu đất, bởi việc mua lại
bởi một thực thể công, hoặc hành động của
chính quyền đã dẫn đến kết quả một phán quyết
ngược lại. Bất động sản được mua sẽ được coi
là có thể so sánh với tài sản được thay thế nếu
nó tương đương về kích thước, tiện ích và
chức năng, hoặc nếu nó phù hợp với các quy
chế của tiểu bang do Cơ Quan Lập Pháp quy
định việc dời đi chổ khác của người bị di dời
bởi các hành động của chính quyền. Tiểu khoản
này áp dụng cho bất kỳ tài sản nào có được
sau ngày 1 Tháng Ba, 1975, nhưng chỉ ảnh
hưởng đến những đánh giá của tài sản đó xảy
ra sau khi các điều khoản của tiểu khoản này có
hiệu lực.
(e) (1) (A) Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác
của mục này, Cơ Quan Lập Pháp sẽ cung cấp
giá trị năm cơ sở của tài sản bị thiệt hại đáng
kể hoặc bị phá hủy bởi một tai họa, theo tuyên
bố của Thống Đốc, có thể được chuyển đến bất
động sản tương đương trong cùng một quận
được mua hoặc mới được xây dựng để thay thế
cho bất động sản bị hư hỏng hoặc bị phá hủy
đáng kể.
(2)
(B) Ngoại trừ đã được cung cấp trong đoạn (3),
tiểu đoạn (C), của tiểu khoản đoạn áp dụng cho
bất kỳ tài sản thay thế có thể so sánh nào được
mua hoặc xây dựng mới vào hoặc sau ngày 1
Tháng Bảy, 1985, cho tới ngày 1 Tháng Giêng, 2019,
và để xác định giá trị năm cơ sở cho năm tài chính
1985–86 và các năm tài chính sau đó. cho tới năm
tài chính 2018–19
(3)
(C) (i) Ngoài việc chuyển giá trị năm cơ sở của
tài sản trong cùng một quận được cho phép
bởi đoạn (1), tiểu đoạn (A), Cơ Quan Lập Pháp có
thể ủy quyền cho mỗi hội đồng giám sát viên
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quận để thông qua, sau khi tham vấn với các
cơ quan địa phương bị ảnh hưởng trong quận,
một sắc lệnh cho phép chuyển giá trị năm cơ
sở của tài sản nằm trong một quận khác trong
Tiểu Bang và bị hư hại hoặc phá hủy đáng kể
bởi tai họa, theo tuyên bố của Thống Đốc, về
tài sản thay thế tương đương với giá trị bằng
hoặc thấp hơn nằm trong quận chấp nhận và
được mua lại hoặc mới được xây dựng trong
vòng ba năm kể từ lúc bất động sản nguyên thủy
bị thiệt hại đáng kể hoặc phá hủy. Phạm vi và
số tiền của quyền lợi được cung cấp cho chủ sở
hữu tài sản bằng cách chuyển giá trị năm cơ sở
của tài sản theo đoạn này không được vượt quá
phạm vi và số tiền của quyền lợi được cung cấp
cho chủ sở hữu tài sản bằng cách chuyển giá trị
năm cơ sở của tài sản theo tới tiểu khoản (a). Cho
các mục đích của đoạn này, tiểu đoạn, “cơ quan
địa phương bị ảnh hưởng” có nghĩa là thành phố,
đặc khu, khu học chính, hay khu đại học cộng
đồng mà nhận được phân bổ hàng năm doanh
thu thuế tài sản theo giá trị.
Đoạn này
(ii) Tiểu đoạn này áp dụng cho bất kỳ tài sản thay
thế có thể so sánh nào được mua lại hoặc mới
được xây dựng để thay thế cho tài sản bị hư hại
đáng kể hoặc phá hủy theo tuyên bố của Thống
Đốc, xảy ra vào hoặc sau ngày 20 Tháng Mười,
1991, và trước ngày 1 Tháng Giêng, 2019, và để xác
định các giá trị năm cơ sở cho năm tài chính
1991–92 và các năm tài chính sau đó. cho tới năm
tài chính 2018–19.
(2) (A) Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác của
mục này, vào và sau ngày 1 Tháng Giêng, 2019, giá
trị năm cơ sở của tài sản bị thiệt hại đáng kể hoặc bị
phá hủy do thiên tai, theo tuyên bố của Thống Đốc,
sẽ được chuyển cho bất kỳ tài sản nào được mua
hoặc xây mới thay thế cho tài sản bị thiệt hại đáng
kể hoặc bị phá hủy, bất kể tài sản thay thế đó có
tương đương hay không, như được quy định trong
đoạn (2) của tiểu khoản (f), hoặc liệu tài sản thay thế
có nằm trong cùng một quận hay không.
(B) Cho các mục đích của đoạn này, những điều sau
đây sẽ được áp dụng:
(i) Đối với bất kỳ tài sản thay thế nào có giá trị lớn
hơn và mua hay mới xây dựng bởi một người hội đủ
điều kiện để chuyển giá trị của năm cơ sở của ông
hay bà năm gốc của tài sản, giá trị của năm cơ sở

Dự Luật 5 TIẾP THEO

của tài sản thay thế được tính bằng cách cộng số
chênh lệch giữa giá trị tiền mặt đầy đủ của tài sản
gốc và giá trị tiền mặt đầy đủ của căn thay thế theo
giá trị năm cở sở của tài sản gốc.
(ii) Đối với bất kỳ tài sản thay thế nào có giá trị bằng
hay ít hơn đã mua hay mới xây dựng bởi một người
hội đủ điều kiện để chuyển giá trị của năm cơ sở của
ông hay bà năm gốc của tài sản, giá trị của năm cơ
sở của căn nhà thay thế được tính bằng cách chia
giá trị năm cơ sở của tài sản gốc với giá trị tiền mặt
đầy đủ của tài sản gốc, và nhân kết quả đó với giá trị
tiền mặt đầy đủ của tài sản thay thế.
(f) Cho các mục đích của tiểu khoản (e):
(1) Tài sản bị hư hại đáng kể hoặc bị phá hủy nếu
nó bị thiệt hại vật chất lên đến hơn 50 phần trăm
giá trị của nó ngay trước khi tai họa xảy ra. Thiệt
hại bao gồm việc giảm giá trị tài sản do bị hạn
chế tiếp cận do tai họa gây ra.
(2) Tài sản thay thế tương đương với tài sản bị hư
hỏng hoặc phá hủy đáng kể nếu tài sản có kích
thước, tiện ích và chức năng tương tự với tài sản
mà nó thay thế và nếu giá trị thị trường của tài
sản được mua tương đương với giá trị thị trường
của tài sản thay thế trước tai họa.

5

(g) Cho các mục đích tiểu khoản (a), các thuật
ngữ “đã mua” và “thay đổi quyền sở hữu” không
bao gồm việc mua hoặc chuyển nhượng bất động
sản giữa vợ hoặc chồng kể từ ngày 1 Tháng Ba,
1975, bao gồm, nhưng không giới hạn vào, tất cả
những điều sau đây:
(1) Chuyển giao cho một người được ủy thác cho
vợ hay chồng thừa kế, hoặc người phối ngẫu còn
sống của một người chuyển nhượng đã qua đời,
hoặc bởi người được ủy thác giống như một tin
tưởng đối với vợ hay chồng của người ủy thác.
(2) Chuyển giao cho vợ hay chồng có hiệu lực sau
cái chết của người vợ hay chồng.
(3) Chuyển giao cho vợ hay chồng hoặc người vợ
hay chồng cũ liên quan đến thỏa thuận giải quyết
tài sản hoặc nghị định giải thể hôn nhân hoặc ly
hôn hợp pháp.
(4) Việc tạo ra, chuyển nhượng, hoặc chấm dứt,
chỉ giữa vợ chồng, của bất kỳ quyền lợi nào của
đồng sở hữu.
(5) Việc phân phối tài sản thực thể hợp pháp cho
vợ hay chồng hoặc vợ chồng cũ để đổi lấy quyền
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lợi của vợ chồng trong tài sản thực thể hợp pháp
liên quan đến thỏa thuận giải quyết tài sản
hoặc nghị định giải thể hôn nhân hoặc ly thân
hợp pháp.
(h) (1) Cho các mục đích của tiểu khoản (a),
các thuật ngữ “mua” và “thay đổi quyền sở hữu”
không bao gồm việc mua hoặc chuyển nhượng
nơi cư trú chính của người chuyển nhượng
trong trường hợp mua hoặc chuyển giữa cha
mẹ và con cái của họ, như được xác định bởi
Cơ Quan Lập Pháp và việc mua hoặc chuyển
giao một triệu mỹ kim ($1,000,000) đầu tiên của
giá trị tiền mặt đầy đủ của tất cả các tài sản
thực sự khác giữa cha mẹ và con cái của họ, theo
quy định của Cơ Quan Lập Pháp. Tiểu khoản này
áp dụng cho cả việc chuyển nhượng tự nguyện
và chuyển tiền do lệnh tòa án hoặc nghị định
tư pháp.

5

(2) (A) Theo tiểu đoạn (B), bắt đầu với việc mua
hoặc chuyển xảy ra vào hoặc sau ngày mà dự luật
bổ sung đoạn này có hiệu lực, việc loại trừ được
thiết lập bởi đoạn (1) cũng áp dụng cho việc mua
hoặc chuyển nhượng bất động sản giữa ông bà
và cháu hoặc các cháu của họ, theo quy định của
Cơ Quan Lập Pháp, nếu không đủ điều kiện theo
đoạn (1), nếu tất cả các cha mẹ của đứa cháu đó
hoặc những đứa cháu đó, những người đủ điều
kiện làm con của ông bà, đều đã chết kể từ ngày
mua hoặc chuyển giao.
(B) Việc mua hoặc chuyển nhượng một nơi cư trú
chính sẽ không bị loại trừ theo tiểu đoạn (A) nếu
cháu hoặc cháu của người nhận chuyển nhượng
cũng nhận được một nơi cư trú chính hoặc lợi ích,
thông qua một giao dịch mua hoặc chuyển
nhượng khác được loại trừ theo đoạn (1). Giá trị
tiền mặt đầy đủ của bất kỳ bất động sản nào,
ngoại trừ một nơi cư trú chính, được chuyển cho
cháu hoặc các cháu theo giao dịch mua hoặc
chuyển nhượng được loại trừ theo đoạn (1) và
toàn bộ giá trị tiền mặt của một nơi cư trú chính
không đủ điều kiện loại trừ do kết quả của đoạn
văn trước, sẽ được bao gồm trong việc áp dụng,
cho các mục đích của tiểu đoạn (A), giới hạn giá
trị tiền mặt một triệu mỹ kim ($1,000,000) được
quy định tại đoạn (1).
(i) (1) Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào của mục
này, trừ khi được quy định khác trong đoạn (5), Cơ
Quan Lập Pháp phải quy định đối với một tài sản
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bị ô nhiễm hội đủ điều kiện, như được định nghĩa
trong đoạn (2), nhưng không phải cả hai, được áp
dụng các điều như sau:
(A) (i) Tùy thuộc vào giới hạn của mệnh đề (ii),
vào và sau ngày 4 Tháng Mười Một, 1998, và cho
tới ngày 1 Tháng Giêng, 2019, giá trị năm cơ sở của
tài sản bị ô nhiễm hội đủ điều kiện, được điều
chỉnh theo ủy quyền của tiểu khoản (b), có thể
được chuyển sang tài sản thay thế được mua
lại hoặc mới được xây dựng để thay thế cho tài
sản bị ô nhiễm hội đủ điều kiện, nếu giá trị thị
trường bằng hoặc ít hơn giá trị thị trường hợp
lý của tài sản bị ô nhiễm đủ điều kiện nếu tài sản
đó không bị ô nhiễm và, trừ khi được quy định
khác theo điều này, nằm trong cùng một quận.
Giá trị năm cơ sở của tài sản bị ô nhiễm hội đủ
điều kiện có thể được chuyển sang bất động
sản thay thế nằm trong quận khác nếu hội đồng
giám sát viên quận kia, sau khi tham khảo ý kiến
với các cơ quan địa phương bị ảnh hưởng trong
quận đó, đã thông qua một giải pháp cho phép
chuyển giao liên quận của giá trị năm cơ sở như
đã mô tả.
(ii) Tiểu đoạn này chỉ áp dụng cho tài sản thay
thế được mua lại hoặc xây dựng mới trong vòng
năm năm sau khi quyền sở hữu tài sản bị ô nhiễm
hội đủ điều kiện được bán hoặc chuyển giao.
(B) Trong trường hợp việc sửa chửa các vấn đề
môi trường trên tài sản bị ô nhiễm đủ điều kiện
đòi hỏi sự phá hủy, hoặc dẫn đến kết quả gây
thiệt hại đáng kể cho một cấu trúc nằm trong tài
sản đó, thuật ngữ "xây dựng mới" không bao
gồm sửa chữa hư hại đáng kể cấu trúc, hoặc việc
xây dựng cấu trúc thay thế cấu trúc bị phá hủy
trên tài sản bị ô nhiễm đủ điều kiện, được thực
hiện sau khi sửa chửa các vấn đề môi trường trên
tài sản đó, với điều kiện cấu trúc được sửa chữa
hoặc thay thế tương tự về kích thước, tiện ích và
chức năng cho cấu trúc ban chính.
(2) Cho các mục đích của tiểu khoản này, “tài sản
bị ô nhiễm hội đủ điều kiện” nghĩa là bất động
sản cư trú hay không cư trú là tất cả những điều
sau đây:
(A) Trong trường hợp bất động sản cư trú, không
thể ở được, và trong trường hợp bất động sản
không cư trú, không thể sử dụng được, là kết
quả của các vấn đề môi trường, về bản chất
và bao gồm, nhưng không giới hạn vào, sự hiện
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diện của chất độc hoặc những vật liệu nguy hiểm,
hay sửa chửa các vấn đề môi trường đó, ngoại
trừ trường hợp chủ sở hữu biết sự hiện diện của
các vấn đề đó, hoặc chủ thể liên quan đến sự tồn
tại của các vấn đề môi trường, hoặc được mô tả
trong đoạn (3), tại thời điểm bất động sản được
mua lại hoặc xây dựng. Cho các mục đích của tiểu
đoạn này, bất động sản cư trú là “không thể ở
được” nếu tài sản đó, là kết quả của các nguy cơ
sức khỏe do hoặc liên quan đến các vấn đề môi
trường, không thích hợp có người cư trú trong
đó, và bất động sản không cư trú là “không sử
dụng được” nếu tài sản đó, do các nguy cơ sức
khỏe do hoặc liên quan đến các vấn đề môi
trường gây ra, không lành mạnh và không thích
hợp cho việc lưu trú.
(B) Nằm trên một chổ đã được chỉ định là một
mối nguy hiểm độc hại hoặc môi trường nguy
hiểm hoặc là một chổ để dọn dẹp môi trường bởi
một cơ quan của Tiểu Bang California hoặc chính
quyền liên bang.
(C) Bất động sản có chứa một cấu trúc hoặc các
cấu trúc ở đó trước khi hoàn thành các hoạt động
dọn dẹp môi trường, và cấu trúc hoặc các cấu
trúc đó bị hư hỏng hoặc phá hủy đáng kể do các
hoạt động dọn dẹp môi trường đó.
(D) Được đồng ý bởi cơ quan chính quyền chỉ
đạo, đối với các vấn đề môi trường hoặc dọn dẹp
môi trường của bất động sản, không phải là
không thể ở được hoặc không sử dụng được, có
thể áp dụng, như được mô tả trong tiểu đoạn (A),
bởi bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của
người chủ của bất động sản đó đã tham gia hoặc
chấp nhận.
(3) Nó có thể được coi là một chủ sở hữu bất
động sản đã tham gia hoặc chấp nhận bất kỳ
hành động hoặc thiếu sót nào khiến tài sản thực
không thể ở hoặc không sử dụng được, có thể áp
dụng, nếu chủ sở hữu đó liên quan đến bất kỳ cá
nhân hoặc tổ chức nào thực hiện hành động hoặc
thiếu sót đó các cách như sau:
(A) Là vợ chồng, cha mẹ, con, ông bà, cháu, hoặc
anh chị em của cá nhân đó.
(B) Là công ty mẹ, công ty con hoặc chi nhánh
của thực thể đó.
(C) Là chủ sở hữu hoặc có quyền kiểm soát thực
thể đó.
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(D) Được sở hữu hoặc kiểm soát bởi thực thể đó.
Nếu giả định này không được khắc phục, chủ sở
hữu sẽ không nhận được sự trợ giúp được quy
định tại tiểu đoạn (A) hoặc (B) của đoạn (1). Giả
định có thể được khắc phục bằng cách trình bày
bằng chứng thỏa đáng cho thẩm định viên, người
sẽ không bị ràng buộc bởi những quyết định của
cơ quan chính quyền chỉ đạo trong việc xác định
xem giả định đã được khắc phục hay chưa.
(4) Tiểu khoản này chỉ áp dụng cho tài sản thay
thế được mua lại hoặc xây dựng vào hoặc sau
ngày 1 Tháng Giêng, 1995 và để sửa chữa tài sản
được thực hiện vào hoặc sau ngày đó.
(5) (A) Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác
của mục này, vào và sau ngày 1 Tháng Giêng, 2019
và tuân theo giới hạn của mệnh đề (ii) tiểu đoạn
(A) của đoạn (1), giá trị năm cơ sở của tài sản bị
ô nhiễm hội đủ điều kiện sẽ được chuyển đến một
tài sản thay thế được mua lại hoặc xây mới thay thế
cho tài sản bị ô nhiễm hội đủ điều kiện, bất kể tài
sản thay thế có giá trị thị trường hợp lý bằng hoặc ít
hơn giá trị thị trường hợp lý của tài sản bị ô nhiễm
hội đủ điều kiện nếu tài sản đó không bị ô nhiễm
hoặc liệu tài sản thay thế có nằm trong cùng một
quận hay không.

5

(B) Cho các mục đích của đoạn này, những điều sau
sẽ được áp dụng:
(i) Đối với bất kỳ tài sản thay thế nào có giá trị lớn
hơn và mua hay mới xây dựng bởi một người hội đủ
điều kiện để chuyển giá trị của năm cơ sở của tài sản
gốc của ông hay bà theo mệnh đề này, giá trị của
năm cơ sở của tài sản thay thế được tính bằng cách
cộng số chênh lệch giữa giá trị tiền mặt đầy đủ của
tài sản gốc và giá trị tiền mặt đầy đủ của căn thay
thế theo giá trị năm cơ sở của tài sản gốc.
(ii) Đối với bất kỳ tài sản thay thế nào có giá trị
bằng hay ít hơn đã mua hay mới xây dựng bởi một
người hội đủ điều kiện để chuyển giá trị của năm cơ
sở của tài sản gốc của ông hay bà theo mệnh đề này,
giá trị của năm cơ sở của tài sản thay thế được
tính bằng cách chia giá trị năm cơ sở của tài sản gốc
với giá trị tiền mặt đầy đủ của tài sản gốc, và nhân
kết quả đó với giá trị tiền mặt đầy đủ của tài sản
thay thế.
(j) Trừ khi được quy định cụ thể, các tu chính cho
mục này được thông qua trước ngày 1 Tháng
Mười Một, 1988, có hiệu lực đối với các thay đổi
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về quyền sở hữu xảy ra và xây dựng mới hoàn
thành sau ngày có hiệu lực của tu chính. Trừ khi
được quy định cụ thể, các tu chính cho mục này
được thông qua sau ngày 1 Tháng Mười Một,
1988, có hiệu lực đối với các thay đổi về quyền sở
hữu xảy ra và xây dựng mới hoàn thành sau ngày
có hiệu lực của tu chính.
MỤC 3. Mục 69.5 của Bộ Luật Thu Nhập và
Thuế Vụ được tu chính như sau:

5

69.5. (a) (1) Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào
khác của pháp luật, theo tiểu khoản (a) của Mục 2
Điều XIII A của Hiến Pháp California, bất kỳ
người nào trên 55 tuổi, hoặc bất kỳ người khuyết
tật nặng và người khuyết tật vĩnh viễn nào cư
trú trong tài sản hội đủ điều kiện được miễn thuế
của chủ nhà theo tiểu khoản (k) Mục 3 của
Điều XIII của Hiến Pháp California và Mục 218 có
thể chuyển nhượng, tùy thuộc vào các điều kiện
và giới hạn được cung cấp trong mục này, giá
trị năm cơ sở của tài sản đó cho bất kỳ căn nhà
thay thế nào có giá trị bằng hoặc thấp hơn nằm
trong cùng một quận và được người đó mua
hoặc mới xây nơi cư trú chính trong vòng hai năm
kể từ khi người đó bán tài sản gốc, với điều kiện
giá trị năm cơ sở của tài sản gốc sẽ không được
chuyển sang nơi ở thay thế cho đến khi tài sản
gốc được bán.
(2) Bất kể giới hạn trong đoạn (1) yêu cầu tài sản
gốc và căn nhà thay thế nằm trong cùng một
quận, giới hạn này sẽ không áp dụng ở bất kỳ
quận nào trong đó hội đồng giám sát viên quận,
sau khi tham vấn với các cơ quan bị ảnh hưởng
địa phương trong ranh giới quận, thông qua một
sắc lệnh làm cho các quy định của đoạn (1) cũng
áp dụng cho các tình huống trong đó nhà ở thay
thế được đặt tại quận đó và các tài sản ban đầu
được đặt tại một quận khác trong tiểu bang này.
Sự cho phép có trong đoạn này chỉ được áp dụng
ở một quận nếu sắc lệnh được hội đồng giám
sát viên thông qua tuân thủ tất cả các yêu cầu
sau đây:
(A) Sự việc chỉ được chấp nhận sau khi tham vấn
giữa hội đồng giám sát viên và tất cả các cơ quan
bị ảnh hưởng khác của địa phương trong phạm vi
ranh giới của quận.
(B) Quy định rằng tất cả các yêu cầu chuyển
nhượng giá trị năm gốc từ tài sản gốc nằm ở
quận khác được cấp nếu các yêu cầu đáp ứng các
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yêu cầu áp dụng của cả hai tiểu đoạn (a) Mục 2
của Điều XIII A trong Hiến Pháp California và
mục này.
(C) Quy định rằng tất cả các định giá năm cơ sở
của tài sản ban đầu nằm ở một quận khác và
được xác định bởi thẩm định viên quận được
chấp nhận liên quan đến việc cấp các yêu cầu
chuyển khoản giá trị năm cơ sở.
(D) Quy định rằng các điều khoản được hợp tác
trong một thời gian không ít hơn là năm năm.
(E) Sắc lệnh quy định ngày sẽ và sau đó các
điều khoản của nó sẽ được áp dụng. Tuy nhiên,
ngày được chỉ định không được sớm hơn ngày 9
Tháng Mười Một, 1988. Ngày áp dụng được chỉ
định có thể là ngày sớm hơn ngày quận chấp
nhận sắc lệnh.
(b) Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu của tiểu
khoản (a), bất kỳ cá nhân nào xin nhận giảm thuế
tài sản được cung cấp bởi mục này sẽ chỉ đủ điều
kiện để được giảm bớt nếu các điều kiện sau
được đáp ứng:
(1) Nguyên đơn là chủ sở hữu và người cư trú
của tài sản gốc tại thời điểm được bán, hoặc
tại thời điểm tài sản gốc bị hỏng hoặc bị phá hủy
do bất hạnh hoặc thiên tai, hoặc trong vòng hai
năm kể từ khi mua hoặc xây dựng mới thay thế
nhà ở.
(2) Tài sản ban đầu đủ điều kiện để được miễn
thuế cho chủ nhà, do quyền sở hữu và chiếm hữu
tài sản của nguyên đơn là nơi cư trú chính của
mình, tại thời điểm bán hoặc tại thời điểm tài sản
gốc bị hư hại đáng kể hoặc bị phá hủy do bất
hạnh hoặc tai họa, hoặc trong vòng hai năm kể từ
khi mua hoặc xây mới nhà ở thay thế.
(3) Tại thời điểm bán tài sản gốc, nguyên đơn
hoặc người phối ngẫu của nguyên đơn cư trú với
nguyên đơn ít nhất là 55 tuổi, hoặc bị tàn tật nặng
và vĩnh viễn.
(4) Tại thời điểm của yêu cầu giảm thuế tài sản
do tiểu khoản (a) cấp, nguyên đơn là chủ sở hữu
nhà ở thay thế và chiếm giữ nơi cư trú chính của
họ và do đó, tài sản hiện đủ điều kiện cho miễn
trừ của chủ nhà hoặc sẽ đủ điều kiện để được
miễn trừ khi tài sản đã được miễn trừ vì yêu cầu
miễn trừ được gửi bởi chủ sở hữu trước đó.
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(5) Tài sản ban đầu của nguyên đơn được bán
bởi người đó trong vòng hai năm kể từ khi mua
hoặc xây mới nhà ở thay thế. Cho các mục đích
của đoạn này, việc mua hoặc mới xây nhà ở thay
thế bao gồm việc mua phần đất mà tòa nhà thay
thế, cấu trúc hoặc nơi trú ẩn khác cấu thành nơi ở
của nguyên đơn sẽ được đặt và theo đoạn (3) của
tiểu khoản (g), tạo thành một phần của nhà ở
thay thế.
(6) Trừ khi được quy định khác trong đoạn (2)
của tiểu khoản (a), căn nhà thay thế, bao gồm
phần đất mà nó được xác định trong đoạn (5),
nằm hoàn toàn trong cùng một quận với tài sản
ban đầu của nguyên đơn.
(7) Người yêu cầu bồi thường trước đó chưa
được cấp, với tư cách là nguyên đơn, giảm thuế
tài sản được cung cấp bởi mục này, ngoại trừ
đoạn này sẽ không áp dụng cho bất kỳ người nào
bị tàn tật nặng và vĩnh viễn sau khi được cấp, như
nguyên đơn, giảm thuế tài sản được cung cấp bởi
mục này cho bất kỳ người nào trên 55 tuổi. Để
ngăn chặn sự trùng hợp của các khiếu nại theo
mục này trong tiểu bang, các thẩm định viên
quận sẽ báo cáo ba tháng một lần cho Hội Đồng
Cân Bằng Tiểu Bang về thông tin từ các khiếu nại
được đệ trình theo tiểu khoản (f) và từ hồ sơ của
quận như được hội đồng chỉ định là cần thiết để
xác định hoàn toàn tất cả các khiếu nại theo phần
này được cho phép bởi các thẩm định viên và tất
cả những người yêu cầu bồi thường đã được cứu
trợ. Hội đồng có thể chỉ định rằng thông tin bao
gồm tất cả hoặc một phần tên và số an sinh xã
hội của nguyên đơn và người phối ngẫu của họ
và danh tính và địa điểm của nơi cư trú thay thế
mà yêu cầu được áp dụng. Thông tin có thể được
yêu cầu dưới dạng phương tiện xử lý dữ liệu hoặc
phương tiện khác và ở định dạng tương thích với
quy trình lưu giữ hồ sơ của các quận và thủ tục
kiểm toán của tiểu bang.
(c) Việc giảm thuế tài sản được cung cấp bởi
mục này sẽ có sẵn nếu tài sản gốc hoặc nhà ở
thay thế, hoặc cả hai, của nguyên đơn bao gồm,
nhưng không giới hạn vào, một trong những
điều sau đây:
(1) Một đơn vị hoặc lô trong một công ty nhà ở
hợp tác xã, một dự án chung cư cộng đồng, một
dự án chung cư hoặc một dự án phát triển đơn vị.
Nếu đơn vị hay lô đất cấu thành tài sản ban đầu
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của nguyên đơn, thẩm định viên sẽ chuyển sang
nhà thay thế của nguyên đơn chỉ có giá trị năm cơ
sở của đơn vị hoặc lô của nguyên đơn và phần
của họ trong bất kỳ khu vực chung nào được bảo
lưu như một phụ thuộc của đơn vị hoặc lô đó.
Nếu đơn vị hay lô đất cấu thành căn nhà thay thế
của nguyên đơn, thì thẩm định viên sẽ chuyển giá
trị năm gốc của tài sản gốc của nguyên đơn chỉ
cho đơn vị hoặc lô của nguyên đơn và bất kỳ phần
nào của nguyên đơn trong bất kỳ khu vực chung
nào được bảo lưu như một phụ thuộc của đơn vị
hoặc lô đó.
(2) Một ngôi nhà tiền chế hoặc một ngôi nhà tiền
chế và bất kỳ đất nào thuộc sở hữu của nguyên
đơn mà nhà tiền chế tọa lạc. Cho các mục đích
của đoạn này, “đất thuộc sở hữu của nguyên đơn”
bao gồm quyền lợi theo tỷ lệ trong khu nhà ở di
động thuộc sở hữu của cư dân được đánh giá
theo tiểu khoản (b) của Mục 62.1.
(A) Nếu nhà tiền chế hoặc nhà tiền chế và miếng
đất mà nó tọa lạc cấu thành tài sản ban đầu của
nguyên đơn, thẩm định viên sẽ chuyển sang nhà
thay thế của nguyên đơn hoặc giá trị năm cơ sở
của nhà tiền chế hoặc giá trị năm cơ sở của nhà
tiền chế và miếng đất mà nó tọa lạc, nếu thích
hợp. Nếu nhà tiền chế được dùng để thay thế cho
nhà ở của nguyên đơn bao gồm quyền lợi thuộc
sở hữu của cư dân trong khu ở cho nhà di động,
thẩm định viên sẽ chuyển giá trị năm gốc của tài
sản gốc của nguyên đơn đến nhà tiền chế của
nguyên đơn và phân bổ tỷ lệ của khu ở. Không có
chuyển nhượng giá trị năm cơ sở được thực hiện
bởi thẩm định viên của phần đất không cấu thành
một phần của tài sản ban đầu, như được quy định
tại đoạn (4) của tiểu khoản (g).

