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Cuộc Tổng Tuyển Cử California
Thứ Ba, ngày 3 tháng Mười Một, 2020
Phòng Phiếu Mở Cửa Từ 7 Giờ Sáng đến 8 Giờ Tối vào
Ngày Bầu Cử!

Chứng Nhận về Tính Chính Xác
Tôi, Alex Padilla, Tổng Thư Ký Tiểu Bang của Tiểu Bang California, 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 3 tháng Mười Một, 2020,
và tập sách 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 vào hôm nay, ngày 10 tháng Tám, 2020.

Alex Padilla, Tổng Thư Ký Tiểu Bang

★

Quý vị có thể yêu cầu nhận thêm bản sao Nội Dung Các Dự Luật bằng cách liên lạc với viên chức tuyển cử quận của quý vị hoặc gọi (800) 339-8163

★

QUYỀN CỦA

CỬ TRI

QUÝ VỊ CÓ CÁC QUYỀN SAU ĐÂY:
1

Quyền bỏ phiếu nếu quý vị là một
cử tri đã được đăng ký. Quý vị hội đủ
điều kiện bỏ phiếu nếu quý vị:
•
•
•
•

là một công dân Hoa Kỳ sống tại California
ít nhất 18 tuổi
đã được đăng ký tại nơi quý vị hiện đang cư ngụ
hiện không ở tù tiểu bang hay liên bang hoặc
được ân xá sau khi bị kết tội đại hình
• hiện không bị tòa phán quyết là tinh thần
không minh mẫn

2

3

4

5

Quyền bỏ phiếu nếu quý vị là một cử
tri đã được đăng ký 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.

6

7

8

9

Quyền bỏ phiếu nếu quý vị vẫn còn
đang xếp hàng chờ khi các phòng
phiếu đóng cửa.
Quyền bỏ phiếu kín mà không có
người nào làm phiền quý vị hay bảo
quý vị phải bỏ phiếu như thế nào.
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 tuyển 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 văn phòng bầu cử
hay tại nơi bỏ phiếu của quý vị, hoặc
Bỏ Phiếu bằng lá phiếu tạm thời.

10

Quyền được trợ giúp bỏ phiếu từ bất
cứ người nào mà quý vị chọn, ngoại
trừ từ hãng sở hay nhân viên đại diện
nghiệp đoàn của quý vị.
Quyền đến giao lá phiếu bầu bằng
thư đã được hoàn tất tại bất cứ nơi
bỏ phiếu nào ở California.
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 tuyển 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 nào cho
viên chức tuyển cử hay văn phòng của
Tổng Thư Ký Tiểu Bang.
 Trên trang mạng tại www.sos.ca.gov
✆ Bằng điện thoại theo số (800) 339-8163
 Bằng email tại elections@sos.ca.gov

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

Tiêu đề.

Dự luật này sẽ có tên gọi là “Đạo Luật Tài Trợ Các
Trường Học và Cộng Đồng Địa Phương ở
California
(California
Schools
and
Local
Communities Funding Act) năm 2020.”
MỤC 2.

Kết luận.

(a) California là nền kinh tế lớn thứ năm trên thế
giới, nhưng nếu chúng ta không đầu tư vào
tương lai, chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau. Để phát
triển nền kinh tế và mang lại chất lượng cuộc
sống tốt hơn hiện tại và cho các thế hệ tương lai
của Người Dân California, chúng ta cần làm tốt
hơn nữa việc đầu tư vào các trường học, trường
cao đẳng cộng đồng và cộng đồng địa phương,
đồng thời làm nhiều hơn nữa để khuyến khích
các doanh nghiệp nhỏ và công ty khởi nghiệp.
(b) Khả năng cạnh tranh của chúng ta bắt đầu
bằng việc ưu tiên trẻ em và việc giáo dục các em.
Nhiều thập kỷ cắt giảm và tài trợ không đúng
mức đã làm suy yếu các trường học ở California.
Một nghiên cứu quốc gia gần đây đã xếp hạng
thành tích của các trường ở California ở nửa dưới
trong số các tiểu bang. Các tiểu bang được xếp
hạng hàng đầu chi tiêu nhiều hơn California hàng
nghìn mỹ kim trên mỗi học sinh.
(c) Việc thiếu hụt tài trợ của California gây ra hậu
quả trực tiếp cho những đứa trẻ của chúng ta:
chúng ta xếp cuối cùng trên toàn quốc về tỷ lệ
giáo viên trên học sinh, xếp cuối cùng về tỷ lệ cố
vấn trên học sinh và xếp cuối cùng về tỷ lệ người
quản thủ thư viện trên học sinh.
(d) Chất lượng cuộc sống ở các cộng đồng địa
phương cũng đóng vai trò rất quan trọng đối với
tương lai nền kinh tế của chúng ta. Điều này phụ
thuộc vào đường phố an toàn và sạch sẽ, các dịch
vụ khẩn cấp mà chúng ta có thể tin tưởng, công
viên và các chương trình giải trí có thể giữ chân
thanh thiếu niên không ra ngoài đường và những
con đường được bảo dưỡng tốt. Các thành phố,
quận và các cơ quan địa phương của chúng ta
đang ở tuyến đầu đối mặt với hậu quả của việc
thiếu nhà ở có giá phải chăng và tình trạng vô gia
cư ngày càng tăng cũng như rủi ro ngày càng trầm
trọng hơn từ cháy rừng và các thảm họa khác.
(e) Thuế bất động sản đối với các bất động sản
thương mại và công nghiệp là nguồn tài trợ chính
cho các trường học và cộng đồng địa phương của

