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DỰ LUẬT

14 CHO PHÉP PHÁT HÀNH CÔNG KHỐ PHIẾU  
ĐỂ TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU TẾ BÀO GỐC.  
ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

★  TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 14  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 14  ★
BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 14
CHI PHÍ LỚN
Như quý vị có thể thấy khi đọc tranh luận về lá phiếu ở trên, 
những người đề nghị đang cố gắng giảm thiểu chi phí của dự luật 
tiên khởi này.
Tổng chi phí trên thực tế là $7.3 tỷ—một khoản tiền lớn trong thời 
điểm khủng hoảng kinh tế hiện nay, với tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt 
và thâm hụt ngân sách.
BỘI ƯỚC
Những người đề nghị đang đưa ra những lời hứa suông về thu 
nhập và việc làm.
San Francisco Chronicle đã xem xét những lời hứa tương tự được 
đưa ra cho các cử tri California nhiều năm trước—và đã kết luận 
rằng “vận may được dự đoán trước đã không thành hiện thực.”
Các chuyên gia độc lập và các hãng thông tấn đã đặt câu hỏi về 
hồ sơ quản lý và tính minh bạch của bộ máy hành chính tiểu bang 
mà sẽ chi hàng tỷ mỹ kim theo quy định của Dự Luật 14.

Cho đến nay, chỉ có một số trị liệu được liên bang phê chuẩn là kết 
quả từ số tiền $3 tỷ mà bộ máy hành chính tiểu bang này đã chi.
KHÔNG PHẢI LÀ GIẢI PHÁP
Nghiên cứu y khoa rất quan trọng. Tất cả chúng ta đều đồng ý 
rằng cần phải tìm ra các phương pháp chữa bệnh và điều trị các 
căn bệnh đang gây khổ sở cho quá nhiều người.
Nhưng Dự Luật 14 không phải là giải pháp.
Chính quyền liên bang và các nhà đầu tư tư nhân đang chi hàng 
tỷ mỹ kim để tìm ra các phương pháp chữa bệnh.
Người đóng thuế của Tiểu Bang California đã đóng thuế quá 
đủ rồi.
Bầu KHÔNG cho Dự Luật 14.
VINCENT FORTANASCE, M.D.
PATRICK JAMES BAGGOT, M.D.