5

(B) Nếu nhà tiền chế hoặc nhà tiền chế và đất
trên đó là nơi ở của nguyên đơn thay thế, thì
thẩm định viên sẽ chuyển giá trị năm gốc của bất
động sản gốc của nguyên đơn sang nhà tiền chế
hoặc nhà tiền chế và đất trên đó, nếu thích hợp.
Nếu nhà tiền chế được thay thế cho nhà ở của
nguyên đơn bao gồm quyền lợi thuộc sở hữu của
cư dân trong khu ở cho nhà di động, thẩm định
viên sẽ chuyển giá trị năm gốc của bất động sản
gốc của nguyên đơn đến nhà tiền chế của nguyên
đơn và phân bổ tỷ lệ của khu ở. Không có chuyển
nhượng giá trị năm cơ sở sẽ được thực hiện bởi
các thẩm định viên để phần đất đó không cấu
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thành một phần của nhà ở thay thế, như được
quy định tại khoản (3) của tiểu khoản (g).
Tiểu khoản này phải tuân theo các hạn chế được
quy định trong tiểu khoản (d).
(d) Việc giảm thuế bất động sản được cung cấp
bởi mục này sẽ có sẵn cho nguyên đơn là chủ sở
hữu bất động sản gốc, với tư cách là người thuê
chung, người thuê nhà chung, chủ sở hữu bất
động sản cộng đồng hoặc người thụ hưởng hiện
tại của ủy thác theo các giới hạn sau:
(1) Nếu một nhà ở thay thế được mua hoặc mới
được xây dựng bởi tất cả các người đồng sở hữu
và mỗi đồng sở hữu vẫn giữ quyền lợi trong căn
nhà thay thế, nguyên đơn sẽ đủ điều kiện theo
phần này cho dù có hay không tất cả các đồng sở
hữu còn lại sẽ là người yêu cầu hợp lệ.

5

(2) Nếu hai hoặc nhiều nhà ở thay thế được mua
riêng hoặc mới được xây dựng bởi hai hoặc nhiều
chủ sở hữu và nhiều hơn một người đồng sở hữu
nếu không sẽ là người yêu cầu bồi thường hợp lệ,
chỉ một người sở hữu hợp lệ mới đủ điều kiện
theo phần này. Các chủ sở hữu này sẽ xác định
bằng thỏa thuận chung mà một trong số đó sẽ
được coi là đủ điều kiện.
(3) Nếu hai hoặc nhiều nhà ở thay thế được mua
riêng hoặc xây mới do hai chủ sở hữu giữ tài sản
ban đầu là tài sản cộng đồng, chỉ có chủ sở hữu
đã đạt được tuổi 55 năm hoặc bị tàn tật nặng và
vĩnh viễn, mới đủ điều kiện theo mục này. Nếu cả
hai vợ chồng trên 55 tuổi, họ sẽ xác định bằng
thỏa thuận chung mà một trong hai người đó đủ
điều kiện.
Trong trường hợp các chủ sở hữu có tài sản gốc là
nhà ở đa cấp, các giới hạn áp dụng bởi các khoản
(2) và (3) sẽ chỉ áp dụng cho các chủ sở hữu có
cùng đơn vị ở trong tài sản gốc tại thời điểm được
quy định tại đoạn (2) của tiểu khoản (b).
(e) Khi bán tài sản ban đầu, thẩm định viên sẽ
xác định giá trị năm cơ sở mới cho tài sản đó theo
tiểu khoản (a) Mục 2 của Điều XIII A của Hiến
Pháp California và Mục 110.1, dù sau đó có thay
thế không mua hoặc mới được xây dựng bởi chủ
sở hữu cũ hoặc chủ sở hữu tài sản gốc.
Mục này sẽ không áp dụng trừ khi việc chuyển
nhượng tài sản gốc là thay đổi quyền sở hữu mà
(1) đối tượng mà tài sản phải thẩm định lại theo
giá trị thị trường hiện tại phù hợp với Mục 110.1
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hoặc 5803 hoặc (2) kết quả theo giá trị năm cơ sở
được xác định phù hợp với mục này, Mục 69, hoặc
Mục 69.3 vì tài sản đủ tiêu chuẩn theo mục này,
hay Mục 69, hoặc Mục 69.3 là nơi ở hoặc tài sản
thay thế.
(f) (1) Nguyên đơn sẽ không đủ điều kiện để
được giảm thuế tài sản do mục này cung cấp trừ
khi nguyên đơn cung cấp cho thẩm định viên,
trên một mẫu do Hội Đồng Cân Bằng Tiểu Bang
thiết kế và thẩm định viên sẽ cung cấp theo yêu
cầu, thông tin sau:
(A) Tên và số an sinh xã hội của mỗi nguyên đơn
và của bất kỳ người phối ngẫu nào của nguyên
đơn là chủ sở hữu hồ sơ của nhà ở thay thế.
(B) Phải có chứng minh rằng nguyên đơn hoặc
người phối ngẫu của nguyên đơn cư trú trên tài
sản ban đầu với nguyên đơn, khi tới lúc bán, ít
nhất là 55 tuổi, hoặc bị tàn tật nặng và vĩnh viễn.
Bằng chứng về tình trạng tàn tật nặng và vĩnh
viễn sẽ được coi là một chứng nhận, được ký bởi
một bác sĩ có giấy phép và bác sĩ phẫu thuật
chuyên khoa thích hợp, chứng thực điều kiện tàn
tật nghiêm trọng và vĩnh viễn của nguyên đơn.
Trong trường hợp không có bằng chứng cho biết
họ đã trên 55 tuổi, nguyên đơn sẽ cấp giấy chứng
nhận bị hình phạt nếu khai man rằng yêu cầu về
độ tuổi đã được đáp ứng. Trong trường hợp
nguyên đơn bị tàn tật nặng và vĩnh viễn, một
trong hai điều sau đây sẽ được nộp:
(i) Giấy chứng nhận, có chữ ký của bác sĩ được
cấp phép hoặc bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa
thích hợp xác định các lý do cụ thể tại sao sự
khuyết tật này đòi hỏi phải được di chuyển đến
nhà ở thay thế và các yêu cầu liên quan đến
khuyết tật, bao gồm bất kỳ yêu cầu địa điểm nào
của căn nhà thay thế. Nguyên đơn phải chứng
minh rằng nhà ở thay thế đáp ứng các yêu cầu
liên quan đến khuyết tật để xác định và rằng lý do
chính để di chuyển đến nơi ở thay thế là đáp ứng
các yêu cầu đó. Nếu nguyên đơn, hoặc người
phối ngẫu hoặc người giám hộ của nguyên đơn,
vì vậy tuyên bố chịu hình phạt nếu khai man, sẽ
được bác bỏ rằng mục đích chính của việc chuyển
sang nơi ở thay thế là đáp ứng các yêu cầu liên
quan đến khuyết tật được xác định.
(ii) Xác nhận của nguyên đơn rằng mục đích
chính của việc chuyển sang nơi ở thay thế là giảm
bớt gánh nặng tài chính do khuyết tật gây ra. Nếu
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nguyên đơn, hoặc người phối ngẫu hoặc người
giám hộ của nguyên đơn, vì vậy tuyên bố chịu
hình phạt nếu khai man, cho rằng mục đích chính
của lý do này là giảm bớt gánh nặng tài chính do
khuyết tật gây ra.
(C) Địa chỉ và, nếu biết, số lô đất của thẩm định
viên cho tài sản gốc.
(D) Ngày bán tài sản gốc của nguyên đơn và
ngày mua của nguyên đơn hoặc xây nhà ở mới để
thay thế.
(E) Một bản xác nhận của nguyên đơn rằng
nguyên đơn đã cư ngụ chỗ ở thay thế làm nơi cư
trú chính của mình trên ngày nộp đơn yêu cầu
của mình.
(F) Bất kỳ yêu cầu nào trong phần này sẽ được
nộp trong vòng ba năm kể từ ngày mua nhà thay
thế hoặc xây dựng mới nhà ở thay thế được hoàn
thành theo tiểu khoản (k) hoặc (m).
(2) Yêu cầu chuyển nhượng giá trị năm cơ sở
theo mục này được đệ trình sau khi hết thời hạn
nộp như quy định trong tiểu đoạn (F) của đoạn
(1) sẽ được thẩm định viên xem xét, tùy thuộc vào
tất cả các điều kiện sau:
(A) Bất kỳ chuyển nhượng giá trị năm cơ sở nào
được cấp theo yêu cầu đó sẽ được áp dụng bắt
đầu từ ngày kết thúc của năm thẩm định trong đó
yêu cầu được nộp.
(B) Giá trị tiền mặt của tài sản thay thế trong
năm thẩm định được mô tả trong đoạn (A) sẽ là
giá trị năm gốc của bất động sản trong năm thẩm
định trong đó giá trị năm gốc được chuyển giao,
được tính vào năm thẩm định được mô tả trong
tiểu đoạn (A) cho cả hai điều sau đây:
(i) Lạm phát hàng năm được xác định theo đoạn
(1) của tiểu khoản (a) của Mục 51.
(ii) Bất kỳ công trình xây dựng mới tiếp theo nào
xảy ra liên quan đối với bất động sản sẽ không đủ
điều kiện để được giảm thuế tài sản theo các tiêu
chí được quy định trong các tiểu đoạn (A) và (B)
của đoạn (4) của tiểu khoản (h).
(g) Cho các mục đích của mục này:
(1) "Người trên 55 tuổi" có nghĩa là bất kỳ người
nào hoặc người phối ngẫu của bất kỳ người nào
đã đạt được tuổi từ 55 trở lên tại thời điểm bán
tài sản gốc.
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(2) "Giá trị năm gốc của tài sản gốc" là giá trị
năm cơ sở của nó, được xác định theo Mục 110.1,
với các điều chỉnh cho phép bởi tiểu khoản (b)
Mục 2 Điều XIII A trong Hiến Pháp California
và tiểu khoản (f) của Mục 110.1, được xác định
kể từ ngày ngay lập tức trước ngày tài sản
ban đầu được bán bởi nguyên đơn, hoặc trong
trường hợp tài sản ban đầu đã bị hư hỏng hoặc
phá hoại đáng kể do bất hạnh hoặc thiên tai và
chủ sở hữu không xây dựng lại tài sản gốc, được
xác định kể từ ngày ngay trước khi bất hạnh hoặc
thiên tai.
Nếu nhà ở thay thế được mua hoặc mới được
xây dựng sau khi chuyển nhượng bất động sản
gốc, "giá trị năm gốc của bất động sản gốc" cũng
bao gồm bất kỳ điều chỉnh yếu tố lạm phát nào
được cho phép bởi tiểu khoản (f) của Mục 110.1
cho giai đoạn sau khi bán bất động sản ban đầu.
Năm cơ sở hoặc năm được sử dụng để tính “giá
trị năm cơ sở của bất động sản gốc” sẽ được coi
là năm cơ sở hoặc năm của bất kỳ bất động sản
nào mà giá trị năm gốc được chuyển giao theo
mục này.

5

(3) "Nhà ở thay thế" có nghĩa là một tòa nhà, cấu
trúc, hoặc nơi trú ẩn khác được cho là nơi ở, bất
kể tài sản thực hoặc tài sản cá nhân, được sở hữu
và chiếm ngụ bởi nguyên đơn là nơi cư trú chính
của họ và bất kỳ vùng đất nào thuộc quyền sở
hữu của nguyên đơn nơi tòa nhà, cấu trúc hoặc
nơi trú ẩn khác tọa lạc. Cho các mục đích của
đoạn này, đất đai được cho là một phần của nhà
ở thay thế chỉ bao gồm diện tích có kích thước
hợp lý được sử dụng làm nơi cư trú và "đất thuộc
sở hữu của nguyên đơn" bao gồm đất mà nguyên
đơn cho thuê được mô tả trong tiểu khoản (c) của
Mục 61 hoặc hợp đồng mua bán đất. Mỗi đơn vị
của một nhà ở đa đơn vị sẽ được coi là một căn
nhà thay thế riêng biệt. Cho các mục đích của
đoạn này, “diện tích có kích thước hợp lý được sử
dụng làm nơi cư trú” bao gồm tất cả đất nếu bất
kỳ việc sử dụng bất động sản không phải là để cư
trú chỉ là ngẫu nhiên đối với việc sử dụng tài sản
như một khu dân cư. Cho các mục đích của đoạn
này, "đất thuộc sở hữu của nguyên đơn" bao gồm
quyền sở hữu trong khu nhà ở di động thuộc sở
hữu của cư dân được đánh giá theo tiểu khoản
(b) của Mục 62.1.
Nội Dung Các Dự Luật

|

65

NỘI DUNG CÁC DỰ LUẬT

5

(4) "Bất động sản gốc" có nghĩa là một tòa nhà,
cấu trúc, hoặc nơi trú ẩn khác cấu thành một nơi
ở, bất kể bất động sản hoặc tài sản cá nhân, được
sở hữu và được nguyên đơn ở như là nơi cư trú
chính của họ, và bất kỳ đất nào do nguyên đơn sở
hữu trong tòa nhà, cấu trúc hoặc nơi trú ẩn khác
tọa lạc. Cho các mục đích của đoạn này, đất tạo
thành một phần của bất động sản ban đầu chỉ
bao gồm diện tích có kích thước hợp lý được sử
dụng làm địa điểm cư trú và "đất thuộc sở hữu
của nguyên đơn" bao gồm đất mà nguyên đơn
cho thuê được mô tả trong tiểu khoản (c) của Mục
61 hoặc hợp đồng mua bán đất. Mỗi đơn vị của
một nhà ở đa đơn vị sẽ được coi là một bất động
sản gốc riêng biệt. Cho các mục đích của đoạn
này, “diện tích có kích thước hợp lý được sử dụng
làm nơi cư trú” bao gồm tất cả đất nếu bất kỳ việc
sử dụng bất động sản không phải là để cư trú chỉ
là ngẫu nhiên đối với việc sử dụng tài sản như
một khu dân cư. Cho các mục đích của đoạn này,
"đất thuộc sở hữu của nguyên đơn" bao gồm
quyền sở hữu trong khu nhà ở di động thuộc sở
hữu của cư dân được đánh giá theo tiểu khoản
(b) của Mục 62.1.
(5) “Giá trị bằng hoặc nhỏ hơn” có nghĩa là số
tiền của toàn bộ giá trị tiền mặt của một căn nhà
thay thế không vượt quá một trong những điều
sau đây:
(A) Một trăm phần trăm giá trị tiền mặt đầy đủ
của bất động sản gốc nếu căn nhà thay thế được
mua hoặc mới được xây dựng trước ngày bán bất
động sản gốc.
(B) Một trăm lẻ năm phần trăm giá trị tiền mặt
đầy đủ của bất động sản gốc nếu căn nhà thay
thế được mua hoặc mới được xây dựng trong
năm đầu tiên kể từ ngày bán bất động sản gốc.
(C) Một trăm mười phần trăm giá trị tiền mặt đầy
đủ của bất động sản gốc nếu căn nhà thay thế
được mua hoặc được xây dựng mới trong năm
thứ hai sau ngày bán bất động sản gốc.
Theo mục đích của đoạn này, trừ trường hợp quy
định tại đoạn (4) của tiểu khoản (h), nếu nhà ở
thay thế, một phần, đã mua và, một phần, mới
được xây dựng, ngày "nhà ở thay thế được mua
hoặc mới xây dựng” là ngày mua hoặc ngày hoàn
thành xây dựng, tùy theo điều kiện nào sau đó.
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(6) "Giá trị tiền mặt toàn bộ của căn nhà thay
thế" là toàn bộ giá trị tiền mặt được xác định theo
Mục 110.1, kể từ ngày mua hoặc xây dựng mới đã
được hoàn thành, và sau khi mua hoặc hoàn
thành xây dựng mới.
(7) "Giá trị tiền mặt đầy đủ của bất động sản ban
đầu" có nghĩa là:
(A) Giá trị năm cơ sở mới của nó, được xác định
theo tiểu khoản (e), không áp dụng tiểu khoản (h)
Mục 2 Điều XIII A của Hiến Pháp California, cộng
với các điều chỉnh cho phép bởi tiểu khoản (b)
Mục 2 của Điều XIII A và tiểu khoản (f) của Mục
110.1 cho giai đoạn kể từ ngày bán bởi nguyên
đơn cho đến ngày bất động sản thay thế được
mua hoặc xây dựng mới đã được hoàn thành.
(B) Trong trường hợp bất động sản ban đầu đã
bị hư hại đáng kể hoặc bị phá hủy do bất hạnh
hoặc thiên tai và chủ sở hữu không xây dựng
lại bất động sản ban đầu, toàn bộ giá trị tiền
mặt của nó, được xác định theo Mục 110, ngay
trước khi thiệt hại hoặc thiệt hại đáng kể của nó
do bất hạnh hoặc thiên tai, được xác định bởi
thẩm định viên quận của quận mà tài sản được
đặt, mà không áp dụng tiểu khoản (h) Mục 2
Điều XIII A của Hiến Pháp California và tiểu khoản
(f) của Mục 110.1, trong khoảng thời gian kể từ
ngày nguyên đơn bán cho đến ngày bất động sản
thay thế được mua hoặc xây dựng mới đã được
hoàn thành.
(8) "Bán" có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào về
quyền sở hữu bất động sản gốc để xem xét.
(9) "Nguyên đơn" có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào
nhận giảm thuế bất động sản do mục này cung
cấp. Nếu người phối ngẫu của người đó là chủ sở
hữu hồ sơ của nhà ở thay thế, người phối ngẫu
cũng là nguyên đơn cho mục đích xác định xem
trong bất kỳ yêu cầu nào trong tương lai được
nộp bởi người phối ngẫu trong mục này có điều
kiện được quy định tại đoạn (7) của tiểu khoản (
b) đã được đáp ứng.
(10) “Bất động sản đủ điều kiện được miễn thuế
của chủ nhà” bao gồm bất động sản là nơi cư trú
chính của chủ sở hữu và được miễn theo
Mục 205.5.
(11) "Người" có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào,
nhưng không bao gồm bất kỳ công ty, đối tác,
hiệp hội, công ty, công ty hoặc tổ chức hoặc tổ
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chức pháp lý nào dưới bất kỳ hình thức nào.
“Người” bao gồm một cá nhân là người thừa
hưởng hiện tại của một tín quỹ.
(12) “Tàn tật nặng và vĩnh viễn” có nghĩa là bất kỳ
người nào được mô tả trong tiểu khoản (b) của
Mục 74.3.
(13) Cho các mục đích của mục này, bất động sản
"bị hư hỏng hoặc phá hoại đáng kể do bất hạnh
hoặc thiên tai" nếu đất đai hoặc cải tiến duy trì
thiệt hại vật chất lên tới hơn 50 phần trăm giá trị
tiền mặt của đất hoặc cải tiến ngay trước khi bất
hạnh hoặc thiên tai. Thiệt hại bao gồm việc giảm
giá trị bất động sản do hạn chế quyền truy cập
vào bất động sản mà quyền truy cập bị hạn chế
do sự bất hạnh hoặc thiên tai gây ra và là vĩnh
viễn về bản chất.
(h) (1) Khi nộp đơn đúng theo yêu cầu được mô
tả trong tiểu đoạn (F) của đoạn (1) của tiểu khoản
(f), thẩm định viên sẽ điều chỉnh giá trị năm cơ sở
mới của nhà ở thay thế phù hợp với mục này. Sự
điều chỉnh này sẽ được thực hiện vào ngày mới
nhất của những ngày như sau:
(A) Ngày bất động sản gốc đã bán.
(B) Ngày nhà thay thế đã mua.
(C) Ngày xây cất mới của nhà thay thế đã
hoàn tất.
(2) Bất kỳ khoản thuế nào được đánh vào căn
nhà thay thế trước khi nộp đơn yêu cầu trên cơ sở
giá trị năm cơ sở mới của nhà ở thay thế, và bất
kỳ khoản tiền nào điều chỉnh hàng năm được
phép, sẽ được hủy bỏ hoặc hoàn trả cho nguyên
đơn trong phạm vi các khoản thuế vượt quá số
tiền phải trả khi được xác định trên cơ sở giá trị
năm cơ sở mới được điều chỉnh.
(3) Mặc dù có Mục 75.10, Chương 3.5 (bắt đầu từ
Mục 75) sẽ được sử dụng cho các mục đích thực
hiện tiểu khoản này, bao gồm các khoản điều
chỉnh giá trị năm cơ sở mới của nhà thay thế được
mua trước khi bán bất động sản gốc.
(4) Trong trường hợp yêu cầu bồi thường theo
mục này đã được nộp và cấp kịp thời, và xây dựng
mới được thực hiện khi nhà ở thay thế sau khi
chuyển giá trị năm cơ sở, việc giảm thuế bất động
sản được cung cấp bởi mục này cũng sẽ được áp
dụng cho nhà ở thay thế, được cải thiện, và do đó
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sẽ không có đánh giá lại sau khi hoàn thành xây
dựng mới nếu cả hai điều kiện sau được đáp ứng:
(A) Việc xây dựng mới được hoàn thành trong
vòng hai năm kể từ ngày bán bất động sản gốc và
chủ sở hữu thông báo cho thẩm định viên bằng
văn bản về việc hoàn thành xây dựng mới trong
vòng sáu tháng sau khi hoàn thành.
(B) Giá trị thị trường hợp lý của công trình xây
dựng mới vào ngày hoàn thành, cộng với toàn bộ
giá trị tiền mặt của căn nhà thay thế vào ngày
mua, không lớn hơn giá trị tiền mặt đầy đủ của
bất động sản gốc được xác định theo đoạn (7)
của tiểu khoản (g) cho mục đích cấp yêu cầu
ban đầu.
(i) Bất kỳ nguyên đơn nào cũng có thể hủy bỏ
khiếu nại về việc giảm thuế bất động sản được
cung cấp bởi mục này và sẽ không được coi là đã
nhận được sự cứu trợ cho mục đích của đoạn (7)
của tiểu khoản (b), và thẩm định viên sẽ cấp phép
hủy bỏ, nếu có thông báo bằng văn bản của việc
giải cứu được gửi đến văn phòng của thẩm định
viên như sau:
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(1) Thông báo bằng văn bản về việc hủy bỏ
có chữ ký của nguyên đơn nộp đơn gốc hoặc
nguyên đơn được gửi đến văn phòng của thẩm
định viên, trong đó yêu cầu bồi thường ban đầu
đã được nộp.
(2) (A) Trừ khi được quy định khác trong đoạn
này, thông báo hủy bỏ sẽ được gửi đến văn
phòng của thẩm định viên trước ngày quận cấp
đầu tiên, là kết quả của việc cứu trợ được cấp
theo mục này, một chi phiếu hoàn trả thuế bất
động sản áp đặt trên nhà ở thay thế. Nếu việc trợ
cấp sẽ không được hoàn lại thuế bất động
sản, thì thông báo sẽ được gửi trước khi thanh
toán được thực hiện lần đầu tiên bằng bất kỳ
khoản thuế bất động sản nào, hoặc bất kỳ phần
nào của khoản thuế đó, áp dụng cho căn nhà thay
thế phù hợp với trợ cấp được cấp theo mục này.
Nếu việc thanh toán thuế không được thực hiện,
thì thông báo sẽ được gửi trước ngày đầu tiên
mà các loại thuế bất động sản đó, hoặc bất kỳ
phần nào của chúng, áp dụng cho căn nhà thay
thế, phù hợp với cứu trợ được cấp theo phần này,
là quá hạn.
(B) Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác theo
khoản này, bất cứ lúc nào thông báo hủy bỏ được
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gửi đến văn phòng của thẩm định viên trong
vòng sáu năm sau khi được cứu trợ, miễn là bất
động sản thay thế đã bị bỏ trống như nơi cư trú
chính của nguyên đơn trong vòng 90 ngày sau
khi yêu cầu ban đầu được nộp, bất kể bất động
sản đó có tiếp tục nhận được sự miễn trừ của chủ
nhà hay không. Nếu việc hủy bỏ tăng giá trị cơ sở
năm của một bất động sản, hoặc miễn trừ của
chủ nhà đã được cho phép không chính xác, đánh
giá thích hợp hoặc đánh giá bổ sung, bao gồm cả
lãi suất được quy định trong Mục 506, sẽ được áp
dụng. Thời gian giới hạn cho bất kỳ đánh giá
thoát hoặc đánh giá bổ sung sẽ không bắt đầu
cho đến ngày 1 tháng bảy của năm thẩm định
trong đó thông báo hủy bỏ được gửi đến văn
phòng của thẩm định viên.