chúng ta. Trong khi hầu như tất cả các tiểu bang
khác thẩm định bất động sản thương mại và công
nghiệp dựa trên giá trị thị thường hợp lý thì
California lại cho phép thuế bất động sản thương
mại và công nghiệp duy trì trong nhiều năm, thậm
chí nhiều thập kỷ mà không thẩm định lại. Hệ thống
bất thường này dễ xảy ra các kế hoạch trốn thuế,
chuyển ngân quỹ ra khỏi trường học và cộng đồng
địa phương, góp phần gây ra tình trạng thiếu nhà ở
có giá phải chăng, làm biến dạng sự cạnh tranh kinh
doanh và gây bất lợi cho các công ty khởi nghiệp.
(f) Tình trạng thẩm định không đúng bất động sản
thương mại và công nghiệp của California là một vấn
đề ngày càng leo thang. Các nhà đầu tư và tập đoàn
lớn, nhiều người trong số họ đến từ các tiểu bang và
quốc gia khác, đang áp dụng nhiều kế hoạch lách
luật và mua bán bất động sản mà không cần thẩm
định lại, gây tổn thất hàng tỷ mỹ kim cho các trường
học và cộng đồng địa phương của chúng ta.
(g) Một nghiên cứu gần đây của Đại học Miền
Nam California đã phát hiện ra rằng bất động sản
thương mại và công nghiệp được thẩm định
không đúng mức cho phép chủ sở hữu tránh
được hơn $11 tỷ thuế bất động sản ở địa phương
mỗi năm, số tiền đó đáng lẽ sẽ hỗ trợ các trường
học và cộng đồng địa phương của chúng ta.
(h) Hệ thống thuế bất động sản thương mại và
công nghiệp bất thường của California góp phần
gây ra khủng hoảng loại hình nhà ở có giá phải
chăng của California. Các nghiên cứu của Văn
Phòng Phân Tích Viên Lập Pháp và Đại học
California chứng minh rằng hệ thống thuế bất
động sản của California khuyến khích chủ sở hữu
nắm giữ bất động sản thương mại và công
nghiệp bỏ trống và chưa được khai thác đúng
mức. Hệ thống cải tổ, thẩm định tất cả bất động
sản dựa trên giá trị thị trường hợp lý, sẽ tạo nên
động cơ mới mạnh mẽ để xây dựng nhà ở mới.
(i) Tất cả chủ sở hữu bất động sản thương mại và
công nghiệp đều được lợi từ trường học địa
phương và các dịch vụ như an toàn công cộng và
cơ sở hạ tầng. Việc hệ thống thuế bất động sản
buộc một số doanh nghiệp phải trả thuế bất động
sản cao hơn để hỗ trợ trường học và cộng đồng
địa phương của chúng ta trong khi đối thủ cạnh
tranh của họ trả thuế bất động sản thấp hơn
nhiều vì bất động sản của họ được thẩm định
thấp hơn nhiều so với giá trị thị trường hợp lý, là
không công bằng và phản cạnh tranh.
(j) Hệ thống thuế bất động sản bất thường của
California không chỉ làm biến dạng tính cạnh tranh
mà còn làm hạn chế các hoạt động đầu tư của
doanh nghiệp. Theo hệ thống hiện hành, các
doanh nghiệp đầu tư vào cải thiện bất động sản
của họ sẽ phải chịu thẩm định lại và đóng thuế bất
động sản cao hơn. Nhưng các doanh nghiệp không
đầu tư vào cải thiện bất động sản sẽ tiếp tục hưởng
chi phí thấp do thẩm định không đúng mức.
(k) Một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học
California chứng minh rằng việc thẩm định lại bất
Nội Dung Các Dự Luật
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động sản thương mại sẽ mang lại lợi ích tích cực
thực sự đến việc làm và nền kinh tế California.
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(l) Nếu chúng ta cải tổ vấn đề thẩm định không đúng
mức của California đối với bất động sản kinh doanh,
California vẫn sẽ xếp trong số những tiểu bang có thuế
bất động sản kinh doanh thấp nhất trên toàn quốc vì
những điều khoản trong Hiến Pháp California liên
quan đến giới hạn 1% trên thuế suất bất động sản.
(m) Sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và công ty
khởi nghiệp đóng vai trò rất quan trọng đối với nền
kinh tế của California ở hiện tại và vì tương lai của
chúng ta. Thuế bất động sản tính trên thiết bị và đồ
đạc cố định cản trở các công ty khởi nghiệp mới,
doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp lớn hơn
tiến hành những đầu tư hiệu quả mới. Khi quy định
các bất động sản lớn chưa được thẩm định đúng
mức phải được thẩm định theo giá trị thị trường
hợp lý, các doanh nghiệp nhỏ có thể được miễn
hoàn toàn thuế bất động sản đối với thiết bị và đồ
đạc cố định và thuế có thể được giảm đáng kể cho
các doanh nghiệp khác, loại bỏ sự cản trở này mà
không làm tổn hại đến nguồn tài trợ cho các trường
học và cộng đồng địa phương của chúng ta.
(n) Thẩm định lại bất động sản thương mại và
công nghiệp chưa được thẩm định đúng mức ở
California sẽ chủ yếu tác động đến một số ít các
bất động sản thuộc sở hữu của các tập đoàn lớn
nhất và nhà đầu tư giàu có nhất. Gần 80 phần
trăm lợi ích thuế của việc thẩm định không đúng
mức được chấp nhận bởi hệ thống hiện hành chỉ
dành cho 8 phần trăm bất động sản.
(o) Lợi ích đối với trường học, cộng đồng địa phương
và nền kinh tế của chúng ta từ việc chấm dứt thẩm
định không đúng mức bất động sản thương mại và
công nghiệp có thể đạt được đồng thời bảo vệ các
doanh nghiệp nhỏ thông qua việc miễn trừ và hoãn
thẩm định lại, khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ
bằng cách tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn và
bằng cách bãi bỏ thuế bất động sản đối với thiết bị
và đồ đạc cố định của doanh nghiệp.
(p) Cải tổ hoạt động thẩm định bất động sản
thương mại và công nghiệp theo giá trị thị trường
hợp lý sẽ tạo nên một hệ thống công bằng hơn
cho trường học, cộng đồng địa phương và các
doanh nghiệp của chúng ta. Tất cả doanh nghiệp
sẽ cạnh tranh trong một sân chơi bình đẳng, tạo
ra hàng tỷ mỹ kim để hỗ trợ thêm cho trường học
và cộng đồng địa phương của chúng ta.
MỤC 3. Mục Đích và Chủ Ý.
Chủ ý của người dân California là làm tất cả
những điều sau trong dự luật này:
(a) Bằng mọi cách giữ gìn các biện pháp bảo vệ
trong Dự Luật 13 cho chủ nhà và cho bất động
sản cho thuê thuộc diện nhà ở. Dự luật này chỉ
ảnh hưởng đến việc thẩm định bất động sản
thương mại và công nghiệp chịu thuế.
(b) Tạo ra thu nhập tăng và ổn định cho trường
học, thành phố, các quận và cơ quan địa phương
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khác bằng việc quy định các bất động sản thương
mại và công nghiệp chưa được thẩm định đúng
mức phải được thẩm định dựa trên giá trị thị
trường hợp lý của chúng.
(c) Phân phối thu nhập mới tạo ra từ dự luật này
cho trường học và cộng đồng địa phương, chứ
không phải tiểu bang.
(d) Đảm bảo rằng phần thu nhập mới từ dự luật
này dành cho các trường học và cao đẳng cộng
đồng ở địa phương được coi là khoản thu nhập mới
bổ sung vào tất cả tài trợ khác dành cho trường học
và cao đẳng cộng đồng, kể cả Dự Luật 98.
(e) Cam kết mọi khu học chính và cao đẳng cộng
đồng sẽ nhận được khoản tài trợ bổ sung từ dự
luật này và ngân quỹ dành cho trường học và cao
đẳng cộng đồng đó phải được phân bổ theo cách
phù hợp với các công thức tài trợ kiểm soát địa
phương nhằm thúc đẩy sự công bằng.
(f) Bảo đảm rằng mọi khoản thu nhập mới từ dự
luật này dành cho các thành phố, quận và đặc khu
sẽ được phân bổ theo cùng phương thức như các
khoản thu nhập thuế bất động sản khác, phù hợp
với dự luật lá phiếu trước được cử tri phê chuẩn để
nâng cao chất lượng cuộc sống của các cộng đồng
địa phương ở tất cả các khu vực thuộc California.
(g) Chắc chắn rằng có sự minh bạch công khai
hoàn toàn bằng việc quy định các trường học, cao
đẳng cộng đồng, thành phố, quận và đặc khu phải
công bố công khai các khoản thu nhập mới mà họ
nhận được và cách chi tiêu các khoản thu nhập đó
theo cách được áp dụng rộng rãi và dễ hiểu.
(h) Làm rõ rằng dự luật này chỉ áp dụng với bất
động sản thương mại và công nghiệp chịu thuế
bằng việc bao gồm những điều khoản ghi rằng:
(1) Tất cả bất động sản nhà ở đều được miễn thuế
vì vậy chủ nhà và người thuê nhà sẽ không bị ảnh
hưởng ở bất kỳ phương diện nào bởi dự luật này.
(2) Dự Luật này không thay đổi các luật hiện
hành mà ảnh hưởng đến việc đánh thuế hoặc
bảo tồn đất nông nghiệp.
(i) Không thay đổi những điều khoản thuộc hiến
pháp trong Dự Luật 13 liên quan đến giới hạn
1 phần trăm trên thuế suất bất động sản đối với
tất cả bất động sản chịu thuế, do đó thuế bất động
sản địa phương trên bất động sản thương mại và
công nghiệp sẽ tiếp tục nằm trong số những tiểu
bang có thuế bất động sản thấp nhất trong nước
sau khi dự luật này được cử tri phê chuẩn.
(j) Đảm bảo sự ổn định cho các chủ sở hữu bất
động sản kinh doanh nhỏ bằng cách đưa ra trường
hợp loại trừ đối với chủ sở hữu bất động sản
thương mại và công nghiệp nhỏ. Chủ ý của điều
khoản này là đưa ra trường hợp loại trừ chỉ áp
dụng với chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ thực sự và
chủ sở hữu bất động sản lớn sẽ bị ngăn chặn không
cho lợi dụng loại trừ này vì lợi ích của riêng họ.
(k) Hoãn việc thẩm định lại các bất động sản trong
đó các doanh nghiệp nhỏ chiếm từ 50 phần trăm
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diện tích chiếm dụng trở lên cho đến ngày định giá
tài sản tại địa phương năm 2025–26 nhằm cấp
thêm thời gian cho những người thuê kinh doanh
nhỏ đó lựa chọn phương án thuê phù hợp với họ,
thừa nhận rằng tác động của dự luật này sẽ khác
nhau đối với từng bất động sản, tùy thuộc vào
mức độ gần của cách thẩm định hiện hành với giá
trị thị trường hợp lý và liệu bất động sản đó có đủ
điều kiện để nằm trong diện loại trừ bất động sản
nhỏ đối với các bất động sản có giá trị thị trường
hợp lý từ $3 triệu trở xuống hay không.
(l) Khuyến khích các doanh nghiệp mới và hiện
tại tiến hành đầu tư mới bằng cách bãi bỏ thuế
bất động sản cá nhân hữu hình trong kinh doanh
đối với thiết bị và đồ đạc cố định cho doanh
nghiệp nhỏ và miễn $500,000 tiền thuế mỗi năm
cho tất cả các doanh nghiệp khác. Cơ Quan Lập
Pháp không được giảm khoản miễn thuế này
nhưng họ có thể tăng nó lên.
(m) Tạo ra sự công bằng tốt hơn trong việc đánh
thuế bất động sản thương mại và công nghiệp
bằng việc thẩm định tất cả bất động sản đó dựa
trên giá trị thị trường hợp lý trong thực tế giống
như các công ty khởi nghiệp và các bất động sản
thương mại và công nghiệp mới đang được thẩm
định dựa trên giá trị thị trường hợp lý trong thực tế
của chúng. Chủ ý này dành cho tất cả doanh nghiệp
nhằm cạnh tranh trong một sân chơi bình đẳng
hơn và đảm bảo mọi doanh nghiệp đang trả đúng
phần của họ để hỗ trợ các trường học và cộng đồng
địa phương từ những gì họ được hưởng lợi.
(n) Yêu cầu Cơ Quan Lập Pháp, sau khi hợp tác với
đội đặc nhiệm về quản lý thuế bất động sản, đưa ra
một đạo luật về việc thực hiện thẩm định lại theo
từng giai đoạn đối với các bất động sản thương mại
và công nghiệp mà chưa được thẩm định đúng
mức để các thẩm định viên quận có thể thực hiện
luật mới hiệu quả. Giai đoạn đó sẽ bắt đầu vào ngày
định giá tài sản tại địa phương cho năm tài chính
2022–23 và diễn ra trong nhiều năm. Các chủ sở
hữu bị ảnh hưởng sẽ chỉ có nghĩa vụ nộp thuế dựa
trên giá trị thẩm định mới, bắt đầu từ ngày định giá
tài sản tại địa phương cho năm tài chính khi thẩm
định viên đã hoàn thành việc thẩm định lại.
(o) Yêu cầu Cơ Quan Lập Pháp đảm bảo rằng
những điều khoản về việc thực hiện theo từng
giai đoạn sẽ cho các chủ sở hữu bất động sản
thương mại và công nghiệp bị ảnh hưởng khoảng
thời gian hợp lý để nộp khoản thuế tăng thêm
trong nghĩa vụ thuế của họ theo dự luật này.
(p) Cung cấp khoản bù đắp chi phí hành chính
trực tiếp trong thực tế mà các quận phải chịu để
thực hiện luật mới một cách hiệu quả.
(q) Đảm bảo rằng Ngân Quỹ Chung và các ngân
quỹ khác của tiểu bang không bị tổn hại bằng
việc hoàn trả cho tiểu bang các khoản thu nhập
thuế bị giảm do khấu trừ thuế bất động sản.
(r) Duy trì giám sát của Hội Đồng Quân Bình Thuế
Vụ Tiểu Bang đối với hệ thống thuế bất động sản
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để đảm bảo với người dân rằng việc thẩm định
bất động sản thương mại và công nghiệp ở tất cả
quận là công bằng và thống nhất theo quy định
của dự luật này, và đảm bảo thêm rằng Hội Đồng
Quân Bình Thuế Vụ Tiểu Bang cung cấp hỗ trợ
trên toàn tiểu bang khi cần thiết để góp phần
thực hiện hiệu quả dự luật này trên toàn bộ
58 quận.
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MỤC 4. Mục 8.7 được thêm vào Điều XVI của
Hiến Pháp California, như sau:
Mục. 8.7. (a) Qua đây, Ngân Quỹ Thuế Bất Động
Sản dành cho Trường Học và Cao Đẳng Cộng Đồng
Địa Phương được tạo ra trong Ngân Khố Tiểu Bang, sẽ
được giữ trong quỹ tín thác và tiếp tục được điều dụng
để hỗ trợ các cơ quan giáo dục địa phương theo điều
khoản được xác định trong Mục 421 của Bộ Luật Giáo
Dục, theo đạo luật được ban hành vào ngày 1 tháng
Giêng, 2020 và để hỗ trợ các khu cao đẳng cộng đồng.
Số tiền được gửi trong Ngân Quỹ Thuế Bất Động Sản
dành cho Trường Học và Cao Đẳng Cộng Đồng Địa
Phương sẽ được giữ trong quỹ tín thác cho các trường
học và sẽ được phân phối như sau:
(1) Mười một phần trăm số tiền sẽ được Hội Đồng
Quản Trị Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California
phân bổ cho các khu cao đẳng cộng đồng theo tỷ lệ tài
trợ được tính toán cho từng địa hạt theo công thức
phân phối có hiệu lực trong đạo luật tính đến ngày 1
tháng Giêng, 2020, hoặc đạo luật kế nhiệm bất kỳ, với
điều kiện là thu nhập thuế bất động sản được tính
toán theo Mục 84751 của Bộ Luật Giáo Dục, hoặc đạo
luật kế nhiệm bất kỳ mà vượt quá tổng tài trợ được
tính toán cho một địa hạt theo công thức phân phối có
hiệu lực sẽ bị trừ từ phần chia tương ứng của địa hạt
đó trong Ngân Quỹ Thuế Bất Động Sản dành cho
Trường Học và Cao Đẳng Cộng Đồng Địa Phương.
(2) Tám mươi chín phần trăm số tiền sẽ được Giám
Đốc Công Huấn phân bổ cho các khu học chính, trường
bán công và văn phòng giáo dục quận như sau:
(A) Đối với các khu học chính và trường bán công,
theo tỷ lệ trên tổng tài trợ của từng khu học chính và
trường bán công được tính toán theo tiểu phân mục
từ (a) đến (i) của Mục 42238.02 của Bộ Luật Giáo Dục,
theo những điều khoản đó được ban hành vào ngày 1
tháng Bảy, 2019. Bất kỳ khu học chính và trường bán
công nào đủ điều kiện là "khu học chính hỗ trợ cơ bản"
hoặc "tổ chức thuế vượt mức" theo tiểu phân mục (o)
thuộc Mục 42238.02 của Bộ Luật Giáo Dục sẽ bị trừ từ
phần chia tương ứng của họ trong Ngân Quỹ Thuế Bất
Động Sản dành cho Trường Học và Cao Đẳng Cộng
Đồng Địa Phương số tiền bằng với khoản tiền được
tính toán theo tiểu phân mục (j) thuộc Mục 42238.02
của Bộ Luật Giáo Dục vượt quá số tiền được tính toán
theo tiểu phân mục từ (a) đến (i) của Mục 42238.02
trong Bộ Luật Giáo Dục, theo từng điều khoản đó được
ban hành vào ngày 1 tháng Bảy, 2019.
(B) Đối với các văn phòng giáo dục quận, theo tỷ lệ
trên tổng tài trợ của từng văn phòng được tính toán
theo Mục 2574 của Bộ Luật Giáo Dục, theo mục đó
được ban hành vào ngày 1 tháng Bảy, 2019.
Nội Dung Các Dự Luật
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(3) Bất kể các đoạn (1) và (2) của tiểu phân mục này,
không khu học chính và trường bán công nào sẽ nhận
được từ Ngân Quỹ Thuế Bất Động Sản dành cho Trường
Học và Cao Đẳng Cộng Đồng Địa Phương dưới một
trăm mỹ kim ($100) trên mỗi em trong số học sinh hiện
diện trung bình mỗi ngày, được điều chỉnh lên xuống
hàng năm theo cùng tỷ lệ phần trăm với tỷ lệ tăng giảm
của Ngân Quỹ Thuế Bất Động Sản dành cho Trường
Học và Cao Đẳng Cộng Đồng Địa Phương từ năm trước,
và không khu cao đẳng cộng đồng nào sẽ nhận được
từ Ngân Quỹ Thuế Bất Động Sản dành cho Trường Học
và Cao Đẳng Cộng Đồng Địa Phương dưới một trăm mỹ
kim ($100) trên mỗi sinh viên tương đương chính quy
đã ghi danh, được điều chỉnh lên xuống hàng năm theo
cùng tỷ lệ phần trăm với tỷ lệ tăng giảm của Ngân Quỹ
Thuế Bất Động Sản dành cho Trường Học và Cao Đẳng
Cộng Đồng Địa Phương từ năm trước.
(b) Ngoại trừ theo quy định trong đoạn (2) tiểu phân
mục (d) Mục 8.6 của điều này, bất kể mọi luật khác, số
tiền được gửi trong Ngân Quỹ Thuế Bất Động Sản
dành cho Trường Học và Cao Đẳng Cộng Đồng Địa
Phương sẽ không bị điều dụng, thu hồi hoặc điều
chuyển bởi Cơ Quan Lập Pháp, Thống Đốc, Giám Đốc
Tài Chính hay Kiểm Soát Viên cho bất kỳ mục đích nào
ngoài những mục đích được chỉ định trong mục này,
và thu nhập này cũng không được cho vay vào Ngân
Quỹ Chung hoặc bất kỳ ngân quỹ nào khác của Tiểu
Bang hoặc mọi ngân quỹ của chính quyền địa phương.
(c) Số tiền được phân bổ cho các cơ quan giáo dục
địa phương, theo điều khoản đó được xác định trong
Mục 421 của Bộ Luật Giáo Dục, theo đạo luật đó
được ban hành vào ngày 1 tháng Giêng, 2020 và
phân bổ cho các khu cao đẳng cộng đồng từ Ngân
Quỹ Thuế Bất Động Sản dành cho Trường Học và Cao
Đẳng Cộng Đồng Địa Phương, sẽ bổ sung và không
thay thế các khoản tài trợ khác cho giáo dục. Các
khoản ngân quỹ được gửi vào hoặc phân bổ từ Ngân
Quỹ Thuế Bất Động Sản dành cho Trường Học và Cao
Đẳng Cộng Đồng Địa Phương sẽ không phải thuộc
"tổng phân bổ cho khu học chính và khu cao đẳng
cộng đồng từ khoản thu của Ngân Quỹ Chung từ các
loại thuế được điều dụng theo Điều XIII B và khoản
thu các loại thuế địa phương được phân bổ" cho các
mục đích của các đoạn (2) và (3) thuộc tiểu phân mục
(b) Mục 8 trong điều này hoặc cho các mục đích của
Mục 21 trong điều này. Ngoại trừ theo quy định trong
tiểu phân mục (c) Mục 8.6 trong điều này, thu nhập
được tạo ra bởi Mục 2.5, Điều XIII A sẽ không được
coi là thu nhập của Ngân Quỹ Chung mà có thể được
điều dụng theo Điều XIII B cho các mục đích của đoạn
(1) thuộc tiểu phân mục (b) của Mục 8 trong điều này,
và thu nhập đó cũng sẽ không được xem xét khi xác
định thu nhập của Ngân Quỹ Chung trên bình quân
đầu người cho các mục đích của các tiểu phân mục
(b) và (e) thuộc Mục 8 trong điều này.
(d) Ngoại trừ theo quy định trong tiểu phân mục (c)
của Mục 8.6 trong điều này, các khoản thu nhập
được tạo ra bởi Mục 2.5, Điều XIII A sẽ không được
coi là tiền thu thuế của Ngân Quỹ Chung mà có thể
được điều dụng theo Điều XIII B đối với các mục đích
của Mục 20 hoặc Mục 21 của điều này.
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MỤC 5. Mục 8.6 được thêm vào Điều XVI của
Hiến Pháp California như sau:
Mục 8.6. (a) Cơ Quan Lập Pháp sẽ cung cấp
phương pháp bằng một đạo luật, dựa trên kinh
nghiệm trước đây, để xác định thu nhập bổ sung
được tạo ra ở mỗi quận trong mỗi năm tài chính nhờ
việc áp dụng thuế suất được quy định trong tiểu
phân mục (a) của Mục 1 trong Điều XIII A và việc áp
dụng Mục 2.5 trong Điều XIII A. Việc xác định số tiền
thu nhập bổ sung ở mỗi quận sẽ được chuyển đến
kiểm toán viên quận hàng năm để sử dụng cho
những tính toán theo yêu cầu của mục này.
(b) Sau khi chuyển ngân quỹ cần thiết theo các tiểu
phân mục (c), (d) và (e) và tiểu đoạn (B) của đoạn (1)
trong tiểu phân mục này, tất cả thu nhập bổ sung từ
việc áp dụng mức thuế suất được quy định trong tiểu
phân mục (a) của Mục 1 trong Điều XIII A và việc áp
dụng Mục 2.5 của Điều XIII A sẽ được phân bổ và
chuyển bởi kiểm toán viên quận như sau:
(1) (A) Trước tiên, dành cho Ngân Quỹ Thuế Bất
Động Sản dành cho Trường Học và Cao Đẳng Cộng
Đồng Địa Phương được tạo theo Mục 8.7 của điều
này, với số tiền tương đương với phần thuế tài sản
của trường học như được xác định theo Chương 6
(bắt đầu từ Mục 95) của Phần 0.5 trong Phân mục 1
của Bộ Luật Thu Nhập và Thuế, theo chương này
được ban hành vào ngày 1 tháng Giêng, 2020.
(B) Trước khi thực hiện chuyển theo tiểu đoạn (A) của
đoạn (1) trong tiểu phân mục này, kiểm toán viên
quận sẽ trừ đi một số tiền tương đương với phần gia
tăng của quận trong sự điều dụng số tiền thuế của
Ngân Quỹ Chung nhằm hỗ trợ cho khu học chính và
khu cao đẳng cộng đồng theo Mục 8 của điều này do
tổn thất thu nhập từ việc miễn trừ được quy định bởi
Mục 3.1 của Điều XIII, theo xác nhận của Giám Đốc Tài
Chính. Phần trong sự điều dụng Ngân Quỹ Chung bổ
sung của quận sẽ được chuyển bởi kiểm toán viên
quận tới Ngân Quỹ Chung trước khi phân bổ theo quy
định trong tiểu đoạn (A) của đoạn (1) trong tiểu phân
mục này. Số tiền do Giám Đốc Tài Chính xác định theo
tiểu đoạn này sẽ dành cho mỗi năm tài chính được
quận điều dụng, tỷ lệ với phần tổn thất thu nhập từ
việc miễn trừ được quy định bởi Mục 3.1 của Điều XIII.
(2) Thứ hai, giữa các thành phố, quận và đặc khu theo
Chương 6 (bắt đầu từ Mục 95) của Phần 0.5 trong Phân
mục 1 của Bộ Luật Thu Nhập và Thuế, theo chương này
được ban hành vào ngày 1 tháng Giêng, 2020.
(c) Hội Đồng Thuế Ðặc Quyền Kinh Doanh sẽ xác định
mức giảm đối với Ngân Quỹ Chung và bất kỳ ngân quỹ
nào của tiểu bang bị ảnh hưởng bởi thu nhập lấy từ
thuế được áp dụng bởi Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân
(Phần 10 (bắt đầu từ Mục 17001) của Phân mục 2
trong Bộ Luật Thu Nhập và Thuế) và Luật Thuế Doanh
Nghiệp (Phần 11 (bắt đầu từ Mục 23001) của Phân
mục 2 trong Bộ Luật Thu Nhập và Thuế), theo các luật
này được ban hành vào ngày 1 tháng Giêng, 2020, vì
sự giảm thiểu của bất kỳ khoản gia tăng ròng nào từ
thuế bất động sản xuất phát từ việc thực hiện theo
tiểu phân mục (a) của Mục 3.1 trong Điều XIII và Mục
2.5 của Điều XIII A. Số tiền giảm do Hội Đồng Thuế Ðặc
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Quyền Kinh Doanh xác định sẽ được kiểm toán viên
quận chuyển tới Ngân Quỹ Chung hoặc bất kỳ ngân
quỹ nào khác của tiểu bang bị ảnh hưởng trước khi
phân bổ theo quy định của tiểu phân mục (b). Đối với
mục đích xác định theo yêu cầu của các Mục 8, 20 và
21 của điều này, số tiền được chuyển tới Ngân Quỹ
Chung theo tiểu phân mục này sẽ được coi là thu nhập
của Ngân Quỹ Chung mà có thể được điều dụng theo
Điều XIII B và số tiền thuế của Ngân Quỹ Chung được
điều dụng theo Điều XIII B và sẽ được bao gồm trong
phần tính toán thu nhập Ngân Quỹ Chung theo đầu
người. Số tiền được chuyển theo tiểu phân mục này sẽ
dành cho mỗi năm tài chính được điều dụng giữa các
quận, tỷ lệ với phần đóng góp của mỗi quận vào tổng
thu nhập bổ sung từ việc áp dụng mức thuế suất được
quy định trong tiểu phân mục (a) của Mục 1 trong
Điều XIII A và việc áp dụng Mục 2.5 của Điều XIII A
được xác định cho tất cả các quận.
(d) (1) Mỗi quận hoặc thành phố và quận sẽ được bù
đắp hàng năm đối với các chi phí quản lý trực tiếp
thực tế từ việc thực hiện Mục 3.1 của Điều XIII và Mục
2.5 của Điều XIII A như được xác định bởi hội đồng
giám sát viên của quận hoặc thành phố và quận, phù
hợp với đạo luật quy định về các chi phí đó. Cơ Quan
Lập Pháp sẽ xác định bằng đạo luật về những gì tạo
nên chi phí quản lý trực tiếp thực tế vì mục tiêu của
tiểu phân mục này. Các chi phí này sẽ ở mức tối thiểu
bao gồm chi phí đánh giá, kháng cáo đánh giá, tham
vấn pháp lý, phân bổ và phân phối thuế, và kiểm
toán và thi hành những điều khoản của Mục 3.1 của
Điều XIII và Mục 2.5 của Điều XIII A. Chủ ý của tiểu
phân mục này là nhằm cung cấp đầy đủ ngân quỹ
cho các quận để chi trả mọi chi phí có liên quan đến
việc thi hành đạo luật này.
(2) Cơ Quan Lập Pháp sẽ xác định bằng đạo luật về chi
phí khởi tạo ban đầu cho mỗi quận hoặc thành phố và
quận và Hội Đồng Quân Bình Thuế Vụ Tiểu Bang để
thực hiện đạo luật và sẽ điều dụng tiền từ Ngân Quỹ
Chung để thanh toán các chi phí khởi tạo cho đến khi
có đủ ngân quỹ để thanh toán cho tất cả chi phí phát
sinh để thực hiện đạo luật, vào thời điểm đó đạo luật
sẽ cung cấp để Ngân Quỹ Chung được hoàn trả.
(e) Mỗi quận hoặc thành phố và quận sẽ được hoàn
trả hàng năm đối với khoản hoàn thuế bất động sản
thực tế đã nộp trong năm tài chính trước đó nhờ điều
chỉnh theo những đánh giá được thực hiện theo Mục
2.5 của Điều XIII A. Số tiền được hoàn trả theo tiểu
phân mục này sẽ dành cho mỗi năm tài chính, được
trừ từ phần đóng góp của mỗi quận đối với tổng thu
nhập bổ sung từ việc áp dụng Mục 2.5 của Điều XIII A
nhờ áp dụng mức thuế suất được quy định trong tiểu
phân mục (a) của Mục 1 trong Điều XIII A.
(f) Mọi cơ quan giáo dục địa phương, trường cao
đẳng cộng đồng, quận, thành phố và quận, thành
phố và đặc khu nhận mà ngân quỹ từ thu nhập tạo
ra bởi Mục 2.5 của Điều XIII A sẽ công bố cho mỗi
năm tài chính, bao gồm trong ngân sách hàng năm
của họ, số tiền thu nhập thuế bất động sản mà họ đã
nhận được trong năm tài chính đó nhờ Mục 2.5 của
Điều XIII A và các khoản thu nhập đó đã được chi tiêu
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như thế nào. Sự tiết lộ này sẽ được thực hiện để công
khai rộng rãi tới công chúng và được lập thành văn
bản một cách dễ hiểu.
MỤC 6. Mục 2.5 được thêm vào Điều XIII A của
Hiến Pháp California, như sau:
Mục 2.5. (a) (1) Bất kể Mục 2 của điều này, đối với
ngày định giá tài sản tại địa phương của năm tài
chính 2022–23 và mỗi ngày định giá tài sản tại địa
phương sau đó, "giá trị tiền mặt đầy đủ” của bất
động sản thương mại và công nghiệp không được
miễn trừ theo Hiến Pháp là giá trị thị trường hợp lý
của tài sản đó kể từ ngày được xác định bởi thẩm
định viên quận của quận nơi bất động sản đó tọa lạc,
trừ khi được quy định bởi Cơ Quan Lập Pháp theo
tiểu phân mục (b).
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(2) Đoạn (1) của tiểu phân mục này sẽ không được
áp dụng cho bất động sản nhà ở theo định nghĩa
trong mục này, cho dù chủ nhà hay người thuê nhà
đang cư trú tại đó. Bất động sản nhà ở theo định
nghĩa của mục này sẽ được đánh giá theo yêu cầu
của Mục 2 trong điều này. Đoạn (1) của tiểu phân
mục này cũng sẽ không áp dụng đối với bất động sản
được sử dụng để sản xuất nông nghiệp thương mại
theo định nghĩa trong mục này. Bất động sản được
sử dụng để sản xuất nông nghiệp thương mại theo
định nghĩa trong mục này sẽ được thẩm định theo
yêu cầu của Mục 2 trong điều này.
(b) Cơ Quan Lập Pháp sẽ thiết lập một đội đặc nhiệm
về quản lý thuế bất động sản ngay sau khi mục này
được ban hành, bao gồm thẩm định viên quận hoặc
người được chỉ định, thành viên của Hội Đồng Quân
Bình Thuế Vụ Tiểu Bang hoặc người được chỉ định,
người đề nghị của đạo luật này hoặc người được chỉ
định, đại diện của người đóng thuế và thành viên Cơ
Quan Lập Pháp hoặc người được chỉ định. Đội đặc
nhiệm này sẽ họp công khai ngay sau khi thành lập để
kiểm tra và đề xuất với Cơ Quan Lập Pháp mọi thay đổi
theo luật định và quy chế cần thiết cho việc thực hiện
công bằng dự luật này, phù hợp với mục đích và chủ ý
của nó. Cơ Quan Lập Pháp, sau khi đàm phán với đội
đặc nhiệm, sẽ quy định bằng đạo luật việc thực hiện
thẩm định lại theo từng giai đoạn đối với bất động sản
thương mại và công nghiệp theo yêu cầu của đoạn (1)
trong tiểu phân mục (a). Bất cứ việc thực hiện theo
từng giai đoạn như thế sẽ cho phép việc thẩm định lại
một tỷ lệ phần trăm của mọi bất động sản thương mại
và công nghiệp trong mỗi quận bắt đầu từ ngày định
giá tài sản tại địa phương cho năm tài chính 2022–23
và kéo dài thêm hai hoặc nhiều ngày định giá tài sản
tại địa phương cho mỗi năm tài chính sau đó, nhằm
đảm bảo khối lượng công việc và thời gian thực hiện
phù hợp cho thẩm định viên quận, bao gồm điều
khoản xử lý và sắp xếp thời gian cho kháng cáo đánh
giá. Một người sở hữu trước tiên sẽ có trách nhiệm nộp
thuế dựa trên giá trị mới được đánh giá với ngày định
giá tài sản tại địa phương cho năm tài chính khi thẩm
định viên quận đã hoàn thành việc thẩm định lại. Việc
thực hiện theo từng giai đoạn này cũng sẽ cung cấp
cho người đóng thuế có tài sản được thẩm định lại một
khung thời gian phù hợp để đóng khoản gia tăng thuế
Nội Dung Các Dự Luật
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bất kỳ. Sau lần thẩm định lại ban đầu đố với bất động
sản thương mại và công nghiệp theo tiểu phân mục
này, bất động sản thương mại và công nghiệp đó sẽ
được thẩm định lại định kỳ không nhiều hơn mỗi ba
năm một lần theo quyết định của Cơ Quan Lập Pháp.
Bất kể các đạo luật hiện hành, Cơ Quan Lập Pháp sẽ,
khi tham vấn với các thẩm định viên quận, phát triển
một quy trình để kháng cáo điều trần từ việc thẩm định
lại tài sản theo mục này, phù hợp với các điểm sau:
(1) Quy trình sẽ không bao gồm việc tự động chấp
nhận quan điểm về giá trị của người nộp đơn trong
một khung thời gian nhất định.
(2) Quy trình sẽ áp đặt lên người đóng thuế gánh
nặng về bằng chứng cho rằng tài sản đã không được
đánh giá hợp lý.
(3) Quy trình sẽ yêu cầu người đóng thuế cung cấp
bằng chứng có liên quan đến bất kỳ kháng cáo nào
trong đơn yêu cầu ban đầu trước hội đồng kháng cáo
thẩm định tại địa phương.
(4) Quy trình sẽ đảm bảo rằng các quyết định của cơ
quan điều trần quản lý địa phương như hội đồng
kháng cáo thẩm định, nếu lệ thuộc vào duyệt xét tư
pháp, chỉ chịu duyệt xét tư pháp lại từ đầu về những
vấn đề thuộc luật pháp, trong khi những vấn đề về
dữ liệu, bao gồm việc đánh giá, sẽ được duyệt xét
theo tiêu chuẩn bằng chứng quan trọng.
(c) Đối với mục đích của mục này:
(1) "Bất động sản thương mại và công nghiệp” nghĩa
là bất kỳ bất động sản nào được sử dụng như bất
động sản thương mại hoặc công nghiệp, hoặc là khu
đất trống không thuộc diện sử dụng làm nhà ở và
không được sử dụng cho sản xuất nông nghiệp
thương mại. Đối với mục đích của đoạn này, khu đất
trống sẽ không bao gồm bất động sản được sử dụng
hoặc được bảo vệ cho không gian mở, công viên
hoặc sự chỉ định tương đương về đất mà chủ yếu
không có công trình xây dựng, mang tính tự nhiên để
cung cấp cơ hội giải trí hoặc giáo dục và nhằm mục
đích bảo vệ các giá trị cảnh quan, văn hóa và lịch sử.
(2) "Bất động sản hỗn hợp” là bất động sản được cho
phép vừa sử dụng làm nhà ở và vừa sử dụng làm
thương mại hoặc công nghiệp.
(3) “Bất động sản được sử dụng cho sản xuất nông
nghiệp thương mại” nghĩa là khu đất được sử dụng
để sản xuất hàng hóa nông nghiệp thương mại.
(4) (A) “Bất động sản nhà ở” bao gồm bất động sản
được sử dụng làm bất động sản nhà ở, bao gồm cả
công trình gia đình đơn lập hoặc công trình gồm
nhiều căn nhà và khu đất mà ở đó các công trình này
được đặt hoặc xây dựng trên đó.
(B) Cơ Quan Lập Pháp sẽ quy định bằng đạo luật
rằng bất động sản thuộc diện thương mại hoặc công
nghiệp nhưng được sử dụng làm bất động sản nhà ở
dài hạn sẽ được phân loại là bất động sản nhà ở cho
các mục đích của đoạn (2) thuộc tiểu phân mục (a).
Với bất động sản hỗn hợp, Cơ Quan Lập Pháp sẽ đảm
bảo rằng chỉ phần bất động sản được sử dụng cho
mục đích thương mại và công nghiệp phải được
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thẩm định lại theo quy định của đoạn (1) thuộc tiểu
phân mục (a). Cơ Quan Lập Pháp cũng sẽ xác định và
quy định bằng đạo luật rằng việc sử dụng thương
mại hữu hạn đối với bất động sản nhà ở, như các văn
phòng tại nhà, doanh nghiệp tại nhà hoặc cho thuê
ngắn hạn, sẽ được phân loại là nhà ở cho các mục
đích của đoạn (2) thuộc tiểu phân mục (a). Cơ Quan
Lập Pháp có thể đưa ra một trường hợp loại trừ khỏi
việc thẩm định lại đối với phần thương mại trong bất
động sản hỗn hợp nếu 75 phần trăm bất động sản
trở lên tính theo foot vuông hoặc giá trị là nhà ở.
(d) (1) Theo đoạn (2) tiểu phân mục này, khi thẩm
định lại theo các tiểu phân mục (a) và (b), mỗi bất
động sản thương mại và công nghiệp có giá trị thị
trường hợp lý từ ba triệu mỹ kim ($3,000,000) trở
xuống sẽ không phải chịu thẩm định lại theo đoạn (1)
thuộc tiểu phân mục (a) và sẽ phải được thẩm định
theo quy định của Mục 2 trong điều này. Số tiền được
xác định trong đoạn này sẽ được điều chỉnh do lạm
phát hai năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng,
2025, theo quyết định của Hội Đồng Quân Bình Thuế
Vụ Tiểu Bang. Hội Đồng Quân Bình Thuế Vụ Tiểu Bang
sẽ tính toán khoản điều chỉnh riêng cho từng quận, có
xét đến các khoản chênh lệch về giá trị thị trường
thương mại và công nghiệp trung bình giữa các quận.
(2) Bất kể đoạn (1) của tiểu phân mục này, bất động
sản tuân thủ cách khác đối với trường hợp loại trừ
được quy định tại đoạn (1) thuộc tiểu phân mục này sẽ
phải chịu thẩm định lại theo đoạn (1) thuộc tiểu phân
mục (a) nếu bất kỳ chủ sở hữu thụ hưởng trực tiếp
hoặc gián tiếp của bất động sản đó có quyền lợi sở hữu
thụ hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp ở bất động sản
thương mại và công nghiệp khác nằm tại Tiểu Bang,
mà tổng bất động sản đó, bao gồm cả bất động sản
đang đề cập có giá trị thị trường hợp lý vượt mức ba
triệu mỹ kim ($3,000,000). Số tiền được xác định trong
đoạn này sẽ được điều chỉnh do lạm phát hai năm một
lần bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng, 2025, theo quyết
định của Hội Đồng Quân Bình Thuế Vụ Tiểu Bang.
(3) Tất cả những xác định về giá trị thị trường hợp lý
theo tiểu phân mục này sẽ được quyết định bởi thẩm
định viên quận của quận mà bất động sản đó tọa lạc
và những xác định đó của thẩm định viên quận sẽ là
quyết định cuối cùng và chỉ chịu sự duyệt xét tư pháp
nếu lạm dụng quyền.
(4) Để hội đủ điều kiện được loại trừ theo quy định
của đoạn (1) thuộc tiểu phân mục này, chủ sở hữu
bất động sản sẽ phải làm đơn và chứng nhận hàng
năm với thẩm định viên quận theo hình phạt khai
man rằng đã đáp ứng các điều kiện theo quy định
của các đoạn (1) và (2) thuộc tiểu phân mục này để
được miễn thẩm định lại và chịu sự kiểm toán của
quận hoặc Tiểu Bang về chứng nhận đó. Hội Đồng
Quân Bình Thuế Vụ Tiểu Bang sẽ có thẩm quyền thay
mặt cho Tiểu Bang tiến hành mọi cuộc kiểm toán.
(5) Mọi bất động sản được loại trừ khỏi thẩm định lại
theo đoạn (1) thuộc tiểu phân mục này sẽ chỉ được loại
trừ khỏi thẩm định lại nếu đáp ứng các điều kiện theo
quy định của các đoạn (1) và (2) thuộc tiểu phân mục này.
Nếu có bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu thụ hưởng
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trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất động sản đó, phải làm
đơn và chứng nhận mới với thẩm định viên quận.
(6) Mọi đơn kháng cáo của người đóng thuế được kết luận
là không được loại trừ khỏi thẩm định lại theo đoạn (1)
thuộc tiểu phân mục này sẽ phải thực hiện theo quy trình
kháng cáo điều trần theo quy định của tiểu phân mục (b).
(e) (1) Nếu 50 phần trăm foot vuông trở lên được
chiếm dụng của bất động sản thương mại hoặc công
nghiệp được doanh nghiệp nhỏ chiếm dụng theo định
nghĩa tại đoạn (4) thuộc tiểu phân mục này, những
điều khoản của đoạn (1) thuộc tiểu phân mục (a) sẽ
không có hiệu lực trước ngày định giá tài sản tại địa
phương cho năm tài chính 2025–26; tuy nhiên, nếu Cơ
Quan Lập Pháp thiết lập bằng đạo luật theo tiểu phân
mục (b) rằng một bất động sản đủ điều kiện theo đoạn
này sẽ được thẩm định lại vào ngày định giá tài sản
tại địa phương sau năm tài chính 2025–26 thì bất
động sản đó sẽ được thẩm định lại, bắt đầu vào ngày
định giá tài sản tại địa phương tiếp theo đó.
(2) Để hội đủ điều kiện được hoãn theo quy định của
đoạn (1) thuộc tiểu phân mục này, chủ sở hữu bất
động sản sẽ phải làm đơn và chứng nhận hàng năm
với thẩm định viên quận theo hình phạt khai man
rằng đã đáp ứng các điều kiện theo quy định của đoạn
(1) thuộc tiểu phân mục này để được miễn thẩm định
lại và chịu sự kiểm toán của quận hoặc Hội Đồng
Quân Bình Thuế Vụ Tiểu Bang về chứng nhận đó.
(3) Mọi bất động sản được hoãn thẩm định lại theo
đoạn (1) thuộc tiểu phân mục này sẽ chỉ hội đủ điều
kiện được hoãn nếu đáp ứng các điều kiện theo quy
định của đoạn (1) thuộc tiểu phân mục này và nếu có
bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu thụ hưởng trực
tiếp hoặc gián tiếp đối với bất động sản đó thì phải
làm đơn và chứng nhận mới với thẩm định viên quận.
Sau khi hết thời hạn hoãn, bất động sản sẽ tuân theo
quy định của đoạn (1) thuộc tiểu phân mục (a).
(4) Đối với các mục đích của tiểu phân mục này,
thuật ngữ “doanh nghiệp nhỏ” sẽ chỉ bao gồm các
doanh nghiệp đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
(A) Doanh nghiệp có dưới 50 nhân viên làm việc
tương đương toàn thời gian hàng năm.
(B) Doanh nghiệp thuộc sở hữu và hoạt động độc lập
trong phạm vi mà cổ phần sở hữu, quản lý và hoạt
động doanh nghiệp không chịu sự kiểm soát, hạn
chế, sửa đổi hoặc giới hạn bởi một nguồn, cá nhân
bên ngoài hoặc một doanh nghiệp khác.
(C) Doanh nghiệp sở hữu bất động sản nằm tại California.
(f) Đối với các mục đích của mục này, việc không làm đơn
yêu cầu trong bất kỳ năm nào, theo cách được những
điều luật có hiệu lực quy định tại thời điểm phải làm đơn
yêu cầu, một loại trừ hoặc phân loại mà làm giảm hoặc
hoãn việc thẩm định hoặc thẩm định lại sẽ được coi là
trường hợp từ bỏ loại trừ hoặc phân loại cho năm đó.
(g) Khi sử dụng phương pháp luận được quy định
bởi Cơ Quan Lập Pháp theo tiểu phân mục (a) thuộc
Mục 8.6 của Điều XVI, sự thay đổi tỷ lệ phần trăm
trong tổng giá trị thẩm định chịu thuế trong một
thành phố, quận, hoặc thành phố và quận được sử
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dụng để tính toán số tiền điều chỉnh phí giấy phép
phương tiện đi lại của một tổ chức theo Mục 97.70
của Bộ Luật Thu Nhập và Thuế sẽ không tính vào giá
trị thẩm định bổ sung do áp dụng mục này.
(h) Bất kể Mục 16 thuộc Điều XVI hoặc mọi luật khác,
giá trị thẩm định bổ sung do áp dụng mục này sẽ
không được tính khi phân chia thuế nào hoặc tính
toán tăng trưởng để coi là tăng thuế và sẽ không
được chuyển hướng theo bất kỳ cách nào.
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MỤC 7. Mục 3.1 được thêm vào Điều XIII của
Hiến Pháp California, như sau:
Mục. 3.1. (a) (1) Với mỗi người đóng thuế nộp thuế
bất động sản cá nhân hữu hình, bao gồm thiết bị và
đồ đạc cố định của doanh nghiệp, được sử dụng cho
mục đích kinh doanh, phải áp dụng một trong các
điều khoản sau:
(A) (i) Với người đóng thuế là một doanh nghiệp
nhỏ, theo định nghĩa tại đoạn (4) thuộc tiểu phân
mục (e) của Mục 2.5 tại Điều XIII A, tất cả bất động
sản cá nhân hữu hình thuộc sở hữu và được sử dụng
cho mục đích kinh doanh đều được miễn thuế.
(ii) Người đóng thuế sẽ phải làm đơn yêu cầu và
chứng nhận hàng năm với thẩm định viên quận theo
hình phạt khai man rằng đã đáp ứng điều kiện theo
quy định của tiểu đoạn này để được miễn thuế, đồng
thời đơn yêu cầu đó sẽ chịu sự kiểm toán của quận
hoặc Tiểu Bang về chứng nhận đó.
(B) Ngoại trừ người đóng thuế theo tiểu đoạn (A)
thuộc đoạn (1) của tiểu phân mục này, số tiền tối đa
năm trăm ngàn mỹ kim ($500,000) trên tổng bất
động sản cá nhân hữu hình và đồ đạc cố định, trên
mỗi người đóng thuế, sẽ được miễn thuế.
(2) Máy bay và tàu thuyền sẽ không thuộc đối tượng
được miễn thuế này.
(3) Cơ Quan Lập Pháp sẽ không giảm các khoản
miễn thuế theo quy định của tiểu phân mục này hoặc
thay đổi cách áp dụng chúng, nhưng có thể tăng số
tiền miễn thuế theo quy định trong tiểu đoạn (B)
thuộc đoạn (1) của tiểu phân mục này, phù hợp với
thẩm quyền được nêu trong Mục 2 của điều này.
(b) Cơ Quan Lập Pháp sẽ quy định bằng đạo luật
rằng tất cả các tổ chức có liên quan, bao gồm nhưng
không giới hạn đối với công ty con, công ty mẹ hoặc
tập đoàn mẹ, đều được coi là một “người đóng thuế”
cho các mục đích của mục này.
MỤC 8. Mục 16 được thêm vào Điều XIII B của
Hiến Pháp California, như sau:
Mục. 16. (a) Đối với các mục đích của điều này,
"tiền thu thuế" sẽ không bao gồm thu nhập bổ sung
được tạo ra bởi Mục 2.5 của Điều XIII A.
(b) Đối với các mục đích của điều này, sự điều dụng
theo giới hạn của mỗi tổ chức chính phủ sẽ không
bao gồm các điều dụng thu nhập bổ sung thu được
do thực hiện Mục 2.5 của Điều XIII A.
MỤC 9.