DỰ LUẬT 14: ĐIỀU TRỊ, CHỮA BỆNH VÀ CỨU SỐNG MẠNG NGƯỜI NHỜ 
VÀO TẾ BÀO GỐC. Gần một nửa các gia đình tại California có trẻ em 
hoặc người lớn mắc bệnh trạng, những người này có thể được hưởng 
lợi từ nghiên cứu, điều trị và chữa bệnh bằng Tế Bào Gốc.
Dự Luật 14 cung cấp nguồn tài trợ liên tục để phát triển các 
phương pháp điều trị, thúc đẩy các thử nghiệm lâm sàng và đạt 
được những đột phá khoa học mới cho bệnh nhân ở California 
mắc Ung Thư, Đái Tháo Đường, Bệnh Tim, Alzheimer, Parkinson, 
HIV/AIDS, ALS, MS, Bệnh Tế Bào Hình Liềm, Bệnh Phổi, Bệnh Thận, 
Bệnh Em Bé Bong Bóng, Mù Do Tuổi Tác và Mù Do Di Truyền, Động 
Kinh, Đột Quỵ, Tâm Thần Phân Liệt, Tự Kỷ, Các Tình Trạng Sức Khỏe 
Tâm Thần và Não khác và các Bệnh Truyền Nhiễm như COVID-19.
TIẾP NỐI THÀNH CÔNG: CHO ĐẾN NAY ĐÃ CÓ 92 THỬ NGHIỆM 
LÂM SÀNG ĐƯỢC FDA PHÊ CHUẨN / 2,900 KHÁM PHÁ Y 
KHOA. Nguồn tài trợ ban đầu cho Tế Bào Gốc của California sẽ 
cạn kiệt trong năm nay, đã đem lại tiến bộ đáng kể trong việc 
phát triển các phương pháp điều trị và chữa bệnh, bao gồm 92 
thử nghiệm lâm sàng được FDA phê chuẩn đối với các bệnh mãn 
tính và chấn thương, hơn 2,900 khám phá y khoa và đã chứng 
minh những lợi ích cho bệnh nhân và nghiên cứu về bệnh mãn 
tính bao gồm: Ung Thư, Đái Tháo Đường, Bệnh Tim, Mù Lòa, HIV/
AIDS, ALS, Trẻ Em bị Suy Giảm Miễn Dịch, Bại Liệt và Bệnh Thận.
NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ CÁC BỆNH NHÂN TẠI CALIFORNIA ĐÃ 
ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG BAO GỒM: • Học sinh trung học 
bị liệt trong một tai nạn khi lặn đã phục hồi chức năng phần thân 
trên. • Người mẹ bị mù do bệnh di truyền đang dần lấy lại được 
thị lực. • Phương pháp chữa bệnh đã được tìm ra để điều trị một 
căn bệnh chết người khiến trẻ em sinh ra mà không có hệ miễn 
dịch hoạt động. • Các phương pháp điều trị đã được FDA phê 
chuẩn cho hai loại ung thư máu gây chết người. Lắng nghe từ 
nhiều bệnh nhân hơn tại www.YESon14.com/successes
ĐƯỢC ỦNG HỘ BỞI HƠN 70 TỔ CHỨC ỦNG HỘ BỆNH NHÂN. Một 
phiếu bầu CÓ cho Dự Luật 14 được ủng hộ bởi Đại Học California, 
NHỮNG NGƯỜI ĐẠT GIẢI NOBEL, những người ủng hộ bệnh nhân 
và khoa học y khoa hàng đầu và hơn 70 TỔ CHỨC ỦNG HỘ BỆNH 
NHÂN, bao gồm: Hiệp Hội Nghiên Cứu Ung Thư Hoa Kỳ • Hiệp 
Hội Đái Tháo Đường Hoa Kỳ • Hội Bệnh Bạch cầu và U Lym-phô 
• Quỹ Nghiên Cứu Bệnh Đái Tháo Đường ở Thanh Thiếu Niên 
• The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research • ALS 
Association, Golden West Chapter • CURE—Citizens United for 
Research in Epilepsy • One Mind • Immune Deficiency Foundation 
• Women’s Alzheimer’s Movement • Alzheimer’s Los Angeles 
• Christopher & Dana Reeve Foundation for Paralysis • Cystic 
Fibrosis Research, Inc. • Arthritis Foundation • Sickle Cell Disease 