5

(3) Thông báo kèm theo khoản phí mà thẩm định
viên có thể yêu cầu, miễn là phí không vượt quá
số tiền hợp lý liên quan đến chi phí ước tính xử
lý yêu cầu hủy bỏ, bao gồm cả chi phí trực tiếp
và chi phí phát triển và gián tiếp, chẳng hạn như
chi phí cho phí tổn, nhân sự, vật tư, vật liệu, văn
phòng và máy tính.
(j) (1) Đối với việc chuyển giá trị năm gốc của bất
động sản gốc sang nhà ở thay thế nằm trong
cùng một quận, mục này, ngoại trừ như được
quy định tại đoạn (3) hoặc (4), sẽ áp dụng cho
bất kỳ nhà ở thay thế nào được mua hoặc
xây dựng mới vào hoặc sau ngày 6 Tháng Mười
Một, 1986.
(2) Đối với việc chuyển giá trị năm gốc của bất
động sản gốc sang nhà thay thế ở các quận khác
nhau, ngoại trừ như được quy định tại đoạn (4),
mục này sẽ áp dụng cho bất kỳ nhà ở thay thế
nào được mua hoặc xây mới vào hoặc sau ngày
được chỉ định phù hợp với tiểu đoạn (E) của đoạn
(2) của tiểu khoản (a) trong sắc lệnh của quận,
nơi có nhà ở thay thế, nhưng không áp dụng cho
bất kỳ nhà ở thay thế nào được mua hoặc xây mới
trước ngày 9 Tháng Mười Một, 1988.
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xây mới vào hoặc sau ngày 20 Tháng Mười, 1991
và bắt đầu áp dụng với năm tài chính 1991–92.
(k) (1) Trong trường hợp khi quận thông qua
một sắc lệnh theo đoạn (2) của tiểu khoản (a)
thiết lập cho ngày áp dụng hơn ba năm trước
ngày thông qua sắc lệnh, những nguyên đơn
mua hoặc xây dựng thay thế nhà ở hơn ba năm
trước ngày chấp nhận sắc lệnh và do đó, sẽ bị loại
trừ khỏi việc nộp đơn yêu cầu kịp thời, sẽ được
coi là đã nộp đơn yêu cầu kịp thời nếu yêu cầu
được nộp trong vòng ba năm kể từ ngày sắc lệnh
được thông qua. Đoạn này có thể không được
hiểu là sự từ bỏ bất kỳ yêu cầu nào khác của
mục này.
(2) Trong trường hợp một thẩm định viên quận
sửa chữa một giá trị năm cơ sở để phản ánh
sự thay đổi tỷ lệ sở hữu của khu nhà ở di động
thuộc sở hữu của cư dân xảy ra giữa
ngày 1 Tháng Giêng, 1989, và ngày 1 Tháng
Giêng, 2002, theo đoạn (4) của tiểu phần (b) của
Mục 62.1, những người yêu cầu mua hoặc xây
dựng nhà ở thay thế hơn ba năm trước khi sửa
chữa và do đó, sẽ bị loại trừ khỏi yêu cầu kịp thời,
sẽ được coi là có đã nộp đơn khiếu nại kịp thời
nếu khiếu nại được gửi trong vòng ba năm của
ngày thông báo về việc điều chỉnh giá trị năm
cơ sở để phản ánh sự thay đổi tỷ lệ sở hữu theo
tỷ lệ. Đoạn này có thể không được hiểu là sự từ
bỏ bất kỳ yêu cầu nào khác của mục này.
(3) Tiểu khoản này không áp dụng cho nguyên
đơn đã chuyển nhà ở thay thế của họ trước khi
nộp đơn yêu cầu bồi thường.
(4) Việc giảm thuế bất động sản được cung cấp
bởi mục này, nhưng được nộp theo tiểu khoản
này, sẽ chỉ áp dụng trong tương lai, bắt đầu từ
ngày kết thúc của năm thẩm định trong đó yêu
cầu được nộp. Sẽ không có sự hoàn trả hoặc hủy
bỏ thuế trước ngày yêu cầu được nộp.

(3) Đối với việc chuyển nhượng giá trị năm cơ sở
của một người có khuyết tật nặng và vĩnh viễn,
phần này chỉ áp dụng cho các nhà ở thay thế
được mua hoặc xây mới vào hoặc sau ngày 6
Tháng Sáu, 1990.

(l) Không có đánh giá thoát nào có thể được áp
dụng nếu việc chuyển nhượng giá trị năm cơ sở
theo mục này đã được thẩm định viên sai lầm cấp
theo một sắc lệnh đã hết hạn cho phép chuyển
giao số lần chuyển đổi theo năm.

(4) Các sửa đổi được thực hiện cho tiểu khoản (e)
theo đạo luật thêm đoạn này sẽ chỉ áp dụng cho
các nhà ở thay thế theo Mục 69 được mua hoặc

(m) (1) Các sửa đổi đối với tiểu khoản (b) và (g)
của mục này theo Chương 613 của Các Đạo Luật
năm 2001 sẽ được áp dụng:
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(A) Đối với việc chuyển giá trị năm gốc của các tài
sản gốc sang nhà ở thay thế nằm trong cùng một
quận, cho bất kỳ nhà ở thay thế nào được mua
hoặc xây mới vào hoặc sau ngày 6 Tháng Mười
Một, 1986.
(B) Đối với việc chuyển giá trị năm gốc của các
bất động sản gốc sang nhà ở thay thế ở các quận
khác nhau, cho bất kỳ nhà ở thay thế nào được
mua hoặc xây mới vào hoặc sau ngày được chỉ
định theo tiểu đoạn (E) của đoạn (2) của tiểu
khoản (a) trong sắc lệnh của quận, trong đó căn
nhà thay thế tọa lạc, nhưng không phải cho bất
kỳ nhà ở thay thế nào được mua hoặc xây mới
trước ngày 9 Tháng Mười Một, 1988.
(C) Đối với việc chuyển nhượng giá trị năm cơ sở
của một người có khuyết tật nặng và vĩnh viễn, để
thay thế nhà ở được mua hoặc xây dựng mới vào
hoặc sau ngày 6 Tháng Sáu, 1990.
(2) Việc giảm thuế bất động sản được cung cấp
bởi mục này theo tiểu khoản này sẽ chỉ áp dụng
theo cách có tính bắt đầu với ngày kết thúc của
năm thẩm định trong đó yêu cầu được nộp. Sẽ
không có sự hoàn trả hoặc hủy bỏ thuế trước
ngày yêu cầu được nộp.
(n) Yêu cầu được đệ trình theo mục này không
phải là tài liệu công khai và không cần sự kiểm
tra công khai, ngoại trừ sự yêu cầu sẽ có sẵn
cho nguyên đơn hoặc người phối ngẫu của
nguyên đơn kiểm tra, người đại diện hợp
pháp của nguyên đơn hay người phối ngẫu
của nguyên đơn, người được ủy thác của một
quỹ tín thác trong đó nguyên đơn hoặc người
phối ngẫu của nguyên đơn là người thụ hưởng
hiện tại, và người thi hành hoặc quản trị viên
của nguyên đơn hoặc bất động sản của người
phối ngẫu.
(o) Các sửa đổi được thực hiện cho mục này
bởi điều luật thêm vào tiểu khoản này sẽ áp
dụng bắt đầu với ngày kết thúc cho năm tài chính
2012-13.
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điều kiện được miễn thuế của chủ nhà theo tiểu
khoản (k) của Mục 3 Điều XIII của Hiến Pháp
California và Mục 218 của bất kỳ người nào trên 55
tuổi hoặc bất kỳ người tàn tật nặng nào, tuân
thủ các quy trình được cung cấp trong mục này, sẽ
được chuyển đến bất kỳ nhà ở thay thế nào, bất
kể giá trị của nhà ở thay thế hoặc nhà ở thay thế là
nằm trong cùng một quận, được người đó mua hoặc
mới được xây dựng làm nơi cư trú chính của họ
trong vòng hai năm kể từ khi người đó bán bất
động sản ban đầu, miễn là giá trị năm gốc của
bất động sản gốc sẽ không được chuyển sang thay
thế nhà ở cho đến khi bất động sản ban đầu
được bán.
(2) Để tính giá trị năm cơ sở của nhà ở thay thế,
các điều sau đây sẽ được áp dụng:
(A) Đối với bất kỳ nhà ở thay thế nào có giá trị
lớn hơn và được mua hoặc xây dựng mới bởi một
người đủ điều kiện để chuyển giá trị cơ sở ban đầu
của bất động sản gốc của mình trong vòng hai năm
kể từ ngày bán bất động sản gốc, thì giá trị năm cơ
sở của căn nhà thay thế sẽ được tính bằng cách thêm
chênh lệch giữa giá trị tiền mặt đầy đủ của bất động
sản gốc và giá trị tiền mặt đầy đủ của căn nhà thay
thế vào giá trị năm gốc của bất động sản gốc.
(B) Đối với bất kỳ căn nhà thay thế nào có giá trị
bằng hoặc thấp hơn do người có đủ điều kiện chuyển
giá trị năm cơ sở ban đầu của bất động sản gốc của
mình trong vòng hai năm kể từ khi bán bất động sản
gốc thì giá trị năm cơ sở của căn nhà thay thế sẽ là
được tính bằng cách chia giá trị năm gốc của thuộc
tính gốc bằng giá trị tiền mặt đầy đủ của bất động
sản gốc và nhân kết quả với giá trị tiền mặt đầy đủ
của căn nhà thay thế.
(b) Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu của tiểu khoản
(a), bất kỳ người nào được hưởng ưu đãi thuế bất
động sản được cung cấp bởi mục này sẽ chỉ được
hưởng trợ cấp cứu trợ đó nếu đáp ứng các điều kiện
sau đây:

MỤC. 4. Mục 69.5 được thêm vào Bộ Luật Thu
Nhập và Thuế Vụ, như sau:

(1) Người là chủ sở hữu và người cư trú của bất
động sản gốc tại thời điểm bán hoặc tại thời điểm
bất động sản gốc bị hỏng hoặc bị phá hủy do bất
hạnh hoặc thiên tai hoặc trong vòng hai năm kể từ
khi mua hoặc xây dựng mới nhà ở thay thế.

69.5. (a) (1) Mặc dù có bất kỳ luật nào khác, theo
tiểu khoản (a) của Mục 2 Điều XIII A của Hiến Pháp
California, giá trị năm cơ sở của bất động sản đủ

(2) Bất động sản ban đầu đủ điều kiện để được
miễn thuế của chủ nhà, là kết quả của quyền sở
hữu và cư ngụ trong bất động sản là nơi cư ngụ

(p) Mục này sẽ chỉ có hiệu lực cho đến ngày 1 Tháng
Giêng, 2019 và kể từ ngày đó sẽ bị bãi bỏ.
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chính của người đó, tại thời điểm bán hoặc tại
thời điểm bất động sản gốc bị hư hại đáng kể hoặc
bị phá hủy do bất hạnh hoặc tai họa, hoặc trong
vòng hai năm kể từ khi mua hoặc xây mới nhà ở
thay thế.

mà nhà tiền chế tọa lạc. Cho các mục đích của
đoạn này, “đất thuộc sở hữu của người đó" bao
gồm lãi theo tỷ lệ trong khu nhà ở di động do cư dân
sở hữu được đánh giá theo tiểu khoản (b)
của Mục 62.1.

(3) Tại thời điểm bán bất động sản gốc, người
đó hoặc người phối ngẫu cư trú với người đó ít nhất
55 tuổi, hoặc bị khuyết tật nặng và vĩnh viễn.

(i) Nếu nhà tiền chế hoặc nhà tiền chế và vùng
đất mà nó tọa lạc cấu thành tài sản ban đầu của
nguyên đơn, thẩm định viên sẽ chuyển sang nhà
thay thế của nguyên đơn hoặc giá trị năm cơ sở
của nhà tiền chế hoặc giá trị năm cơ sở của nhà
tiền chế và vùng đất mà nó tọa lạc, nếu thích hợp.
Nếu nhà tiền chế được dùng là bất động sản gốc
bao gồm quyền lợi thuộc sở hữu của cư dân trong
khu ở cho nhà di động, thẩm định viên sẽ chuyển
cho người thay thế nơi ở của giá trị năm cơ sở của
nhà tiền chế của người đó và phần tỷ lệ phần trăm
của bất động sản trong khu ở. Không có chuyển
nhượng giá trị năm cơ sở được thực hiện bởi
thẩm định viên của phần đất không cấu thành một
phần của tài sản ban đầu, như được quy định tại
đoạn (4) của tiểu khoản (g).

(4) Tại thời điểm nộp lên đơn xin trợ giúp giảm thuế
bất động sản do tiểu khoản (a) cấp, người đó là chủ
sở hữu nhà ở thay thế và ở nơi đó giống như là nơi
cư trú chính của họ và do đó, bất động sản hiện hội
đủ điều kiện cho miễn trừ cho chủ nhà hoặc sẽ hội
đủ điều kiện để được miễn trừ khi bất động sản đã
được miễn trừ vì đơn xin miễn trừ đã nộp lên bởi
người chủ sở hữu trước.
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(5) Bất động sản chính của người đó được bán
bởi người đó trong vòng hai năm kể từ khi mua
hoặc mới xây nhà ở thay thế. Cho các mục đích
của đoạn này, việc mua hoặc mới xây nhà ở thay
thế bao gồm việc mua phần đất mà tòa nhà thay
thế, cấu trúc hoặc nơi trú ẩn khác cấu thành nơi
ở của nguyên đơn sẽ được đặt và theo đoạn
(3) của tiểu khoản (g), tạo thành một phần của nhà
ở thay thế.
(c) (1) Việc giảm thuế bất động sản được cung cấp
bởi mục này sẽ có sẵn nếu bất động sản gốc hoặc
nhà ở thay thế, hoặc cả hai, của người đó bao gồm,
nhưng không giới hạn vào, một trong những điều
sau đây:
(A) Một đơn vị hoặc lô trong một công ty nhà ở
hợp tác xã, một dự án chung cư cộng đồng, một
dự án nhà phố hoặc một dự án phát triển đơn
vị. Nếu đơn vị hay lô đất cấu thành bất động sản
chính của người đó, thẩm định viên sẽ chuyển sang
nhà thay thế của chỉ có giá trị năm cơ sở của đơn
vị hoặc lô của họ và phần của họ trong bất kỳ
khu vực chung nào được bảo lưu như một phụ
thuộc của đơn vị hoặc lô đó. Nếu đơn vị hay lô
đất cấu thành căn nhà thay thế của người đó, thì
thẩm định viên sẽ chuyển giá trị năm cơ sở của
bất động sản gốc chỉ cho đơn vị hoặc lô của họ và
bất kỳ phần nào của họ trong bất kỳ khu vực chung
nào được bảo lưu như một phụ thuộc của đơn vị
hoặc lô đó.
(B) Một ngôi nhà tiền chế hoặc một ngôi nhà tiền
chế và bất kỳ đất nào thuộc sở hữu của người đó
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(ii) Nếu nhà tiền chế hoặc nhà tiền chế và đất
trên đó là nơi ở của nguyên đơn thay thế, thì thẩm
định viên sẽ chuyển giá trị năm gốc của bất động
sản gốc của nguyên đơn sang nhà tiền chế hoặc
nhà tiền chế và đất trên đó, nếu thích hợp. Nếu nhà
tiền chế được thay thế cho nhà ở của nguyên đơn
bao gồm quyền lợi thuộc sở hữu của cư dân trong
khu ở cho nhà di động, thẩm định viên sẽ chuyển
giá trị năm gốc của bất động sản gốc của nguyên
đơn đến nhà tiền chế của nguyên đơn và phân bổ
tỷ lệ của khu ở. Không có chuyển nhượng giá trị
năm cơ sở sẽ được thực hiện bởi thẩm định viên để
phần đất đó không cấu thành một phần của nhà ở
thay thế, như được quy định tại đoạn (3) của tiểu
khoản (g).
(2) Tiểu khoản này phải tuân theo các hạn chế được
quy định trong tiểu khoản (d).
(d) Việc giảm thuế bất động sản được cung cấp
bởi mục này sẽ có sẵn cho một người là chủ sở hữu
bất động sản gốc, với tư cách là người thuê chung,
người thuê nhà chung, chủ sở hữu bất động sản
cộng đồng hoặc người thụ hưởng hiện tại của quỹ
tín thác theo các giới hạn sau:
(1) Nếu một căn nhà thay thế được mua hoặc
mới được xây dựng bởi tất cả các chủ sở hữu và mỗi
chủ sở hữu vẫn giữ quyền lợi trong căn nhà thay
thế thì người nộp đơn xin chuyển giá trị năm gốc sẽ
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đủ điều kiện theo phần này cho dù có hay không các
chủ sở hữu còn lại sẽ không đủ điều kiện.
(2) Nếu hai hoặc nhiều nhà ở thay thế được mua
riêng hoặc mới được xây dựng bởi hai hoặc nhiều
chủ sở hữu và nhiều hơn một đồng sở hữu nếu
không sẽ đủ điều kiện để chuyển giá trị năm cơ sở
theo mục này, tất cả các chủ sở hữu sẽ có giá trị năm
gốc của bất động sản gốc được chuyển cho bất kỳ
nhà ở thay thế nào tương ứng với quyền sở hữu của
họ trong bất động sản gốc.
(3) Nếu hai hoặc nhiều nhà ở thay thế được mua
riêng hoặc xây mới bởi hai chủ sở hữu đã giữ bất
động sản ban đầu là bất động sản cộng đồng, chỉ có
chủ sở hữu đã đạt 55 tuổi hoặc bị khuyết tật nặng và
vĩnh viễn, sẽ đủ điều kiện theo mục này. Nếu cả hai
vợ chồng trên 55 tuổi, giá trị năm gốc của bất động
sản gốc sẽ được chuyển cho bất kỳ nhà ở thay thế
nào tương ứng với quyền sở hữu của họ trong bất
động sản gốc.
(4) Trong trường hợp các chủ sở hữu có bất động
sản gốc là nhà ở đa cấp, các giới hạn áp dụng
bởi các đoạn (2) và (3) sẽ chỉ áp dụng cho các chủ
sở hữu có cùng đơn vị ở trong bất động sản gốc tại
thời điểm được quy định tại đoạn (2) của
tiểu khoản (b).
(e) Khi bán tài sản ban đầu, thẩm định viên sẽ xác
định giá trị năm cơ sở mới cho tài sản đó theo tiểu
khoản (a) Mục 2 của Điều XIII A của Hiến Pháp
California và Mục 110.1, dù sau đó có thay thế
không mua hoặc mới được xây dựng bởi chủ sở
hữu cũ hoặc chủ sở hữu tài sản gốc. Mục này sẽ
không áp dụng trừ khi việc chuyển nhượng tài sản
gốc là thay đổi quyền sở hữu mà (1) đối tượng mà
tài sản phải thẩm định lại theo giá trị thị trường hiện
tại phù hợp với Mục 110.1 hoặc 5803 hoặc (2) kết
quả theo giá trị năm cơ sở được xác định phù hợp
với mục này, Mục 69, hoặc Mục 69.3 vì tài sản đủ
tiêu chuẩn theo mục này, hay Mục 69, hoặc Mục 69.3
là nơi ở hoặc tài sản thay thế.
(f) (1) Một người được hưởng ưu đãi về thuế bất
động sản được quy định bởi mục này sẽ cung cấp
cho thẩm định viên, trên một mẫu đơn do Hội Đồng
Cân Bằng Tiểu Bang thiết kế và thẩm định viên sẽ có
sẵn khi mua căn nhà để thay thế tại thời điểm thay
đổi căn nhà ở thường sẽ phải thẩm định lại theo giá
trị thị trường hiện tại của nó, các thông tin như sau:
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(A) Tên và số an sinh xã hội của mỗi người cư trú tại
bất động sản và người hội đủ điều kiện được miễn
trừ cho chủ nhà.
(B) Phải có chứng minh là người đó hay phối ngẫu
của người đó cư trú trong bất động sản gốc với
người đó, khi tới lúc bán, ít nhất là 55 tuổi, hoặc bị
khuyết tật nặng và vĩnh viễn. Bằng chứng về tình
trạng khuyết tật nặng và vĩnh viễn sẽ được cân nhắc
là một chứng nhận được ký bởi một bác sĩ có giấy
phép và bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa thích hợp,
chứng thực điều kiện tàn nghiêm trọng và vĩnh viễn
của nguyên đơn. Trong trường hợp không có bằng
chứng cho biết họ đã trên 55 tuổi, người đó sẽ cấp
giấy chứng nhận chịu hình phạt nếu khai man rằng
điều kiện về độ tuổi đã được đáp ứng. Trong trường
hợp người đó bị tàn tật nặng và vĩnh viễn, một trong
hai điều sau đây sẽ được nộp lên:
(i) Giấy chứng nhận, có chữ ký của bác sĩ được cấp
phép hoặc bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa thích hợp
xác định các lý do cụ thể tại sao tình trạng khuyết tật
đòi hỏi phải di chuyển đến nơi ở thay thế và các yêu
cầu liên quan đến khuyết tật, bao gồm bất kỳ nhu
cầu địa điểm nào của nhà ở thay thế. Người đó phải
chứng minh rằng nhà ở thay thế đó đáp ứng các yêu
cầu liên quan đến khuyết tật để xác định và rằng lý
do chính để di chuyển đến nơi ở thay thế là đáp ứng
các yêu cầu đó. Nếu người đó, hoặc người phối ngẫu
hoặc người giám hộ của họ, vì vậy tuyên bố chịu
hình phạt nếu khai man, sẽ được giả định bác bỏ
rằng mục đích chính của việc chuyển sang nơi ở thay
thế là để đáp ứng các nhu cầu liên quan đến khuyết
tật được xác định.