Ngày có Hiệu lực.

Dự luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng,
2022, ngoại trừ tiểu phân mục (a) thuộc Mục 3.1
Nội Dung Các Dự Luật
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của Điều XIII sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng
Giêng, 2024, và tiểu phân mục (d) thuộc Mục 8.6
của Điều XVI và tiểu phân mục (b) thuộc Mục 2.5
của Điều XIII A sẽ có hiệu lực ngay khi dự luật này
được thông qua.

15
16
17

MỤC 10. Hiệu Lực Từng Phần.
Các điều khoản của điều luật này có thể tách rời.
Nếu bất kỳ phần, mục, tiểu phân mục, đoạn,
khoản, câu, cụm từ, từ hoặc cách áp dụng nào của
đạo luật này 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
tính hiệu lực của phần còn lại của đạo luật này.
Người dân Tiểu Bang California theo đây tuyên bố
rằng họ đã thông qua đạo luật này và mỗi và mọi
phần, mục, tiểu phân mục, đoạn, khoản, câu, cụm
từ, từ và cách áp dụng không bị tuyên bố là bất
hợp lệ hoặc trái với hiến pháp mà không liên quan
đến bất kỳ phần nào của đạo luật này hoặc cách áp
dụng đạo luật này sau đó sẽ bị tuyên bố là bất hợp
lệ. Bất kể các nội dung nói trên, Mục 7 của đạo luật
này sẽ không thể tách rời Mục 6 đạo luật này.
MỤC 11.

Diễn Giải Tự Do.

Đạo luật này sẽ được diễn giải một cách tự do để
thực hiện các mục đích của đạo luật được nêu rõ
trong Mục 3 của đạo luật này.

DỰ LUẬT 16

Tu chính này được kiến nghị bởi Tu Chính Hiến
Pháp Nghị Viện số 5 Kỳ họp Thường lệ 2019–2020
(Nghị Quyết Chương 23, Đạo Luật năm 2020) tu
chính rõ ràng Hiến Pháp California bằng cách hủy
bỏ một mục của Hiến Pháp; do đó những điều
khoản hiện tại được kiến nghị cần được xóa bỏ
được in bằng loại dấu gạch bỏ.

BẢN TU CHÍNH ĐƯỢC KIẾN NGHỊ CHO
ĐIỀU I
Mục 31 thuộc Điều I của Hiến Pháp bị hủy bỏ.

MỤC 31. (a) Tiểu Bang sẽ không phân biệt đối
xử hoặc dành sự đối xử ưu tiên cho bất kỳ cá
nhân hoặc nhóm nào trên cơ sở chủng tộc, giới
tính, màu da, dân tộc hoặc nguồn gốc quốc gia
trong hoạt động tuyển dụng công chức, giáo dục
công hoặc ký hợp đồng công cộng.
(b) Mục này sẽ chỉ được áp dụng cho hành động
được thực hiện sau ngày mục này có hiệu lực.
(c) Không có quy định nào trong mục này được
diễn giải là cấm tiêu chuẩn thực sự dựa trên giới
tính mà cần thiết một cách hợp lý cho hoạt động
thông thường của tuyển dụng công chức, giáo
dục công hoặc ký hợp đồng công cộng.
(d) Không có quy định nào trong mục này được
diễn giải là làm mất hiệu lực bất kỳ phán lệnh
hoặc thỏa thuận giải quyết tranh chấp nào mà có
hiệu lực kể từ ngày mục này có hiệu lực.
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(e) Không có quy định nào trong mục này được
diễn giải là cấm các hành động phải được thực
hiện để thiết lập hoặc duy trì tư cách hội đủ điều
kiện với bất kỳ chương trình liên bang nào, trong
đó tình trạng không đủ điều kiện có thể gây tổn
thất ngân quỹ liên bang của Tiểu Bang.
(f) Đối với các mục đích của mục này, "Tiểu Bang"
có thể bao gồm, nhưng không nhất thiết được
giới hạn đối với chính Tiểu Bang đó, bất kỳ thành
phố, quận, thành phố và quận, hệ thống trường
đại học công lập nào, bao gồm Đại học California,
khu cao đẳng cộng đồng, khu học chính, đặc khu
hoặc bất kỳ phân khu chính trị hoặc cơ quan hỗ
trợ chính phủ nào khác của hoặc trong phạm vi
Tiểu Bang.
(g) Các biện pháp dành cho những vi phạm đối với
mục này sẽ tương tự như các diện pháp khác dành
cho những vi phạm của luật chống phân biệt đối
xử hiện hành tại thời điểm đó của California, bất
kể chủng tộc, giới tính, màu da, sắc tộc hoặc
nguồn gốc quốc gia của bên bị tổn hại.
(h) Mục này sẽ được tự thi hành. Nếu một phần
hoặc nhiều phần bất kỳ trong mục này xung đột
với luật liên bang hoặc Hiến Pháp Hoa Kỳ, mục
này sẽ được thi hành trong phạm vi tối đa mà
luật liên bang và Hiến Pháp Hoa Kỳ cho phép. Bất
kỳ điều khoản nào bị coi là không hợp lệ sẽ được
tách biệt khỏi các phần còn lại trong mục này.

DỰ LUẬT 17

Tu chính này được kiến nghị bởi Tu chính Hiến
pháp Nghị Viện số 6 Kỳ họp Thường lệ 2019–2020
(Nghị Quyết Chương 24, Đạo Luật năm 2020) tu
chính rõ ràng Hiến Pháp California bằng cách tu
chính các mục của Hiến Pháp; do đó, những điều
khoản hiện tại được kiến nghị xóa bỏ sẽ được in
bằng loại dấu gạch bỏ và những điều khoản mới
được kiến nghị bổ sung được in bằng kiểu chữ in
nghiêng để thể hiện rằng chúng là nội dung mới.

BẢN TU CHÍNH ĐƯỢC KIẾN NGHỊ CHO
ĐIỀU II

Thứ nhất—Mục 2 của Điều II sẽ được tu chính như sau:
MỤC   2. (a) Công dân Hoa Kỳ 18 tuổi và sinh
sống tại Tiểu Bang này có thể bỏ phiếu.
(b) Cử tri không đủ tư cách bỏ phiếu khi đang thi
hành án tại nhà tù liên bang hoặc tiểu bang, theo mô
tả trong Mục 4, sẽ được khôi phục quyền bỏ phiếu
sau khi mãn hạn tù.
Thứ hai—Mục 4 của Điều II sẽ được tu chính như sau:
MỤC 4. Cơ Quan Lập Pháp sẽ cấm các hành vi
không phù hợp ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử
và sẽ truất quyền của cử tri không đủ năng lực về
trí tuệ hoặc đang ngồi tù hoặc trong thời gian
tạm tha đang thi hành án tù của tiểu bang hoặc liên
bang vì bị kết án tội đại hình.
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DỰ LUẬT 18

Tu chính này được kiến nghị bởi Tu chính Hiến
pháp Nghị Viện số 4 Kỳ họp Thường lệ 2019–2020
(Nghị Quyết Chương 30, Đạo Luật năm 2020) tu
chính rõ ràng Hiến Pháp California bằng cách tu
chính một mục của Hiến Pháp; do đó, những điều
khoản mới được kiến nghị bổ sung sẽ được in
bằng kiểu chữ in nghiêng để thể hiện rằng chúng
là nội dung mới.

BẢN TU CHÍNH ĐƯỢC KIẾN NGHỊ CHO
ĐIỀU II
Mục 2 của Điều II được tu chính như sau:

MỤC   2. (a) Một công dân Hoa Kỳ ít nhất từ 18
tuổi và là cư dân tại Tiểu Bang này có thể bỏ phiếu.
(b) Một công dân Hoa Kỳ 17 tuổi, là cư dân của Tiểu
Bang này, và sẽ ít nhất 18 tuổi tại thời điểm diễn ra
cuộc tổng tuyển cử tiếp theo có thể bỏ phiếu tại bất
kỳ cuộc bầu cử sơ bộ hoặc cuộc bầu cử đặc biệt nào
trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo mà công dân đó
sẽ hội đủ điều kiện để bỏ phiếu nếu đủ ít nhất 18 tuổi.

DỰ LUẬT 19

Tu chính này được kiến nghị bởi Tu chính Hiến
pháp Nghị Viện số 11 Kỳ họp Thường lệ
2019–2020 (Nghị Quyết Chương 31, Đạo Luật
năm 2020) tu chính rõ ràng Hiến Pháp California
bằng cách tu chính các mục của Hiến Pháp; do
đó, những điều khoản mới được kiến nghị bổ
sung sẽ được in bằng kiểu chữ in nghiêng để thể
hiện rằng chúng là nội dung mới.

BẢN TU CHÍNH ĐƯỢC KIẾN NGHỊ CHO
ĐIỀU XIII A

Thứ nhất—Dự luật này sẽ được xác định, và có
thể được trích dẫn, là Đạo Luật Bảo Vệ Nhà Ở cho
Người Cao Niên, Người Khuyết Tật Nghiêm Trọng,
Gia Đình và Nạn Nhân của Cháy Rừng hoặc Thiên
Tai (Home Protection for Seniors, Severely
Disabled, Families, and Victims of Wildfire or
Natural Disasters Act).
Thứ hai—Mục 2.1 được bổ sung vào Điều XIII A,
như sau:
MỤC 2.1. (a) Giới hạn về Mức Tăng Thuế Bất Động
Sản dành cho Nơi Cư Trú Chính của Người Cao Niên,
Người Khuyết Tật Nghiêm Trọng, Gia Đình và Nạn Nhân
của Cháy Rừng hoặc Thiên Tai. Chủ ý của Cơ Quan Lập
Pháp khi kiến nghị và của người dân khi thông qua
mục này là thực hiện cả hai nội dung dưới đây:
(1) Giới hạn mức tăng thuế bất động sản đối với nơi
cư trú chính bằng cách loại bỏ những hạn chế vị trí
không công bằng cho chủ nhà bị khuyết tật nghiêm
trọng, là nạn nhân của cháy rừng hoặc các thiên tai
khác, hoặc là người cao niên trên 55 tuổi mà cần
chuyển đến gần hơn với gia đình hoặc nơi chăm sóc y