Foundation of California • Foundation for Fighting Blindness • San 
Francisco AIDS Foundation
“Dự Luật 14 tiếp nối sự tiến bộ của California cho đến nay, giúp 
thúc đẩy các đột phá trong y khoa từ các phòng thí nghiệm và 
đưa chúng vào thử nghiệm lâm sàng, tại đó những đột phá này 
có thể giúp cải thiện sức khỏe và cứu sống bệnh nhân.”—Bác sĩ 
Adriana Padilla, Fresno
TĂNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VÀ KHẢ NĂNG CHI TRẢ CỦA BỆNH 
NHÂN. Phân bổ các chuyên gia trong “Nhóm Làm Việc Vì Khả 
Năng Tiếp Cận và Khả Năng Chi trả Điều Trị và Chữa Bệnh” để mở 
rộng đáng kể khả năng tiếp cận các thử nghiệm lâm sàng và liệu 
pháp mới, giúp các phương pháp điều trị và chữa bệnh có chi phí 
hợp lý hơn cho người dân California, đồng thời cung cấp hỗ trợ 
tài chính cho bệnh nhân, gia đình và người chăm sóc của họ.
KÍCH THÍCH PHỤC HỒI KINH TẾ VÀ VIỆC LÀM. Các khoản thu 
nhập, hoạt động kinh tế và việc làm mới được tạo ra từ nguồn 
tài trợ này sẽ đóng góp cho sự phục hồi kinh tế của California. Sẽ 
không có khoản thanh toán công khố phiếu nào của Tiểu Bang 
được thực hiện trong suốt 5 năm đầu; và việc hỗ trợ chương trình 
Tế Bào Gốc của California sẽ chỉ tốn của Tiểu Bang trung bình dưới 
$5 mỗi người hàng năm.
ĐẢM BẢO TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ TÍNH MINH BẠCH 
NGHIÊM NGẶT. Kiểm Soát Viên của California chủ trì Ủy Ban 
Giám Sát Trách Nhiệm Giải Trình Tài Chính của Công Dân mà sẽ 
đánh giá việc kiểm toán độc lập, tài chính và hiệu quả hoạt động 
của Viện tài trợ. Viện tuân thủ Đạo Luật Họp Công Khai, Đạo Luật 
Hồ Sơ Công Khai và Đạo Luật Cải Tổ Chính Trị của California.
Các bệnh mãn tính, tình trạng và chấn thương đang khiến tuổi thọ 
người dân giảm đi và khiến người dân California phải trả hàng tỷ mỹ 
kim cho chi phí chăm sóc sức khỏe. Chúng ta phải tiếp tục đầu tư, 
phát triển các phương pháp điều trị Tế Bào Gốc để cải thiện sức khỏe 
và giảm bớt đau đớn cho hàng triệu người dân California.
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 14. DỰ LUẬT CÓ THỂ CỨU SỐNG QUÝ VỊ 
HOẶC NGƯỜI QUÝ VỊ YÊU MẾN. www.YESon14.com
ANTONI RIBAS, M.D., Ph.D., Chủ Tịch
Hiệp Hội Nghiên Cứu Ung Thư Hoa Kỳ
CYNTHIA E. MUÑOZ, Ph.D., MPH, Chủ Tịch
Hiệp Hội Đái Tháo Đường Hoa Kỳ-Los Angeles
ROBERT A. HARRINGTON, M.D., Chủ Tịch
Khoa Y, Đại Học Stanford 
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DỰ LUẬT

14
★  TRANH LUẬN PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT 14  ★

★  BÁC BỎ TRANH LUẬN PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT 14  ★
Các nhà nghiên cứu y khoa đạt Giải Nobel, các bác sĩ và 
70 tổ chức ủng hộ bệnh nhân đã nghiên cứu Dự Luật 14 và kêu 
gọi PHIẾU BẦU CÓ.
 • Nghiên Cứu Tế Bào Gốc là một lĩnh vực quan trọng trong tiến 

bộ y học đang tìm kiếm những đột phá về trị liệu và phương pháp 
chữa bệnh cho những căn bệnh nan y và chấn thương hiện nay.
 • Viện Sức Khỏe Quốc Gia (NIH) Hoa Kỳ đã hợp tác với Viện Tài 

Trợ Tế Bào Gốc của California để thúc đẩy các phương pháp trị 
liệu vì thành tích thành công của California.
 • Ngân quỹ dành cho nghiên cứu các phương pháp trị liệu và chữa 

bệnh mới là từ công khố phiếu, không phải từ thuế. Chi phí trung 
bình mà Tiểu Bang phải chi tương đương dưới $5 mỗi người hàng 
năm, và tiểu bang không phải thanh toán cho đến năm 2026, năm 
thứ 6 trong giai đoạn phục hồi kinh tế của California.
 • Những phương pháp điều trị và chữa bệnh mới này có thể 

phục hồi sức khỏe và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho người 
dân California.
 • Tài trợ của California là cần thiết; tài trợ từ Washington, DC là 