5

(ii) Người đó xác nhận rằng mục đích chính của
việc chuyển sang nơi ở thay thế là để giảm bớt
gánh nặng tài chính do tình trạng khuyết tật gây ra.
Nếu người đó, hoặc người phối ngẫu hoặc người
giám hộ của họ, vì vậy tuyên bố chịu hình phạt nếu
khai man, cho rằng mục đích chính của lý do này là
giảm bớt gánh nặng tài chính do tình trạng khuyết
tật gây ra.
(C) Địa chỉ và, nếu biết, số lô đất của thẩm định viên
cho tài sản gốc.
(D) Ngày bán bất động sản gốc của người đó và
ngày mua hay ngày mới xây của nhà ở để thay thế.
(E) Một bản xác nhận của người đó rằng họ đã cư
ngụ chỗ ở thay thế làm nơi cư trú chính của mình
trên ngày nộp đơn yêu cầu của mình.
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(2) Đơn được tiểu khoản này yêu cầu sẽ được
nộp trong vòng ba năm kể từ ngày mua nhà thay
thế hoặc xây nhà ở mới để nhà thay thế được
hoàn thành. Bất cứ đơn yêu cầu nộp lên sau khi
hết thời hạn đặt ra trong đoạn này sẽ được thẩm
định viên xem xét, tùy thuộc vào tất cả các điều kiện
như sau:
(A) Bất kỳ chuyển nhượng giá trị năm cơ sở nào
được cấp theo yêu cầu đó sẽ được áp dụng bắt
đầu từ ngày kết thúc của năm thẩm định mà đơn
yêu cầu được nộp.
(B) Toàn phần giá trị tiền mặt của bất động sản
để thay thế trong năm thẩm định được mô tả
trong đoạn (A) sẽ là giá trị năm cơ sở gốc của bất
động sản trong năm thẩm định trong đó giá trị
năm gốc được chuyển giao, được tính vào năm
thẩm định được mô tả trong tiểu mục ( A) cho cả hai
điều sau đây:

5

(i) Lạm phát hàng năm được xác định theo đoạn
(1) của tiểu khoản (a) của Mục 51.
(ii) Bất kỳ công trình xây dựng mới tiếp theo nào
xảy ra liên quan đối với bất động sản sẽ không đủ
điều kiện để được giảm thuế bất động sản theo các
tiêu chí được quy định tại trong đoạn (4) của tiểu
khoản (h).
(g) Cho các mục đích của mục này, những định nghĩa
sau đây sẽ được áp dụng:
(1) "Người trên 55 tuổi" có nghĩa là bất kỳ người
nào hoặc người phối ngẫu của bất kỳ người nào
đã đạt được tuổi từ 55 trở lên tại thời điểm bán
bất động sản gốc.
(2) (A) "Giá trị năm gốc của tài sản gốc" là giá trị
năm cơ sở của nó, được xác định theo Mục 110.1, với
các điều chỉnh cho phép bởi tiểu khoản (b) Mục 2
Điều XIII A trong Hiến Pháp California và tiểu khoản
(f) của Mục 110.1, được xác định kể từ ngày ngay
lập tức trước ngày tài sản ban đầu được bán bởi
nguyên đơn, hoặc trong trường hợp tài sản ban đầu
đã bị hư hỏng hoặc phá hoại đáng kể do bất hạnh
hoặc thiên tai và chủ sở hữu không xây dựng lại tài
sản gốc, được xác định kể từ ngày ngay trước khi bất
hạnh hoặc thiên tai.
(B) Nếu nhà ở thay thế được mua hoặc mới được
xây dựng sau khi chuyển nhượng bất động sản gốc,
"giá trị năm cơ sở của bất động sản gốc" cũng bao
gồm bất kỳ điều chỉnh yếu tố lạm phát nào được
cho phép bởi tiểu khoản (f) của Mục 110.1 cho giai
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đoạn sau khi bán bất động sản ban đầu. Năm cơ sở
hoặc năm được sử dụng để tính “giá trị năm cơ sở
của bất động sản gốc” sẽ được coi là năm cơ sở hoặc
năm của bất kỳ bất động sản nào mà giá trị năm cơ
sở được chuyển giao theo mục này.
(3) "Nhà ở thay thế" có nghĩa là một tòa nhà, cấu
trúc, hoặc nơi trú ẩn khác được cho là nơi ở, bất
kể bất động sản hoặc tài sản cá nhân, được sở
hữu và được người đó ở nới cư trú chính của họ và
bất kỳ vùng đất nào thuộc quyền sở hữu của người
đó nơi tòa nhà, cấu trúc hoặc nơi trú ẩn khác tọa lạc.
Cho các mục đích của đoạn này, đất đai được cho
là một phần của nhà ở thay thế chỉ bao gồm diện
tích có kích thước hợp lý được sử dụng làm nơi cư trú
và "đất thuộc sở hữu của người đó" bao gồm đất
mà người đó cho thuê được mô tả trong tiểu khoản
(c) của Mục 61 hoặc hợp đồng mua bán đất. Mỗi
đơn vị của một nhà ở đa đơn vị sẽ được coi là một
căn nhà thay thế riêng biệt. Cho các mục đích của
đoạn này, “diện tích có kích thước hợp lý được
sử dụng làm nơi cư trú” bao gồm tất cả đất nếu
bất kỳ việc sử dụng bất động sản không phải là để
cư trú chỉ là ngẫu nhiên đối với việc sử dụng bất
động sản như một khu dân cư. Cho các mục đích của
đoạn này, “đất thuộc sở hữu của người đó” bao gồm
quyền sở hữu trong khu nhà ở di động thuộc sở
hữu của cư dân được đánh giá theo tiểu khoản
(b) của Mục 62.1.
(4) "Bất động sản gốc" có nghĩa là một tòa nhà, cấu
trúc, hoặc nơi trú ẩn khác cấu thành một nơi ở, bất
kể bất động sản hoặc tài sản cá nhân, được sở
hữu và được người đó ở như là nơi cư trú chính của
họ, và bất kỳ đất nào do người đó sở hữu trong tòa
nhà, cấu trúc hoặc nơi trú ẩn khác tọa lạc. Cho các
mục đích của đoạn này, đất tạo thành một phần
của bất động sản gốc chỉ bao gồm diện tích có kích
thước hợp lý được sử dụng làm địa điểm cư trú và
"đất thuộc sở hữu của người đó" bao gồm đất mà họ
cho thuê được mô tả trong tiểu khoản (c) của Mục 61
hoặc hợp đồng mua bán đất. Mỗi đơn vị của một
nhà ở đa đơn vị sẽ được coi là một bất động sản gốc
riêng biệt. Cho các mục đích của đoạn này, “diện tích
có kích thước hợp lý được sử dụng làm nơi cư trú”
bao gồm tất cả đất nếu bất kỳ việc sử dụng bất
động sản không phải là để cư trú chỉ là ngẫu nhiên
đối với việc sử dụng bất động sản như một khu
dân cư. Cho các mục đích của đoạn này, “đất thuộc
sở hữu của người đó” bao gồm quyền sở hữu trong
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khu nhà ở di động thuộc sở hữu của cư dân được
đánh giá theo tiểu khoản (b) của Mục 62.1.
(5) "Giá trị tiền mặt toàn bộ của căn nhà thay thế"
nghĩa là toàn bộ giá trị tiền mặt được xác định theo
Mục 110.1, kể từ ngày mua hoặc xây dựng mới đã
được hoàn thành, và sau khi mua hoặc hoàn thành
xây dựng mới.
(6) "Giá trị tiền mặt toàn bộ của bất động sản gốc"
có nghĩa là, hoặc:
(A) Giá trị năm cơ sở mới của nó, được xác định theo
tiểu khoản (e), không áp dụng tiểu khoản (h) Mục 2
Điều XIII A của Hiến Pháp California, cộng với các
điều chỉnh cho phép bởi tiểu khoản (b) của Mục 2
Điều XIII A và tiểu khoản (f) của Mục 110.1 cho giai
đoạn kể từ ngày bán bởi người đó cho đến ngày
bất động sản thay thế được mua hoặc xây dựng
mới đã được hoàn thành.
(B) Trong trường hợp bất động sản gốc đã bị hư
hại đáng kể hoặc bị phá hủy do sự bất hạnh hoặc
thiên tai và chủ sở hữu không xây lại bất động sản
gốc, toàn bộ giá trị tiền mặt của nó được xác
định theo Mục 110, ngay trước khi thiệt hại hoặc
thiệt hại đáng kể của nó do sự bất hạnh hoặc thiên
tai, được xác định bởi thẩm định viên quận của quận
mà bất động sản tọa lạc, mà không áp dụng
tiểu khoản (h) Mục 2 Điều XIII A của Hiến Pháp
California và tiểu khoản (f) của Mục 110.1, trong
khoảng thời gian kể từ ngày người đó bán cho đến
ngày bất động sản thay thế được mua hoặc xây
mới đã được hoàn thành.
(7) "Bán" có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào về quyền
sở hữu bất động sản gốc để xem xét.
(8) "Người" có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào, nhưng
không bao gồm bất kỳ hãng, đối tác, hiệp hội, công
ty, xưởng, hoặc tổ chức hoặc tổ chức pháp lý nào
dưới bất kỳ hình thức nào, mà người đó nộp lên đơn
xin trợ giúp giảm thuế được quy định bởi mục này.
“Người” bao gồm một cá nhân là người thừa hưởng
hiện tại của một tín quỹ.
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gồm việc giảm giá trị bất động sản do hạn chế quyền
truy cập vào bất động sản mà quyền truy cập bị hạn
chế do sự bất hạnh hoặc thiên tai gây ra và là vĩnh
viễn về bản chất.
(h) (1) Khi nộp hồ sơ đúng thời hạn, như được mô
tả trong tiểu khoản (f), thẩm định viên sẽ điều chỉnh
giá trị năm cơ sở mới của nhà ở thay thế phù hợp với
mục này. Sự điều chỉnh này sẽ được thực hiện vào
ngày mới nhất của những ngày như sau:
(A) Ngày bất động sản gốc đã bán.
(B) Ngày nhà thay thế đã mua.
(C) Ngày nhà xây cất mới của nhà thay thế đã
hoàn tất.
(2) Bất kỳ khoản thuế nào được đánh vào căn nhà
thay thế trước khi nộp đơn xin giảm thuế bất động
sản được cung cấp bởi mục này trên cơ sở giá trị
năm cơ sở mới của nhà ở thay thế và bất kỳ điều
chỉnh hàng năm được phép nào cho giá trị năm cơ
sở mới sẽ bị hủy hoặc hoàn trả cho người ở mức độ
thuế vượt quá số tiền sẽ đến hạn khi được xác định
trên cơ sở giá trị năm cơ sở mới được điều chỉnh.

5

(3) Mặc dù có Mục 75.10, Chương 3.5 (bắt đầu từ
Mục 75) sẽ được sử dụng cho các mục đích thực hiện
tiểu khoản này, bao gồm các khoản điều chỉnh giá trị
năm cơ sở mới của nhà thay thế được mua trước khi
bán bất động sản gốc.
(4) Trong trường hợp một mẫu trong mục này đã
được nộp kịp thời, và xây dựng mới được thực hiện
khi nhà ở thay thế sau khi chuyển giá trị năm cơ sở,
việc giảm thuế bất động sản được cung cấp bởi mục
này cũng sẽ được áp dụng cho nhà ở thay thế, và do
đó sẽ không có đánh giá lại khi hoàn thành xây dựng
mới nếu xây dựng mới được hoàn thành trong vòng
hai năm kể từ ngày bán bất động sản gốc và chủ sở
hữu thông báo cho thẩm định viên bằng văn bản
hoàn thành xây dựng mới trong vòng sáu tháng sau
khi hoàn thành.

(9) “Bất động sản đủ điều kiện được miễn thuế của
chủ nhà” bao gồm bất động sản là nơi cư trú chính
của chủ sở hữu và được miễn theo Mục 205.5.

(i) Đối với việc chuyển giá trị năm gốc của các bất
động sản gốc sang nhà ở thay thế, phần này sẽ áp
dụng cho bất kỳ nhà ở thay thế nào được mua hoặc
xây mới vào hoặc sau ngày 1 Tháng Giêng, 2019.

(10) Bất động sản "bị hư hỏng hoặc bị phá hủy
đáng kể do gặp rủi hoặc thiên tai" nếu đất đai hoặc
cải tiến duy trì thiệt hại vật chất lên tới hơn 50 phần
trăm giá trị tiền mặt của toàn bộ đất hoặc cải tiến
ngay trước sự rủi ro hoặc thiên tai. Thiệt hại bao

(j) Một mẫu đơn được đệ trình trong mục này không
phải là tài liệu công khai và không phải chịu sự kiểm
tra công khai, ngoại trừ mẫu đơn sẽ có sẵn để kiểm
tra bởi người đó hoặc người phối ngẫu của người
đó, hoặc người đại diện hợp pháp của người đó,
Nội Dung Các Dự Luật
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người được ủy thác một sự tin tưởng trong đó
người đó hoặc người phối ngẫu của họ là một người
thụ hưởng hiện tại, và người thi hành hoặc quản trị
viên của người đó hoặc của người phối ngẫu của họ.
(k) Mục này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 Tháng
Giêng, 2019.
MỤC. 5. Các điều khoản theo luật định của dự
luật này có thể được tu chính bởi hai phần ba
phiếu bầu của các thành viên của mỗi viện thuộc
Cơ Quan Lập Pháp và được Thống Đốc ký, miễn là
các khoản tu chính đó phù hợp và giúp ích cho ý
định của đạo luật này.

5
6
7
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MỤC. 2.1. Mục 3.5 được thêm vào Điều XIII A
của Hiến Pháp California, như sau:
Mục. 3.5. (a) Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào
khác của pháp luật, Cơ Quan Lập Pháp sẽ không áp
đặt, tăng hoặc gia hạn bất kỳ khoản thuế nào, như
được định nghĩa trong Mục 3, đối với việc bán, lưu
trữ, sử dụng hoặc tiêu thụ xăng hoặc dầu diesel của
xe có động cơ hoặc đặc quyền của cư dân của
California để vận hành trên các đường cao tốc công
cộng một chiếc xe hoặc xe moóc chở hàng, trừ khi và
cho đến khi thuế đề xuất đó được trình lên cử tri và
được chấp thuận bởi đa số phiếu bầu.

MỤC. 6. Các điều khoản của đạo luật này có
thể tách rời. Nếu bất kỳ điều khoản nào của đạo
luật này hoặc ứng dụng của nó bị vô hiệu, thì sự
vô hiệu đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều
khoản hoặc ứng dụng khác có thể có hiệu lực
mà không có điều khoản hoặc ứng dụng không
hợp lệ.

(b) Mục này không áp dụng đối với các loại thuế đối
với xăng xe cơ giới hoặc nhiên liệu diesel, hoặc về
đặc quyền vận hành xe hoặc xe moóc chở hàng với
mức giá có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng, 2017.
Bất kỳ sự gia tăng tỷ lệ thuế nào được áp dụng sau
ngày 1 Tháng Giêng, 2017, sẽ chấm dứt áp dụng trừ
khi và cho đến khi được cử tri chấp thuận theo yêu
cầu của mục này.

DỰ LUẬT 6

DỰ LUẬT 7

Dự luật tiên khởi này được đệ trình lên người dân
chiếu theo các điều khoản của Mục 8 Điều II của
Hiến Pháp California.
Dự luật tiên khởi này bổ sung một mục vào Hiến
Pháp California; do đó, các điều khoản mới được
đề xuất thêm vào sẽ được in chữ nghiêng để cho
biết đây là điều khoản mới.

DỰ LUẬT
MỤC 1. Tuyên bố về các Kết Luận và Mục Đích.
(a) Thuế của California đối với xăng và quyền sở
hữu xe hơi là một trong những mức thuế cao
nhất trong cả nước.

Dự luật này được đề nghị bởi Dự Luật Hạ Viện
807 của Kỳ Họp Thường Niên năm 2017–2018
(Chương 60, Các Đạo Luật năm 2018) đệ trình lên
người dân theo Mục 10 Điều II của Hiến Pháp
California.
Dự luật này bổ sung một phần vào Bộ Luật Chính
Quyền và bãi bỏ các phần của Đạo Luật Tiết Kiệm
Ánh Sáng Ban Ngày; do đó, các điều khoản được
đề nghị xóa sẽ được in loại gạch bỏ và điều khoản
mới sẽ được bổ sung sẽ được in bằng chữ nghiêng
để cho biết đây là điều khoản mới.

DỰ LUẬT

(c) Do đó, người dân theo đây sửa đổi Hiến Pháp
để yêu cầu cử tri phê duyệt sự gia tăng gần đây
về thuế khí đốt và xe hơi được ban hành theo
Chương 5 của Các Đạo Luật năm 2017 và bất kỳ
sự gia tăng nào trong tương lai về thuế xăng và
xe hơi.

MỤC 1. Nếu luật liên bang cho phép tiểu bang
cung cấp cho ứng dụng quanh năm tiết kiệm ánh
sáng ban ngày và Cơ Quan Lập Pháp xem xét việc
chấp nhận đơn đăng ký này, thì mục đích của
điều luật này để khuyến khích Cơ Quan Lập Pháp
xem xét các tác động tiềm tàng của việc tiết kiệm
ánh sáng ban ngày quanh năm trên các cộng
đồng dọc theo biên giới giữa California và các
tiểu bang khác và giữa California và Mexico.

MỤC. 2. Cử Tri Chấp Thuận Tang Thuế Xăng và
Thuế Xe Hơi.

MỤC. 2. Mục 6808 được thêm vào Bộ Luật
Chính Quyền, như sau:

(b) Các loại thuế này đã được tăng lên mà không
có sự đồng ý của người dân.

74 | Nội Dung Các Dự Luật

NỘI DUNG CÁC DỰ LUẬT
6808. (a) Thời gian tiêu chuẩn trong tiểu bang là
khu vực thứ năm được luật liên bang quy định là giờ
chuẩn Thái Bình Dương (15 Bộ Luật Hoa Kỳ các Mục
261 và 263).
(b) Thời gian tiêu chuẩn trong tiểu bang sẽ tăng
thêm một giờ trong khoảng thời gian tiết kiệm ánh
sáng ban ngày bắt đầu lúc 2 giờ sáng vào Chủ Nhật
thứ hai của Tháng Ba mỗi năm và kết thúc vào lúc 2
giờ sáng vào Chủ nhật đầu tiên của Tháng Mười Một
hàng năm.
(c) Mặc dù có tiểu khoản (b), Cơ Quan Lập Pháp có
thể sửa đổi phần này bằng hai phần ba phiếu để
thay đổi ngày và giờ trong khoảng thời gian tiết
kiệm ánh sáng ban ngày, phù hợp với luật liên bang
và, nếu luật liên bang cho phép tiểu bang cung cấp
cho ứng dụng quanh năm tiết kiệm ánh sáng ban
ngày, Cơ Quan Lập Pháp có thể sửa đổi mục này
bằng hai phần ba phiếu để ra quy định cho ứng
dụng đó.
MỤC. 3. Mục 1 của Đạo Luật Tiết Kiệm Ánh
Sáng Ban Ngày bị bãi bỏ.
Mục 1. Điều này sẽ được biết và có thể được
trích dẫn là Đạo Luật Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban
Ngày.
MỤC. 4. Mục 2 của Đạo Luật Tiết Kiệm Ánh
Sáng Ban Ngày bị bãi bỏ.
Mục 2. Thời gian tiêu chuẩn trong Tiểu Bang,
trừ phi được quy định từ nay về sau, là mức độ
Một Trăm Hai Mươi (120) của kinh độ tây từ
Greenwich và hiện được biết đến, được mô tả và
chỉ định bởi Đạo luật của Quốc hội là "Giờ Chuẩn
Thái Bình Dương Hoa Kỳ."
MỤC. 5. Mục 3 của Đạo Luật Tiết Kiệm Ánh
Sáng Ban Ngày bị bãi bỏ.
Mục. 3. Từ 1 giờ sáng ngày chủ nhật cuối cùng
của Tháng Tư, cho đến 2 giờ sáng vào ngày Chủ
nhật cuối cùng của Tháng Mười, thời gian tiêu
chuẩn ở Tiểu Bang này được thành lập sẽ là một
giờ trước thời gian chuẩn hiện nay được gọi là
Giờ Chuẩn Thái Bình Dương Hoa kỳ.
MỤC. 6. Mục 4 của Đạo Luật Tiết Kiệm Ánh
Sáng Ban Ngày bị bãi bỏ.
Mục 4. Trong tất cả các luật, đạo luật, lệnh,
nghị định, quy tắc và quy định liên quan đến thời
gian thực hiện bất kỳ hành động nào của bất kỳ
viên chức hoặc bộ nào của Tiểu Bang này, hoặc
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của bất kỳ quận, thành phố và quận, thành phố,
thị xã hoặc địa hạt nào hoặc liên quan đến thời
gian mà bất kỳ quyền nào sẽ tích luỹ hoặc xác
định hoặc trong bất kỳ hành động nào hoặc sẽ
không được thực hiện bởi bất kỳ cá nhân nào
thuộc thẩm quyền của Tiểu Bang, và trong tất cả
các trường công lập và trong tất cả các tổ chức
khác của Tiểu Bang này, hoặc của bất kỳ quận,
thành phố và quận, thành phố, thị xã hoặc địa
hạt, và trong tất cả các hợp đồng hoặc chọn trong
các hành động được thực hiện hoặc sẽ được thực
hiện trong Tiểu Bang này, thời gian sẽ được quy
định trong điều luật này và nó sẽ được hiểu và dự
định như thế.
MỤC. 7. Mục 5 của Đạo Luật Tiết Kiệm Ánh
Sáng Ban Ngày bị bãi bỏ.
MỤC 5. Tất cả các điều luật phân tranh theo
đây đều bị bãi bỏ.

DỰ LUẬT 8

Dự luật tiên khởi này đã trình lên cho dân chiếu
theo quy chế của Mục 8 của Điều II của Hiến
Pháp California.
Dự luật tiên khởi này bổ sung các mục vào Bộ
Luật Sức Khoẻ và An Toàn; do đó, các quy định
mới đề xuất bổ sung được in bằng chữ nghiêng để
cho biết đây là quy định mới.

7

DỰ LUẬT
MỤC 1.

Tên.

8

Đạo luật này được gọi là "Đạo luật Định Giá Công
Bằng cho Lọc Máu."
MỤC. 2.

Kết Luận và Mục Đích.

Đạo luật này, được người dân Tiểu Bang
California thông qua, đưa ra những quyết định và
có các mục đích như sau:
(a) Người dân đưa ra những quyết định
như sau:
(1) Lọc thận là một quá trình làm cho máu sạch
chất thải và nước dư thừa, thường là thông qua
một máy bên ngoài cơ thể của bệnh nhân, và sau
đó trả ngược máu lại cho bệnh nhân. Nếu ai đó
cần lọc máu không thể có được hoặc không đủ
khả năng chi trả để được chăm sóc có phẩm
Nội Dung Các Dự Luật
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chất cao, chất độc tích tụ trong cơ thể, dẫn đến
tử vong.

hoàn trả một ít số tiền vượt quá số tiền thanh toán
điều trị công bằng.

(2) Ở California, ít nhất 66,000 người dân
California đang trải qua quá trình lọc máu.

(1) Cho các mục đích của mục này, "số tiền thanh
toán điều trị công bằng" sẽ là số tiền bằng 115 phần
trăm tổng số tiền chi phí dịch vụ chăm sóc bệnh
nhân trực tiếp và tất cả chi phí cải thiện phẩm chất
chăm sóc sức khỏe do một cơ quan quản lý và phòng
mạch lọc máu kinh niên của nó phát sinh.