tế, giảm diện tích, tìm một ngôi nhà phù hợp hơn với
nhu cầu của họ, hoặc thay thế một ngôi nhà bị hư
hỏng và hạn chế thiệt hại từ cháy rừng cho nhà ở
thông qua khoản tài trợ riêng dành cho phòng chống
hỏa hoạn và ứng phó khẩn cấp.
(2) Giới hạn mức tăng thuế bất động sản đối với nhà ở
gia đình được sử dụng làm nơi cư trú chính bằng cách
bảo vệ quyền của cha mẹ và ông bà được để lại nhà ở
của gia đình cho con cháu tiếp tục sử dụng làm nơi cư
trú chính, trong khi loại bỏ những lỗ hổng về thuế
không công bằng được sử dụng bởi các nhà đầu tư,
người nổi tiếng, người dân giàu có không sinh sống tại
California và người thừa kế quỹ tín thác ở Bờ Đông
nhằm tránh phải nộp phần thuế bất động sản hợp lý
đối với nhà ở nghỉ dưỡng, bất động sản tạo thu nhập và
nhà cho thuê bên bờ biển mà họ sở hữu tại California.
(b) Sự Công Bằng về Thuế Bất Động Sản cho Người Cao
Niên, Người Khuyết Tật Nghiêm Trọng và Nạn Nhân của
Cháy Rừng và Thiên Tai. Bất kể điều khoản nào khác
trong Hiến Pháp này hoặc luật khác, kể từ và sau ngày
1 tháng Tư, 2021, các quy định sau sẽ được áp dụng:
(1) Theo các thủ tục và định nghĩa áp dụng theo quy
định của đạo luật, chủ sở hữu của nơi cư trú chính từ
55 tuổi trở lên, bị khuyết tật nghiêm trọng hoặc là
nạn nhân của một vụ cháy rừng hoặc thiên tai có thể
chuyển giá trị chịu thuế của nơi cư trú chính sang nơi
cư trú chính thay thế tọa lạc tại bất kỳ đâu trong tiểu
bang này, bất kể vị trí hoặc giá trị của nơi cư trú
chính thay thế, được mua hoặc mới được xây dựng
làm nơi cư trú chính của người đótrong vòng hai
năm kể từ khi bán nơi cư trú chính ban đầu,
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(2) Đối với mục đích của tiểu phân mục này:
(A) Đối với bất kỳ việc chuyển đổi giá trị chịu thuế
thành nơi cư trú chính thay thế có giá trị ngang bằng
hoặc thấp hơn nơi cư trú chính ban đầu, giá trị chịu
thuế của nơi cư trú chính thay thế sẽ được coi là giá
trị chịu thuế của nơi cư trú chính ban đầu.
(B) Đối với bất kỳ việc chuyển đổi giá trị chịu thuế
thành nơi cư trú chính thay thế có giá trị lớn hơn nơi
cư trú chính ban đầu, giá trị chịu thuế của nơi cư trú
chính thay thế sẽ được tính toán bằng cách cộng
phần chênh lệch giữa giá trị tiền mặt đầy đủ của nơi
cư trú chính ban đầu và giá trị tiền mặt đầy đủ của
nơi cư trú chính thay thế vào giá trị chịu thuế của nơi
cư trú chính ban đầu.
(3) Chủ sở hữu của một nơi cư trú chính trên 55 tuổi
hoặc bị khuyết tật nghiêm trọng sẽ không được phép
chuyển đổi giá trị chịu thuế của một nơi cư trú chính
nhiều hơn ba lần theo tiểu phân mục này.
(4) Bất kỳ người nào mong muốn chuyển đổi giá trị
chịu thuế của nơi cư trú chính theo tiểu phân mục này
sẽ phải nộp đơn yêu cầu với thẩm định viên của quận
có nơi cư trú chính thay thế tọa lạc. Đơn yêu cầu, tối
thiểu, sẽ bao gồm thông tin tương đương với thông tin
được xác định trong đoạn (1) của tiểu phân mục (f)
thuộc Mục 69.5 trong Bộ Luật Thu Nhập và Thuế, theo
mục này được ban hành ngày 1 tháng Giêng, 2020.
Nội Dung Các Dự Luật
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(c) Sự Công Bằng về Thuế Bất Động Sản dành cho
Nhà Ở Gia Đình. Bất kể điều khoản nào khác trong
Hiến Pháp này hoặc luật khác, kể từ và sau ngày 16
tháng Hai, 2021, các nội dung sau sẽ được áp dụng:
(1) Đối với mục đích của tiểu phân mục (a) trong Mục 2,
thuật ngữ "mua" và "thay đổi quyền sở hữu" không bao
gồm việc mua hoặc chuyển nhượng nhà ở hộ gia đình
của người chuyển nhượng trong trường hợp chuyển
nhượng giữa cha mẹ và con cái, theo định nghĩa của Cơ
Quan Lập Pháp, nếu bất động sản tiếp tục là nhà ở gia
đình của người được chuyển nhượng. Tiểu phân mục
này sẽ áp dụng đối với cả việc chuyển nhượng tự nguyện
và chuyển nhượng theo phán lệnh hoặc sắc lệnh tư
pháp. Giá trị chịu thuế mới cho nhà ở gia đình của người
được chuyển nhượng sẽ là tổng của hai mục dưới đây:
(A) Giá trị chịu thuế của nhà ở gia đình, chịu sự điều
chỉnh theo ủy quyền của tiểu phân mục (b) trong Mục
2, được xác định kể từ ngày ngay trước ngày người
được chuyển nhượng mua hoặc được chuyển nhượng.
(B) Phần áp dụng của các mục dưới đây:
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(i) Nếu giá trị thẩm định của nhà ở gia đình khi
người được chuyển nhượng mua hoặc được chuyển
nhượng ít hơn tổng của giá trị chịu thuế được miêu
tả trong tiểu đoạn (A) cộng với một triệu mỹ kim
($1,000,000), sẽ là không mỹ kim ($0).
(ii) Nếu giá trị thẩm định của nhà ở gia đình khi được
người được chuyển nhượng mua hoặc được chuyển
nhượng bằng hoặc nhiều hơn tổng của giá trị chịu
thuế được miêu tả trong tiểu đoạn (A) cộng với một
triệu mỹ kim ($1,000,000), thì sẽ là số tiền tương đương
với giá trị thẩm định của nhà ở gia đình khi được người
được chuyển nhượng mua hoặc được chuyển nhượng,
trừ đi tổng của giá trị chịu thuế được miêu tả trong tiểu
đoạn (A) và một triệu mỹ kim ($1,000,000).
(2) Đoạn (1) cũng sẽ áp dụng với việc mua hoặc
chuyển nhượng nhà ở gia đình giữa ông bà và cháu
nếu cha mẹ của các cháu, tức là con cái của ông bà,
đã mất trước ngày mua hoặc chuyển nhượng.
(3) Các đoạn (1) và (2) cũng sẽ áp dụng với việc mua hoặc
chuyển nhượng nông trại gia đình. Đối với mục đích của
đoạn này, bất cứ khi nào đề cập đến "nhà ở gia đình" ở
đoạn (1) và (2) sẽ được hiểu là nói về "nông trại gia đình".
(4) Bắt đầu từ ngày 16 tháng Hai, 2023, và ngày 16
tháng Hai của mỗi hai năm sau đó, Hội Đồng Quân
Bình Thuế Vụ Tiểu Bang sẽ điều chỉnh số tiền một triệu
mỹ kim ($1,000,000) được miêu tả trong đoạn (1) do
lạm phát để thể hiện tỷ lệ thay đổi trong Chỉ Số Giá
Nhà Ở của California cho năm trước đó, theo xác định
của Cơ Quan Tài Chính Nhà Ở Liên Bang. Hội Đồng
Quân Bình Thuế Vụ Tiểu Bang sẽ tính toán và công bố
những điều chỉnh theo quy định của đoạn này.
(5) (A) Theo tiểu đoạn (B), để nhận được quyền lợi về
thuế bất động sản theo quy định của mục này đối với
việc mua hoặc chuyển nhượng nhà ở gia đình, người
được chuyển nhượng phải làm đơn yêu cầu miễn
thuế dành cho chủ nhà hoặc miễn thuế dành cho cựu
chiến binhkhuyết tật tại thời điểm mua hoặc chuyển
nhượng nhà ở gia đình.
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(B) Người được chuyển nhượng không làm đơn yêu
cầu miễn thuế dành cho chủ nhà hoặc miễn thuế
dành cho cựu chiến binh khuyết tật tại thời điểm mua
hoặc chuyển nhượng nhà ở gia đình có thể nhận
quyền lợi về thuế bất động sản theo quy định của
mục này bằng cách yêu cầu miễn thuế dành cho chủ
nhà hoặc miễn thuế dành cho cựu chiến binh khuyết
tật trong vòng một năm kể từ ngày mua hoặc chuyển
nhượng nhà ở gia đình và sẽ có quyền nhận được
khoản hoàn thuế còn nợ hoặc đã nộp trước đó từ
ngày chuyển nhượng đến ngày mà người được
nhượng yêu cầu miễn thuế dành cho chủ nhà hoặc
miễn thuế dành cho cựu chiến binhkhuyết tật.
(d) Tiểu phân mục (h) của Mục 2 sẽ áp dụng đối với
bất kỳ việc mua hoặc chuyển nhượng nào diễn ra vào
hoặc trước ngày 15 tháng Hai, 2021, nhưng sẽ không
áp dụng với bất kỳ việc mua hoặc chuyển nhượng
nào diễn ra sau ngày này. Tiểu phân mục (h) của Mục
2 sẽ không có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng Hai, 2021.
(e) Đối với mục đích của mục này:
(1) "Miễn thuế dành cho cựu chiến binh khuyết tật"
nghĩa là miễn thuế được cho phép trong tiểu phân
mục (a) của Mục 4 trong Điều XIII.
(2) "Nông trại gia đình" nghĩa là bất động sản bất kỳ
đang được canh tác hoặc đang được sử dụng làm đồng
cỏ hoặc chăn thả, hoặc được sử dụng để sản xuất hàng
hóa nông nghiệp, như thuật ngữ này được định nghĩa
trong Mục 51201 của Bộ Luật Chính Quyền khi mục này
được ban hành vào ngày 1 tháng Giêng, 2020.
(3) "Nhà ở gia đình" có nghĩa tương tự như "nơi cư
trú chính", khi thuật ngữ này được sử dụng tại tiểu
phân mục (k) của Mục 3 trong Điều XIII.
(4) "Giá trị tiền mặt đầy đủ" có nghĩa tương tự như
được định nghĩa trong tiểu phân mục (a) thuộc Mục 2.
(5) "Miễn thuế dành cho chủ nhà" nghĩa là miễn thuế được
cung cấp bởi tiểu phân mục (k) thuộc Mục 3 tại Điều XIII.
(6) "Thiên tai" nghĩa là sự tồn tại, theo tuyên bố của
Thống Đốc, của tình trạng thảm họa hoặc hiểm họa
cực độ đối với sự an toàn của người và tài sản trong
khu vực bị ảnh hưởng gây ra bởi các tình trạng như
hỏa hoạn, lũ lụt, hạn hán, bão, sạt lở đất, động đất,
rối loạn dân sự, ngoại xâm hoặc núi lửa phun trào.
(7) "Nơi cư trú chính" là nơi cư trú hội đủ điều kiện
cho một trong hai điểm sau:
(A) Miễn thuế dành cho chủ nhà.
(B) Miễn thuế dành cho cựu chiến binh khuyết tật.
(8) "Nơi cư trú chính" như được sử dụng trong tiểu
phân mục (b) có cùng ý nghĩa với thuật ngữ này được
sử dụng trong tiểu phân mục (a) của Mục 2.
(9) "Nơi cư trú chính thay thế" có cùng ý nghĩa như
"nhà ở thay thế", như thuật ngữ này được định nghĩa
trong tiểu phân mục (a) của Mục 2.
(10) "Giá trị chịu thuế" nghĩa là giá trị năm cơ sở
được xác định theo tiểu phân mục (a) của Mục 2 cộng
với bất kỳ khoản điều chỉnh nào được quy định bởi
tiểu phân mục (b) của Mục 2.
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(11) "Nạn nhân của cháy rừng hoặc thiên tai" là chủ
sở hữu của một nơi cư trú chính đã bị thiệt hại đáng
kể do hậu quả của cháy rừng hoặc thiên tai lên tới
trên 50 phần trăm giá trị cải tạo của nơi cư trú chính
ngay trước vụ cháy rừng hoặc thiên tai. Đối với mục
đích của đoạn này, "thiệt hại" bao gồm sự mất giảm
giá trị của nơi cư trú chính do hậu quả của việc tiếp
cận bị hạn chế gây ra bởi cháy rừng hoặc thiên tai.
(12) "Cháy rừng" có nghĩa tương tự như được định
nghĩa trong tiểu phân mục (j) của Mục 51177 trong
Bộ Luật Chính Quyền, khi mục này được ban hành
vào ngày 1 tháng Giêng, 2020.
Thứ ba—Mục 2.2 được bổ sung vào Điều XIII A
như sau:
MỤC 2.2. (a) Dịch Vụ Phòng Chống Hỏa Hoạn, Ứng
Phó Khẩn Cấp và Dịch Vụ Quận Chủ ý của Cơ Quan Lập
Pháp khi kiến nghị và của người dân khi thông qua mục
này và Mục 2.3 là thực hiện cả hai nội dung dưới đây:
(1) Dành thu nhập cho công tác chữa cháy và ứng
phó khẩn cấp, giải quyết sự bất bình đẳng ở các địa
hạt thiếu kinh phí dành cho cứu hỏa, đảm bảo tất cả
cộng đồng đều được bảo vệ trước nạn cháy rừng và
bảo vệ tính mạng của hàng triệu người dân California.
(2) Bảo vệ thu nhập của quận và các dịch vụ quan
trọng khác thuộc địa phương.
(b) (1) Theo đây, Quỹ Ứng Phó Hỏa Hoạn California
được tạo ra trong Ngân Khố Tiểu Bang.
(2) Theo đây, Quỹ Bảo Vệ Thu Nhập của Quận được tạo
ra trong Ngân Khố Tiểu Bang. Số tiền trong Quỹ Bảo Vệ
Thu Nhập của Quận liên tục được điều dụng, bất kể năm
tài chính, nhằm mục đích bù đắp cho những cơ quan địa
phương hội đủ điều kiện có phát sinh lợi nhuận âm và
chi trả chi phí quản lý của Sở Quản Lý Thuế và Phí
California, theo Mục 2.3. Số tiền trong ngân quỹ sẽ chỉ
được chi tiêu như được quy định trong Mục 2.3.
(c) Đối với mục đích của các tính toán được quy định
tại Mục 8 của Điều XVI, số tiền trong Quỹ Ứng Phó
Hỏa Hoạn California và Quỹ Bảo Vệ Thu Nhập của
Quận sẽ được coi là thu nhập của Ngân Quỹ Chung,
có thể được điều dụng theo Điều XIII B.
(d) Giám Đốc Tài Chính có thể thực hiện các việc sau,
nếu có:
(1) Vào hoặc trước ngày 1 tháng Chín, 2022, và vào
hoặc trước mỗi ngày 1 tháng Chín sau đó cho đến
ngày 1 tháng Chín, 2027, tính toán thu nhập và khoản
tiết kiệm bổ sung tích lũy được cho tiểu bang từ việc
thực hiện Mục 2.1, bao gồm nhưng không giới hạn đối
với bất kỳ khoản tăng nào trong thu nhập từ thuế thu
nhập tiểu bang và khoản tiết kiệm ròng cho tiểu bang
phát sinh từ bất kỳ khoản cắt giảm nào trong trách
nhiệm cấp ngân quỹ của tiểu bang theo Mục 8 của
Điều XVI, trong năm tài chính ngay trước đó, kết thúc
vào ngày 30 tháng Sáu. Trong quá trình thực hiện các
tính toán theo yêu cầu của đoạn này, Giám Đốc Tài
Chính sẽ sử dụng dữ liệu thực tế hoặc ước tính tốt
nhất có sẵn khi không có dữ liệu thực tế. Phần tính
toán này sẽ mang tính chung cuộc và sẽ không được
điều chỉnh vì bất kỳ thay đổi nào sau đó trong dữ liệu
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cơ bản. Giám Đốc Tài Chính sẽ chứng nhận kết quả
tính toán với Cơ Quan Lập Pháp và Kiểm Soát Viên
không muộn hơn ngày 1 tháng Chín mỗi năm.
(2) Vào hoặc trước ngày 1 tháng Chín, 2028 và mỗi
ngày 1 tháng Chín sau đó, tính toán thu nhập và
khoản tiết kiệm bổ sung tích lũy cho tiểu bang từ việc
thực hiện Mục 2.1, bao gồm nhưng không giới hạn
đối với bất kỳ khoản tăng nào trong thu nhập từ thuế
thu nhập tiểu bang và khoản tiết kiệm ròng cho tiểu
bang phát sinh từ bất kỳ khoản cắt giảm nào trong
trách nhiệm cấp ngân quỹ của tiểu bang theo Mục 8
của Điều XVI trong năm tài chính ngay trước đó, kết
thúc vào ngày 30 tháng Sáu, bằng cách nhân số tiền
từ năm tài chính ngay trước đó, kết thúc vào ngày 30
tháng Sáu, với mức tăng thu nhập thuế bất động sản
được phân bổ cho các cơ quan địa phương trong
năm tài chính đó. Trong quá trình thực hiện các tính
toán theo yêu cầu của đoạn này, Giám Đốc Tài Chính
sẽ sử dụng dữ liệu thực tế hoặc ước tính tốt nhất có
sẵn khi không có dữ liệu thực tế. Phần tính toán này
sẽ mang tính chung cuộc và sẽ không được điều
chỉnh vì bất kỳ thay đổi nào sau đó trong dữ liệu cơ
bản. Giám Đốc Tài Chính sẽ chứng nhận kết quả tính
toán với Cơ Quan Lập Pháp và Kiểm Soát Viên không
muộn hơn ngày 1 tháng Chín của mỗi năm tài chính.
(e) Không muộn hơn ngày 15 tháng Chín, 2022 và
mỗi ngày 15 tháng Chín sau đó, Kiểm Soát Viên sẽ
thực hiện cả hai nội dung dưới đây:
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(1) Chuyển từ Ngân Quỹ Chung tới Quỹ Ứng Phó Hỏa
Hoạn California một số tiền tương đương với 75 phần
trăm số tiền đã được Giám Đốc Tài Chính tính toán
theo tiểu phân mục (d) cho năm áp dụng.
(2) Chuyển từ Ngân Quỹ Chung tới Quỹ Bảo Vệ Thu
Nhập của Quận một số tiền tương đương với 15 phần
trăm số tiền đã được Giám Đốc Tài Chính tính toán
theo tiểu phân mục (d) cho năm áp dụng. Số tiền
được chuyển tới Quỹ Bảo Vệ Thu Nhập của Quận theo
đoạn này sẽ được sử dụng để bù đắp cho các cơ
quan thuộc địa phương hội đủ điều kiện có lợi nhuận
âm, như được quy định tại Mục 2.3.
(f) Số tiền trong Quỹ Ứng Phó Hỏa Hoạn California sẽ
được điều dụng bởi Cơ Quan Lập Pháp trong mỗi năm
tài chính dành riêng cho các mục đích của mục này và,
ngoại trừ như được quy định tại tiểu phân mục (g), sẽ
không được điều dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
Số tiền trong Quỹ Ứng Phó Hỏa Hoạn California có thể
được sử dụng khi điều dụng bất kể năm tài chính và sẽ
được sử dụng để mở rộng đội ngũ nhân viên cứu hỏa,
như được quy định trong các đoạn từ (1) đến (4), bao
gồm cả hai đoạn này, và không thay thế các ngân quỹ
hiện có thuộc địa phương hoặc tiểu bang được sử
dụng cho các mục đích đó.
(1) Hai mươi phần trăm số tiền trong Quỹ Ứng Phó Hỏa
Hoạn California sẽ được điều dụng cho Bộ Kiểm Lâm và
Bảo Vệ Chống Hỏa Hoạn để tài trợ cho nhân viên cứu hỏa.
(2) Tám mươi phần trăm số tiền trong Quỹ Ứng Phó
Hỏa Hoạn California sẽ được gửi vào Quỹ Ứng Phó
Hỏa Hoạn Đặc Khu, theo đó sẽ được tạo thành một tài
khoản phụ trong Quỹ Ứng Phó Hỏa Hoạn California,
Nội Dung Các Dự Luật
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và được điều dụng cho các đặc khu có cung cấp các
dịch vụ phòng chống hỏa hoạn theo các tiêu chí sau:
(A) Năm mươi phần trăm số tiền được miêu tả trong đoạn
này sẽ được sử dụng để cấp ngân quỹ cho nhân viên cứu
hỏa tại các đặc khu thiếu kinh phí mà có cung cấp các
dịch vụ phòng chống hỏa hoạn, được thành lập sau ngày
1 tháng Bảy, 1978 và tuyển dụng nhân sự toàn thời gian
hoặc nhân sự làm việc tại cơ sở tương đương toàn thời
gian, những người này sẽ sẵn sàng làm việc ngay lập tức
để hình thành tối thiểu 50 phần trăm nhân lực cho một
nhiệm vụ được báo động toàn phần ban đầu.
(B) Hai mươi lăm phần trăm số tiền được miêu tả
trong đoạn này sẽ được sử dụng để cấp ngân quỹ cho
nhân viên cứu hỏa tại các đặc khu mà có cung cấp
dịch vụ phòng chống hỏa hoạn được thành lập trước
ngày 1 tháng Bảy, 1978, đang thiếu kinh phí do phần
thu nhập thuế bất động sản thấp không cân xứng và
sự gia tăng của nhu cầu mức dịch vụ kể từ ngày 1
tháng Bảy, 1978 và tuyển dụng nhân sự toàn thời gian
hoặc nhân sự làm việc tại cơ sở tương đương toàn thời
gian, những người này sẽ sẵn sàng làm việc ngay lập
tức để hình thành tối thiểu 50 phần trăm nhân lực cho
nhiệm vụ được báo động toàn phần ban đầu.
(C) Hai mươi lăm phần trăm số tiền được miêu tả
trong đoạn này sẽ được sử dụng để cấp ngân quỹ cho
nhân viên cứu hỏa tại các đặc khu thiếu kinh phí mà có
cung cấp dịch vụ phòng chống hỏa hoạn và tuyển
dụng nhân sự toàn thời gian hoặc nhân sự làm việc tại
cơ sở tương đương toàn thời gian, những người này sẽ
sẵn sàng làm việc ngay lập tức để hình thành tối thiểu
30 phần trăm nhưng ít hơn 50 phần trăm nhân lực cho
nhiệm vụ được báo động toàn phần ban đầu.
(3) Trong khi xác định xem một đặc khu cung cấp các
dịch vụ phòng chống hỏa hoạn có thiếu kinh phí cho các
mục đích của đoạn (2) hay không, Cơ Quan Lập Pháp sẽ
tính đến các yếu tố dưới đây, theo thứ tự ưu tiên:
(A) Mức độ thiếu hụt thu nhập thuế bất động sản của đặc
khu để duy trì đầy đủ việc khống chế hỏa hoạn, theo đánh
giá so với mật độ dân số, quy mô của khu vực phục vụ và
số lượng người đóng thuế trong ranh giới của đặc khu.
(B) Liệu đặc khu đó, sau khi thành lập, có được phân
bổ thuế bất động sản theo Chương 282 của Đạo Luật
1979 hay không.
(C) Tính đa dạng địa lý.
(4) Việc phân bổ tiền cho một đặc khu đủ điều kiện
theo đoạn (2) sẽ dưới hình thức tài trợ, với kỳ hạn
không ngắn hơn 10 năm, nhằm đảm bảo rằng đặc khu
có thể tham gia lập ngân sách có trách nhiệm và duy
trì đủ các dịch vụ khống chế hỏa hoạn trong dài hạn.
(g) Bất kể tiểu phân mục (f), trong năm tài chính bất kỳ
sau năm tài chính đầu tiên có tiền được chuyển từ
Ngân Quỹ Chung tới Quỹ Ứng Phó Hỏa Hoạn California
theo mục này, nếu số tiền được chuyển vượt mức trên
10 phần trăm số tiền được chuyển của năm tài chính
trước đó, Kiểm Soát Viên sẽ không chuyển số tiền vượt
mức 10 phần trăm đó, số tiền này sẽ dành cho việc
điều dụng từ Ngân Quỹ Chung cho mục đích bất kỳ.
Thứ tư—Mục 2.3 được bổ sung vào Điều XIII A như sau:
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MỤC 2.3. (a) Mỗi quận sẽ xác định lợi nhuận cho
quận và cho mỗi cơ quan thuộc địa phương trong
quận nhờ việc thực hiện Mục 2.1 hàng năm, không
muộn hơn ngày được quy định bởi Sở Quản Lý Thuế
và Phí California theo các quy chế được thông qua
trong mục này, bằng cách cộng các số tiền sau:
(1) Khoản tăng thu nhập từ việc bán và thẩm định lại
nơi cư trú chính ban đầu cho việc chuyển liên quận ra
ngoài theo tiểu phân mục (b) của Mục 2.1.
(2) Khoản giảm thu nhập, được thể hiện là số âm, là kết
quả của việc chuyển các giá trị chịu thuế của nơi cư trú
chính ban đầu tọa lạc ở các quận khác thành những nơi
cư trú chính thay thế tọa lạc trong quận cho việc chuyển
liên quận vào trong theo tiểu phân mục (b) của Mục 2.1.
(3) Khoản tăng thu nhập từ tiểu phân mục (c) của Mục 2.1.
(b) Một quận hoặc bất kỳ cơ quan thuộc địa phương
trong quận có lợi nhuận dương được xác định theo tiểu
phân mục (a) sẽ không hội đủ điều kiện để được nhận
bù đắp từ Quỹ Bảo Vệ Thu Nhập của Quận. Một quận
hoặc bất kỳ cơ quan thuộc địa phương trong quận có
lợi nhuận âm được xác định theo tiểu phân mục (a) sẽ
được coi là một cơ quan địa phương hội đủ điều kiện để
nhận khoản bù đắp từ Quỹ Bảo Vệ Thu Nhập của Quận.
(c) Sở Quản Lý Thuế và Phí California sẽ xác định tổng
thu nhập của mỗi cơ quan địa phương hội đủ điều kiện
trong mỗi ba năm, dựa trên số tiền được xác định theo
tiểu phân mục (a) cho mỗi năm trong ba năm đó, và
cung cấp khoản bù đắp cho mỗi cơ quan địa phương
hội đủ điều kiện có lợi nhuận âm từ tiền trong Quỹ Bảo
Vệ Thu Nhập của Quận tương đương với số tiền đó. Nếu
không có đủ tiền trong quỹ để chi trả cho toàn bộ số
tiền bù đắp theo mục này, Sở Quản Lý Thuế và Phí
California sẽ phân bổ một phần theo tỷ lệ của số tiền
trong quỹ cho mỗi cơ quan địa phương hội đủ điều kiện
dựa trên số tiền bù đắp của cơ quan địa phương hội đủ
điều kiện so với toàn bộ số tiền bù đắp theo mục này.
(d) Vào cuối mỗi giai đoạn ba năm được miêu tả trong
tiểu phân mục (c), sau khi Sở Quản Lý Thuế và Phí
California đã bù đắp cho mỗi cơ quan địa phương hội
đủ điều kiện mà có lợi nhuận âm trong thời gian ba
năm đó, Kiểm Soát Viên sẽ chuyển số tiền còn lại, nếu
có, trong Quỹ Bảo Vệ Thu Nhập của Quận vào Ngân Quỹ
Chung, để có thể được điều dụng cho mục đích bất kỳ.
(e) Sở Quản Lý Thuế và Phí California sẽ ban hành
các quy chế để thực hiện mục này theo những điều
khoản lập quy tắc của Đạo Luật Thủ Tục Hành Chính
(Administrative Procedure Act) (Chương 3.5 (bắt đầu
từ Mục 11340) của Phần 1 trong Phân Mục 3 tại Tiêu
Đề 2 trong Bộ Luật Chính Quyền), có thể được tu
chính liên tục bởi Cơ Quan Lập Pháp, hoặc bất kỳ nội
dung kế nhiệm nào của các điều khoản đó.
(f) Đối với mục đích của mục này và Mục 2.2, "cơ
quan địa phương hội đủ điều kiện" là một quận, một
thành phố, một thành phố và quận, một đặc khu
hoặc một khu học chính như được xác định theo tiểu
phân mục (o) của Mục 42238.02 trong Bộ Luật Giáo
Dục được ban hành vào ngày 8 tháng Giêng, 2020,
có lợi nhuận âm như được xác định 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 tu chính và bổ sung các mục
vào Bộ Luật Hình Sự; do đó, các điều khoản hiện
tại được đề nghị xóa bỏ sẽ được in theo kiểu gạch
bỏ và các điều khoản mới được đề nghị bổ sung
được in theo kiểu chữ nghiêng để cho biết đây là
điều khoản mới.

LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ
MỤC 1.

Tiêu đề.

Đạo luật này sẽ được biết đến và có thể được
trích dẫn, là Đạo Luật Giảm Tội Phạm và Giữ An
Toàn cho California năm 2018 (Reducing Crime
and Keeping California Safe Act of 2018).
MỤC 2.

Mục đích.

Dự luật này sẽ khắc phục ba vấn đề liên quan gây
ra bởi các luật hiện hành, những vấn đề này đã
đe dọa sự an toàn công cộng của người dân
California và con cái của họ khỏi những kẻ tội
phạm bạo lực. Dự luật này sẽ:
(a) Cải tổ hệ thống ân xá để những người phạm
trọng tội bạo lực không được ra tù sớm, tăng cường
giám sát quá trình giám sát trong cộng đồng sau
khi được phóng thích và thắt chặt các hình phạt đối
với những hành vi vi phạm điều khoản giám sát
trong cộng đồng sau khi được phóng thích;
(b) Cải tổ luật về trộm cắp nhằm phục hồi trách
nhiệm giải trình đối với trộm cắp hàng loạt và
trộm cắp có tổ chức; và
(c) Mở rộng việc thu thập ADN từ những người bị
kết án về tội phạm ma túy, trộm cắp và bạo lực
gia đình để giúp giải quyết các tội phạm bạo lực
và minh oan cho người vô tội.
MỤC 3. Kết Luận và Tuyên Bố.
(a) Ngăn Chặn Việc Phóng Thích Sớm Những
Người Phạm Trọng Tội Bạo Lực.
(1) Việc bảo vệ mọi người dân trong tiểu bang
của chúng ta, bao gồm cả những trẻ em dễ bị tổn
thương nhất, trước tội phạm bạo lực là điều vô
cùng quan trọng. Những kẻ giết người, hiếp dâm,
lạm dụng tình dục trẻ em và những tội phạm bạo
lực khác không nên được ra tù sớm.
(2) Kể từ năm 2014, California đã có sự gia tăng
tội phạm bạo lực lớn hơn so với các tiểu bang còn
lại của Hoa Kỳ. Kể từ năm 2013, tội phạm bạo lực
ở Los Angeles đã tăng 69.5%. Tội phạm bạo lực ở
Sacramento trong sáu tháng đầu năm 2015 tăng
nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trong số 25 thành
phố lớn ở Hoa Kỳ mà được FBI theo dõi.
(3) Những thay đổi gần đây đối với luật ân xá đã
cho phép phóng thích sớm những tội phạm nguy
hiểm bởi vì luật không định nghĩa một số tội phạm

nhất định là “bạo lực”. Những thay đổi này cho
phép những cá nhân bị kết tội buôn bán tình dục
trẻ em, cưỡng hiếp một người bất tỉnh, trọng tội
tấn công bằng vũ khí chết người, hành hung cảnh
sát hoặc lính cứu hỏa và trọng tội bạo lực gia đình
được coi là “người phạm tội không bạo lực”.
(4) Do đó, những người phạm tội được gọi là
“không bạo lực” này hội đủ điều kiện để được ra
tù sớm sau khi chỉ chấp hành một phần bản án
mà thẩm phán đã ra phán quyết.
(5) Những người phạm tội bạo lực cũng được
phép tự do trong cộng đồng của chúng ta ngay
cả khi họ phạm tội mới và vi phạm các điều khoản
giám sát trong cộng đồng sau khi được phóng
thích, giống như thành viên băng đảng bị buộc
tội giết Cảnh Sát Viên Keith Boyer của Whittier.
(6) Người dân California cần được bảo vệ tốt hơn
trước những tên tội phạm bạo lực như vậy.
(7) Người dân California cần được bảo vệ tốt hơn
trước những kẻ phạm trọng tội nhiều lần vi phạm
các điều khoản về giám sát trong cộng đồng sau
khi được phóng thích.
(8) Dự luật này cải tổ luật để những người phạm
trọng tội vi phạm các điều khoản phóng thích có
thể bị đưa trở lại tòa án và phải chịu trách nhiệm
về những vi phạm đó.
(9) Người dân California cần được bảo vệ tốt hơn
trước những tên tội phạm bạo lực như vậy. Dự
luật này cải tổ luật để xác định những tội phạm
như vậy là "trọng tội bạo lực" đối với mục đích
phóng thích sớm.
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(10) Nội dung đạo luật này không nhằm tạo thêm
người phạm tội “tấn công” sẽ làm tăng số lượng
tù nhân trong nhà tù tiểu bang.
(11) Nội dung đạo luật này không nhằm mục đích
gây ảnh hưởng đến khả năng trao tín chỉ giáo dục
và thành tích của Sở Cải Huấn và Phục Hồi California.
(b) Phục Hồi Trách Nhiệm Giải Trình đối với Trộm
Cắp Hàng Loạt và Trộm Cắp Có Tổ Chức.
(1) Những thay đổi gần đây đối với luật California
cho phép những cá nhân trộm cắp nhiều lần có
thể đối mặt với ít hậu quả, bất kể tiền án của họ
hoặc số lần họ ăn trộm.
(2) Kết quả là, từ năm 2014 đến năm 2016,
California có mức gia tăng tội phạm trộm cắp và
tội phạm tài sản cao thứ hai ở Hoa Kỳ trong khi
hầu hết các tiểu bang khác đều giảm đều đặn.
Theo Sở Tư Pháp California, giá trị tài sản bị đánh
cắp trong năm 2015 là $2.5 tỷ với mức tăng 13
phần trăm kể từ năm 2014, mức tăng lớn nhất
của một năm trong ít nhất 10 năm.
(3) Những người ăn cắp nhiều lần thường thực
hiện hành vi phạm tội để phục vụ cho thói quen sử
dụng ma túy của họ. Những thay đổi gần đây đối
với luật California đã làm giảm khả năng của thẩm
phán trong việc ra án lệnh cho những cá nhân bị
Nội Dung Các Dự Luật
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kết án về tội trộm cắp nhiều lần phải tham gia vào
các chương trình điều trị ma túy hiệu quả.
(4) California cần có những điều luật mạnh mẽ
hơn dành cho những người nhiều lần bị kết án về
các tội phạm liên quan đến trộm cắp, điều này sẽ
khuyến khích những người trộm cắp nhiều lần vì
mục đích sử dụng ma túy của họ tham gia vào
các chương trình điều trị nghiện ma túy hiện có.
Dự luật này ban hành những cải tổ như vậy.
(c) Phục Hồi Thu Thập ADN để Giải Quyết Tội
Phạm Bạo Lực.
(1) Việc thu thập ADN từ những tên tội phạm là
điều cần thiết để giải quyết tội phạm bạo lực.
Hơn 450 tội phạm bạo lực, bao gồm giết người,
hiếp dâm và cướp của, đã không được giải quyết
vì ADN đang được thu thập từ ít tội phạm hơn.
(2) ADN được thu thập vào năm 2015 từ một kẻ
lạm dụng tình dục trẻ em bị kết án đã giải quyết
được vụ án cưỡng hiếp và giết hại hai cậu bé sáu
tuổi, xảy ra cách đây ba thập kỷ ở Quận Los
Angeles. ADN được thu thập vào năm 2016 từ
một cá nhân bị bắt quả tang đang lái chiếc xe bị
đánh cắp đã giải quyết được vụ án cưỡng hiếp và
giết hại một phụ nữ 83 tuổi ở Khu vực Vịnh San
Francisco năm 2012.
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(3) Những thay đổi gần đây đối với luật California
đã vô tình loại bỏ việc thu thập ADN đối với tội
phạm trộm cắp và tội phạm ma túy. Dự luật này
khôi phục việc thu thập ADN từ những người bị
kết án với những tội như vậy.
(4) Việc cho phép thu thập nhiều mẫu ADN hơn
sẽ giúp xác định các nghi phạm, làm rõ người vô
tội và trả tự do cho những người bị kết án sai.
(5) Dự luật này không ảnh hưởng đến các biện
pháp bảo vệ pháp lý hiện hành nhằm bảo vệ
quyền riêng tư của các cá nhân bằng cách cho
phép xóa hồ sơ ADN của họ nếu họ không bị buộc
tội, được tuyên trắng án hoặc vô tội.
MỤC 4. Xét Phóng Thích Trước Thời Hạn.
MỤC 4.1. Mục 3003 của Bộ Luật Hình Sự được
tu chính thành:
3003. (a) Trừ khi có quy định khác trong mục
này, một tù nhân được trả tự do theo diện phóng
thích trước thời hạn hoặc giám sát trong cộng
đồng sau khi được phóng thích như được quy định
bởi Điều 2.05 (bắt đầu từ Mục 3450) sẽ được trao
trả về quận, nơi cư trú hợp pháp cuối cùng của tù
nhân trước khi tù nhân bị giam giữ. Một tù nhân
được trả tự do theo diện phóng thích trước thời
hạn hoặc giám sát trong cộng đồng sau khi được
phóng thích như được quy định bởi Điều 2.05 (bắt
đầu từ Mục 3450) và người đã phải ngồi tù vì tội
phạm tình dục mà việc đăng ký được yêu cầu theo
Mục 290, thông qua mọi nỗ lực hợp lý có thể, sẽ
được trao trả về thành phố là nơi cư trú hợp pháp
cuối cùng của tù nhân trước khi bị giam giữ hoặc
một vị trí địa lý gần nơi tù nhân có mối quan hệ gia
đình, xã hội hoặc quan hệ kinh tế và quyền tiếp
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cận với các dịch vụ tái hòa nhập, trừ khi việc trở lại
địa điểm đó sẽ vi phạm bất kỳ luật nào khác hoặc
gây rủi ro cho nạn nhân của tù nhân. Đối với mục
đích của tiểu phân mục này, “nơi cư trú hợp pháp
cuối cùng” sẽ không được hiểu là quận hoặc thành
phố nơi tù nhân phạm tội khi bị giam giữ trong
nhà tù tiểu bang hoặc nhà tù địa phương hoặc khi
bị giam giữ để điều trị tại bệnh viện tiểu bang.
(b) Bất kể tiểu phân mục (a), một tù nhân có thể
được trao trả về quận hoặc thành phố khác nếu đó
là điều có lợi nhất cho cộng đồng. Nếu Ban Điều Trần
Ân Xá mà thiết lập các điều kiện phóng thích trước
thời hạn cho các tù nhân bị kết án theo tiểu phân
mục (b) của Mục 1168, như được xác định bởi hội
đồng xét phóng thích trước thời hạn, hoặc Sở Cải
Huấn và Phục Hồi thiết lập các điều kiện phóng thích
trước thời hạn cho các tù nhân bị kết án theo Mục
1170, quyết định trao trả về quận hoặc thành phố
khác thì Ban Điều Trần hoặc Sở sẽ ghi lý do của mình
bằng văn bản trong hồ sơ thường trú của người
được phóng thích và đưa những lý do này vào thông
báo cho cảnh sát trưởng hoặc trưởng cơ quan cảnh
sát theo Mục 3058.6. Khi đưa ra quyết định của
mình, cơ quan quản chế phải xem xét các yếu tố sau
trong số những yếu tố khác, ưu tiên cao nhất cho
việc bảo vệ nạn nhân và sự an toàn của cộng đồng:
(1) Sự cần thiết phải bảo vệ tính mạng hoặc sự
an toàn của nạn nhân, người được phóng thích,
nhân chứng hoặc bất kỳ người nào khác.
(2) Mối quan ngại của cộng đồng sẽ làm giảm cơ
hội hoàn thành tốt quá trình phóng thích trước
thời hạn của tù nhân.
(3) Sự tồn tại của một đề nghị việc làm hoặc một
chương trình giáo dục hoặc đào tạo nghề đã
được xác nhận.
(4) Sự tồn tại của gia đình ở một quận khác mà tù
nhân đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ và sự hỗ trợ
của họ sẽ làm tăng cơ hội hoàn thành tốt quá
trình phóng thích trước thời hạn của tù nhân.
(5) Việc thiếu các chương trình điều trị ngoại trú
cần thiết cho những người được phóng thích
được điều trị theo Mục 2960.
(c) Khi xác định sự phạm tội ở bên ngoài quận, Sở
Cải Huấn và Phục Hồi cần ưu tiên sự an toàn của
cộng đồng và của mọi nhân chứng và nạn nhân.
(d) Khi đưa ra quyết định về một tù nhân
mà đã tham gia vào chương trình liên doanh theo
Điều 1.5 (bắt đầu từ Mục 2717.1) của Chương 5,
cơ quan quản chế sẽ xem xét một cách nghiêm
túc việc phóng thích tù nhân đó về quận nơi hãng
sở của chương trình liên doanh đặt trụ sở nếu
hãng sở đó tuyên bố với cơ quan quản chế rằng
hãng sở dự định tuyển dụng tù nhân sau khi
người đó được phóng thích.
(e) (1) Sở Cải Huấn và Phục Hồi sẽ công bố những
thông tin sau đây, nếu có, cho các cơ quan thi hành
pháp luật địa phương liên quan đến một tù nhân được
phóng thích trước thời hạn hoặc tù nhân được đưa vào
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diện giám sát trong cộng đồng sau khi được phóng
thích theo Tiêu đề 2.05 (bắt đầu từ Mục 3450), người
được trả tự do trong khu vực thẩm quyền của họ:
(A) Họ, tên và tên đệm.
(B) Ngày sinh.
(C) Giới tính, chủng tộc, chiều cao, cân nặng và
màu tóc và màu mắt.
(D) Ngày được phóng thích trước thời hạn hoặc
được đưa vào giám sát trong cộng đồng sau khi
được phóng thích và ra tù.
(E) Tình trạng đăng ký, nếu tù nhân được yêu cầu
đăng ký do phạm tội sử dụng chất kích thích, tội
phạm tình dục hoặc tội phạm đốt phá.
(F) Số Hiệu Thông Tin Tội Phạm của California, số
FBI, số an sinh xã hội và số giấy phép lái xe.
(G) Quận gây án.
(H) Mô tả các vết sẹo, dấu vết và hình xăm trên
người tù nhân.
(I) Hành vi hoặc các hành vi phạm tội mà từ đó tù
nhân đã bị kết án dẫn đến việc phóng thích trước
thời hạn hoặc giám sát trong cộng đồng sau khi
phóng thích trong trường hợp này.
(J) Địa chỉ, bao gồm tất cả các thông tin sau đây:
(i) Tên phố và số nhà. Số hộp thư bưu điện không
được chấp nhận đối với mục đích của tiểu đoạn này.
(ii) Thành Phố và Mã Bưu Chính.
(iii) Ngày được kiến nghị có hiệu lực đối với địa
chỉ được cung cấp chiếu theo tiểu đoạn này.
(K) Viên chức hoặc cơ quan liên lạc, bao gồm tất
cả các thông tin sau đây:
(i) Tên và số điện thoại của mỗi viên chức liên lạc.
(ii) Loại cơ quan liên lạc của mỗi viên chức liên
lạc, như các cơ quan chịu trách nhiệm phóng
thích, đăng ký hoặc quản chế của quận.
(L) Hình ảnh số hóa của ảnh chụp và ít nhất một
dấu vân tay trên một ngón tay của người được
phóng thích.
(M) Tọa độ địa lý về vị trí cư trú của tù nhân để sử
dụng với Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (GIS) hoặc
chương trình máy tính tương đương.
(N) Bản sao hồ sơ giám sát trong bất kỳ khoảng thời
gian phóng thích trước thời hạn nào trước đây.
(2) Trừ khi thông tin không có sẵn, Sở Cải Huấn và
Phục Hồi sẽ chuyển bằng phương thức điện tử đến
cơ quan quận được xác định trong tiểu phân mục
(a) của Mục 3451 thông tin về tình trạng bệnh lao
của tù nhân, nhu cầu về y tế, sức khỏe tâm thần và
bệnh viện ngoại trú cụ thể và mọi mối quan tâm về
mặt y tế hoặc tình trạng khuyết tật để quận xem
xét khi người vi phạm được chuyển sang diện giám
sát trong cộng đồng sau khi được phóng thích
theo Mục 3450, nhằm mục đích xác định nhu cầu
sức khỏe tâm thần và y tế của cá nhân đó. Tất cả
mọi quy trình truyền tải thông tin đến cơ quan
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quận phải tuân thủ các quy chế hiện hành của Đạo
Luật về Trách Nhiệm Giải Trình và Cung Cấp Thông
Tin Bảo Hiểm Y Tế (Health Insurance Portability
and Accountability Act, HIPAA) năm 1996 của liên
bang (Công Luật 104-191), Đạo Luật về Công Nghệ
Thông Tin Y Tế đối với Kinh Tế và Sức Khỏe Lâm
Sàng (Health Information Technology for Economic
and Clinical Health Act, HITECH) (Công Luật
111- 005) và việc thực hiện các quy định về quyền
riêng tư và bảo mật trong các Phần 160 và 164
thuộc Tiêu Đề 45 của Bộ Luật Các Quy Định Liên
Bang. Đoạn này sẽ không có hiệu lực cho đến khi
Bộ Trưởng Bộ Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh Hoa Kỳ,
hoặc người được bộ trưởng chỉ định, xác định rằng
điều khoản này không được HIPAA thay thế.
(3) Ngoại trừ thông tin được quy định trong đoạn
(2), những thông tin được quy định trong tiểu phân
mục này sẽ lấy từ cơ sở dữ liệu về người được phóng
thích trên toàn tiểu bang. Thông tin thu được từ mỗi
nguồn phải dựa trên cùng một khung thời gian.
(4) Tất cả thông tin được quy định trong tiểu
phân mục này sẽ được cung cấp bằng cách
chuyển từ máy tính sang máy tính ở định dạng có
thể sử dụng được bởi hệ thống máy tính để bàn.
Việc chuyển giao thông tin này sẽ luôn khả dụng
đối với các cơ quan thi hành pháp luật địa
phương khi có yêu cầu.
(5) Việc công bố hoặc tiếp nhận trái phép thông
tin được mô tả trong tiểu phân mục này là vi
phạm Mục 11143.
(f) Bất kể luật nào khác, nếu nạn nhân hoặc nhân
chứng đã yêu cầu giữ khoảng cách thêm khi
phóng thích tù nhân trước thời hạn và nếu Ban
Điều Trần Ân Xá hoặc Sở Cải Huấn và Phục Hồi
thấy rằng cần phải bảo vệ tính mạng, sự an toàn
hoặc an sinh của nạn nhân hoặc nhân chứng, một
tù nhân được phóng thích trước thời hạn sẽ không
được trao trả về địa điểm trong vòng 35 dặm tính
từ nơi cư trú thực tế của nạn nhân hoặc nhân
chứng, đối với bất kỳ tội phạm nào sau đây:
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(1) Một trọng tội bạo lực như được xác định
trong các đoạn (1) đến (7) và các đoạn (11) và (16)
của tiểu phân mục (c) của Mục 667.5 hoặc tiểu
phân mục (a) của Mục 3040.1.
(2) Một trọng tội trong đó bị cáo gây thương tích
lớn cho một người, không phải đồng phạm, đã bị
buộc tội và chứng minh phạm tội theo quy định
tại Mục 12022.53, 12022.7 hoặc 12022.9.
(3) Vi phạm đoạn (1), (3) hoặc (4) của tiểu phân
mục (a) của Mục 261, tiểu phân mục (f), (g), hoặc
(i) của Mục 286, tiểu phân mục (f), (g) hoặc (i) của
Mục 287 hoặc của Mục 288a trước đây, hoặc tiểu
phân mục (b), (d), hoặc (e) của Mục 289.
(g) Bất kể luật nào khác, một tù nhân được
phóng thích trước thời hạn đối với hành vi vi
phạm Mục 288 hoặc 288.5 mà Sở Cải Huấn và
Phục Hồi xác định là có nguy cơ cao đối với cộng
đồng sẽ không được đưa về hoặc cư trú trong
vòng một nửa dặm tính từ trường công hoặc
Nội Dung Các Dự Luật
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trường tư bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các trường
mẫu giáo và từ lớp 1 đến lớp 12, trong thời gian
tù nhân được phóng thích trước thời hạn.
(h) Bất kể luật nào khác, một tù nhân được phóng
thích trước thời hạn hoặc giám sát trong cộng
đồng sau khi được phóng thích đối với tội rình rập
sẽ không được trở lại địa điểm trong vòng 35 dặm
tính từ nơi cư trú thực tế của nạn nhân hoặc nhân
chứng hoặc địa điểm làm việc nếu nạn nhân hoặc
nhân chứng đã yêu cầu giữ khoảng cách thêm khi
phóng thích tù nhân trước thời hạn hoặc giám sát
trong cộng đồng sau khi phóng thích, và nếu Ban
Điều Trần Ân Xá hoặc Sở Cải Huấn và Phục Hồi
hoặc cơ quan giám sát của quận, nếu có, thấy rằng
cần phải bảo vệ tính mạng, sự an toàn hoặc an
sinh của nạn nhân. Nếu không thể đưa một tù
nhân được phóng thích theo diện giám sát trong
cộng đồng sau khi được phóng thích về quận cư
trú hợp pháp cuối cùng của tù nhân theo quy định
của tiểu phân mục này, cơ quan giám sát của quận
có thể chuyển tù nhân đến một quận khác khi
được quận tiếp nhận chấp thuận.
(i) Nhà chức trách sẽ xem xét việc phân bổ hợp lý
số người được phóng thích trước thời hạn và tỷ lệ
số lượng phạm tội bên ngoài quận của một quận
so với số lượng phạm tội từ quận đó khi đưa ra
quyết định phóng thích trước thời hạn.
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(j) Một tù nhân có thể được phóng thích trước
thời hạn đến tiểu bang khác theo bất kỳ luật nào
khác. Sở Cải Huấn và Phục Hồi sẽ phối hợp với các
cơ quan địa phương liên quan đến việc đưa các
tù nhân ra khỏi tiểu bang theo diện giám sát
trong cộng đồng sau khi được phóng thích theo
Tiêu Đề 2.05 (bắt đầu từ Mục 3450).
(k) (1) Trừ khi được quy định tại đoạn (2), Sở Cải
Huấn và Phục Hồi sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm
chính và sẽ có quyền kiểm soát chương trình, các
nguồn lực và nhân viên thực hiện Hệ Thống Dữ
Liệu Tự Động Thi Hành Pháp Luật (LEADS) theo tiểu
phân mục (e). Các cơ quan của quận giám sát các
tù nhân được phóng thích theo diện giám sát trong
cộng đồng sau khi được phóng thích theo Tiêu Đề
2.05 (bắt đầu với Mục 3450) sẽ cung cấp mọi thông
tin theo yêu cầu của sở để đảm bảo thông tin chính
xác sẵn có về các tù nhân được phóng thích từ nhà
tù tiểu bang. Thông tin này có thể bao gồm tất cả
hồ sơ giám sát, việc ban hành các lệnh, hủy bỏ hoặc
chấm dứt giám sát trong cộng đồng sau khi được
phóng thích. Vào hoặc trước ngày 1 tháng Tám,
2011, các cơ quan của quận được chỉ định giám sát
các tù nhân được phóng thích theo diện giám sát
trong cộng đồng sau khi được phóng thích sẽ
thông báo cho sở rằng các cơ quan của quận đã
được chỉ định là cơ quan địa phương chịu trách
nhiệm thực hiện công việc giám sát đó.
(2) Bất kể quy định tại đoạn (1), Bộ Tư Pháp sẽ là cơ
quan chịu trách nhiệm chính về việc công bố thông
tin thích hợp theo LEADS liên quan đến thẻ vân tay.
(l) Ngoài các yêu cầu theo tiểu phân mục (k), Sở
Cải Huấn và Phục Hồi sẽ gửi dữ liệu cho Bộ Tư