không thể đoán trước và không đáng tin cậy.
Những người phản đối phớt lờ nhiều năm tiến bộ của viện tài 
trợ, bao gồm hơn 2,900 khám phá y khoa và 92 Thử Nghiệm Lâm 
Sàng được FDA Phê Chuẩn và được đánh giá cao từ Ủy Ban Giám 
Sát Trách Nhiệm Giải Trình Tài Chính của Công dân, do Kiểm Soát 
Viên của California làm Chủ Tịch.
KÍCH THÍCH PHỤC HỒI VIỆC LÀM CHO NỀN KINH TẾ—LỊCH SỬ ĐÃ 
CHỨNG MINH

Trung Tâm Kinh Tế & Chính Sách Y Tế Schaeffer của Đại Học Nam 
California đã đưa ra một báo cáo năm 2019 xác nhận rằng đã có 
khoản thu nhập mới hàng trăm triệu mỹ kim, $10.7 tỷ kích thích 
phát triển kinh tế và hàng chục ngàn việc làm mới, được tạo ra từ 
nguồn tài trợ Tế Bào Gốc của California. Lịch sử này chứng minh 
rằng Dự Luật 14 sẽ Kích Thích Phục Hồi Việc Làm Cho Nền Kinh Tế.
ĐƯỢC ỦNG HỘ BỞI 70 TỔ CHỨC ỦNG HỘ BỆNH NHÂN, ĐẠI 
HỌC CALIFORNIA VÀ CÁC NHÀ KHOA HỌC, BAO GỒM: Hiệp Hội 
Nghiên Cứu Ung Thư Hoa Kỳ • Hiệp Hội Đái Tháo Đường Hoa 
Kỳ • Leukemia & Lymphoma Society • Quỹ Nghiên Cứu Bệnh 
Đái Tháo Đường ở Thanh Thiếu Niên • ALS Association, Golden 
West Chapter • CURE—Citizens United for Research in Epilepsy 
• One Mind • Immune Deficiency Foundation • Beyond Type I 
• Women’s Alzheimer’s Movement • Alzheimer’s Los Angeles 
• Christopher & Dana Reeve Foundation for Paralysis • Cystic 
Fibrosis Research, Inc. • Arthritis Foundation • Sickle Cell Disease 
Foundation of California • Foundation for Fighting Blindness 
• San Francisco AIDS Foundation.
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 14. DỰ LUẬT CÓ THỂ CỨU SỐNG QUÝ VỊ 
HOẶC NGƯỜI QUÝ VỊ YÊU MẾN.
TODD SHERER, Ph.D., CEO
The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research 
LAWRENCE GOLDSTEIN, Ph.D., Giáo Sư Ưu Tú
 Trung Tâm Nghiên Cứu Bệnh Alzheimer Shiley—Marcos,
Đại Học California, San Diego 
TRACY GRIKSCHEIT, M.D., Trưởng Khoa Phẫu Thuật Nhi
Bệnh Viện Nhi Đồng Los Angeles 