(3) Chỉ có hai công ty đa quốc gia, các công ty có
lợi nhuận hoạt động hoặc quản lý gần ba phần tư
các phòng mạch lọc máu ở California và điều trị
gần 70 phần trăm bệnh nhân lọc máu ở
California. Hai công ty đa quốc gia hàng năm
kiếm được hàng tỷ mỹ kim từ các hoạt động lọc
máu của họ, bao gồm hầu hết $400 triệu chỉ riêng
ở California mỗi năm.
(4) Bởi vì luật liên bang quy định rằng các công ty
bảo hiểm y tế tư nhân cung cấp và trả cho lọc
máu, các công ty bảo hiểm tư nhân có ít khả năng
thương lượng với hai công ty đa quốc gia thay
mặt cho khách hàng của họ.
(5) Do đó, các công ty lọc máu vì lợi nhuận thu
phí bệnh nhân với bảo hiểm y tế tư nhân gấp bốn
lần khi họ tính phí Medicare cho cùng một quá
trình lọc máu, dẫn đến lợi nhuận khổng lồ.
(6) Trong một thị trường được thống trị bởi chỉ
hai công ty đa quốc gia, California phải bảo đảm
giá cả cho quá trình lọc máu công bằng và
phải chăng.
(7) Các tiểu bang khác đã thực hiện các bước để
bảo vệ những bệnh nhân rất dễ bị tổn thương
này từ hai công ty đa quốc gia này.

8
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(8) Nỗ lực để ban hành các biện pháp bảo vệ cho
bệnh nhân lọc thận ở California đã bị ngăn cản ở
Sacramento bởi các công ty lọc máu, họ chi tiêu
hơn $600,000 mỹ kim trong vòng sáu tháng đầu
năm 2017 để ảnh hưởng đến Cơ Quan Lập
Pháp California.
(b) Mục đích:
(1) Mục đích của đạo luật này để bảo đảm rằng
các phòng mạch lọc thận ngoại trú cung cấp dịch
vụ chăm sóc bệnh nhân có phẩm chất và giá cả
phải chăng cho những người bị bệnh thận ở giai
đoạn cuối.

(2) Đối với mỗi năm tài chính bắt đầu vào hoặc sau
ngày 1 Tháng Giêng, 2019, một cơ quan quản lý
hoặc các phòng mạch lọc máu kinh niên hàng năm
sẽ hoàn trả một ít số tiền cho những người đã trả
như sau:
(A) Cơ quan quản lý sẽ tính toán “số tiền vượt quá số
tiền không công bằng” sẽ là số tiền, nếu có, nhờ đó
doanh thu điều trị từ tất cả các phòng mạch lọc máu
kinh niên của thực thể vượt quá số tiền thanh toán
điều trị công bằng.
(B) Cơ quan quản lý hoặc phòng mạch lọc máu kinh
niên sẽ dựa trên tỷ lệ đã trả và được ước tính hợp lý
để thanh toán, vì số tiền đó được bao gồm trong
doanh thu điều trị, hoàn trả một ít số tiền cho người
trả tiền (ngoài các nơi trả từ Medicare hoặc liên
bang, tiểu bang, quận, thành phố hoặc chính quyền
địa phương khác) với số tiền tổng số tiền vượt quá số
tiền không công bằng.
(C) Cơ quan quản lý hoặc phòng mạch lọc máu kinh
niên sẽ ban hành bất kỳ khoản bồi hoàn nào được
yêu cầu bởi mục này không ít hơn 90 ngày và không
quá 210 ngày sau khi kết thúc năm tài chính mà
khoản hoàn trả liên quan.
(D) Nếu, trong bất kỳ năm tài chính nào, khoản
hoàn trả của cơ quan quản lý hoặc phòng mạch lọc
máu kinh niên phải cấp cho người thanh toán đơn lẻ
dưới 20 mỹ kim ($20), cơ quan quản lý hoặc phòng
mạch lọc máu kinh niên sẽ không cấp số hoàn trả đó
và cung cấp cho người trả khác phù hợp với tiểu
đoạn (B) tổng số tiền bồi hoàn không được ban hành
theo tiểu đoạn này.

MỤC 3. Mục 1226.7 được bổ sung cho Bộ Luật
Sức Khoẻ và An Toàn, như sau:

(E) Đối với mỗi năm tài chính bắt đầu vào hoặc sau
ngày 1 tháng Giêng, 2020, bất kỳ khoản hoàn trả
nào được phân bổ cho người trả sẽ được ban hành
cùng với lãi suất theo lãi suất quy định tại tiểu khoản
(b) Mục 3289 của Bộ Luật Dân Sự, được tích lũy từ
ngày thanh toán bởi người trả.

1226.7. (a) Giới hạn hợp lý về chi phí chăm sóc
bệnh nhân của các phòng mạch lọc máu kinh niên;

(3) Đối với mỗi năm tài chính bắt đầu vào hoặc sau
ngày 1 tháng Giêng, 2019, cơ quan quản lý phải duy

(2) Đạo luật này được dự định trung lập về ngân
sách để tiểu bang hoàn thành và quản lý.
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trì và cung cấp cho Bộ, theo mẫu đơn và lịch biểu
được Bộ quy định, báo cáo của tất cả các khoản bồi
hoàn đã ban hành theo đoạn (2), bao gồm mô tả
mỗi trường hợp trong suốt thời gian được trình nộp
khi khoản hoàn trả được yêu cầu theo đoạn (2)
không được ban hành kịp thời đầy đủ, và các lý do
và hoàn cảnh đó. Tổng giám đốc điều hành hoặc
viên chức chính của cơ quan quản lý sẽ chứng nhận
theo hình phạt khai man rằng họ hài lòng, sau khi
xem xét, rằng tất cả thông tin được gửi đến Bộ theo
đoạn này là chính xác và đầy đủ.

Dự Luật 8 TIẾP THEO

Trong bất kỳ vụ kiện dân sự nào, gánh nặng sẽ
thuộc về trên cơ quan điều hành hoặc phòng mạch
lọc máu kinh niên để đề xuất một số thay thế và
chứng minh rằng thay thế "115" với bất kỳ số nào
thấp hơn số thay thế được đề xuất, cho năm tài
chính được đề cập, vi phạm quy trình chính đáng
hoặc có hiệu lực dành sở hữu tư nhân cần phải bồi
thường công bằng.
(b) Báo cáo tuân thủ của các phòng mạch lọc
máu kinh niên.

(4) Trong trường hợp cơ quan quản lý hay phòng
mạch lọc máu kinh niên được yêu cầu ban hành một
khoản hoàn trả theo mục này, không muộn hơn 210
ngày sau khi kết thúc năm tài chính, cơ quan quản
lý phải trả tiền phạt cho khoản với số tiền bằng
5 phần trăm số tiền vượt quá số tiền không công
bằng, miễn là số tiền phạt không được vượt quá một
trăm ngàn mỹ kim ($100,000). Các số tiền phạt được
thu theo đoạn này sẽ được Bộ sử dụng để thực hiện
và thi hành luật để quản lý các phòng mạch lọc máu
kinh niên.

(1) Đối với mỗi năm tài chính bắt đầu vào hoặc
sau ngày 1 tháng Giêng, 2019, một thực thể quản
lý phải duy trì và gửi cho Bộ một báo cáo liên quan
đến tất cả các thông tin sau đây cho tất cả các phòng
mạch lọc máu kinh niên mà pháp nhân nắm giữ
hoặc hoạt động tại California:

(5) Nếu một phòng mạch lọc máu kinh niên hoặc cơ
quan quản lý tranh chấp một quyết định của Bộ để
đánh giá một số tiền phạt theo tiểu khoản này hoặc
tiểu khoản (b), hoặc số tiền phạt hành chính, phòng
mạch lọc máu kinh niên hoặc cơ quan quản lý có thể
trong vòng, 10 ngày làm việc, yêu cầu một phiên tòa
theo Mục 131071. Một phòng mạch lọc máu kinh
niên hoặc cơ quan quản lý phải trả tất cả các số tiền
phạt hành chính khi tất cả các thủ tục kháng cáo đã
dùng hết và chủ ý của Bộ đã được duy trì.

(D) Doanh thu điều trị, bao gồm sự khác biệt giữa
số tiền được lập hóa đơn nhưng chưa được thanh
toán và doanh thu có thể thực hiện ước tính.

(6) Nếu một thực thể quản trị hoặc phòng mạch
lọc máu kinh niên chứng minh trong bất kỳ vụ kiện
nào tại tòa án rằng việc áp dụng mục này vào phòng
khám lọc máu kinh niên hoặc cơ quan điều hành,
trong bất kỳ năm tài chính cụ thể nào, sẽ vi phạm
quy trình chính đáng hoặc ảnh hưởng đến việc chiếm
đoạt tài sản tư nhân chỉ cần bồi thường theo
Hiến Pháp tiểu bang hoặc Hiến Pháp Hoa Kỳ, điều
khoản được đề cập sẽ áp dụng cho cơ quan điều
hành hoặc phòng mạch lọc máu kinh niên, ngoại
trừ năm tài chính được hỏi số "115" bất cứ khi
nào nó xuất hiện trong điều khoản được đề cập được
thay thế bằng số nguyên thấp nhất có thể, do đó
việc áp dụng quy định cho cơ quan điều hành
hoặc phòng mạch lọc máu kinh niên sẽ không vi
phạm quy trình chính đáng hoặc có hiệu lực dành
sở hữu tư nhân cần phải bồi thường công bằng.

(H) Danh sách những người trả tiền mà không giảm
giá được ban hành theo tiểu đoạn (D) của đoạn (2)
của tiểu khoản (a) và số tiền không được ban hành,
miễn là bất kỳ bệnh nhân nào được xác định chỉ sử
dụng một định danh duy nhất không tiết lộ tên hoặc
danh tính của bệnh nhân.

(A) Số lượng các phương pháp điều trị được
thực hiện.
(B) Chi phí dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trực tiếp.
(C) Chi phí cải thiện phẩm chất chăm sóc sức khỏe.

(E) Số tiền thanh toán điều trị công bằng.
(F) Số tiền được tính quá mức không công bằng.
(G) Số tiền, nếu có, của mỗi người trả tiền giảm giá,
miễn là bất kỳ bệnh nhân cá nhân nào sẽ được xác
định chỉ sử dụng một số nhận dạng duy nhất không
tiết lộ tên hoặc danh tính của bệnh nhân.

8

(2) Thông tin bắt buộc phải được duy trì và báo
cáo được yêu cầu phải nộp bởi tiểu khoản này sẽ
được kiểm toán độc lập bởi một kế toán viên được
chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn của Hội
Đồng Tiêu Chuẩn Kiểm Toán của Viện Kế toán Công
chứng Hoa Kỳ và sẽ bao gồm ý kiến của kế toán
viên công chứng về việc liệu thông tin trong báo
cáo có mô tả đầy đủ và chính xác theo nguyên tắc kế
toán chung được chấp nhận ở Hoa Kỳ hay không,
thông tin bắt buộc phải được báo cáo theo đoạn (1).
Nội Dung Các Dự Luật
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(3) Các thực thể điều hành hàng năm phải gửi báo
cáo theo yêu cầu của tiểu khoản này cho Bộ theo
lịch, theo định dạng và theo mẫu do Bộ quy định, với
điều kiện là tổ chức điều hành phải gửi thông tin
không trễ hơn 210 ngày sau khi kết thúc năm tài
chính của nó. Tổng giám đốc điều hành hoặc nhân
viên chính khác của tổ chức điều hành sẽ xác nhận
chịu hình phạt nếu khai man rằng họ đã hài lòng,
sau khi xem xét, báo cáo được gửi cho khoản theo
đoạn (1) là chính xác và đầy đủ.
(4) Trong trường hợp Bộ xác định rằng một phòng
mạch lọc máu kinh niên hoặc thực thể quản lý không
duy trì được thông tin hoặc gửi báo cáo theo yêu cầu
theo đoạn (1) của tiểu khoản này hoặc đoạn (3) của
tiểu khoản (a), rằng số tiền hoặc tỷ lệ được báo cáo
bởi phòng mạch lọc máu kinh niên hoặc thực thể
quản lý theo đoạn (1) của tiểu khoản này là không
chính xác hoặc không đầy đủ, hoặc bất kỳ sự thất
bại nào của một phòng mạch lọc máu kinh niên
hoặc thực thể điều hành kịp thời đưa ra vấn đề giảm
giá đầy đủ theo yêu cầu của tiểu khoản (a) không
được chứng minh một cách đáng kể, Bộ sẽ đánh giá
một hình phạt đối với phòng mạch lọc máu kinh niên
hoặc thực thể quản lý không hơn quá một trăm ngàn
mỹ kim ($100,000). Bộ sẽ xác định số tiền phạt dựa
trên mức độ nghiêm trọng của vi phạm, tính chất
của thông tin không chính xác hoặc bị bỏ qua và sức
mạnh của lời giải thích, nếu có, đối với vi phạm. Các
số tiền phạt được thu theo đoạn này sẽ được Bộ sử
dụng để thực hiện và thi hành luật để quản lý các
phòng mạch lọc máu kinh niên.
(c) Định Nghĩa. Cho các mục đích của phần này:

8

(1) “Chi phí dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trực tiếp”
có nghĩa là những chi phí đó liên quan trực tiếp đến
việc điều hành một phòng mạch lọc máu kinh niên ở
California và chăm sóc cho bệnh nhân ở California.
Chi phí dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trực tiếp sẽ bao
gồm, bất kể nơi nào mà mỗi bệnh nhân đang trải
qua lọc máu, chỉ (i) tiền lương, tiền công và lợi ích
của nhân viên phòng mạch lọc máu kinh niên, bao
gồm tất cả nhân viên phòng khám chăm sóc trực
tiếp cho bệnh nhân lọc máu, bất kể tiền lương, tiền
công, hoặc phúc lợi được chi trả trực tiếp bởi phòng
mạch lọc máu kinh niên hoặc gián tiếp thông qua
một thỏa thuận với một bên thứ ba liên kết hoặc
không liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn đối
với thực thể quản lý, cơ quan nhân sự độc lập, nhóm
bác sĩ hoặc liên doanh giữa một phòng mạch lọc
máu kinh niên và một nhóm bác sĩ; (ii) đào tạo và
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phát triển nhân viên; (iii) dược phẩm và vật tư y tế;
(iv) chi phí cơ sở, bao gồm tiền thuê nhà, bảo trì và
các tiện ích; (v) thử nghiệm trong phòng thí nghiệm;
và (vi) giảm giá trị và trả góp cho các tòa nhà, cải
thiện hợp đồng thuê nhà, vật tư cho bệnh nhân, thiết
bị và hệ thống thông tin. Cho các mục đích của mục
này, “nhân viên phòng mạch lọc máu kinh niên” bao
gồm tất cả nhân viên phòng khám chăm sóc trực
tiếp cho bệnh nhân lọc máu, bao gồm y tá, kỹ thuật
viên và thực tập sinh, nhân viên xã hội, chuyên viên
dinh dưỡng và nhân viên hành chính không quản lý,
nhưng không bao gồm nhân viên quản lý chẳng hạn
như nhân viên điều hành cơ sở. Các loại chi phí dịch
vụ chăm sóc bệnh nhân trực tiếp có thể được Bộ quy
định thêm thông qua quy định.
(2) "Thực thể quản lý" nghĩa là một cá nhân, công
ty, hiệp hội, đối tác, công ty hoặc tổ chức khác sở
hữu hoặc điều hành một phòng mạch lọc máu kinh
niên đã được cấp giấy phép, không liên quan đến
việc liệu cá nhân hoặc tổ chức đó có trực tiếp nắm
giữ giấy phép đó hay không.
(3) “Chi phí cải thiện phẩm chất chăm sóc sức khỏe”
nghĩa là chi phí, ngoài chi phí dịch vụ chăm sóc bệnh
nhân trực tiếp, có liên quan đến điều khoản chăm
sóc cho bệnh nhân lọc thận mãn tính và được thực
sự chi tiêu cho hàng hóa hoặc dịch vụ ở California
được yêu cầu duy trì, truy cập hoặc trao đổi thông
tin sức khỏe qua điện tử, để hỗ trợ các công nghệ
thông tin sức khỏe, huấn luyện nhân viên phòng
mạch lọc máu kinh niên trực tiếp tham gia chăm sóc
bệnh nhân, và cung cấp giáo dục và tư vấn cho trung
tâm bệnh nhân. Chi phí bổ sung có thể được Bộ xác
định thông qua quy định, miễn là chi phí thực tế
được chi cho các dịch vụ được cung cấp tại phòng
mạch lọc máu kinh niên cho bệnh nhân lọc máu mãn
tính và chi cho các hoạt động được thiết kế để cải
thiện phẩm chất sức khỏe và tăng khả năng mong
muốn kết quả theo những cách có khả năng đo
lường khách quan và tạo ra kết quả và thành tựu có
thể kiểm chứng được.
(4) "Người trả tiền" là người hoặc những người
trả tiền hoặc chịu trách nhiệm về tài chính đối với
khoản thanh toán cho một bệnh nhân cụ thể và có
thể bao gồm bệnh nhân hoặc những cá nhân khác,
công ty bảo hiểm chính, công ty bảo hiểm phụ và các
thực thể khác, bao gồm Medicare và bất kỳ người
thanh toán liên bang, tiểu bang, quận, thành phố,
hoặc chính quyền địa phương nào khác.
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(5) "Điều trị" có nghĩa là mỗi trường hợp khi phòng
mạch lọc máu kinh niên cung cấp dịch vụ cho
bệnh nhân.
(6) "Doanh thu điều trị" cho một cụ thể cho một năm
tài chính cụ thể có nghĩa là tất cả các khoản thực tế
nhận được và ước tính doanh thu có thể thực hiện
được cho các phương pháp điều trị được cung cấp
trong năm tài chính đó. Doanh thu có thể được ước
tính theo nguyên tắc kế toán chung được chấp nhận
và là ước tính hợp lý dựa trên (i) các điều khoản hợp
đồng cho bệnh nhân được bảo hiểm theo kế hoặch
chăm sóc sức khỏe thương mại. (ii) doanh thu từ
Medicare, Medicaid và Medi-Cal dựa trên mức giá
được quy định theo đạo luật hoặc quy chế và ước
tính số tiền cuối cùng thu được từ người trả tiền
thuộc chính quyền, đài thọ bảo hiểm y tế thương mại
thứ cấp, bệnh nhân và các đối tượng thanh toán
khác; và (iii) kinh nghiệm thu thập lịch sử.
MỤC 4. Mục 1226.8 được bổ sung cho Bộ Luật
Sức Khoẻ và An Toàn, như sau:
1226.8. (a) phòng mạch lọc máu kinh niên sẽ
không phân biệt đối xử khi đề nghị hoặc cung cấp
dịch vụ chăm sóc và không từ chối cung cấp hoặc
chăm sóc cho bệnh nhân trên cơ sở người trả tiền
để điều trị cho bệnh nhân, bao gồm nhưng không
giới hạn trên cơ sở người trả tiền là một bệnh
nhân, người trả tiền cá nhân hoặc công ty bảo hiểm,
Medi-Cal, Medicaid, hoặc Medicare.
(b) Một phòng mạch lọc máu kinh niên không được
chấm dứt, dằn vặt, sửa đổi hoặc không thực hiện theo
bất kỳ thỏa thuận nào để cung cấp dịch vụ cho bệnh
nhân có bảo hiểm Medi-Cal, Medicaid hoặc Medicare
trên cơ sở các yêu cầu được chương này áp đặt.
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MỤC 7. Bộ Sức Khỏe Công Cộng Tiểu Bang sẽ
ban hành các điều khoản cần thiết để thực hiện
đạo luật này không quá 180 ngày kể từ ngày có
hiệu lực.
MỤC 8. Chiếu theo tiểu khoản (c) của Mục 10
Điều II của Hiến Pháp California, đạo luật này có
thể được tu chính một là bằng một dự luật được
trình cho người dân bỏ phiếu trong cuộc bầu cử
toàn tiểu bang, hoặc bằng một đạo luật được Cơ
Quan Lập Pháp thông qua hợp lệ và ký bởi Thống
Đốc, nhưng chỉ để tiếp tục các mục đích của đạo
luật này.
MỤC. 9. Các điều khoản của đạo luật này có thể
tách rời. Nếu bất kỳ điều khoản nào của đạo luật
này hoặc ứng dụng của nó bị vô hiệu, thì sự vô
hiệu đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản
hoặc ứng dụng khác có thể có hiệu lực mà không
có điều khoản hoặc ứng dụng không hợp lệ.
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Dự luật tiên khởi này được đệ trình lên người dân
chiếu theo các điều khoản của Mục 8 Điều II của
Hiến Pháp California.
Dự luật tiên khởi này loại bỏ và bổ sung các mục
vào Bộ Luật Dân Sự; do đó, các điều khoản hiện
tại được đề xuất để bỏ sẽ được in theo loại gạch
bỏ và điều khoản mới được đề nghị sẽ được bổ
sung và in bằng chữ nghiêng để cho biết đây là
điều khoản mới.

DỰ LUẬT

MỤC 5. Mục 1266.3 được bổ sung cho Bộ Luật
Sức Khoẻ và An Toàn, như sau:

Người dân Tiểu Bang California ban hành luật
như sau:

1266.3. Đây là ý định của dân rằng người nộp thuế
ở California không chịu trách nhiệm về tài chính đối
với việc thực hiện và thực thi Đạo luật Định Giá Công
Bằng cho Lọc Máu. Để thực hiện ý định đó, khi tính
toán, đánh giá và thu phí đối với các phòng mạch lọc
máu kinh niên theo Mục 1266, Bộ sẽ tính đến tất cả
các chi phí liên quan đến việc thực hiện và thi hành
các Mục 1226.7 và 1226.8.

MỤC 1. Danh Xưng.

MỤC 6. Không có gì trong đạo luật này nhằm
ảnh hưởng đến các cơ sở sức khỏe được cấp phép
theo tiểu khoản (a), (b), hoặc (f) của Mục 1250
của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn.