18 | Nội Dung Các Dự Luật

Dự Luật 20 TIẾP THEO

Pháp để đưa vào hồ sơ phóng thích có giám sát
của Hệ Thống Viễn Thông Thi Hành Pháp Luật
California (CLETS) để cơ quan thi hành pháp luật
có thể được tư vấn thông qua CLETS về tất cả
những người đang trong diện giám sát trong cộng
đồng sau khi được phóng thích và cơ quan quận
được chỉ định thực hiện giám sát. Dữ liệu theo quy
định của tiểu phân mục này sẽ được cung cấp
thông qua phương thức truyền tải điện tử.
MỤC 4.2. Mục 3040.1 được thêm vào Bộ Luật
Hình Sự, như sau:
3040.1 (a) Đối với mục đích phóng thích sớm hoặc
phóng thích trước thời hạn theo thẩm quyền tại Mục
32 của Điều I của Hiến Pháp, Các Mục 12838.4 và
12838.5 của Bộ Luật Chính Quyền, các Mục 3000.1,
3041.5, 3041.7, 3052, 5000, 5054, 5055, 5076.2 của
Bộ Luật Hình Sự và thẩm quyền đưa ra quy tắc theo
Mục 5058 của Bộ Luật Hình Sự, những tội sau đây sẽ
được xác định là "tội phạm trọng tội bạo lực”:
(1) Giết người hoặc cố ý giết người.
(2) Gây thương tật cho người khác.
(3) Hiếp dâm, theo định nghĩa trong đoạn (2) hoặc
(6) của tiểu phân mục (a) của Mục 261 hoặc (1) hoặc
(4) của tiểu phân mục (a) của Mục 262.
(4) Kê gian, theo định nghĩa trong tiểu phân mục (c)
hoặc (d) của Mục 286.
(5) Quan hệ tình dục bằng miệng, theo định nghĩa
trong tiểu phân mục (c) hoặc (d) của Mục 287.
(6) Hành vi dâm ô hoặc khiêu dâm, theo định nghĩa
trong tiểu phân mục (a) hoặc (b) của Mục 288.
(7) Bất kỳ trọng tội nào có thể bị xử tử hình hoặc tù
chung thân tại nhà tù tiểu bang.
(8) Bất kỳ trọng tội nào trong đó bị cáo gây thương
tích nặng cho bất kỳ người nào khác không phải
đồng phạm đã bị buộc tội và chứng minh phạm tội
theo quy định tại Mục 12022.7, 12022.8 hoặc 12022.9
vào hoặc sau ngày 1 tháng Bảy, 1977, hoặc theo quy
định trước ngày 1 tháng Bảy, 1977, trong các Mục
213, 264 và 461, hoặc bất kỳ trọng tội nào trong đó
bị cáo sử dụng súng đã bị buộc tội và được chứng
minh phạm tội theo quy định trong tiểu phân mục (a)
của Mục 12022.3 hoặc Mục 12022.5 hoặc 12022.55.
(9) Bất kỳ tội ăn cướp nào.
(10) Đốt phá, vi phạm tiểu phân mục (a) hoặc (b) của
Mục 451.
(11) Thâm nhập tình dục, theo định nghĩa trong tiểu
phân mục (a) hoặc (j) của Mục 289.
(12) Chủ tâm và mưu tính giết người.
(13) Hành vi vi phạm Mục 18745, 18750 hoặc 18755.
(14) Bắt cóc.
(15) Hành hung với ý định phạm một trọng tội cụ
thể, vi phạm Mục 220.
(16) Liên tục lạm dụng tình dục trẻ em, vi phạm Mục 288.5.
(17) Cướp xe, theo định nghĩa trong tiểu phân mục
(a) của Mục 215.
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(18) Hiếp dâm, cưỡng hiếp vợ/chồng hoặc thâm
nhập tình dục cùng lúc, vi phạm Mục 264.1.

(44) Buôn người, vi phạm tiểu phân mục (a), (b) hoặc
(c) của Mục 236.1.

(19) Tống tiền, theo định nghĩa trong Mục 518, sẽ
cấu thành một trọng tội vi phạm Mục 186.22.

(45) Lạm dụng trẻ em, vi phạm Mục 273ab.

(20) Đe dọa nạn nhân hoặc nhân chứng, theo định
nghĩa trong tiểu phân mục (c) của Mục 136.1.
(21) Bất kỳ vụ trộm nào ở cấp độ một, theo định
nghĩa trong tiểu phân mục (a) của Mục 460, trong đó
tội phạm đã bị buộc tội và chứng minh được rằng
một người khác, không phải là đồng phạm, đã có
mặt tại nơi cư trú trong thời gian thực hiện vụ trộm.
(22) Mọi hành vi vi phạm Mục 12022.53.
(23) Một hành vi vi phạm tiểu phân mục (b) hoặc (c)
của Mục 11418.
(24) Xúi giục thực hiện hành vi giết người.
(25) Trọng tội hành hung bằng súng, vi phạm đoạn (2)
của tiểu phân mục (a) và tiểu phân mục (b) của Mục 245.
(26) Trọng tội hành hung bằng vũ khí chết người, vi
phạm đoạn (1) của tiểu phân mục (a) của Mục 245.
(27) Trọng tội hành hung bằng vũ khí chết người vào
người của một viên chức trật tự trị an hoặc lính cứu
hỏa, vi phạm các tiểu phân mục (c) và (d) của Mục 245.
(28) Trọng tội hành hung bằng vũ lực có khả năng
gây thương tích nặng cho cơ thể, vi phạm đoạn (4)
tiểu phân mục (a) của Mục 245.
(29) Hành hung bằng hóa chất ăn da, vi phạm Mục 244.
(30) Bỏ tù sai, vi phạm Mục 210.5.
(31) Trọng tội xả súng, vi phạm Mục 246.
(32) Xả súng từ xe cơ giới, vi phạm tiểu phân mục (c)
của Mục 26100.
(33) Trọng tội bạo lực gia đình dẫn đến tình trạng
chấn thương, vi phạm Mục 273.5.
(34) Trọng tội sử dụng vũ lực hoặc đe dọa nhân
chứng hoặc nạn nhân của tội ác, vi phạm Mục 140.
(35) Trọng tội chống đối viên chức trật tự trị an và
gây tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng, vi
phạm Mục 148.10.
(36) Trọng tội thù ghét có thể bị xử phạt theo Mục 422.7.
(37) Trọng tội lạm dụng người lớn tuổi hoặc người
trưởng thành phụ thuộc, vi phạm tiểu phân mục (b)
của Mục 368.
(38) Hiếp dâm, vi phạm đoạn (1), (3) hoặc (4) tiểu
phân mục (a) của Mục 261.
(39) Hiếp dâm, vi phạm Mục 262.
(40) Thâm nhập tình dục, vi phạm tiểu phân mục (b),
(d) hoặc (e) của Mục 289.
(41) Kê gian, vi phạm tiểu mục (f), (g) hoặc (i) của
Mục 286.
(42) Quan hệ tình dục bằng miệng, vi phạm tiểu
phân mục (f), (g) hoặc (i) của Mục 287.
(43) Bắt cóc trẻ vị thành niên vì mục đích mại dâm, vi
phạm Mục 267.

(46) Tàng trữ, cho nổ hoặc kích hoạt một thiết bị phá
hủy, vi phạm Mục 18740.
(47) Hai hoặc nhiều hành vi vi phạm tiểu phân mục
(c) của Mục 451.
(48) Bất kỳ mưu tính phạm tội nào được mô tả trong
tiểu phân mục này.
(49) Bất kỳ trọng tội nào trong đó đã biện hộ và
chứng minh được rằng bị cáo đã trực tiếp sử dụng
một vũ khí nguy hiểm hoặc có thể gây chết người.
(50) Bất kỳ hành vi phạm tội nào dẫn đến việc phải
đăng ký tội phạm tình dục suốt đời theo các Mục từ
290 đến hết 290.009.
(51) Bất kỳ âm mưu thực hiện hành vi phạm tội nào
được mô tả trong mục này.
(b) Các điều khoản của mục này sẽ áp dụng cho mọi
tù nhân đang chấp hành bản án tù giam giữ vào
hoặc sau ngày có hiệu lực của mục này, bất kể thời
gian thực hiện bản án.
MỤC 4.3. Mục 3040.2 được thêm vào Bộ Luật
Hình Sự, như sau:
3040.2. (a) Khi tiến hành duyệt xét phóng thích trước
thời hạn cho phạm nhân không bạo lực, viên chức
điều trần của Ban Điều Trần Ân Xá sẽ xem xét tất cả
các thông tin có liên quan, đáng tin cậy về tù nhân.
(b) Tiêu chuẩn của việc duyệt xét sẽ là liệu tù nhân có
tạo ra nguy cơ tăng thêm số nạn nhân không đáng
có do hành vi trọng tội nếu được ra tù hay không.
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(c) Để đạt được quyết định này, viên chức điều trần
phải xem xét các yếu tố sau:
(1) Hoàn cảnh xung quanh việc gây án hiện tại.
(2) Tiền sử phạm tội của tù nhân, bao gồm cả việc
tham gia vào các hành vi phạm tội khác, cả khi còn là
vị thành niên và khi trưởng thành, được ghi lại một
cách xác thực.
(3) Hành vi trong đoàn thể của tù nhân, bao gồm cả
việc lên chương trình cải tạo và hành vi sai trái trong
đoàn thể.
(4) Mọi thông tin từ tù nhân, nạn nhân, dù có được
đăng ký hay không tại thời điểm đề xuất phóng thích
và từ cơ quan hoặc các cơ quan công tố.
(5) Tình trạng tâm thần trong quá khứ và hiện tại
của tù nhân được ghi lại trong hồ sơ được Sở Cải
Huấn và Phục Hồi lưu giữ.
(6) Thái độ trong quá khứ và hiện tại của tù nhân về
tội danh đã gây ra.
(7) Bất kỳ thông tin nào khác về điều kiện thích hợp
để được phóng thích của tù nhân.
(d) Các trường hợp sau đây sẽ được viên chức điều
trần xem xét để xác định xem tù nhân có không thích
hợp để được phóng thích hay không:
(1) Nhiều nạn nhân liên quan đến hành vi phạm tội hiện tại.
Nội Dung Các Dự Luật
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(2) Một nạn nhân đặc biệt dễ bị tổn thương do tuổi
tác hoặc tình trạng thể chất hoặc tâm thần.

(9) Tù nhân có tiền án phạm tội rất nhẹ hoặc không
có tiền án.

(3) Phạm nhân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn khi gây án.

(10) Tù nhân là người tham gia thụ động hoặc đóng
một vai trò nhỏ trong quá trình gây án.

(4) Tù nhân đã trang bị hoặc sử dụng súng hoặc vũ
khí chết người khác khi gây án.
(5) Một nạn nhân bị thương tích nặng trong quá
trình diễn ra tội ác.
(6) Tù nhân phạm tội cấu kết với một băng nhóm tội
phạm đường phố.
(7) Tù nhân giữ một vị trí lãnh đạo hoặc thủ lĩnh của
những người tham gia khác trong quá trình gây án
hoặc tù nhân đã xúi giục người khác tham gia gây án.
(8) Trong khi gây án, tù nhân có cơ hội rõ ràng để
chấm dứt hành vi nhưng lại tiếp tục thực hiện.
(9) Tù nhân đã tham gia vào các hành vi phạm tội được
ghi lại một cách xác thực khác, là một phần cấu thành
tội danh mà tù nhân hiện đang phải lãnh án trong tù.
(10) Cách thức gây án có thể gây ra thương tích
nghiêm trọng cho những người không phải là nạn
nhân của tội danh đó.
(11) Tù nhân đang bị quản chế, phóng thích trước
thời hạn, giám sát trong cộng đồng sau khi được
phóng thích hoặc giám sát bắt buộc hoặc đang bị
giam giữ hoặc đã trốn khỏi nơi giam giữ tại thời
điểm thực hiện hành vi phạm tội.
(12) Tù nhân đã được phóng thích trước hoặc sau khi
kết án vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội.