CHÚNG TA KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỂ LÃNG PHÍ HÀNG TỶ MỸ KIM
Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, với tỷ lệ thất nghiệp tăng 
vọt và thâm hụt ngân sách lên tới hàng chục tỷ mỹ kim, chúng ta 
không có tiền để lãng phí.
Đơn giản là chúng ta không đủ khả năng chi trả $5 tỷ mà những 
người đề nghị Dự Luật 14 yêu cầu.
Và đó là còn chưa kể đến gần $3 tỷ mà cơ quan tiểu bang đầy 
rắc rối này đã chi trong suốt 15 năm qua—với kết quả hoạt động 
yếu kém.
Sau “một phân tích bao quát” về việc chi tiêu của cơ quan Tiểu 
Bang khi trao hàng tỷ mỹ kim trợ cấp, San Francisco Chronicle đã 
kết luận: “Vận may tài chính được dự đoán trước đã không thành 
hiện thực.” Chỉ một vài trị liệu được liên bang phê chuẩn đem lại 
kết quả.
Đừng tin vào những con số “tác động kinh tế” do những người đề 
nghị Dự Luật 14 đưa ra.
“Tác động” đó bao gồm:
Hơn $100 triệu tiền trợ cấp cho các công ty tư nhân có trụ sở đặt 
tại các tiểu bang khác.
Hơn $2.4 triệu tiền lương trong suốt thập kỷ qua trả cho phó chủ 
tịch bán thời gian của hội đồng, một cựu nhà lập pháp California 
mà không phải là bác sĩ cũng không phải là nhà khoa học y khoa.
Thật là một sự xúc phạm.
DỰ LUẬT 14 TÀI TRỢ CHO MỘT BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CÓ CÁC 
VẤN ĐỀ NGHIÊM TRỌNG
Một số người đã đặt câu hỏi về “sự liêm chính và độc lập” trong 
việc giám sát các ngân quỹ này của cơ quan tiểu bang.
Ủy Ban Little Hoover đã gọi Robert Klein, cựu chủ tịch hội đồng 
của cơ quan, là “cột thu lôi cho những kêu gọi tăng cường trách 
nhiệm giải trình.”

Trung Tâm Xã Hội và Di Truyền ở Berkeley đã kết luận rằng không 
có sai sót nào trong dự luật tiên khởi về tế bào gốc ban đầu được 
giải quyết trong Dự Luật 14. Họ kết luận rằng trên thực tế, các 
vấn đề thậm chí còn tồi tệ hơn.
NHỮNG NGƯỜI KHÁC CÓ THỂ LÀM ĐIỀU NÀY TỐT HƠN
Viện Sức Khỏe Quốc Gia cung cấp các khoản trợ cấp $1.5 tỷ mỗi 
năm để tài trợ cho loại hình nghiên cứu tương tự. 
Các nhà đầu tư và công ty tư nhân, bao gồm nhiều công ty ở 
California, đã đạt được những bước tiến lớn trong việc sử dụng tế 
bào gốc để chữa bệnh—bằng cách sử dụng quỹ tư nhân, không 
phải tiền thuế.
Và đừng để bị đánh lạc hướng bởi khoản tài trợ rất nhỏ mà cơ 
quan này đã thực hiện trong những tháng gần đây dành cho các 
nhà nghiên cứu về COVID-19. Rõ ràng đó là một hành động đánh 
lừa cử tri trong bối cảnh đại dịch này—sau khi đã chi tiêu hàng tỷ 
mỹ kim cho các ưu tiên khác.
DỰ LUẬT 14 ĐỒNG NGHĨA VỚI THUẾ CAO HƠN, SỐ NGƯỜI BỊ SA 
THẢI NHIỀU HƠN—HOẶC CẢ HAI
Hãy đọc phần tóm lược được nêu ở đoạn phía trên, cho thấy con 
số ước tính của Phân Tích Viên Lập Pháp không theo chính đảng: 
“Chi phí của Tiểu Bang là $7.8 tỷ để chi trả số tiền gốc ($5.5 tỷ) và 
tiền lãi ($2.3 tỷ) cho công khố phiếu.”
Việc trả nợ $7.8 tỷ chi phí của Dự Luật 14 có thể đồng nghĩa với sự 
gia tăng thuế lớn—vào thời điểm nền kinh tế của chúng ta đang 
suy thoái.
Hoặc phải sa thải hàng ngàn y tá và những vị anh hùng khác 
đang thực sự làm việc để giữ cho California khỏe mạnh.
BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 14. 
CHÚNG TA KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỂ LÃNG PHÍ HÀNG TỶ MỸ KIM
VINCENT FORTANASCE,M.D.
PATRICK JAMES BAGGOT, M.D. 