8

Đạo Luật Nhà Ở Giá Phải Chăng

10

Đạo luật này sẽ được biết, và có thể được trích
dẫn, là "Đạo Luật Nhà Ở Giá Phải Chăng".
MỤC. 2. Kết Luận và Tuyên Bố.
Người dân California theo đây kết luận và tuyên
bố tất cả những điều sau đây:
(a) Giá thuê nhà ở đã tăng vọt trong những năm
gần đây. Giá thuê trung bình cao hơn ở California
so với bất kỳ tiểu bang nào khác trong nước và
trong tất cả 50 tiểu bang, California có mức tăng
cao thứ tư về giá thuê.
Nội Dung Các Dự Luật
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(b) Nghiên cứu theo Danh Sách Căn Hộ cho biết
giá thuê trung bình cho căn hộ một phòng ngủ
trong California là $1,410, tăng 4.5% chỉ trong
một năm. Căn hộ một phòng ngủ ở Los Angeles
chi phí $1,350 mỗi tháng. Trong San Francisco, chi
phí là $2,450. Trong San Diego, chi phí là $1,560.
(c) Chính phủ liên bang đã kết luận rằng tiền
thuê nhà có giá không hợp lý nếu người thuê nhà
chi tiêu hơn 30% thu nhập của họ vào chi phí nhà
ở. Tiểu Bang California đã khám phá rằng hơn
một nửa số hộ gia đình thuê nhà ở California
(3 triệu) phải trả hơn 30% và một phần ba số hộ
gia đình thuê nhà (trên 1.5 triệu) trả hơn 50% thu
nhập của họ cho tiền thuê nhà.
(d) Theo Liên Minh Nhà ở Thu nhập Thấp Quốc
gia, một mức lương tối thiểu thu nhập của
California sẽ phải làm việc 92 giờ mỗi tuần để đủ
khả năng để thuê một căn hộ một phòng ngủ
trung bình.
(e) Nhiều người dân California (5.8 triệu hộ gia
đình) đang ở thuê hơn bao giờ hết, vì tỷ lệ sở hữu
nhà ở California đã giảm xuống mức thấp nhất kể
từ những năm 1940, theo tiểu bang. Một phần tư
của trẻ lớn hơn trưởng thành vào đầu thế kỷ 21
(25–34 năm tuổi) vẫn sống với cha mẹ. (Cục Điều
Tra Dân Số Hoa Kỳ)

10

(f) Các hiệp hội lao động toàn tiểu bang, chẳng
hạn như Hiệp hội Y tá California, Hiệp hội Nhân
viên Dịch vụ Quốc tế và Hiệp hội Giáo viên
California, đã đặt nhà ở giá phải chăng thành một
ưu tiên cho các thành viên của họ. Lấy thí dụ, giáo
viên trong các trung tâm đô thị của California
đang trả 40% đến 70% tiền lương của họ cho nhà
ở và nhiều người bị buộc phải sống xa nơi làm
việc một tiếng đồng hồ hoặc hơn mới đủ tiền trả
tiền nhà.
(g) Nhiều gấp ba lần người dân California đang
sống trong các căn hộ đông đúc so với toàn bộ
nước Mỹ. (Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ)
(h) Mặc dù tiểu bang chỉ đại diện 12% tổng dân
số Hoa Kỳ, California là nơi cư ngụ của 22% dân
số vô gia cư của quốc gia. (Bộ Phát triển Nhà ở và
Cộng đồng)
(i) Vô gia cư là một vấn đề sức khỏe cộng đồng
lớn. Những người vô gia cư có nguy cơ bị tử vong
sớm gấp ba đến bốn lần và có nhiều khả năng bị
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bệnh truyền nhiễm hơn, theo Hội Đồng Chăm Sóc
Sức Khỏe Toàn Quốc cho Người Vô gia cư.
(j) Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch
Bệnh liên bang cảnh báo rằng các nhóm dân số
dễ bị tổn thương phải đối mặt với tuổi thọ thấp
hơn, tỷ lệ mắc ung thư cao hơn và nhiều dị tật
bẩm sinh hơn khi nhà của họ bị di dời do sự chỉnh
trang các khu phố của họ.
(k) Việc tăng chi phí nhà ở đang làm tắc nghẽn
giao thông xấu đi và làm tổn hại đến môi trường
bằng cách buộc người đi làm sống cách xa nơi
làm việc của họ và tăng thời gian đi làm. Một báo
cáo của Quỹ Từ thiện Pew lưu ý rằng số người
dân California đi lại hơn 90 phút mỗi chiều tăng
40% trong giai đoạn từ 2010 đến 2015; sự gia
tăng này là một kết quả trực tiếp của sự thiếu
thốn của nhà ở giá cả phải chăng gần công ăn
việc làm.
(l) Một yếu tố chính trong cuộc khủng hoảng nhà
ở của California là luật 20 tuổi được biết là Đạo
Luật Cho Thuê Nhà Ở Costa-Hawkins (CostaHawkins). Costa-Hawkins cho phép chủ nhà của
các căn gia cư và nhà ở tăng tiền thuê nhà nhiều
như họ muốn trong các tòa nhà được xây dựng
sau năm 1995; mặc dù luật pháp địa phương có
thể ngăn cấm các khoản tăng như thế, chủ nhà
tại Los Angeles có thể tăng giá thuê nhiều như họ
muốn trên các tòa nhà được xây dựng sau năm
1978 và tại San Francisco, trên các tòa nhà được
xây dựng sau năm 1979.
(m) Costa-Hawkins cũng cho phép chủ nhà tăng
tiền thuê nhà trong bất kỳ tòa nhà nào được xây
dựng trước năm 1995 lên đến giá trị thị trường
khi nó được bỏ trống, và cho phép chủ nhà quyết
định giá trị thị trường là gì.
(n) Costa-Hawkins ngăn chặn các thành phố
thực thi luật giữ giá thuê phải chăng cho cư dân
của họ.
MỤC 3. Mục Đích và Ý Định.
Người dân Tiểu Bang California theo đây tuyên
bố các mục đích và ý định sau đây trong việc ban
hành đạo luật này:
(a) Để khôi phục quyền lực cho các thành phố và
quận của California để phát triển và thực hiện các
chính sách địa phương bảo đảm người thuê nhà
có thể tìm và đủ khả năng trả tiền nhà vừa phải
trong khu vực pháp lý của họ.
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(b) Để cải thiện phẩm chất cuộc sống cho hàng
triệu người thuê nhà ở California và giảm số
người California gặp phải những thách thức về
nhà ở và vô gia cư quan trọng.
(c) Để bãi bỏ Đạo Luật Cho Thuê Nhà Ở
Costa-Hawkins.
MỤC 4. Đạo Luật Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng
sẽ được ghi thành luật bằng cách bãi bỏ các
Mục 1954,50, 1954,51, 1954,52 và 1954,53 của
Bộ Luật Dân Sự.
MỤC 4.1. Mục 1954.50 của Bộ Luật Dân Sự
được bãi bỏ.
1954.50. Chương này sẽ được biết và có thể
được trích dẫn là Đạo Luật Cho Thuê Nhà Ở
Costa-Hawkins.
MỤC 4.2. Mục 1954.51 của Bộ Luật Dân Sự
được bãi bỏ.
1954.51. Như được sử dụng trong chương này,
các thuật ngữ dưới đây có ý nghĩa như sau:
(a) “Các đơn vị so sánh” có nghĩa là các đơn vị
cho thuê có cùng không gian sống, có cùng số
phòng ngủ, nằm trong cùng một khu phố hoặc
tương tự, và có các dịch vụ nhà ở và tiện ích giống
nhau, tương tự hoặc tương đương.
(b) "Chủ sở hữu" bao gồm bất kỳ người nào, sẽ là
người chủ hoặc thông qua đại lý, có quyền cung
cấp bất động sản nhà ở cho thuê, và bao gồm
người tiền nhiệm quan tâm đến chủ sở hữu,
ngoại trừ điều khoản này không bao gồm chủ sở
hữu hoặc người điều hành của khu nhà ở di
động, hoặc chủ sở hữu của nhà ở di động hoặc
đại lý của họ.
(c) "Giá thuê thị trường hiện hành" có nghĩa là
giá thuê được ủy quyền theo 42 U.S.C.A. 1437 (f),
theo tính toán của Bộ Phát triển Nhà và Đô thị
Hoa Kỳ theo Phần 888 của Tiêu đề 24 của Bộ Luật
Điều Lệ Liên Bang.
(d) "Thực thể công cộng" có ý nghĩa tương
tự như được nêu trong Mục 811.2 của Bộ Luật
Chính Quyền.
(e) “Bất động sản nhà ở” bao gồm bất kỳ nhà ở
hoặc đơn vị nào dành cho con người ở.
(f) "Thuê nhà" bao gồm việc chiếm hữu hợp
pháp tài sản và bao gồm một hợp đồng cho thuê
hoặc cho thuê lại.
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MỤC 4.3. Mục 1954.52 của Bộ Luật Dân Sự bị
bãi bỏ.
1954.52. (a) Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào
khác của pháp luật, chủ sở hữu bất động sản dân
cư có thể thiết lập mức giá thuê ban đầu và tất cả
các giá thuê tiếp theo cho một căn nhà hoặc một
đơn vị về bất kỳ điều nào sau đây là đúng:
(1) Họ có giấy chứng nhận quyền sử dụng được
cấp sau ngày 1 tháng Hai, năm 1995.
(2) Họ đã được miễn từ sắc lệnh kiểm soát tiền
thuê nhà ở của một thực thể công cộng vào hoặc
trước ngày 1 Tháng Hai, 1995, theo một khoản
miễn thuế địa phương cho các đơn vị mới
xây dựng.
(3) (A) Họ có thể tách rời chủ quyền khỏi bất kỳ
đơn vị cư trú nào khác hoặc là một lợi ích được
chia nhỏ trong một khu đa hộ, như được quy định
trong tiểu khoản (b), (d) hoặc (f) của Mục 11004.5
của Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp.
(B) Đoạn này không áp dụng cho một trong
những điều sau đây:
(i) Nhà ở hoặc đơn vị mà chủ sở hữu đã chấm dứt
hợp đồng thuê nhà trước đó bằng cách thông
báo theo Mục 1946.1 hoặc đã bị chấm dứt khi
thay đổi các điều khoản của hợp đồng thuê nhà
được thông báo theo Mục 827.
(ii) Một căn hộ hoặc căn hộ chung cư đã không
được bán riêng biệt bởi người chia căn hộ cho
một người mua đích thực có giá trị. Số tiền thuê
ban đầu của đơn vị cho các mục đích của chương
này sẽ là tiền thuê hợp pháp có hiệu lực vào ngày
7 Tháng Năm, 2001, trừ khi số tiền thuê được chi
phối bởi một điều khoản khác của chương này.
Tuy nhiên, nếu nhà chung cư hoặc đơn vị đáp
ứng các tiêu chí của đoạn (1) hoặc (2) của tiểu
khoản (a), hoặc nếu tất cả các nhà ở hoặc đơn vị,
ngoại trừ một đơn vị đã được người chia căn hộ
bán riêng lẻ cho người mua đích thực có giá trị và
họ đã giữ căn hộ hoặc căn hộ chưa bán còn lại đó
là nơi cư trú chính của mình trong ít nhất một
năm sau khi tiểu khoản xảy ra, sau đó tiểu đoạn
(A) của đoạn (3) sẽ được áp dụng cho căn hộ hoặc
căn hộ chung cư chưa bán.
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(C) Trường hợp nhà ở hoặc đơn vị có tỷ lệ cho
thuê ban đầu hoặc sau đó được kiểm soát bởi sắc
lệnh hoặc điều lệ có hiệu lực từ ngày 1 tháng
Giêng, 1995 thì các điều sau sẽ áp dụng:
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(i) Chủ sở hữu bất động sản như được mô tả
trong đoạn này có thể thiết lập giá cho thuê ban
đầu và tất cả các khoản cho thuê hiện tại và mới
có hiệu lực vào hoặc sau ngày 1 tháng Giêng,
1999, nếu thuê nhà có hiệu lực vào hoặc sau ngày
1 tháng Giêng, 1999, từ ngày 1 tháng Giêng, 1996
đến ngày 31 Tháng Mười Hai, 1998.
(ii) Bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng, 1999, chủ sở
hữu bất động sản như được mô tả trong đoạn
này có thể thiết lập mức giá thuê ban đầu và tất
cả các mức giá thuê tiếp theo cho tất cả các khoản
thuê mới nếu thời gian thuê trước đó có hiệu lực
vào ngày 31 Tháng Mười Hai, 1995.
(iii) Giá thuê ban đầu cho một căn nhà hoặc căn hộ
như được mô tả trong đoạn này, trong đó tỷ lệ cho
thuê ban đầu được điều chỉnh bởi sắc lệnh hoặc
điều khoản có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng,
1995, có thể không, cho đến ngày 1 tháng Giêng,
1999, vượt quá số tiền tính theo tiểu khoản (c) của
Mục 1954.53. Chủ sở hữu bất động sản dân cư như
được mô tả trong đoạn này có thể, cho đến ngày 1
tháng Giêng, 1999, thiết lập tỷ lệ cho thuê ban đầu
đối với nhà ở hoặc đơn vị nơi người thuê nhà đã tự
nguyện bỏ trống, bị bỏ rơi hoặc bị đuổi theo đoạn
(2) Mục 1161 của Bộ luật Tố tụng Dân sự.
(b) Tiểu khoản (a) không áp dụng trong trường
hợp chủ sở hữu đã thỏa thuận khác với một tổ
chức công để xem xét đóng góp tài chính trực
tiếp hoặc bất kỳ hình thức hỗ trợ nào khác được
quy định trong Chương 4.3 (bắt đầu từ Mục
65915) của Tiểu khoản 1 Tiêu đề 7 của Bộ Luật
Chính Quyền.
(c) Không có gì trong mục này được hiểu là ảnh
hưởng đến thẩm quyền của một thực thể công
cộng có thể tồn tại để điều chỉnh hoặc giám sát
cơ sở để trục xuất.
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nhà ở hay một căn hộ, ngoại trừ có bất kỳ điều
nào sau đây có áp dụng:
(1) Hợp đồng thuê nhà trước đó đã bị chấm dứt
bởi người chủ nhà bằng cách thông báo theo
Mục 1946.1 hoặc đã bị chấm dứt khi thay đổi các
điều khoản của hợp đồng thuê nhà khi thông báo
theo Mục 827, ngoại trừ sự thay đổi đó được luật
pháp cho phép về số tiền thuê hay lệ chí. Cho các
mục đích của đoạn này, chủ nhà chấm dứt hoặc
không gia hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ghi
nhận với cơ quan chính quyền cung cấp cho một
giới hạn thuê cho một người thuê đủ điều kiện,
được hiểu là một sự thay đổi trong các điều
khoản của thuê nhà theo Mục 827.
(A) Trong phạm vi quyền hạn kiểm soát theo sắc
lệnh hoặc điều khoản hiến chương cho thuê nhà
ở hoặc căn hộ, chủ nhà chấm dứt hoặc không gia
hạn hợp đồng hoặc ghi nhận thỏa thuận với cơ
quan chính quyền quy định giới hạn thuê nhà cho
người thuê đủ điều kiện không được đặt tiền thuê
ban đầu trong ba năm kể từ ngày chấm dứt hoặc
không gia hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận. Đối với
bất kỳ hợp đồng thuê nhà mới nào được thiết lập
trong thời gian ba năm, mức tiền thuê cho một
thuê nhà mới được thiết lập trong căn nhà hoặc
căn hộ đã bỏ trống đó sẽ bằng với mức tiền thuê
theo hợp đồng đã chấm dứt hoặc không được ký
kết hoặc ghi nhận thỏa thuận với cơ quan chính
quyền đã cung cấp cho một giới hạn thuê nhà cho
người thuê đủ điều kiện, cộng với bất kỳ khoản
tăng nào được ủy quyền sau khi chấm dứt hoặc
hủy bỏ hợp đồng hoặc thỏa thuận đã ghi nhận.

Mục 1954.53 của Bộ Luật Dân Sự bị

(B) Tiểu đoạn (A) không áp dụng cho bất kỳ thời
hạn thuê mới nào từ 12 tháng trở lên được thành
lập sau ngày 1 tháng Giêng, 2000, theo hợp đồng
của chủ nhà hoặc thỏa thuận đã ghi nhận với cơ
quan chính quyền quy định giới hạn thuê nhà cho
người thuê đủ điều kiện, trừ khi chỗ trống trước
đó trong căn nhà hoặc căn hộ đó chiếu theo hợp
đồng chưa được gia hạn hay hợp đông bị huỷ bỏ
hoặc ghi lại thỏa thuận với cơ quan chính quyền
cung cấp giới hạn thuê nhà cho người thuê đủ
điều kiện được nêu trong tiểu đoạn đó.

1954.53. (a) Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào
khác của pháp luật, chủ sở hữu bất động sản dân
cư có thể thiết lập mức giá thuê ban đầu cho căn

(2) Chủ nhà có thỏa thuận nào khác với một cơ
quan công cộng xem xét đóng góp tài chính trực
tiếp hoặc bất kỳ hình thức hỗ trợ nào khác được
quy định trong Chương 4.3 (bắt đầu từ Mục

(d) Mục này không áp dụng cho bất kỳ nhà ở
hoặc đơn vị nào có hành vi phạm nghiêm trọng
về sức khỏe, an toàn, hỏa hoạn hoặc vi phạm xây
dựng, ngoại trừ những thảm họa khi cơ quan
chính quyền thích hợp đã cấp giấy phạt mà vẫn
không suy giảm trong sáu tháng hoặc lâu hơn
trước khi bỏ trống.
MỤC 4.4.
bãi bỏ.
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65915) của Tiểu khoản 1 Tiêu đề 7 của Bộ Luật
Chính Quyền.

được chuyển nhượng cư trú tại nhà ở hoặc căn
hộ trước ngày 1 tháng Giêng, 1996.

(3) Giá thuê ban đầu cho một căn nhà hoặc căn
hộ mà giá thuê ban đầu đó bị kiềm chế bởi sắc
lệnh hoặc điều khoản hiến chương có hiệu lực từ
ngày 1 tháng Giêng, 1995, có thể không, cho đến
ngày 1 Tháng Giêng, 1999, vượt quá mức đã tính
theo tiểu khoản (c).

(3) Tiểu khoản này không áp dụng cho những
thay đổi một phần về số người ở hoặc căn hộ nơi
một hoặc nhiều người cư ngụ tại chổ đó, theo
thỏa thuận với chủ nhà được cung cấp ở trên, vẫn
là người ở hợp pháp trong nhà ở hoặc căn hộ,
hoặc nơi người thuê lại nhà hoặc người được
chuyển nhượng hợp pháp cư trú tại nhà ở hoặc
căn hộ trước ngày 1 Tháng Giêng, 1996, vẫn còn
sở hữu của căn nhà hay căn hộ. Không có nội
dung nào trong mục này được hiểu là để mở rộng
hoặc giảm bớt quyền của chủ nhà để giữ lại sự
chấp thuận cho thuê lại hoặc chuyển nhượng.

(b) Tiểu khoản (a) áp dụng cho, và bao gồm, gia
hạn thuê ban đầu bởi cùng một đối tượng thuê,
bên thuê, bên được ủy quyền, hoặc bên thuê phụ
được ủy quyền trong toàn bộ thời gian lưu trú
của mình theo tỷ lệ cho thuê được thiết lập cho
việc thuê ban đầu.
(c) Giá thuê nhà ở hoặc căn hộ có tỷ lệ cho thuê
ban đầu được kiểm soát bởi sắc lệnh hoặc điều
khoản hiến chương cớ hiệu lực từ ngày 1 Tháng
Giêng, 1995, cho đến ngày 1 tháng Giêng, 1999,
được thành lập theo tiểu khoản này. Trường hợp
người thuê nhà trước đây đã tự nguyện bỏ trống,
từ bỏ hoặc bị đuổi theo đoạn (2) của Mục 1161
của Bộ Luật Thủ Tục Dân Sự, chủ nhà của bất
động sản có thể, không quá hai lần, thiết lập mức
giá thuê ban đầu cho một căn nhà hoặc căn hộ
trong một số tiền không lớn hơn 15 phần trăm so
với tỷ lệ cho thuê có hiệu lực đối với tiền thuê nhà
trước đó ngay lập tức hoặc với số tiền là
70 phần trăm tiền thuê thị trường hiện hành cho
các căn hộ tượng tự, tùy theo số tiền nào lớn hơn.
Giá cho thuê ban đầu được thiết lập theo tiểu
khoản này có thể không thay thế hoặc thay thế
mức tăng giá cho thuê nếu không được phép
theo luật.
(d) (1) Không có điều gì trong mục này hoặc bất
kỳ điều khoản nào khác của pháp luật được hiểu
là loại bỏ cơ sở thể hiện trong hợp đồng cho thuê
hoặc cho thuê với mức giá cho thuê được áp
dụng trong trường hợp căn hộ cho thuê bị cho
thuê lại. Không có gì trong mục này được hiểu là
làm giảm các nhiệm vụ của các hợp đồng đã ký
trước ngày 1 tháng Giêng, 1996.
(2) Nếu người cư ngụ hoặc các người cư ngụ
chính đã sở hữu nhà ở hoặc căn hộ theo thỏa
thuận cho thuê với chủ nhà không còn cư trú tại
đó cố định, chủ nhà có thể tăng tiền thuê nhà
bằng bất kỳ số tiền nào được mục này cho phép
đối với người thuê lại nhà hợp pháp hoặc người

(4) Việc chủ nhà chấp nhận tiền thuê nhà không
phải như một sự từ bỏ hoặc ngăn cản việc thực
thi giao ước cấm cho thuê lại hoặc chuyển
nhượng hoặc từ bỏ quyền của chủ nhà để thiết
lập mức giá cho thuê ban đầu, trừ khi chủ nhà
nhận được thông báo bằng văn bản từ người
thuê là một bên trong hợp đồng và sau đó được
chấp nhận tiền thuê nhà.
(e) Không có gì trong mục này được hiểu là ảnh
hưởng đến bất cứ ban thẩm quyền của một cơ
quan công cộng có thể tồn tại để điều chỉnh hoặc
giám sát cơ sở để đuổi đi.
(f) Mục này không áp dụng cho bất kỳ nhà ở hoặc
căn hộ nào nếu tất cả các điều kiện như sau được
đáp ứng:
(1) Nhà ở hoặc căn hộ đã bị phạt trong báo cáo
kiểm tra của cơ quan chính quyền thích hợp có
chứa các vi phạm nghiêm trọng về sức khỏe, an
toàn, hỏa hoạn hoặc vi phạm bộ luật tòa nhà,
như được quy định trong Mục 17920.3 của Bộ
luật An toàn và Sức khỏe, ngoại trừ bất kỳ sự vi
phạm nào gây ra bởi tai họa.

10

(2) Giấy phạt đã được ban hành ít nhất 60 ngày
trước ngày bỏ trống.
(3) Giấy phạt đó chưa được huỷ bỏ khi người
thuê nhà trước đó bỏ trống và vẫn còn chưa được
huỷ bỏ trong 60 ngày hoặc trong một thời gian
dài hơn. Tuy nhiên, khoảng thời gian 60 ngày có
thể được gia hạn bởi cơ quan chính quyền thích
hợp đã ban hành giấy phạt.
MỤC 5. Đạo Luật Nhà Ở Giá Phải Chăng sẽ
được thêm bộ luật bằng cách bổ sung Mục
1954.54 vào Bộ Luật Dân Sự.
Nội Dung Các Dự Luật
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MỤC 5.1. Mục 1954.54 được bổ sung vào Bộ
Luật Dân Sự, như sau:
1954.54. (a) Thành phố, quận, hoặc thành phố và
quận sẽ có thẩm quyền thông qua một điều khoản
hiến chương địa phương, pháp lệnh, hay quy chế
cho phép quyền của chủ nhà để thiết lập và tăng tỷ
lệ cho thuê trên một căn hộ ở hoặc nhà ở.
(b) Theo luật của tiểu bang California, quyền của
một chủ nhà để có tỷ lệ trả lại công bằng trên một
bất động sản sẽ không được rút gọn bởi thành phố,
quận hoặc thành phố và quận.
MỤC 6. Diễn Giải Tự Do.
Đạo luật này sẽ được hiểu một cách rộng rãi để
hoàn thành mục đích của nó.
MỤC 7. Tu Chính và Hủy Bỏ.
Theo tiểu khoản (c) của Mục 10 Điều II của Hiến
Pháp California, Cơ Quan Lập Pháp có thể tu
chính đạo luật này để tiếp tục mục đích của nó
bằng một đạo luật được thông qua trong mỗi nhà
bằng cách bỏ phiếu theo kêu tên và đưa vào Tạp
chí, hai phần ba số thành viên hòa giải, có chữ ký
của Thống Đốc. Không có quy định hạn chế hoặc
loại bỏ các quyền hạn đã được khôi phục bởi điều
luật này đến một thành phố, quận, hoặc thành
phố và quận để thiết lập tỷ lệ cho thuê nhà sẽ có
hiệu lực trừ khi được đa số cử tri chấp thuận.
MỤC 8. Khả Năng Tách Rời.
Nếu bất kỳ điều khoản nào của đạo luật này hoặc
ứng dụng theo đó đối với bất kỳ cá nhân hoặc
hoàn cảnh nào bị xem là bất hợp lệ, thì sự bất
hợp lệ đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều
khoản hoặc ứng dụng khác của đạo luật có thể có
hiệu lực mà không có điều khoản hoặc ứng dụng
bất hợp lệ, và cho mục đích này thì các điều
khoản của đạo luật này có thể tách rời.

10
11

MỤC. 9. Các Dự Luật Mâu Thuẫn.
Trong trường hợp khi đạo luật này và bất kỳ dự
luật nào khác giải quyết thẩm quyền của các cơ
quan chính quyền địa phương để thiết lập tỷ lệ cho
thuê nhà sẽ xuất hiện trên cùng một lá phiếu bầu
cử toàn tiểu bang, việc cung cấp dự luật hoặc dự
luật khác sẽ được coi là mâu thuẫn với đạo luật
này. Trong trường hợp đạo luật này nhận được số
phiếu khẳng định lớn hơn một dự luật khác được
coi là mâu thuẫn với nó, các điều khoản của đạo
luật này sẽ được áp dụng toàn bộ, và các dự luật
hoặc dự luật khác sẽ không có giá trị.
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MỤC. 10.

Bảo vệ Pháp Lý.

Mặc dù có bất kỳ luật nào khác, nếu tiểu bang, cơ
quan chính quyền, hoặc bất kỳ quan chức nào của
họ không bảo vệ tính hợp hiến của đạo luật này,
sau sự chấp thuận của cử tri, những người ủng hộ
sẽ có quyền can thiệp vào bất kỳ đạo luật nào của
tòa án, cho các mục đích bảo vệ tính hiến pháp của
nó, dù ở tòa án tiểu bang hay liên bang, và liệu
hành động có ở bất kỳ tòa án xét xử nào, kháng
cáo hay theo phán quyết tùy ý của Tòa án Tối cao
California hay Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Các chi phí
hợp lý và chi phí bảo vệ hành động sẽ là một khoản
phí đối với các quỹ được phân bổ cho Bộ Tư Pháp
California, sẽ được đáp ứng ngay lập tức.
MỤC. 11.

Ngày có Hiệu lực.

Trừ khi được quy định khác ở đây, đạo luật này sẽ
có hiệu lực vào ngày sau khi được cử tri chấp thuận.

DỰ LUẬT 11

Dự luật tiên khởi này được đệ trình lên người dân
chiếu theo các điều khoản của Mục 8 Điều II của
Hiến Pháp California.
Dự luật tiên khởi này bổ sung các mục vào Bộ
Luật Lao Động; do đó, các quy định mới đề xuất
bổ sung được in bằng chữ nghiêng để cho biết
đây là quy định mới.

DỰ LUẬT

MỤC 1. Chương 7 (bắt đầu từ Mục 880) được
thêm vào Phần 2 của Khoản 2 của Bộ luật Lao
động, như sau:
CHƯƠNG 7.