20

Dự Luật 20 TIẾP THEO

(13) Tiền sử bạo lực trước đây của tù nhân, cho dù
khi còn là vị thành niên hay khi trưởng thành.
(14) Tù nhân đã có hành vi sai trái trong nhà tù hoặc
nhà giam.
(15) Tù nhân bị tống giam vì nhiều vụ án trong cùng
hoặc khác quận hoặc khu vực thẩm quyền.
(e) Các trường hợp sau đây sẽ được viên chức điều
trần xem xét để xác định xem tù nhân có thích hợp để
được phóng thích hay không:
(1) Khi còn là vị thành niên, tù nhân không có tiền án
hành hung người khác hoặc phạm tội có khả năng
gây tổn hại cho nạn nhân.
(2) Tù nhân không có tiền án phạm tội bạo lực.
(3) Tù nhân đã tỏ ra ăn năn hối hận.
(4) Độ tuổi hiện tại của tù nhân làm giảm nguy cơ tái phạm.
(5) Tù nhân đã lập kế hoạch thực tế nếu được phóng
thích hoặc đã phát triển các kỹ năng có thể kinh
doanh để sử dụng khi được phóng thích.
(6) Các hoạt động trong đoàn thể của tù nhân cho
thấy khả năng hoạt động tuân theo pháp luật sau khi
được phóng thích đã được nâng cao.
(7) Tù nhân đã tham gia vào hành vi phạm tội trong
những trường hợp có thể tha thứ một phần mà
không được coi là lời biện hộ hợp pháp.
(8) Tù nhân không có khuynh hướng phạm tội rõ
ràng nhưng đã bị người khác xúi giục tham gia vào
hành vi phạm tội của mình.
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(11) Hành vi phạm tội được thực hiện trong hoặc do
một tình huống bất thường khó có thể tái diễn.
MỤC 4.4. Mục 3040.3 được thêm vào Bộ Luật
Hình Sự, như sau:
3040.3. (a) Một tù nhân có trát bắt giam hiện tại bao
gồm một bản án trùng nhau, liên tiếp hoặc án treo cho
một hành vi phạm tội hoặc cáo buộc được xác định là
bạo lực theo tiểu phân mục (c) của Mục 667.5 hoặc
Mục 3040.1 sẽ được coi là một tội phạm bạo lực đối với
mục đích của Mục 32 Điều I của Hiến pháp.
(b) Một tù nhân có trát bắt giam hiện tại bao gồm
một bản án vô kỳ hạn sẽ bị coi là một tội phạm bạo
lực đối với mục đích của Mục 32 Điều I của Hiến pháp.
(c) Một tù nhân có trát bắt giam hiện tại bao gồm
bất kỳ mức tăng án nào khiến hành vi phạm tội cơ
bản trở thành bạo lực theo tiểu phân mục (c) của
Mục 667.5 sẽ được coi là tội phạm bạo lực đối với các
mục đích của Mục 32 Điều I của Hiến pháp.
(d) Đối với mục đích của Mục 32 Điều I của Hiến
pháp, thời gian "toàn bộ thời hạn" của "tội danh
chính" sẽ chỉ được tính dựa trên những ngày thụ án
thực tế cho hành vi phạm tội đó.
MỤC 4.5. Mục 3040.4 được thêm vào Bộ Luật
Hình Sự, như sau:
3040.4. Căn cứ vào tiểu phân mục (b) Mục 28 Điều I
của Hiến pháp, sở sẽ thông báo một cách hợp lý cho
các nạn nhân của tội phạm trước khi một tù nhân
được duyệt xét phóng thích trước thời hạn và trả tự
do sớm. Sở sẽ trao cho nạn nhân quyền được đưa ra
ý kiến về việc xét phóng thích trước thời hạn và tham
gia vào quá trình duyệt xét. Sở sẽ xem xét sự an toàn
của nạn nhân, gia đình nạn nhân và cộng đồng khi
đưa ra quyết định về việc phóng thích sớm.
(a) Trước khi tiến hành duyệt xét để phóng thích
trước thời hạn, sở sẽ thông báo cho cơ quan hoặc các
cơ quan công tố và các nạn nhân đã đăng ký, đồng
thời sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý để xác định vị trí
và thông báo cho các nạn nhân chưa đăng ký.
(b) Cơ quan công tố có quyền duyệt xét tất cả thông tin
có sẵn được cung cấp cho viên chức điều trần, bao
gồm nhưng không giới hạn đối với hồ sơ chính của tù
nhân, tiền sử phạm tội khi còn là vị thành niên và khi
trưởng thành được lưu hồ sơ, hành vi trong đoàn thể,
bao gồm cả việc lên chương trình cải tạo và hành vi sai
trái trong đoàn thể, mọi thông tin thu thập được từ bất
kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào biện hộ thay mặt cho tù
nhân, và bất kỳ thông tin nào do công chúng đệ trình.
(c) Nạn nhân có quyền đệ trình phần trình bày vì
mục đích được xét phóng thích trước thời hạn, bao
gồm cả phần trình bày bảo mật.
(d) Tất cả các cơ quan công tố, bất kỳ cơ quan thi
hành pháp luật nào có liên quan và tất cả nạn nhân,
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cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, đều có quyền
phúc đáp ban điều trần bằng văn bản.
(e) Các cơ quan công tố, cơ quan thi hành pháp luật và
nạn nhân phải phúc đáp ban điều trần trong vòng 90 ngày
kể từ ngày có thông báo về việc tù nhân hội đủ điều kiện để
được duyệt xét hoặc xét phóng thích trước thời hạn.
(f) Ban điều trần sẽ thông báo cho các cơ quan công
tố, các cơ quan thi hành pháp luật và các nạn nhân
về quyết định phóng thích phạm nhân không bạo lực
trước thời hạn trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết
định được ban hành.
(g) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết
định cuối cùng liên quan đến việc duyệt xét phóng thích
phạm nhân không bạo lực trước thời hạn, tù nhân và
các cơ quan công tố có thể yêu cầu duyệt xét quyết định.
(h) Nếu tù nhân bị từ chối trả tự do sớm theo các
điều khoản phóng thích trước thời hạn đối với phạm
nhân không bạo lực tại Mục 32 thuộc Điều I của Hiến
pháp, tù nhân đó sẽ không hội đủ điều kiện để được
duyệt xét phóng thích trước thời hạn đối với phạm
nhân không bạo lực trong hai năm lịch kể từ ngày có
quyết định cuối cùng của lần từ chối trước đó.
MỤC 4.6. Mục 3041 của Bộ Luật Hình Sự được
tu chính như sau:
3041. (a) (1) Trong trường hợp có bất kỳ tù nhân
nào bị kết án theo bất kỳ luật nào, ngoài Chương
4.5 (bắt đầu từ Mục 1170) thuộc Tiêu Đề 7 của
Phần 2, Ban Điều Trần Ân Xá sẽ gặp từng tù nhân
trong năm thứ sáu trước ngày hội đủ điều kiện
phóng thích trước thời hạn tối thiểu của tù nhân đó
với mục đích duyệt xét và ghi lại các hoạt động và
hành vi của tù nhân liên quan đến tư cách đủ điều
kiện được phóng thích trước thời hạn. Trong quá
trình tham vấn này, ban điều trần sẽ cung cấp cho
tù nhân thông tin về quá trình điều trần ân xá, các
yếu tố pháp lý liên quan đến sự phù hợp hoặc không
phù hợp của họ đối với việc phóng thích trước thời
hạn, và các khuyến nghị riêng dành cho tù nhân về
nhiệm vụ công việc, chương trình cải tạo và hành vi
trong đoàn thể. Trong vòng 30 ngày sau khi tham
vấn, ban điều trần sẽ đưa ra kết quả và khuyến nghị
tích cực và tiêu cực cho tù nhân bằng văn bản.
(2) Một năm trước ngày hội đủ điều kiện phóng
thích trước thời hạn tối thiểu của tù nhân, một
ban hội thẩm gồm hai ủy viên hoặc phó ủy viên
trở lên sẽ gặp lại tù nhân và thông thường sẽ ra
quyết định phóng thích trước thời hạn theo quy
định trong Mục 3041.5. Ban hội thẩm sẽ không có
nhiều hơn một thành viên là phó ủy viên.
(3) Trong trường hợp số phiếu bằng nhau, vấn đề
sẽ được đưa ra duyệt xét trước toàn quyền tư
pháp đối với hồ sơ mà trước ban hội thẩm đã đưa
ra số phiếu bằng nhau. Sau khi duyệt xét trước
toàn quyền tư pháp, ban điều trần sẽ bỏ phiếu về
việc chấp thuận hay từ chối phóng thích trước
thời hạn và đưa ra tuyên bố quyết định. Việc
duyệt xét trước toàn bộ các thẩm phán sẽ được
thực hiện theo tiểu phân mục (e).
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(4) Sau khi được chấp thuận phóng thích trước
thời hạn, tù nhân sẽ được phóng thích theo tất cả
các giai đoạn duyệt xét hiện hành. Tuy nhiên, tù
nhân sẽ không được phóng thích trước khi đến
ngày hội đủ điều kiện tối thiểu được phóng thích
trước thời hạn của họ theo quy định tại Mục 3046
trừ khi tù nhân đó hội đủ điều kiện để được phóng
thích sớm hơn theo ngày hội đủ điều kiện phóng
thích trước thời hạn đối với phạm nhân thanh
thiếu niên hoặc ngày có thể đủ điều kiện hội đủ
điều kiện phóng thích trước thời hạn đối với phạm
nhân cao niên.
(5) Tối thiểu một ủy viên của ban hội thẩm phải
có mặt tại cuộc gặp gần nhất trước đó, trừ khi
không thể thực hiện được điều này hoặc trong
trường hợp cuộc họp gần nhất trước đó là cuộc
họp ban đầu. Bất kỳ người nào trong ban hội
thẩm điều trần đều có thể yêu cầu duyệt xét
quyết định bất kỳ liên quan đến việc phóng thích
trước thời hạn đối với phiên điều trần trước toàn
quyền tư pháp của ban điều trần. Trong trường
hợp duyệt xét, cần phải có đa số phiếu ủng hộ
việc phóng thích trước thời hạn của các thành
viên ban điều trần tham gia xét duyệt trước toàn
quyền tư pháp để ban hành lệnh phóng thích
trước thời hạn cho bất kỳ tù nhân nào.
(b) (1) Ban hội thẩm hoặc ban điều trần, triệu tập
trước toàn quyền tư pháp, sẽ ban hành lệnh
phóng thích trước thời hạn cho một tù nhân trừ
khi họ xác định rằng cần thời gian giam giữ lâu
hơn đối với cá nhân này sau khi cân nhắc sự an
toàn của cộng đồng do mức độ nghiêm trọng của
hành vi hoặc các hành vi phạm tội bị kết án hiện
tại, hoặc thời điểm và mức độ nghiêm trọng của
hành vi hoặc các hành vi phạm tội đã bị kết án ở
hiện tại hoặc trong quá khứ. Ban hội thẩm hoặc
ban điều trần, triệu tập trước toàn bộ các thẩm phán,
sẽ xem xét toàn bộ tiền sử phạm tội của tù nhân, bao
gồm tất cả các tội danh đã bị kết án ở hiện tại hoặc
trong quá khứ, để đưa ra quyết định này.
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(2) Sau ngày 30 tháng Bảy, 2001, mọi quyết định
của ban hội thẩm phóng thích trước thời hạn xác
định tù nhân thích hợp để được phóng thích
trước thời hạn sẽ trở thành quyết định cuối cùng
trong vòng 120 ngày kể từ ngày diễn ra phiên
điều trần. Trong khoảng thời gian đó, ban điều
trần có thể duyệt xét quyết định của ban hội
thẩm. Quyết định của ban hội thẩm sẽ trở thành
quyết định cuối cùng theo tiểu phân mục này trừ
khi ban điều trần nhận thấy rằng ban hội thẩm
đã phạm sai lầm về mặt pháp luật, hoặc quyết
định của ban hội thẩm dựa trên một sai sót thực
tế, hoặc thông tin mới cần được trình bày trước
ban điều trần, mà một trong những thông tin đó
khi được ban điều trần điều chỉnh hoặc duyệt xét,
có nhiều khả năng dẫn đến một quyết định hoàn
toàn khác sau khi điều trần lại. Khi đưa ra quyết
định này, ban điều trần sẽ tham vấn ý kiến của
các ủy viên mà đã tiến hành phiên điều trần xét
phóng thích trước thời hạn.
Nội Dung Các Dự Luật
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(3) Quyết định của ban hội thẩm sẽ không bị bác
bỏ và được đưa ra điều trần lại trừ khi nhận được
đa số phiếu của ban điều trần, triệu tập trước
toàn quyền tư pháp, sau khi họp công khai.
(c) Đối với mục đích duyệt xét sự phù hợp để
được phóng thích trước thời hạn cho những tù
nhân hội đủ điều kiện theo luật trước đây vào
một ngày sớm hơn so với ngày được tính theo
Mục 1170.2, ban điều trần sẽ chỉ định ban hội
thẩm gồm tối thiểu hai người gặp từng tù nhân
hàng năm cho đến thời điểm tù nhân đó được
phóng thích theo thủ tục tố tụng hoặc khi mãn
hạn như được tính theo Mục 1170.2.
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(d) Chủ ý của Cơ Quan Lập Pháp là, trong những
thời điểm không còn tồn đọng tù nhân nào đang
chờ phiên điều trần phóng thích trước thời hạn,
điều trần xét phóng thích trước thời hạn đối với án
tù chung thân, hoặc phiên điều trần bãi bỏ án
chung thân, các phiên điều trần sẽ được tiến hành
bởi một ban hội thẩm gồm ba thành viên trở lên,
phần lớn trong số họ sẽ là các ủy viên. Ban điều
trần sẽ báo cáo hàng tháng về số trường hợp tù
nhân không nhận được phiên điều trần xét phóng
thích trước thời hạn ban đầu hoặc tiếp theo hoàn
chỉnh trong vòng 30 ngày kể từ ngày điều trần
theo quy định của tiểu phân mục (a) thuộc Mục
3041.5 hoặc đoạn (2) tiểu phân mục (b) thuộc Mục
3041.5, trừ khi tù nhân từ bỏ quyền đối với các
khung thời gian đó. Báo cáo đó sẽ được coi là sự
tồn đọng của các trường hợp đối với mục đích của
mục này và sẽ bao gồm thông tin về tiến trình loại
bỏ tồn đọng và về số lượng tù nhân đã từ bỏ
quyền của họ đối với các khung thời gian trên. Báo
cáo sẽ được công bố công khai tại cuộc họp theo
lịch định kỳ của ban điều trần và một văn bản báo
cáo sẽ được công bố rộng rãi và chuyển đến Cơ
Quan Lập Pháp hàng quý.
(e) Đối với mục đích của mục này, một buổi duyệt
xét trước toàn quyền tư pháp của ban điều trần
có nghĩa là một buổi duyệt xét được thực hiện
bởi đa số ủy viên giữ chức vụ vào ngày vấn đề
được ban điều trần xét xử. Buổi duyệt xét trước
toàn quyền tư pháp sẽ được tiến hành tuân thủ
những điều sau đây:
(1) Các ủy viên tiến hành buổi duyệt xét sẽ xem
xét toàn bộ hồ sơ của phiên điều trần mà dẫn đến
số phiếu bầu bằng nhau.
(2) Việc duyệt xét sẽ được giới hạn trong hồ sơ của
phiên điều trần. Hồ sơ sẽ bao gồm bản ghi hoặc
băng ghi âm của phiên điều trần, các tuyên bố
bằng văn bản hoặc được ghi lại bằng phương thức
điện tử đã được ban hội thẩm có số phiếu bầu
bằng nhau duyệt xét và bất kỳ tài liệu nào khác
được ban hội thầm duyệt xét trên thực tế. Bằng
chứng hoặc nhận xét mới sẽ không được xem xét
trong thủ tục tố tụng trước toàn quyền tư pháp.
(3) Ban điều trần sẽ nêu riêng các lý do cho quyết
định chấp thuận hoặc từ chối phóng thích trước
thời hạn.
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(4) Một ủy viên đã tham gia vào buổi duyệt xét có số
phiếu bằng nhau sẽ được rút khỏi việc xem xét vấn
đề trong buổi duyệt xét trước toàn quyền tư pháp.
MỤC 4.7. Mục 3454 của Bộ Luật Hình Sự được
tu chính như sau:
3454. (a) Mỗi cơ quan giám sát của quận, được
thành lập bởi hội đồng giám sát viên quận theo tiểu
phân mục (a) của Mục 3451, sẽ thiết lập một quy
trình duyệt xét để đánh giá và tinh chỉnh chương
trình giám sát sau khi được phóng thích của một
người. Mọi điều kiện giám sát bổ sung sau khi
phóng thích đều phải liên quan hợp lý đến tội danh
cơ bản mà từ đó phạm nhân đã lãnh án tù hoặc
nguy cơ tái phạm và tiền sử phạm tội của phạm
nhân và điều kiện khác phù hợp với pháp luật.
(b) Mỗi cơ quan của quận chịu trách nhiệm giám
sát sau khi phóng thích, được thành lập bởi hội
đồng giám sát viên quận theo tiểu phân mục (a)
của Mục 3451, có thể quyết định các điều kiện giám
sát thích hợp bổ sung được ghi trong Mục 3453
phù hợp với sự an toàn của cộng đồng, bao gồm cả
việc sử dụng phương thức giám sát điện tử liên tục
theo định nghĩa trong Mục 1210.7, ra lệnh cung
cấp các dịch vụ phục hồi và điều trị thích hợp,
quyết định các biện pháp khuyến khích thích hợp,
quyết định và ra lệnh xử lý thích hợp đối với các vi
phạm bị cáo buộc, có thể bao gồm nhưng không
giới hạn ở các biện pháp trừng phạt tức thời, có
cấu trúc và không giam giữ cho đến và bao gồm
việc chuyển tiếp đến tòa án phụ trách tái hòa nhập
cộng đồng theo Mục 3015, hoặc tống giam nhanh
tại nhà tù thành phố hoặc quận. Thời gian tống
giam nhanh được khuyến khích như một phương
pháp xử phạt đối với hành vi vi phạm điều kiện
giám sát sau khi được phóng thích của phạm nhân.
(c) Theo cách áp dụng trong tiêu đề này, "tống
giam nhanh" là khoảng thời gian bị tạm giam
trong nhà tù thành phố hoặc quận do vi phạm
các điều kiện giám sát sau khi được phóng thích
của phạm nhân. Thời gian tạm giam có thể kéo
dài từ một đến 10 ngày liên tiếp. Tống giam
nhanh là một công cụ mà mỗi cơ quan quận chịu
trách nhiệm giám sát sau khi phóng thích được
quyền sử dụng. Nhưng nếu cần thường xuyên
hơn, thời gian tạm giam đối với hành vi vi phạm
các điều kiện giám sát sau khi được phóng thích
của phạm nhân sẽ xử phạt thích đáng người
phạm tội đồng thời ngăn sự gián đoạn khi tạo
việc làm hoặc chỗ ở thường phát sinh từ việc hủy
bỏ quyết định phóng thích dài hạn hơn.
(d) Khi có quyết định áp dụng thời gian tống giam
nhanh, phòng quản chế sẽ thông báo cho tòa án, luật
sư biện hộ công, công tố viên khu vực và cảnh sát
trưởng về mỗi lần áp dụng hình thức tống giam nhanh.
MỤC 4.8. Mục 3455 của Bộ Luật Hình Sự được
tu chính như sau:
3455. (a) Sau khi áp dụng các quy trình đánh giá
của mình, nếu cơ quan giám sát của quận đã xác
định rằng các biện pháp trừng phạt không giam
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giữ theo ủy quyền trong tiểu phân mục (b) của
Mục 3454 là không phù hợp hoặc nếu người được
giám sát đã vi phạm lần thứ ba điều khoản phóng
thích đối với người được giám sát, cơ quan giám sát
quận sẽ kiến nghị tòa án theo Mục 1203.2 thu hồi,
sửa đổi hoặc chấm dứt quá trình giám sát trong
cộng đồng sau khi phóng thích. Tại bất kỳ thời
điểm nào trong quy trình được bắt đầu theo mục
này, một người có thể từ bỏ, bằng văn bản, quyền
tham vấn của mình, thừa nhận hành vi vi phạm
giám sát trong cộng đồng sau khi được phóng
thích, từ bỏ phiên điều trần tại tòa và chấp nhận
kiến nghị sửa đổi quá trình giám sát trong cộng
đồng sau khi được phóng thích của họ. Đơn kiến
nghị sẽ bao gồm một báo cáo bằng văn bản chứa
thông tin bổ sung liên quan đến đơn kiến nghị,
bao gồm các điều khoản và điều kiện liên quan
của việc giám sát trong cộng đồng sau khi phóng
thích, hoàn cảnh vi phạm cơ bản bị cáo buộc, tiền
sử và lý lịch của người vi phạm và bất kỳ khuyến
nghị nào khác. Hội Đồng Tư Pháp sẽ thông qua các
hình thức và quy tắc của tòa án để thiết lập các
thủ tục thống nhất trên toàn tiểu bang để thực
hiện tiểu phân mục này, bao gồm các nội dung tối
thiểu trong báo cáo của cơ quan giám sát. Sau khi
kết luận người đó đã vi phạm các điều kiện giám
sát trong cộng đồng sau khi được phóng thích,
viên chức điều trần quyết định thu hồi sẽ có thẩm
quyền thực hiện tất cả những điều sau:
(1) Đưa người đó trở lại diện giám sát trong cộng
đồng sau khi phóng thích với các điều kiện đã
được sửa đổi, bao gồm thời gian tống giam trong
nhà tù quận nếu thích hợp.
(2) Thu hồi và chấm dứt giám sát trong cộng
đồng sau khi phóng thích và ra lệnh giam giữ
người đó trong nhà tù quận.
(3) Chuyển người đó đến tòa án phụ trách tái hòa
nhập cộng đồng theo Mục 3015 hoặc chương
trình dựa trên bằng chứng khác theo quyết định
của tòa án.
(b) (1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian
giám sát trong cộng đồng sau khi phóng thích,
nếu một viên chức trật tự trị an, bao gồm cả viên
chức quản chế, có lý do để tin rằng một người chịu
sự giám sát trong cộng đồng sau khi phóng thích
đã vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào
của quyết định phóng thích hoặc không xuất hiện
tại một phiên điều trần theo Mục 1203.2 về việc thu
hồi, sửa đổi hoặc chấm dứt quá trình giám sát trong
cộng đồng sau khi phóng thích, viên chức đó có thể
bắt giữ người đó và đưa người đó ra trước cơ
quan giám sát của quận do hội đồng giám sát
viên quận thành lập theo tiểu phân mục (a) của
Mục 3451 mà không cần lệnh bắt hoặc quy trình
khác. Ngoài ra, một viên chức do cơ quan giám
sát quận tuyển dụng có thể xin lệnh, và tòa án
hoặc viên chức điều trần được chỉ định theo Mục
71622.5 của Bộ Luật Chính Quyền sẽ có thẩm
quyền ra lệnh bắt giữ người đó.
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(2) Tòa án hoặc viên chức điều trần do tòa án chỉ
định sẽ có thẩm quyền ra lệnh bắt đối với một người
là đối tượng của đơn kiến nghị được nộp theo mục
này, người đã không hiện diện tại phiên điều trần về
đơn kiến nghị hoặc vì bất kỳ lý do để công lý được
thực thi, hoặc để gửi trả về trại giam một người có
hiện diện tại phiên điều trần về đơn kiến nghị vì bất
kỳ lý do nào để công lý được thực thi.
(3) Trừ khi một người chịu sự giám sát trong cộng
đồng sau khi được phóng thích đang phải chấp
hành một thời hạn tống giam nhanh, bất cứ khi
nào một người thuộc đối tượng của mục này bị bắt
giữ, dù có lệnh bắt hoặc nộp đơn yêu cầu thu hồi
hay không, tòa án có thể ra lệnh phóng thích người
bị giám sát khỏi nơi giam giữ theo bất kỳ điều
khoản và điều kiện nào mà tòa cho là thích hợp.
(c) Phiên điều trần về việc thu hồi sẽ diễn ra vào
thời gian hợp lý sau khi bản kiến nghị thu hồi được
nộp. Ngoại trừ khi được quy định trong đoạn (3)
của tiểu phân mục (b), dựa trên việc cho thấy có
ưu thế về bằng chứng rằng người bị giám sát tạo
ra rủi ro không đáng có đối với sự an toàn của
cộng đồng, hoặc người đó có thể không xuất hiện
nếu được phóng thích khỏi nơi giam giữ, hoặc vì
bất kỳ lý do nào để công lý được thực thi, cơ quan
giám sát quận sẽ có thẩm quyền quyết định liệu
có nên tiếp tục giam giữ người đó trong khi chờ
đến lần ra tòa đầu tiên về đơn kiến nghị thu hồi sự
giám sát trong cộng đồng sau khi phóng thích và
sau khi quyết định, có thể ra lệnh bắt giam người
đó trong khi chờ lần ra tòa đầu tiên.
(d) Việc bắt giam theo các đoạn (1) và (2) của tiểu
phân mục (a) sẽ không được vượt quá thời hạn
180 ngày trong nhà tù quận đối với mỗi biện
pháp trừng phạt giam giữ.
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(e) Một người sẽ không bị giám sát hoặc bị giam
giữ theo tiêu đề này vào hoặc sau ba năm kể từ
ngày người đó được đưa vào diện giám sát trong
cộng đồng sau khi được phóng thích lần đầu, trừ
khi sự giám sát đối với người đó được đình chỉ theo
Mục 1203.2 hoặc tiểu phân mục (b) của Mục 3456.
MỤC 5.

Lấy Mẫu ADN.

MỤC 5.1. Mục 296 của Bộ Luật Hình Sự được tu
chính như sau:
296. (a) Những người sau đây sẽ cung cấp các mẫu
tăm bông thu mẫu niêm mạc miệng, dấu ngón tay
cái bên phải và dấu ấn lòng bàn tay hoàn chỉnh của
mỗi bàn tay và bất kỳ mẫu xét nghiệm máu hoặc
mẫu sinh học nào khác được quy định theo chương
này để phân tích nhận dạng thi hành pháp luật:
(1) Bất kỳ người nào, bao gồm cả trẻ vị thành niên,
người bị kết án hoặc nhận tội hoặc không bào chữa
cho tội đại hình bất kỳ, hoặc không bị kết tội vì lý do
miễn tố tội đại hình bất kỳ vì bệnh tâm thần, hoặc
trẻ vị thành niên bị xét xử theo Mục 602 của Bộ Luật
Phúc Lợi và Định Chế vì phạm tội đại hình.
(2) Bất kỳ người trưởng thành nào bị bắt giữ hoặc
bị buộc tội vì một trong những tội đại hình sau đây:
Nội Dung Các Dự Luật