DỊCH VỤ CỨU THƯƠNG KHẨN CẤP

Điều 1. Danh Xưng
880. Đạo luật này sẽ được biết, và có thể được trích
dẫn, như là Đạo Luật Chuẩn Bị và An Toàn cho Nhân
Viên Cứu Thương Khẩn Cấp.
Điều 2. Kết Luận và Tuyên Bố
881. Người dân Tiểu Bang California kết luận và
tuyên bố những điều sau đây:
(a) California có dân số lớn nhất trong nước, là vùng
đất lớn thứ ba, và dễ bị thiên tai như động đất, cháy
rừng và lũ lụt. Những trường hợp này đòi hỏi một
lực lượng cấp cứu khẩn cấp được đào tạo kỹ lưỡng.
(b) Tại California, các công ty tư nhân cung cấp kỹ
thuật viên y tế cấp cứu chính (Emergency Medical
Technician, EMT) và dịch vụ cứu thương cho 74% cư
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dân của tiểu bang. Thật không may, thảm họa như
thiên tai, bắn súng hỗn loạn, và các vụ tai nạn hàng
loạt xảy ra quá thường xuyên trong toàn tiểu bang
và quốc gia. Giống như tất cả những người đáp ứng
đầu tiên khác, nhân viên xe cứu thương khẩn cấp
như EMT và trợ tá cứu thương phải được đào tạo đầy
đủ và sẵn sàng đáp ứng mọi loại khủng hoảng và
cầu xin để giúp đỡ.
(c) Các công ty tư nhân sử dụng nhân viên xe cứu
thương khẩn cấp như EMT và trợ tá cứu thương nên
bắt buộc phải cung cấp đào tạo hàng năm có trả
lương để chuẩn bị cho họ xử lý các vụ bắn súng hỗn
loạn và các tai nạn hàng loạt, cộng thêm với thiên tai.
(d) Phải có một loại người đặc biệt để trở thành một
nhân viên xe cứu thương khẩn cấp như một EMT
hoặc trợ tá cứu thương chuyên phục vụ, bảo vệ và
cung cấp các dịch vụ cứu sinh cho những người
hàng xóm của họ suốt ngày đêm. Nhân viên xe cứu
thương khẩn cấp như EMT và trợ tá cứu thương
thường chứng kiến các sự kiện chấn thương. Công ty
nên cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần cho nhân
viên xe cứu thương khẩn cấp.
(e) Nhân viên xe cứu thương khẩn cấp như EMT và
trợ tá cứu thương làm việc chăm chỉ và có thể được
kêu gọi hành động bất cứ lúc nào trong ca làm việc
của họ để cung cấp dịch vụ chăm sóc cứu sinh. Do
đó, điều quan trọng là họ nhận đủ bữa ăn và thời
gian nghỉ ngơi để duy trì hiệu suất cao nhất của họ.
Điều 3. Tuyên Bố về Mục Đích
882. Mục đích của Đạo Luật Chuẩn Bị và An Toàn
cho Nhân Viên Xe Cứu Thương Khẩn Cấp là tăng
cường sức khỏe cộng đồng và an toàn bằng cách
bảo đảm rằng nhân viên xe cứu thương khẩn cấp
như EMT và trợ tá cứu thương nhận đủ thời gian
huấn luyện, ăn uống và nghỉ ngơi, và lợi ích sức khỏe
tâm thần và luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu loại
khẩn cấp 911 để hỗ trợ y tế vào mọi thời điểm.
Điều 4.
883.

Chuẩn bị và An toàn cho Nhân viên xe
Cứu Thương Khẩn Cấp
Huấn Luyện.

(a) Ngoài các bằng cấp và giấy chứng nhận việc làm
tối thiểu khác, mỗi nhân viên cứu thương khẩn cấp
đều được huấn luyện hàng năm do chủ trả lương
trong mỗi lĩnh vực sau đây:
(1) Đáp ứng với các vụ bắn súng hỗn loạn và tai nạn
hàng loạt.
(2) Ứng phó với thiên tai.
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(3) Ngăn chặn bạo lực đối với nhân viên xe cứu
thương khẩn cấp và bệnh nhân.
(b) Việc đào tạo theo yêu cầu của tiểu khoản (a) sẽ
được cung cấp miễn phí cho nhân viên xe cứu
thương khẩn cấp. Nhân viên xe cứu thương khẩn
cấp sẽ được bồi thường theo mức lương hàng giờ
thường lệ của họ trong khi tham gia đào tạo theo
yêu cầu của tiểu khoản (a).
(c) Đào tạo cần thiết được cung cấp theo phần này
nói chung có thể so sánh về nội dung, phạm vi và
phẩm chất cho các khoá học do Viện Quản Lý Khẩn
cấp của Cơ quan Quản Lý Khẩn cấp Liên bang hoặc
Phòng Đào tạo và Giáo dục Quốc gia hoặc cả hai.
884. Sức khoẻ tâm thần.
(a) Mỗi nhân viên xe cứu thương khẩn cấp sẽ nhận
được giáo dục sức khỏe tâm thần và an sinh do hãng
trả tiền trong vòng 30 ngày sau khi được thuê và sẽ
nhận được giáo dục sức khỏe tâm thần và an sinh
mỗi năm sau đó. Giáo dục sức khỏe tâm thần và an
sinh sẽ thông báo cho nhân viên xe cứu thương khẩn
cấp về các trị liệu sức khỏe tâm thần và các dịch vụ
hỗ trợ có sẵn và cung cấp thông tin chung về các
bệnh tâm thần thông thường.
(b) Mỗi nhân viên xe cấp cứu khẩn cấp đều được
hưởng các dịch vụ sức khỏe tâm thần do hãng chi trả
thông qua chương trình trợ giúp nhân viên (EAP).
Mức bảo hiểm EAP sẽ cung cấp tối đa 10 lần trị liệu
sức khỏe tâm thần cho mỗi vấn đề, cho mỗi năm.
(c) Mọi nhân viên xe cứu thương khẩn cấp đủ điều
kiện hoặc đủ điều kiện nhận bảo hiểm sức khỏe do
hãng cung cấp đều có quyền truy cập vào các
chương trình bảo hiểm sức khỏe cung cấp các dịch
vụ điều trị sức khỏe tâm thần lâu dài.
(d) Vì mục đích của mục này, "vấn đề" có nghĩa là
các tình trạng sức khỏe tâm thần như căng thẳng,
trầm cảm, đau buồn, mất mát, chật vật trong quan
hệ, lạm dụng thuốc, thử thách nuôi dạy con cái và
các tình trạng sức khỏe tâm thần khác như được mô
tả trong EAP.
885.

Bữa ăn và Thời gian Nghỉ ngơi.

(a) Tất cả nhân viên xe cứu thương khẩn cấp theo
đây được hưởng chế độ ăn uống và nghỉ ngơi theo
quy định của Ủy Ban Phúc lợi Công nghiệp.

11

(b) Nhân viên xe cứu thương khẩn cấp sẽ được trả
lương theo mức lương hàng giờ thường lệ của họ
trong thời gian ăn uống và nghỉ ngơi.
886.

Thời điểm Bữa ăn cho Nhân viên.
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(a) (1) Hãng cung cấp xe cứu thương khẩn cấp
không được yêu cầu nhân viên cấp cứu phải dùng một
bữa ăn trong giờ đầu tiên hoặc giờ cuối cùng của ca
làm việc và phải cho nhân viên cấp cứu nhiều bữa ăn
trong ca làm việc cách nhau ít nhất hai tiếng đồng hồ.
(2) Hãng cung cấp xe cứu thương khẩn cấp sẽ quản lý
nhân sự ở mức đủ để cung cấp thời gian không hoạt
động trong ca làm việc cho nhân viên cứu thương
khẩn cấp để đáp ứng các yêu cầu của tiểu khoản này.
(b) Bất kỳ khoảng thời gian bữa ăn nào không tuân
theo đoạn (1) của tiểu khoản (a) sẽ không được tính
vào thời gian bữa ăn mà một nhân viên có quyền
hưởng trong ca làm việc của mình.
887. Truyền thông để bảo vệ Sức Khỏe công cộng
và An Toàn.
Mặc dù có bất kỳ điều khoản luật nào trái ngược:
(a) Để bảo vệ sức khỏe công cộng và an toàn tối đa,
nhân viên xe cứu thương khẩn cấp vẫn có thể tiếp
cận được bằng thiết bị liên lạc di động trong suốt
mỗi ca làm việc.
(b) Nếu một nhân viên xe cứu thương khẩn cấp được
liên lạc trong bữa ăn hoặc thời gian nghỉ ngơi, thì bữa
ăn hoặc thời gian nghỉ ngơi cụ thể đó sẽ không được
tính vào bữa ăn và thời gian nghỉ mà nhân viên có
quyền hưởng trong ca làm việc của mình.
(c) Nếu một nhân viên xe cứu thương khẩn cấp không
được liên lạc trong bữa ăn hoặc thời gian nghỉ ngơi,
thì bữa ăn hoặc thời gian nghỉ ngơi cụ thể đó sẽ được
tính vào bữa ăn và thời gian nghỉ mà nhân viên có
quyền hưởng trong ca làm việc của mình.
888.

Định Nghĩa.

Như được sử dụng trong chương này, tất cả các định
nghĩa sau đây được áp dụng:
(a) "Nhân viên xe cứu thương khẩn cấp" là người
đáp ứng cả hai nhu cầu như sau:

11

(1) Là nhân viên y tế cấp cứu (EMT), nhân viên tổng
đài, trợ tá cứu thương, hoặc nhân viên chuyên chở xe
cứu thương có giấy phép hoặc được chứng nhận khác,
đóng góp vào việc dịch vụ chuyên chở xe cứu thương.
(2) Được tuyển dụng bởi một nhà cung cấp xe cứu
thương khẩn cấp.
(b) "Nhà cung cấp xe cứu thương khẩn cấp" có
nghĩa là hãng cung cấp dịch vụ xe cứu thương,
nhưng không bao gồm tiểu bang, hoặc bất kỳ phân
khu chính trị nào, với tư cách là hãng tuyển dụng
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trực tiếp của người đáp ứng chi tiết mô tả trong
đoạn (1) của tiểu khoản (a).
(c) "Được liên lạc" có nghĩa là nhận được một tin
nhắn hoặc chỉ thị trên một thiết bị liên lạc di động
mà cần phải đáp ứng. Một yêu cầu đơn giản để
mang theo là một thiết bị liên lạc di động và vẫn có
thể tiếp cận không cấu thành là "được liên lạc".
(d) "Thiết bị liên lạc di động" có nghĩa là một máy
nhắn tin, máy phát thanh, trạm đài cảnh báo, hệ
thống liên lạc công cộng, điện thoại di động, hoặc
phương thức liên lạc khác.
(e) “Ca làm việc” nghĩa là giờ làm việc được chỉ định
bởi một nhân viên xe cấp cứu, với thời gian bắt đầu
và thời gian nghỉ được chỉ định, bao gồm bất kỳ thời
gian nào cho các bữa ăn hoặc nghỉ ngơi.
889. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác của
pháp luật trái ngược, các Mục 887 và 888 đều tuyên
bố, và không thay đổi hoặc tu chính, luật hiện hành
của California và sẽ áp dụng cho bất kỳ và tất cả các
hành động đang chờ xử lý hoặc bắt đầu sau ngày 25
Tháng Mười, 2017, gán cho vi phạm Mục 11090 của
Tiêu đề 8 của Bộ Luật Điều Lệ California (Ủy Ban
Phúc Lợi Công Nghiệp (IWC) Lệnh số 9-2001) hoặc
bất kỳ luật, quy định, hay lệnh IWC nào đưọc tu
chính, kế nhiệm, hoặc thay thế.
Điều 5.

Tu Chính

890. Cơ Quan Lập Pháp có thể tu chính chương này
theo một đạo luật được thông qua trong mỗi viện
của Cơ Quan Lập Pháp bằng cách bỏ phiếu điểm
danh được ghi vào sổ, bốn phần năm số thành viên
đồng ý, miễn là đạo luật đó phù hợp với, và nâng
cao các mục đích của, chương này. Không có dự luật
nào tu chính chương này có thể được thông qua
hoặc trở thành đạo luật trừ khi dự luật đã được in và
phân phát cho các Thành viên của Cơ Quan Lập
Pháp và được xuất bản trên Internet, dưới hình thức
cuối cùng, trong ít nhất 12 ngày làm việc trước được
Cơ Quan Lập Pháp thông qua.
MỤC 2.

Diễn Giải Tự Do.

Đạo luật này sẽ được diễn giải một cách tự do để
thực hiện các mục đích của nó.
MỤC 3.

Các Dự Luật Mâu Thuẫn.

(a) Trong trường hợp dự luật tiên khởi và dự luật
tiên khởi khác hay các dự luật liên quan đến điều
kiện làm việc của nhân viên xe cứu thương khẩn
cấp sẽ xuất hiện trên cùng một lá phiếu bầu cử
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toàn tiểu bang, mà dự luật tiên khởi kia hay các
dự luật kia sẽ được coi là mâu thuẫn với dự luật
này. Trong trường hợp dự luật tiên khởi này nhận
được số phiếu khẳng định lớn hơn, các điều khoản
của dự luật này sẽ được coi là thắng toàn bộ, và
các điều khoản của dự luật tiên khởi khác hay các
dự luật khác sẽ không có giá trị và mất hiệu lực.
(b) Nếu dự luật tiên khởi này được chấp thuận
bởi cử tri nhưng được thay thế toàn bộ hoặc một
phần bằng bất kỳ dự luật tiên khởi mâu thuẫn
nào khác được cử tri phê duyệt trong cùng một
cuộc bầu cử, và dự luật tiên khởi mâu thuẫn đó
sau đó bị vô hiệu, dự luật này sẽ tự thực hiện và
có đầy đủ hiệu lực.
MỤC. 4.

Khả Năng Tách Rời.

Các điều khoản của điều luật này có thể tách rời.
Nếu bất kỳ phần nào, mục, tiểu khoản, đoạn,
mệnh đề, câu, cụm từ, từ hoặc ứng dụng của đạo
luật này là vì bất kỳ lý do nào bị coi là không hợp
lệ theo quyết định của bất kỳ tòa án có thẩm
quyền nào thì quyết định đó sẽ không ảnh hưởng
đến hiệu lực của phần còn lại của đạo luật này.
Người dân của Tiểu Bang California theo đây
tuyên bố rằng họ đã chấp nhận đạo luật này và
mỗi và mọi phần, mục, tiểu khoản, đoạn, mệnh
đề, câu, cụm từ, từ và ứng dụng không bị tuyên
bố là bất hợp lệ hoặc vi hiến mà không liên quan
đến bất kỳ phần nào của đạo luật này hoặc ứng
dụng sau đó sẽ bị tuyên bố là bất hợp lệ.
MỤC. 5.

Bảo Vệ Pháp Lý.

Nếu đạo luật này được chấp thuận bởi cử tri của
Tiểu Bang California và sau đó chịu một thách
thức pháp lý cáo buộc vi phạm luật tiểu bang
hoặc liên bang, và cả Thống Đốc và Tổng Chưởng
Lý đều từ chối bảo vệ đạo luật này, thì các hành
động sau sẽ được thực hiện:
(a) Mặc dù có bất kỳ điều gì trái ngược với nội
dung trong Chương 6 (bắt đầu từ Mục 12500) của
Phần 2 Khoản 3 của Tiêu Đề 2 của Bộ Luật Chính
Quyền hoặc bất kỳ luật nào khác, Tổng Chưởng Lý
sẽ chỉ định luật sư cố vấn độc lập để bảo vệ trung
thực và mạnh mẽ đạo luật này thay mặt cho Tiểu
Bang California.
(b) Trước khi bổ nhiệm hoặc sau đó thay thế luật
sư cố vấn độc lập, Tổng Chưởng Lý sẽ thực hiện
thẩm định nghiêm túc để xác định trình độ của
luật sư cố vấn độc lập và được xác nhận bằng văn
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bản từ luật sư cố vấn độc lập rằng luật sư cố vấn
độc lập sẽ bảo vệ trung thành và mạnh mẽ đạo
luật này. Văn bản xác nhận sẽ được công bố công
khai khi có yêu cầu.
(c) Việc phân bổ liên tục theo đây được thực hiện
từ Ngân Quỹ Chung cho Kiểm Soát Viên, không
tính đến các năm tài chính, với số tiền cần thiết
để trang trải chi phí duy trì luật sư cố vấn độc lập
để bảo vệ trung thực và mạnh mẽ đạo luật này
thay mặt cho Tiểu Bang California.

DỰ LUẬT 12

Dự luật tiên khởi này được đệ trình lên người dân
chiếu theo các điều khoản của Mục 8 Điều II của
Hiến Pháp California.
Dự Luật tiên khởi này tu chính và bổ sung các
mục vào Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn; do đó, các
điều khoản hiện tại được đề xuất để bỏ sẽ được
in theo loại gạch bỏ và điều khoản mới được đề
nghị sẽ được bổ sung và in bằng chữ nghiêng để
cho biết đây là điều khoản mới.
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Người dân Tiểu Bang California ban hành luật
như sau:
MỤC 1. Đạo luật này sẽ được biết, và có thể
được trích dẫn, như là Đạo Luật Phòng Chống Tàn
Ác đối với Động Vật Nông Trại.
MỤC. 2. Mục đích của đạo luật này là để ngăn
chặn sự tàn ác đối với động vật bằng cách loại bỏ
các phương pháp cực đoan của động vật nuôi, đe
dọa sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng
California, và tăng nguy cơ bệnh tật do thực
phẩm gây ra và tác động tiêu cực về tài chính đối
với Tiểu Bang California.
MỤC. 3. Mục 25990 của Bộ Luật Y Tế và An Toàn
được tu chính như sau:
25990. LỆNH CẤM. Ngoài các quy định khác của
pháp luật hiện hành,:

11

(a) một cá nhân Chủ trang trại hoặc nhà điều hành
trong tiểu bang sẽ không cột hay giam cầm cố ý
gây ra bất kỳ động vật nào, bị giam một cách tàn
nhẫn. trên một trang trại, cho tất cả hoặc bất kỳ
ngày nào, theo cách ngăn chặn động vật từ:

12

(a) Nằm xuống, đứng lên, và hoàn toàn duỗi
thẳng chân cẳng; và
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(b) Quay vòng tự do.
(b) Chủ doanh nghiệp hoặc nhà điều hành không cố
tình tham gia vào việc bán trong tiểu bang với bất kỳ
trạng thái nào sau đây:
(1) Thịt bê nguyên con mà chủ doanh nghiệp hoặc
người điều hành phải biết hoặc nên biết nếu thịt của
một động vật được bảo vệ có bị giam một cách tàn
nhẫn hay không.
(2) Thịt heo nguyên con mà chủ doanh nghiệp hoặc
người điều hành phải biết hoặc nên biết là thịt của
một động vật được bảo vệ có bị giam một cách tàn
nhẫn, hoặc là thịt của con của một động vật được
bảo vệ, có bị giam một cách tàn nhẫn hay không.
(3) Vỏ trứng mà chủ doanh nghiệp hoặc người điều
hành biết hoặc nên biết là sản phẩm của một con vật
được bảo vệ có bị giam một cách tàn nhẫn hay không.
(4) Trứng lỏng mà chủ doanh nghiệp hoặc người
điều hành biết hoặc nên biết là sản phẩm của một
con vật được bảo vệ có bị giam một cách tàn nhẫn
hay không.
MỤC. 4. Mục 25991 của Bộ Luật Y Tế và An Toàn
được tu chính như sau:
25991. Định Nghĩa. Cho các mục đích của
chương này, các thuật ngữ sau đây có những ý
nghĩa như sau:
(a) "Heo làm giống" có nghĩa là bất kỳ đàn heo cái
nào của các loài heo giữ nhằm mục đích để làm giống
thương mại mà từ sáu tháng tuổi trở lên hoặc có thai.
(b) "Chủ doanh nghiệp hoặc người điều hành" có
nghĩa là bất kỳ người nào sở hữu hoặc kiểm soát
hoạt động của một doanh nghiệp.

12
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(2) Các hệ thống có mái dốc một phần, trong đó gà
mái có thể tiếp cận với các bệ cao bằng phẳng, dưới
đó phân rơi qua sàn đến một hố đào hoặc hộp chứa
phân bên dưới.
(3) Các hệ thống sàn một tầng tất cả các hộp chứa
phân, trong đó gà mái có giới hạn hoặc không thể
tiếp cận với các nền tảng nâng cao.
(4) Bất kỳ hệ thống nào trong tương lai tuân theo
các nhu cầu của tiểu khoản này.
(a)(d) “Bò con nuôi thành thịt bê” nghĩa là bất kỳ
bò con nào của các loài bò được lưu giữ với mục
đích sản xuất sản phẩm thực phẩm được mô tả là
thịt bê.
(e) "Bị giam một cách tàn nhẫn" có nghĩa là bất kỳ
một trong những điều sau đây:
(1) Nhốt một con vật được bảo vệ theo cách ngăn
động vật không nằm xuống, đứng lên, duỗi thẳng
chân cẳng của động vật, hoặc quay lại một cách tự do.
(2) Sau ngày 31 Tháng Mười Hai, 2019, nhốt một
con bò con nuôi thành bê ít hơn 43 feet vuông trên
sàn cho mỗi con có thể sử dụng được.
(3) Sau ngày 31 Tháng Mười Hai, 2021, nhốt một
con heo để làm giống ít hơn 24 feet vuông trên sàn
cho mỗi con có thể sử dụng được.
(4) Sau ngày 31 Tháng Mười Hai, 2019, nhốt con gà
mái đẻ trứng ít hơn 144 inch vuông trên sàn cho mỗi
con có thể sử dụng được.
(5) Sau ngày 31 Tháng Mười Hai, 2021, giam giữ
một con gà mái đẻ trứng với số lượng không gian
sàn cho mỗi con có thể sử dụng được theo yêu cầu
của Hướng dẫn Chăn nuôi của các nhà sản xuất
trứng của Hoa Kỳ năm 2017 đối với đàn đẻ trứng của
Hoa Kỳ: Hướng dẫn cho nuôi không chuồng hay một
hệ thống nhà ở không có chuồng.

(c) “Hệ thống nuôi không có chuồng” là môi trường
được kiểm soát trong nhà hoặc ngoài trời đối với gà
mái đẻ trứng, trong đó gà mái được tự do đi lang
thang không hạn chế; được cung cấp chỗ phong phú
để cho chúng có thể hiện hành vi tự nhiên, bao gồm,
ở mức tối thiểu, vùng cho gà cào bới, đậu cao, ổ đẻ
và khu vực tắm bụi; và trong đó nhân viên nông trại
có thể chăm sóc trong khi đứng trong sàn đang nuôi
của gà mái. Các hệ thống nhà ở không có chuồng
bao gồm, trong phạm vi tuân theo các nhu cầu của
tiểu khoản này, như sau:

(b)(f) “Động vật được bảo vệ” nghĩa là bất cứ con
heo nào khi mang thai, bò con nuôi thành bê, heo
làm giống, hoặc gà mái đẻ trứng mà được giữ
trên nông trại.

(1) Các chuồng đa cấp, trong đó gà mái có quyền
tiếp cận vào nhiều tầng nâng cao cung cấp cho gà
mái với sàn có thể sử dụng cả trên đầu và bên dưới
của sàn.

(d)(h) “Rào lại” có nghĩa là bất cứ chuồng, thùng,
hoặc thứ khác một cấu trúc (bao gồm những gì
được mô tả là “thùng để đẻ” cho heo; “thùng bê”
cho bò con; hay “thùng để gà đẻ” cho gà mái đẻ
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(c)(g) "Gà đẻ trứng" có nghĩa là gà mái thuần
hóa, gà tây, vịt, ngỗng, hay gà-sao gà sao giữ cho
các mục đích để sản xuất trứng.
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trứng) sử dụng để hạn chế động vật hay các động
vật khác.
(e)(i) “Nông trại” là đất đai, công trình xây dựng,
công trình hỗ trợ và các trang thiết bị khác được sử
dụng toàn bộ hoặc từng phần để sản xuất thương
mại động vật, sản phẩm động vật dùng làm thực
phẩm hoặc chất xơ; và không bao gồm thị trường
động vật sống., các cơ sở kiểm tra bắt buộc được
cung cấp theo Đạo Luật Kiểm Tra Thịt Liên Bang (21
Bộ Luật Hoa Kỳ Mục 601 và tiếp theo). hoặc các nhà
máy chính thức mà tại đó việc kiểm tra bắt buộc được
duy trì theo Đạo Luật Kiểm Tra Sản Phẩm Trứng liên
bang (21 Bộ Luật Hoa Kỳ Mục 1031 và tiếp theo).
(j) "Chủ sở hữu hoặc nhà điều hành trang trại" có
nghĩa là bất kỳ người nào sở hữu hoặc kiểm soát
hoạt động của một trang trại.
(f)(k) “Hoàn toàn mở rộng chân cẳng của động
vật” có nghĩa là mở rộng hoàn toàn tất cả các
chân cẳng mà không cần chạm vào cạnh của
chuồng, gồm có, trong trường hợp của gà mái đẻ
trứng, dang ra hoàn toàn cả hai cánh mà không
cần chạm vào cạnh của chuồng hoặc một gà mái
đẻ trứng khác hay một thú khác.
(l) "Trứng lỏng" có nghĩa là trứng của một con gà đẻ
trứng bị vỡ từ vỏ, dành cho thức ăn của con người,
với lòng đỏ và lòng trắng theo tỷ lệ tự nhiên của
chúng, hoặc với lòng đỏ và lòng trắng được tách ra,
trộn lẫn hoặc hỗn hợp và đã lọc. Trứng lỏng không
bao gồm các sản phẩm thực phẩm kết hợp, bao gồm
hỗn hợp pancake, hỗn hợp bánh, bánh quy, pizza,
bột cookie, kem hoặc các sản phẩm thực phẩm chế
biến hoặc chế biến tương tự, bao gồm trứng lỏng,
đường, muối, nước, gia vị, tô màu, hương liệu, chất
bảo quản, chất ổn định và các phụ gia thực phẩm
tương tự.
(g)(m) "Người" có nghĩa là bất kỳ cá nhân, công
ty, đối tác, liên doanh, liên kết, công ty trách
nhiệm hữu hạn, công ty, bất động sản, tín thác,
người nhận hoặc tổ chức nào.
(h) "Heo trong khi mang thai" có nghĩa là bất kỳ
con heo mang thai nào của các loài heo được giữ
cho mục đích chính của chăn nuôi.(n) “Thịt heo”
có nghĩa là thịt, như được định nghĩa trong Mục 900
của Tiêu đề 3 của Bộ Luật Điều Lệ California vào
Tháng Tám 2017, của một con heo của các loài heo,
được dùng để làm thực phẩm cho con người.
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(o) "Bán" có nghĩa là bán hàng thương mại của một
doanh nghiệp bán bất kỳ mặt hàng nào được chương
này đề cập, nhưng không bao gồm bất kỳ việc bán
hàng nào được thực hiện theo Đạo Luật Kiểm Tra Thịt
Liên Bang (21 Bộ Luật Hoa Kỳ Mục 601 và tiếp theo),
hoặc bất kỳ việc bán hàng nào được thực hiện tại một
nhà máy chính thức mà việc kiểm tra bắt buộc được
duy trì theo Đạo Luật Kiểm Tra Sản Phẩm Trứng liên
bang (21 Bộ Luật Hoa Kỳ Mục 1031 và tiếp theo). Đối
với các mục đích của phần này, việc bán hàng sẽ được
coi là xảy ra tại địa điểm mà người mua sở hữu thực
tế một mục được đề cập trong Mục 25990.
(p) “Vỏ trứng” có nghĩa là toàn bộ trứng của một
con gà đẻ trứng ở dạng vỏ, được dùng để làm thực
phẩm cho con người.
(i)(q) “Xoay vòng một cách tự do” có nghĩa là
quay một vòng tròn hoàn chỉnh mà không có bất
kỳ trở ngại nào, bao gồm có dây buộc, và không
chạm vào cạnh của chuồng hoặc các thú khác.
(r) “Chưa nấu” có nghĩa là cần nấu trước khi ăn.
(s) "Sàn có thể sử dụng" nghĩa là tổng số foot vuông
của sàn được cung cấp cho mỗi động vật được bảo
vệ, được tính bằng cách chia tổng số cảnh vuông của
sàn được cung cấp cho các động vật trong một
chuồng bởi số lượng động vật trong chuồng đó.
Trong trường hợp gà mái đẻ trứng, sàn có thể sử
dụng phải bao gồm cả không gian mặt đất và các
nền bằng phẳng trên cao mà gà mái có thể ngủ,
nhưng không được bao gồm sào hoặc đường dốc.
(t) “Thịt bê” có nghĩa là thịt, như được định nghĩa
trong Mục 900 của Tiêu Đề 3 của Bộ Luật Điều Lệ
California vào Tháng Tám 2017, của một con bê được
nuôi để lấy bê dùng để làm thực phẩm cho người.
(u) "Thịt heo nguyên con" có nghĩa là thịt heo chưa
cắt, bao gồm thịt xông khói, giăm bông, sườn heo,
sườn, xương sườn, thăn, chân, thịt nướng, thịt
nướng, thịt bò, thăn, hoặc thịt băm, bao gồm thịt
heo, ngoại trừ gia vị, chất đóng rắn, màu, hương
liệu, chất bảo quản và các chất phụ gia thịt tương tự.
Thịt heo nguyên con không bao gồm các sản phẩm
thực phẩm kết hợp, bao gồm súp, bánh mì, pizza,
hotdogs hoặc các sản phẩm thực phẩm chế biến
hoặc chế biến tương tự, bao gồm thịt heo, gia vị,
chất bảo dưỡng, màu, hương liệu, chất bảo quản và
thịt tương tự chất phụ gia.
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(v) "Thịt bê nguyên con" có nghĩa là bất kỳ món thịt
chưa nấu nào, bao gồm sườn bê, sườn, xương sườn,
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thăn, đùi, chân, thịt nướng, ức, bít tết, thăn, hoặc
thịt băm, bao gồm thịt bê, ngoại trừ gia vị, chất
đóng rắn, tô màu, hương liệu, chất bảo quản và các
chất phụ gia thịt tương tự. Thịt bê nguyên con không
bao gồm các sản phẩm thực phẩm kết hợp, bao gồm
súp, bánh mì, pizza, hotdogs hoặc các sản phẩm
thực phẩm chế biến hoặc chế biến tương tự, bao
gồm nhiều thịt, gia vị, chất bảo dưỡng, màu, hương
liệu, chất bảo quản và thịt tương tự chất phụ gia.
MỤC. 5. Mục 25992 của Bộ Luật Y Tế và An Toàn
được tu chính như sau:
25992. NGOẠI
áp dụng:

LỆ. Chương

này

sẽ

không

(a) Trong khoa học hoặc nông nghiệp y học
nghiên cứu.
(b) Trong quá trình kiểm tra, xét nghiệm, điều trị
cá nhân, hoặc hoạt động cho mục đích thú y.
(c) Trong quá trình vận chuyển.
(d) Trong các cuộc triển lãm rodeo, triển lãm hội
chợ cấp tiểu bang hoặc hạt, chương trình 4-H và
các triển lãm tương tự.
(e) Trong quá trình giết mổ động vật được bảo vệ
theo các điều khoản của Chương 6 (bắt đầu từ
Mục 19501) Phần 3 Khoản 9 của Bộ Luật Thực
Phẩm và Nông Nghiệp, liên quan đến các phương
pháp giết mổ nhân đạo và các luật và quy định
hiện hành khác.
(f) Để làm giống heo trong thời gian bảy ngày
năm ngày thời gian trước khi làm giống ngày dự
định cho heo sẽ đẻ, và bất cứ ngày nào heo giống
sẽ cho heo con bú.
(g) Trong thời gian tạm thời cho mục đích động vật
lấy giống không được quá sáu giờ trong bất kỳ
khoảng thời gian 24 giờ nào, và không quá
24 tiếng đồng hồ tổng cộng trong bất cứ thời hạn
30 ngày.
MỤC. 6. Mục 25993 của Bộ Luật Y Tế và An Toàn
được tu chính như sau:
25993. THI HÀNH lUẬT. (a) Bộ Thực Phẩm và
Nông Nghiệp và Bộ Y tế Công Cộng Tiểu Bang cùng
ban hành các quy tắc và quy định để thực hiện đạo
luật này trước ngày 1 tháng Chín, năm 2019.

12
90 | Nội Dung Các Dự Luật

(b) Bất kỳ cá nhân nào vi phạm bất kỳ điều khoản
nào của chương này đều bị buộc một khinh tội,
và khi bị kết tội thì sẽ bị phạt bằng tiền phạt
không vượt quá một ngàn mỹ kim ($1,000) hoặc
bằng tù trong nhà tù quận trong thời gian không
quá 180 ngày hoặc bằng cả phạt tiền và phạt tù.
Ngoài ra, vi phạm tiểu khoản (b) của Mục 25990 gây
ra cạnh tranh không lành mạnh, như được định
nghĩa trong Mục 17200 của Bộ Luật Kinh Doanh và
Nghề Nghiệp, và có thể bị trừng phạt theo quy định
tại Chương 5 (bắt đầu từ Mục 17200) Phần 2 của
Khoản 7 của Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp.
(c) Các quy định của chương này liên quan đến
việc giam một cách tàn nhẫn động vật được bảo
vệ và bán sản phẩm sẽ thay thế bất kỳ quy định
mâu thuẫn nào, bao gồm các quy định mâu thuẫn
trong Chương 6 (bắt đầu từ Mục 40601) của
Tiểu khoản 6 Khoản 2 của Tiêu đề 22 của Bộ Luật
Điều Lệ California.
MỤC. 7. Mục 25993.1 được bổ sung cho Bộ
Luật Y Tế và An Toàn, như sau:
25993.1. Sẽ là một lời biện hộ trước bất kỳ vụ kiện
nào để thực thi tiểu khoản (b) của Mục 25990 rằng
chủ doanh nghiệp hoặc nhà điều hành dựa vào lòng
thành tín khi có xác nhận bằng văn bản của nhà
cung cấp rằng toàn bộ thịt bê, thịt heo, trứng vỏ
hoặc trứng lỏng vấn đề không được bắt nguồn từ
một động vật được bảo vệ, bị giam một cách tàn
nhẫn, hoặc từ con cái ngay lập tức của một con heo
giống đã bị giam một cách tàn nhẫn.
MỤC. 8. Đạo luật này sẽ chỉ được sửa đổi bằng
một đạo luật đã được phê chuẩn bởi một cuộc bỏ
phiếu bốn phần năm số thành viên của cả hai
viện của Cơ Quan Lập Pháp. Bất kỳ sửa đổi nào
của đạo luật này sẽ phù hợp với và nâng cao các
mục đích của đạo luật này.
MỤC. 9. Nếu bất kỳ điều khoản nào của đạo
luật này, hoặc ứng dụng theo đó đối với bất kỳ cá
nhân hoặc hoàn cảnh nào, bị xem là bất hợp lệ
hoặc vi hiến, thì sự bất hợp lệ hoặc vi hiến đó sẽ
không ảnh hưởng đến các điều khoản hoặc ứng
dụng khác của đạo luật này, và cho mục đích
này thì các điều khoản của đạo luật này có thể
tách rời.

Kiểm Tra Tình Trạng Cử Tri của Quý Vị Trực Tuyến
Truy cập trang My Voter Status (Tình Trạng Cử Tri của Tôi) của Tổng
Thư Ký Tiểu Bang tại VoterStatus.sos.ca.gov, nơi mà quý vị có thể
kiểm tra tình trạng cử tri của quý vị, tìm nơi bỏ phiếu của quý vị hoặc
một trung tâm bỏ phiếu, và nhiều hơn nữa.
Sử dụng My Voter Status để:
•
•
•
•
•
•
•
•

Xem liệu quý vị đã ghi danh bỏ phiếu hay chưa và nếu có, thì tại quận nào
Kiểm tra đảng chính trị ưu tiên của quý vị
Tìm nơi bỏ phiếu của quý vị
Tìm trung tâm bỏ phiếu (đối với cử tri sinh sống tại các quận Madera, Napa, Nevada, Sacramento và San Mateo)
Tìm các cuộc bầu cử sắp diễn ra tại khu vực của quý vị
Nhận Hướng Dẫn Cử Tri của tiểu bang (Voter Information Guide, VIG) qua email trước mỗi cuộc bầu cử toàn
tiểu bang
Tìm thông tin liên lạc của văn phòng bầu cử cấp quận của quý vị
Kiểm tra tình trạng lá phiếu bầu bằng thư hoặc lá phiếu tạm thời của quý vị

Thông Tin về Ngày Bầu Cử
Phòng phiếu và trung tâm bỏ phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào thứ Ba, ngày 6 tháng Mười Một. Nếu quý
vị xếp hàng trước 8 giờ tối, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu. Tìm nơi bỏ phiếu của quý vị hay một trung tâm bỏ phiếu:
Kiểm tra tập Hướng Dẫn Cử Tri của quận mà viên chức bầu cử quận của quý vị đã gửi qua đường bưu
điện cho quý vị
Hãy gọi (800) 339-8163
Trực tuyến tại www.sos.ca.gov/elections/polling-place hoặc VoterStatus.sos.ca.gov
Nhắn tin Vote cho GOVOTE (468683)
Tải xuống ứng dụng di động “Vote California” (hiện có trong cửa hàng iOS hoặc Android)

Những Nhà Đóng Góp Hàng Đầu cho Các Ứng Cử Viên Toàn Tiểu
Bang và Các Dự Luật Lá Phiếu

Khi một ủy ban (một người hoặc một nhóm người mà nhận được hoặc chi tiêu tiền vì mục đích gây ảnh hưởng để cử tri
ủng hộ hay phản đối các ứng cử viên hay dự luật lá phiếu) ủng hộ hay phản đối một dự luật lá phiếu hay ứng cử viên và
thu ít nhất $1 triệu, ủy ban này phải báo cáo 10 nhà đóng góp hàng đầu cho Ban Thực Hành Chính
Trị Công Bằng (Fair Political Practices Commission, FPPC) California. Ủy ban này phải cập nhật danh
HÀNG ĐẦU
sách 10 nhà đóng góp hàng đầu khi có bất kỳ thay đổi nào.
Những danh sách này hiện có trên trang mạng của FPPC tại
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html
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Nếu quý vị đã ghi danh bỏ phiếu, quý vị không cần phải ghi danh lại trừ khi quý vị đổi tên, địa chỉ nhà, địa
chỉ nhận thư hoặc nếu quý vị muốn đổi hoặc chọn đảng chính trị.
Quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu trực tuyến tại RegisterToVote.ca.gov, hoặc gọi Đường Dây Nóng miễn phí
dành cho Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại (800) 339–8163 để nhận mẫu ghi danh được gửi qua đường
bưu điện cho quý vị.
Mẫu ghi danh cử tri có thể được lấy tại hầu hết các bưu điện, thư viện và văn phòng chính phủ của thành
phố và quận, văn phòng bầu cử của quận, và văn phòng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California.

Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện

Quý vị có quên ghi danh không? Không vấn đề gì! Quý vị có biết rằng trong thời hạn 14 ngày trước Ngày Bầu
Cử, cho đến và kể cả Ngày Bầu Cử, quý vị có thể đến văn phòng của viên chức bầu cử quận của quý vị hoặc
một trung tâm bỏ phiếu để ghi danh bỏ phiếu có điều kiện và bỏ phiếu không? Quy trình này được gọi là
Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện (Conditional Voter Registration, CVR). Dưới đây là cách thực hiện:
1. Đến văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc một trung tâm bỏ phiếu—có thể tìm thấy danh sách đầy đủ
về thông tin liên hệ của quận ở đây: http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/
2. Hoàn tất phiếu ghi danh cử tri hoặc ghi danh trực tuyến tại RegisterToVote.ca.gov
3. Chọn lá phiếu tạm thời CVR tại văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc trung tâm bỏ phiếu
Một khi viên chức bầu cử quận xử lý bản khai ghi danh có tuyên thệ, xác định rằng quý vị hội đủ điều kiện
ghi danh, và xác nhận thông tin của quý vị, phần ghi danh trở thành không đổi và lá phiếu tạm thời CVR của
quý vị sẽ được tính.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/conditional-voter-reg/
Hiện có các Trung Tâm Bỏ Phiếu cho cử tri sống tại các quận Madera, Napa, Nevada, Sacramento và
San Mateo. Truy cập VotersChoice.sos.ca.gov hoặc xem trang 93 để biết thêm thông tin về Đạo Luật Lựa
Chọn của Cử Tri và các trung tâm bỏ phiếu.

Thông Tin Bảo Mật Ghi Danh Cử Tri

Chương Trình Ghi Danh Cử Tri Bảo Mật An Toàn Tại Nhà: Một số cử tri phải đối mặt với các tình huống
đe dọa tính mạng (ví dụ như nạn nhân bạo hành gia đình, bị theo dõi) có thể hội đủ điều kiện với tư cách cử
tri kín. Để biết thêm thông tin, xin liên lạc chương trình An Toàn Tại Nhà của Tổng Thư Ký Tiểu Bang, số điện
thoại miễn phí tại (877) 322–5227 hoặc truy cập www.sos.ca.gov/registries/safe-home/.
Quyền Riêng Tư Về Thông Tin Cử Tri: Thông tin trong bản khai ghi danh cử tri có tuyên thệ của quý vị sẽ
được viên chức bầu cử sử dụng để gửi cho quý vị thông tin chính thức về quy trình bỏ phiếu, như địa điểm
nơi bỏ phiếu của quý vị và các vấn đề và các ứng cử viên sẽ xuất hiện trên lá phiếu. Việc sử dụng thương mại
đối với thông tin ghi danh cử tri bị pháp luật ngăn cấm và được coi là một tội tiểu hình. Thông tin cử tri có
thể được cung cấp cho ứng cử viên tranh cử, ủy ban dự luật lá phiếu hoặc cho người khác với mục đích bầu
cử, học thuật, báo chí, chính trị hay chính phủ, theo quyết định của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Số bằng lái xe và
số an sinh xã hội, hoặc chữ ký của quý vị trên phiếu ghi danh cử tri, không thể được tiết lộ vì các mục đích
này. Nếu quý vị có điều gì thắc mắc về việc sử dụng thông tin cử tri hoặc muốn trình báo trường hợp nghi
ngờ sử dụng sai thông tin này, vui lòng gọi Đường Dây Nóng dành cho Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại
(800) 339–8163.
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Tương Lai Bầu Cử tại California
Bắt đầu vào năm 2018, mọi cử tri đã ghi danh tại các quận Madera, Napa, Nevada, Sacramento và San Mateo sẽ nhận
được lá phiếu của họ qua đường bưu điện nhiều tuần trước cuộc bầu cử. Cử tri tại những quận tham gia sẽ có 3 lựa
chọn về cách bỏ phiếu:
Bỏ Phiếu bằng Thư: Quý vị có thể gửi qua bưu điện lá phiếu đã điền đầy đủ của quý vị ngay khi quý vị nhận được nó.
Thùng Bỏ Phiếu: Quý vị có thể mang lá phiếu đã điền đầy đủ của mình đến bỏ vào bất cứ thùng bỏ phiếu nào ngay
khi quý vị nhận được nó. Không phải trả bưu phí tại các thùng bỏ phiếu.
Trung Tâm Bỏ Phiếu: Trung Tâm Bỏ Phiếu sẽ thay thế những nơi bỏ phiếu. Quý vị có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất cứ
trung tâm bỏ phiếu nào ở quận của quý vị. Các Trung Tâm Bỏ Phiếu sẽ mở cửa trong tối thiểu 11 ngày, cho đến và kể
cả Ngày Bầu Cử.
Tại mọi trung tâm bỏ phiếu, quý vị có thể:
•

Bỏ phiếu trực tiếp

•

Ghi danh bỏ phiếu hay cập nhật phần ghi danh của mình

•

Mang đến giao lá phiếu đã điền đầy đủ của quý vị

•

Lấy lá phiếu thay thế

•

Bỏ phiếu bằng cách sử dụng một máy bỏ phiếu có thể tiếp cận

•

Nhận sự trợ giúp và các tài liệu bầu cử bằng nhiều ngôn ngữ

Tại sao lại Thay Đổi?

Đạo Luật về Lựa Chọn của Cử Tri California đã trở thành luật vào năm 2016 để làm cho việc bỏ phiếu thuận tiện và dễ
tiếp cận hơn. Quý vị có thể chọn cách thức, thời điểm hay địa điểm bỏ phiếu.

Khi nào tôi bỏ phiếu?

Quý vị sẽ nhận được lá phiếu của mình qua đường bưu điện nhiều tuần trước cuộc bầu cử. Sau khi điền đầy đủ vào
lá phiếu của mình, quý vị có thể gửi nó lại qua đường bưu điện hay tại bất cứ thùng bỏ phiếu hay trung tâm bỏ phiếu
nào của quận. Các trung tâm bỏ phiếu sẽ mở cửa để bỏ phiếu trực tiếp trong 11 ngày, cho đến và kể cả Ngày Bầu Cử.

Tôi có thể tìm một thùng bỏ phiếu hay trung tâm bỏ phiếu ở đâu?
VotersChoice.sos.ca.gov

Nếu tôi không nhận được lá phiếu của mình thì sao?

Hãy đến bất cứ trung tâm bỏ phiếu nào tại quận của quý vị hay gọi cho viên chức bầu cử quận quý vị để yêu cầu một
lá phiếu thay thế.

Nếu tôi không thuộc một quận tham gia thì sao?
Nếu quý vị sống tại một quận mà hiện không tham gia vào Đạo Luật về Lựa Chọn của Cử Tri, quý vị sẽ tiếp tục bỏ
phiếu bằng thư hay tại một nơi bỏ phiếu. Xin liên lạc đường dây nóng miễn phí dành cho cử tri của Tổng Thư Ký Tiểu
Bang tại (800) 339–8163 để biết thêm thông tin.
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Nếu quý vị muốn bản in của nội dung:
G

THÔ

Nội dung các dự luật này cũng có trực tuyến tại
http://voterguide.sos.ca.gov.

N TRỌN

Email cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại
vigfeedback@sos.ca.gov
Xin liên lạc đường dây nóng miễn phí dành
cho cử tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại
(800) 339-8163 để biết thêm thông tin.

Hỗ Trợ Cử Tri Khuyết Tật

Kiểm tra tập Hướng Dẫn Cử Tri quận của quý vị
Tập Hướng Dẫn Cử Tri quận của quý vị sẽ:
•

Mô tả cách thức người khuyết tật có thể bầu cử riêng tư và độc lập

•

Cho thấy ký hiệu xe lăn nếu nơi bỏ phiếu của quý vị có thể dễ tiếp cận cho cử tri
khuyết tật

Hướng Dẫn Cử Tri dưới dạng âm thanh và bản in khổ chữ lớn
Những tập hướng dẫn này được cung cấp miễn phí bằng tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hin-đi, tiếng Nhật, tiếng Khmer,
tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, tiếng Thái và tiếng Việt. Để yêu cầu:
Xin gọi đường dây nóng miễn phí dành cho cử
tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại (800) 339-8163

Tải một phiên bản âm thanh MP3 tại
http://voterguide.sos.ca.gov/audio/vi

Vào trang mạng http://voterguide.sos.ca.gov

Trang Mạng Kết Quả Các Cuộc Bầu Cử Tiểu Bang
Quý vị muốn xem kết quả Cuộc Tổng Tuyển Cử vào ngày 6 tháng Mười Một, 2018 sau khi các phòng phiếu
đóng cửa lúc 8 giờ tối? Hãy vào Trang Mạng Kết Quả Các Cuộc Bầu Cử Tiểu Bang của Tổng Thư Ký Tiểu Bang
https://vote.sos.ca.gov/.
Trang mạng Kết Quả Bầu Cử được cập nhật cứ năm phút một lần vào Đêm Bầu Cử khi các quận báo cáo kết
quả cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Các viên chức bầu cử quận gửi kết quả bầu cử bán chính thức đến trang
mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang sau khi các phòng phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối và tiếp tục gửi thông tin
cập nhật ít nhất hai giờ một lần cho đến khi tất cả các lá phiếu trong Ngày Bầu Cử được đếm.
Bắt đầu từ ngày 8 tháng Mười Một đến ngày 6 tháng Mười Hai, 2018, trang mạng Kết Quả Bầu Cử sẽ cập
nhật hàng ngày chậm nhất vào lúc 5 giờ chiều khi các quận đếm số lá phiếu còn lại.
Kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được đăng tải chậm nhất vào ngày 14 tháng Mười Hai, 2018, tại
www.sos.ca.gov/elections/
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NHỮNG NGÀY CẦN NHỚ!

HÃY NHỚ BẦU CỬ!

Phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử!
Ngày 8 tháng Mười, 2018

THÁNG MƯỜI

Ngày đầu tiên bầu qua thư.

Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
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Ngày 22 tháng Mười, 2018

Ngày cuối cùng ghi danh bầu cử.
Quý vị có thể ghi danh và bỏ phiếu
“Có Điều Kiện” tại văn phòng bầu
cử quận của quý vị sau thời hạn
ghi danh cử tri 15 ngày.

Ngày 30 tháng Mười, 2018

Ngày cuối cùng mà viên chức bầu
cử quận sẽ chấp nhận bất kỳ đơn
xin bầu qua thư nào của cử tri.

THÁNG MƯỜI MỘT
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

					1
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Ngày 6 tháng Mười Một, 2018
Ngày Bầu Cử!
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Cuộc Tổng
Tuyển Cử
California

Thứ Ba Ngày 6 Tháng
Mười Một, 2018
Phòng Phiếu Mở Cửa Từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử!

★ ★ ★ ★ ★

NỘI DUNG CÁC DỰ LUẬT

★ ★ ★ ★ ★

Bản Chứng Thực
Tôi, Alex Padilla, Tổng Thư Ký Tiểu Bang của Tiểu Bang California,
bằng cách này xin chứng nhận rằng các dự luật được trình bày trong
tài liệu này sẽ được trình cho cử tri của Tiểu Bang California tại Cuộc
Tổng Tuyển Cử được tổ chức trên toàn Tiểu Bang vào ngày 6 tháng
Mười Một, 2018, và tập hướng dẫn này đã được soạn thảo theo đúng
pháp luật. Chứng thực bằng chữ ký của tôi và Đại Ấn của Tiểu Bang tại
Sacramento, California, ngày hôm nay, 13 tháng Tám, 2018.

Alex Padilla, Tổng Thư Ký Tiểu Bang