|

23

NỘI DUNG CÁC DỰ LUẬT
(A) Bất kỳ hành vi phạm tội đại hình nào được
nêu trong Mục 290 hoặc toan tính thực hiện bất
kỳ tội đại hình nào được mô tả trong Mục 290,
hoặc bất kỳ tội đại hình nào khiến một người có
nghĩa vụ phải đăng ký ở California như một tội
phạm tình dục theo Mục 290.
(B) Giết người hoặc cố ý giết người hoặc bất kỳ
mưu tính giết người hoặc cố ý giết người.
(C) Bắt đầu từ ngày 1 ngày 1 tháng Giêng của năm
thứ năm sau khi ban hành đạo luật bổ sung tiểu đoạn
này, được tu chính, 2009, mọi người trưởng thành bị
bắt giữ hoặc bị kết tội đại hình bất kỳ.
(3) Bất kỳ người nào, bao gồm cả trẻ vị thành niên,
bắt buộc phải đăng ký theo Mục từ 290 đến 290.009,
hoặc Mục 457.1 vì đã có hành vi phạm tội, hoặc
mưu tính phạm tội, tội đại hình hoặc tiểu hình,
hoặc bất kỳ người nào, bao gồm cả trẻ vị thành
niên, đang ở tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm
thần hoặc một chương trình điều trị dành cho tội
phạm tình dục sau khi được tòa án chuyển đến cơ
sở hoặc chương trình đó sau khi bị kết tội đại hình.
(4) Bất kỳ người nào, ngoại trừ trẻ vị thành niên, bị
kết án, nhận tội hoặc không bào chữa, một trong
những tội sau đây:
(A) Tội tiểu hình vi phạm Mục 459.5.
(B) Hành vi vi phạm tiểu phân mục (a) thuộc Mục 473 có
thể bị xử tội tiểu hình theo tiểu phân mục (b) Mục 473.
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(C) Hành vi vi phạm tiểu phân mục (a) thuộc Mục
476a có thể bị xử tội tiểu hình theo tiểu phân đoạn
(b) Mục 476a.
(D) Hành vi vi phạm Mục 487 có thể bị xử tội tiểu
hình theo Mục 490.2.
(E) Hành vi vi phạm Mục 496 có thể bị xử tội tiểu hình.
(F) Tội tiểu hình vi phạm tiểu phân mục (a) thuộc Mục
11350 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn.
(G) Tội tiểu hình vi phạm tiểu phân mục (a) thuộc
Mục 11377 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn.
(H) Tội tiểu hình vi phạm đoạn (1) thuộc tiểu phân
mục (e) của Mục 243.
(I) Tội tiểu hình vi phạm Mục 273.5.
(J) Tội tiểu hình vi phạm đoạn (1) thuộc tiểu phân
mục (b) của Mục 368.
(K) Bất kỳ tội tiểu hình nào mà nạn nhân được định
nghĩa theo quy định tại Mục 6211 của Bộ Luật Gia Đình.
(L) Tội tiểu hình vi phạm đoạn (3) thuộc tiểu phân
mục (b) của Mục 647.
(4) (5) Thuật ngữ “tội đại hình” được sử dụng
trong tiểu phân mục này bao gồm hành vi mưu
toan phạm tội.
(5) (6) Nội dung của chương này sẽ không được
hiểu là cấm thu thập và phân tích các mẫu xét
nghiệm, mẫu hoặc dấu vân tay như một điều kiện
của lời bào chữa cho một hành vi phạm tội không
đủ điều kiện.
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(b) Các điều khoản trong chương này và các yêu
cầu đối với việc nộp các mẫu xét nghiệm, mẫu và
dấu vân tay ngay khi có thể có thể thực hiện được
về mặt hành chính sẽ áp dụng cho tất cả những
người đủ tiêu chuẩn bất kể mức án được đưa ra,
bao gồm án tử hình, tù chung thân không có khả
năng được ân xá, hoặc án tù chung thân hoặc
không xác định thời hạn, hoặc bất kỳ định đoạt
nào khác được đưa ra trong trường hợp một
người trưởng thành hoặc trẻ vị thành niên được
xét xử như một người trưởng thành, hoặc cho dù
người đó có bị chuyển hướng, bị phạt tiền, hoặc
bị chuyển tiếp để đánh giá hay không, và bất kể
định đoạt được đưa ra hoặc bố trí nào trong
trường hợp một trẻ vị thành niên bị kết luận
phạm bất kỳ tội đại hình nào hoặc bị xét xử theo
Mục 602 của Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế.
(c) Các điều khoản trong chương này và các quy
định về việc nộp các mẫu xét nghiệm, mẫu và dấu
vân tay ngay khi có thể thực hiện được về mặt
hành chính bởi những người có trình độ chuyên
môn như được mô tả trong tiểu phân mục (a) sẽ
được áp dụng bất kể việc bố trí hoặc giam giữ
trong bất kỳ bệnh viện tâm thần nào hoặc cơ sở
điều trị công hoặc tư nhân khác, và sẽ bao gồm
nhưng không giới hạn ở những người sau đây, kể
cả trẻ vị thành niên:
(1) Bất kỳ người nào được đưa đến bệnh viện tiểu
bang hoặc cơ sở điều trị khác thuộc đối tượng tội
phạm tình dục rối loạn tâm thần theo Điều 1 (bắt
đầu từ Mục 6300) thuộc Chương 2, Phần 2, Phân
Mục 6 của Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế.
(2) Bất kỳ người nào bị rối loạn tâm thần nặng theo
quy định tại Điều 4 (bắt đầu từ Mục 2960) thuộc
Chương 7, Tiêu Đề 1, Phần 3 của Bộ Luật Hình Sự.
(3) Bất kỳ người nào bị kết luận là kẻ săn mồi bạo
lực tình dục theo Điều 4 (bắt đầu từ Mục 6600)
thuộc Chương 2, Phần 2, Phân Mục 6 của Bộ Luật
Phúc Lợi và Định Chế.
(d) Các điều khoản trong chương này là bắt buộc
và phải được áp dụng cho dù tòa án có thông báo
đến một người, bao gồm cả trẻ vị thành niên, rằng
người đó phải cung cấp các mẫu xét nghiệm, mẫu
và dấu vân tay cho ngân hàng dữ liệu và cơ sở dữ
liệu như một điều kiện quản chế, phóng thích trước
thời hạn hoặc sự nhận tội, không bào chữa, hoặc
không nhận tội vì lý do miễn tố vì bệnh tâm thần,
hoặc bất kỳ sự thừa nhận nào đối với bất kỳ hành vi
phạm tội nào được mô tả trong tiểu phân mục (a).
(e) Nếu tại bất kỳ giai đoạn nào của thủ tục tố
tụng, luật sư công tố xác định rằng các mẫu xét
nghiệm, mẫu và dấu vân tay theo quy định của
chương này chưa được lấy từ bất kỳ người nào,
theo định nghĩa trong tiểu phân mục (a) của Mục
296 thì luật sư công tố sẽ thông báo cho tòa án
bằng lời nói trên hồ sơ hoặc bằng văn bản và yêu
cầu tòa án ra lệnh thu thập các mẫu xét nghiệm,
mẫu và dấu vân tay theo như pháp luật quy định.
Tuy nhiên, việc luật sư công tố hoặc bất kỳ cơ
quan thi hành pháp luật nào khác không thông
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báo được cho tòa án sẽ không làm giảm nghĩa vụ
cung cấp mẫu xét nghiệm, mẫu và dấu vân tay
của một người theo chương này.
(f) Trước khi định đoạt hoặc tuyên án cuối cùng
trong vụ án này, tòa án sẽ thẩm tra và xác minh
rằng các mẫu xét nghiệm, mẫu và dấu vân tay
theo quy định của chương này đã được lấy hay
chưa và dữ kiện này sẽ được đưa vào phần tóm tắt
của phán quyết hoặc lệnh xử lý trong trường hợp
trẻ vị thành niên. Phần tóm tắt của phán quyết do
tòa án đưa ra sẽ chỉ ra rằng tòa án đã ra lệnh cho
người đó tuân thủ các quy định của chương này và
thông tin của người đó sẽ được đưa vào chương
trình Ngân Hàng Dữ Liệu và Cơ Sở Dữ Liệu Nhận
Dạng Pháp Y và ADN của tiểu bang và phải tuân
thủ theo quy định của chương này.
Tuy nhiên, việc tòa án không xác minh được việc
thu thập mẫu xét nghiệm, mẫu và dấu vân tay
hoặc không nhập các dữ kiện này vào phần tóm
tắt của phán quyết hoặc lệnh xử lý trong trường
hợp trẻ vị thành niên sẽ không làm mất hiệu lực
của việc bắt giữ, nhận tội, kết án hoặc định đoạt
hoặc giảm trách nhiệm của một người khỏi việc
tuân thủ các quy định của chương này.
MỤC 6. Trộm Cắp Vặt Trong Cửa Hàng.
MỤC 6.1. Mục 459.5 của Bộ Luật Hình Sự được
tu chính như sau:
459.5. (a) Bất kể Mục 459, trộm cắp vặt trong
cửa hàng được định nghĩa là vào một cơ sở
thương mại với ý định thực hiện hành vi ăn cắp
trộm cắp tài sản hoặc hàng hóa bán lẻ trong khi cơ
sở đó mở cửa trong giờ làm việc thông thường,
trong đó giá trị của tài sản đã lấy cắp hoặc có ý
định lấy cắp không vượt quá chín trăm năm mươi
mỹ kim ($950). Bất kỳ sự xâm nhập nào khác vào
một cơ sở thương mại với mục đích thực hiện
hành vi ăn cắp đều là tội ăn trộm. Hành vi trộm
cắp vặt trong cửa hàng bị xử tội tiểu hình, ngoại
trừ trường hợp một người có một hoặc nhiều tiền
án về tội danh được quy định tại khoản (iv) thuộc
tiểu đoạn (C), đoạn (2) thuộc tiểu phân mục (e) tại
Mục 667 hoặc đối với một tội danh quy định phải
đăng ký theo tiểu phân mục (c) của Mục 290 có thể
bị xử phạt theo tiểu phân mục (h) Mục 1170.
(b) Bất kỳ hành vi trộm cắp vặt trong cửa hàng nào
như được định nghĩa trong tiểu phân mục (a) sẽ bị
buộc tội trộm cắp vặt trong cửa hàng. Người bị
buộc tội trộm cắp vặt trong cửa hàng sẽ không bị
buộc tội ăn trộm hoặc trộm cắp tài sản tương tự.
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mạo thẻ ra vào theo Mục 484f, việc sử dụng bất hợp
pháp thẻ ra vào theo Mục 484g, trộm cắp từ một
người lớn tuổi theo tiểu phân mục (e) của Mục 368,
nhận tài sản bị đánh cắp, tham ô hoặc ăn cắp danh
tính theo Mục 530.5, hoặc trộm cắp hoặc sử dụng
trái phép xe cộ theo Mục 10851 của Bộ luật Xe Cộ.
MỤC 6.2. Mục 490.2 của Bộ Luật Hình Sự được
tu chính như sau:
490.2. (a) Bất kể Mục 487 hoặc bất kỳ điều khoản
nào khác của luật định nghĩa hành vi trộm cắp lớn,
việc lấy bất kỳ tài sản nào do trộm cắp trong đó giá
trị tiền, sức lao động, bất động sản hoặc tài sản cá
nhân bị lấy đi không vượt quá chín trăm năm
mươi mỹ kim ($950) sẽ được coi là hành vi trộm
cắp vặt và sẽ bị xử tội tiểu hình, ngoại trừ trường
hợp người đó có thể bị xử theo tiểu phân mục (h)
của Mục 1170 nếu người đó có một hoặc nhiều
tiền án về tội danh được quy định trong khoản (iv)
thuộc tiểu đoạn (C), đoạn (2) thuộc tiểu phân mục
(e) của Mục 667 hoặc đối với một hành vi phạm tội
cần đăng ký theo tiểu phân mục (c) của Mục 290.
(b) Mục này sẽ không áp dụng cho các hành vi
trộm cắp có thể bị kết tội là vi phạm theo bất kỳ
điều khoản nào khác của pháp luật.
(c) Mục này sẽ không áp dụng cho hành vi trộm
cắp vũ khí, giả mạo, bán, chuyển nhượng hoặc vận
chuyển bất hợp pháp thẻ ra vào theo Mục 484e, giả
mạo thẻ ra vào theo Mục 484f, việc sử dụng bất hợp
pháp thẻ ra vào theo Mục 484g, trộm cắp của người
cao niên theo tiểu phân mục (e) của Mục 368, nhận
tài sản bị đánh cắp, tham ô hoặc trộm danh tính theo
Mục 530.5, hoặc trộm cắp hoặc sử dụng trái phép xe
cộ theo Mục 10851 của Bộ Luật Xe Cộ.
MỤC 7. Trộm Cắp Hàng Loạt.
MỤC 7.1. Mục 490.3 được thêm vào Bộ Luật
Hình Sự như sau:
490.3. (a) Mục này áp dụng cho những tội phạm sau:
(1) Trộm cắp vặt.
(2) Trộm cắp vặt trong cửa hàng.
(3) Trộm cắp lớn.
(4) Ăn trộm.
(5) Cướp xe.
(6) Ăn cướp.
(7) Tội phạm gây ra cho người già hoặc người trưởng
thành phụ thuộc theo định nghĩa của tiểu phân mục
(d) hoặc (e) của Mục 368.

(c) “Tài sản hoặc hàng hóa bán lẻ” có nghĩa là bất kỳ
vật phẩm, sản phẩm, hàng hóa, mặt hàng hoặc thành
phần nào được sử dụng để bán trong giao dịch bán lẻ.

(8) Mọi hành vi vi phạm Mục 496.

(d) “Giá trị” có nghĩa là giá trị bán lẻ của một mặt
hàng được quảng cáo bởi cơ sở bán lẻ bị ảnh hưởng,
bao gồm cả các loại thuế hiện hành.

(10) Giả mạo.

(e) Mục này sẽ không áp dụng cho hành vi trộm cắp
vũ khí, giả mạo, bán, chuyển nhượng hoặc vận
chuyển bất hợp pháp thẻ ra vào theo Mục 484e, giả
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(9) Lấy hoặc lái xe bất hợp pháp theo định nghĩa tại
Mục 10851 của Bộ Luật Xe Cộ.
(11) Bán, chuyển nhượng hoặc vận chuyển bất hợp
pháp thẻ ra vào theo Mục 484e.
(12) Giả mạo thẻ ra vào theo Mục 484f.
(13) Sử dụng bất hợp pháp thẻ ra vào theo Mục 484g.
Nội Dung Các Dự Luật
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(14) Ăn cắp danh tính theo Mục 530.5.
(15) Trộm cắp hoặc sử dụng trái phép xe theo Mục
10851 của Bộ Luật Xe Cộ.
(b) Bất kể quy định tại đoạn (3) thuộc tiểu phân mục
(h) của Mục 1170, các đoạn (2) và (4) thuộc tiểu phân
mục (a) của Mục 1170.12, các đoạn (2) và (4) thuộc
tiểu phân mục (c) của Mục 667, bất kỳ người nào,
trước đây đã bị kết án về hai hoặc nhiều tội danh được
quy định trong tiểu phân mục (a), những tội danh
được thực hiện trong những dịp riêng biệt, và người
này sau đó bị kết tội trộm cắp vặt hoặc trộm cắp vặt
trong cửa hàng mà giá trị tiền bạc, sức lao động hoặc
bất động sản hoặc tài sản cá nhân bị chiếm đoạt vượt
quá hai trăm năm mươi mỹ kim ($250) sẽ bị phạt tù
trong nhà tù quận không quá một năm, hoặc phạt tù
theo tiểu phân mục (h) của Mục 1170.
(c) Mục này không cấm một người hoặc những người
bị kết tội về bất kỳ hành vi phạm pháp nào phát sinh
từ cùng một giao dịch tội phạm vi phạm mục này.
MỤC 8. Trộm Cắp Hàng Bán Lẻ Có Tổ Chức.
MỤC 8.1. Mục 490.4 được thêm vào Bộ Luật
Hình Sự, như sau:
490.4. (a) “Tài sản hoặc hàng hóa bán lẻ” có nghĩa
là bất kỳ vật phẩm, sản phẩm, hàng hóa, mặt hàng
hoặc thành phần nào được sử dụng để bán trong
giao dịch bán lẻ.
(b) “Giá trị” có nghĩa là giá trị bán lẻ của một mặt
hàng được quảng cáo bởi cơ sở bán lẻ bị ảnh hưởng,
bao gồm cả các loại thuế hiện hành.
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(c) Bất kỳ người nào, hành động cấu kết với một
hoặc nhiều người khác, thực hiện hai hoặc nhiều vụ
trộm cắp theo Mục 459.5 hoặc 490.2 về tài sản hoặc
hàng hóa bán lẻ có tổng giá trị vượt quá hai trăm
năm mươi mỹ kim ($250) và chiếm đoạt bất hợp
pháp tài sản đó trong khoảng thời gian 180 ngày sẽ
bị coi là phạm tội trộm cắp hàng bán lẻ có tổ chức.
(d) Bất kể quy định tại đoạn (3) thuộc tiểu phân mục (h)
của Mục 1170, các đoạn (2) và (4) thuộc tiểu phân mục
(a) của Mục 1170.12, các đoạn (2) và (4) thuộc tiểu phân
mục (c) của Mục 667, trộm cắp hàng bán lẻ có tổ chức
sẽ bị phạt tù trong nhà tù quận không quá một năm,
hoặc phạt tù theo tiểu phân mục (h) của Mục 1170.
(e) Đối với mục đích của mục này, giá trị của tài sản bán
lẻ bị đánh cắp bởi những người hành động cấu kết với
nhau có thể được tổng hợp thành một lần tính hoặc một
khoản tiền, với tổng giá trị của tất cả hàng hóa bán lẻ là
giá trị được xem xét để xác định mức độ trộm cắp.
(f) Một hành vi phạm tội theo mục này có thể bị truy
tố ở bất kỳ quận nào mà tại đó hành vi trộm cắp cơ
bản đã bị truy tố như một tội danh riêng biệt.
(g) Mục này không cấm một người hoặc những người
bị buộc tội về bất kỳ hành vi phạm pháp nào phát sinh
từ cùng một giao dịch phạm tội vi phạm mục này.
MỤC 9.

Tu Chính.

Cơ Quan Lập Pháp sẽ không được tu chính đạo
luật này ngoại trừ theo một đạo luật nhằm nâng
cao các mục đích, kết quả và tuyên bố của đạo
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luật và được thông qua trong mỗi viện bằng cách
bỏ phiếu điểm danh được ghi vào sổ, ba phần tư
số thành viên đồng ý, hoặc theo một đạo luật có
hiệu lực chỉ khi các cử tri đã phê chuẩn.
MỤC 10. Hiệu Lực Từng Phần.
Nếu bất kỳ điều khoản nào của đạo luật này, hoặc
một phần của điều khoản bất kỳ, hoặc việc áp
dụng đối với bất kỳ người hoặc trường hợp nào,
vì bất kỳ lý do gì được coi là không hợp lệ hoặc
trái với hiến pháp, các điều khoản còn lại và việc
áp dụng có thể có hiệu lực mà không cần đến
điều khoản hoặc việc áp dụng không hợp lệ hoặc
trái với hiến pháp đó, sẽ không bị ảnh hưởng,
nhưng vẫn có hiệu lực đầy đủ, và vì vậy, các điều
khoản của đạo luật này có hiệu lực từng phần.
MỤC 11. Dự Luật Tiên Khởi Xung Đột.
(a) Trong trường hợp dự luật này và dự luật khác
đề cập đến việc xét phóng thích trước thời hạn
theo Mục 32 Điều I của Hiến Pháp, việc thu hồi
quyết định phóng thích trước thời hạn và giám sát
trong cộng đồng sau khi phóng thích, lấy mẫu
ADN hoặc tội trộm cắp sẽ được ghi trên cùng lá
phiếu trên toàn tiểu bang, các điều khoản của dự
luật hoặc các dự luật khác sẽ được coi là xung đột
với dự luật này. Trong trường hợp dự luật này
nhận được số phiếu tán thành nhiều hơn so với dự
luật được coi là xung đột với nó, các điều khoản
của dự luật này sẽ được ưu tiên áp dụng toàn
phần, và dự luật hoặc các dự luật khác sẽ vô hiệu.
(b) Nếu dự luật này được cử tri chấp thuận nhưng
bị luật pháp thay thế bằng bất kỳ dự luật xung
đột nào khác được cử tri chấp thuận trong cùng
một cuộc bầu cử, và dự luật lá phiếu xung đột
sau đó bị cho là không hợp lệ, dự luật này sẽ có
giá trị tự thực thi và có hiệu lực đầy đủ.
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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 tu chính các mục của Bộ Luật
Dân Sự; do đó, các điều khoản hiện hành được kiến
nghị xóa bỏ sẽ được in bằng chữ có dấu gạch bỏ và
các điều khoản mới được kiến nghị bổ sung được in
bằng chữ nghiêng để cho biết đây là điều khoản mới.

LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ

Đạo Luật Giá Thuê Nhà Phải Chăng

Người dân Tiểu Bang California ban hành luật như sau:
MỤC 1. Tiêu đề.
Đạo luật này sẽ được biết và có thể được trích
dẫn, là “Đạo Luật Giá Thuê Nhà Phải Chăng.”
MỤC 2. Kết Luận và Tuyên Bố.
Người dân Tiểu Bang California theo đây kết luận
và tuyên bố những điều sau đây:
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(a) Số lượng Người Dân California (trên 17 triệu
người) đang thuê nhà ở nhiều hơn bao giờ hết.
Theo số liệu của tiểu bang, tỷ lệ sở hữu nhà ở
California đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ
những năm 1940. Một phần tư số người sinh từ
khoảng năm 1985 đến 1994 (25–34 tuổi) vẫn sống
với cha mẹ (Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ).
(b) 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.
(c) Do giá thuê nhà tăng cao, phần lớn người thuê
nhà ở California phải chịu gánh nặng về chi phí nhà
ở, họ phải trả hơn 30 phần trăm thu nhập cho tiền
thuê nhà. Một phần ba số hộ gia đình thuê nhà dành
hơn 50 phần trăm thu nhập của họ cho tiền thuê nhà.
(d) Theo Liên Minh Nhà Ở Thu Nhập Thấp Quốc
Gia, người dân California có mức lương tối thiểu
sẽ phải làm việc 92 giờ mỗi tuần để đủ khả năng
thuê căn hộ trung bình một phòng ngủ.
(e) Các gia đình đối mặt với tình trạng bấp bênh về
nhà ở thường buộc phải quyết định giữa việc trả tiền
thuê nhà và đáp ứng các nhu cầu cơ bản khác, điều
này ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả sức khỏe của họ.
Người lao động phải chịu cảnh nhà ở không ổn định
và sức khỏe suy giảm, họ phải vật lộn để giữ việc làm,
điều này đẩy họ vào cảnh nghèo đói và vô gia cư.
(f) Các nghiệp đoàn lao động, như Hiệp Hội Giáo
Viên California, Hiệp Hội Y Tá California và Nghiệp
Đoàn Nhân Viên Dịch Vụ Quốc Tế (SEIU), đã đặt vấn
đề nhà ở giá phải chăng thành một ưu tiên cho các
thành viên của họ. Giáo viên trong các trung tâm
đô thị của California đang trả 40 phần trăm đến
70 phần trăm 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) Mặc dù tiểu bang chỉ đại diện 12 phần trăm
tổng dân số Hoa Kỳ nhưng California là nơi cư ngụ
của 22 phần trăm dân số vô gia cư của quốc gia.
(Sở Phát Triển Nhà Ở và Cộng Đồng California)
(h) Theo một nghiên cứu năm 2018 tại UCLA
Anderson Forecast, có mối liên hệ chặt chẽ giữa
giá thuê nhà trung bình tăng và số lượng người
sống trên đường phố hoặc trong những nơi trú
ẩn tạm thời. Cùng với các yếu tố rủi ro cá nhân,
thị trường có ít nhà ở giá cả phải chăng hơn góp
phần làm gia tăng tình trạng vô gia cư.
(i) Vô gia cư là một vấn đề sức khỏe cộng đồng
lớn. Theo Hội Đồng Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn
Quốc cho Người Vô Gia Cư, những người vô gia
cư có nguy cơ tử vong sớm gấp ba đến bốn lần và
có nhiều khả năng mắc bệnh truyền nhiễm hơn.
(j) Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch
Bệnh 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 họ phải di dời khỏi nhà của mình do sự
chỉnh trang các khu phố của họ.
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(k) Việc tăng chi phí nhà ở đang làm tình trạng tắc
nghẽn giao thông xấu đi và làm tổn hại đến môi
trường khi buộc người đi làm sống cách xa nơi làm
việc của họ, điều này khiến 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 đã tăng
40 phần trăm trong giai đoạn từ 2010 đến 2015; sự
gia tăng này là một kết quả trực tiếp của tình trạng
thiếu thốn nhà ở giá cả phải chăng gần nơi làm việc.
(l) Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc ổn
định giá thuê có thể mang lại những lợi ích trên
diện rộng cho người thuê nhà, nền kinh tế của tiểu
bang, môi trường và các dịch vụ công của tiểu bang.
MỤC 3.

Mục Đích và Chủ Ý.

Người dân Tiểu Bang California theo đây tuyên
bố các mục đích và chủ ý sau đây trong việc ban
hành đạo luật này:
(a) Để cho phép các thành phố và quận của
California phát triển và thực hiện các chính sách
kiểm soát tiền thuê nhà đảm bảo người thuê nhà
có thể tìm và đủ khả năng trả tiền nhà vừa phải
trong khu vực thẩm quyền của họ.
(b) Để cải thiện chất lượng 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 ngăn chặn làn sóng đuổi khỏi nhà và di dời
ảnh hưởng đến các cộng đồng trên khắp California.
(d) Để cho phép một thành phố, quận hoặc thành
phố và quận thực hiện mọi luật địa phương kiểm
soát giá thuê bất động sản nhà ở với điều kiện
bất động sản đó đã được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng ít nhất 15 năm.
(e) Để cho phép luật pháp địa phương kiểm soát
mức giá cho thuê khi có chỗ trống đồng thời cho
phép chủ nhà tăng mức giá cho thuê đối với một
căn hộ bỏ trống không quá 15 phần trăm trong
ba năm tiếp theo cùng với bất kỳ mức tăng nào
khác được phép theo sắc lệnh địa phương.
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(f) Để miễn cho chủ sở hữu của một hoặc hai căn
nhà ở khỏi mọi điều luật kiểm soát giá cho thuê
địa phương.
MỤC 4. Mục 1954.50 của Bộ Luật Dân Sự được
tu chính như sau:
1954.50. Chương này sẽ được biết và có thể được
trích dẫn là Đạo Luật Giá Thuê Nhà Ở Phải Chăng
Costa-Hawkins (Costa-Hawkins Rental Housing
Affordability Act).
MỤC 5. Mục 1954.52 của Bộ Luật Dân Sự được
tu chính như sau:
1954.52. (a) Bất kể mọi điều khoản khác của pháp
luật, chủ sở hữu bất động sản nhà ở có thể thiết lập
mức giá thuê ban đầu và tất cả các mức giá thuê
tiếp theo cho một căn nhà ở hoặc một căn hộ mà
trong đó một trong những điều sau đây là đúng:
(1) Căn nhà hay căn hộ đó có giấy chứng nhận cư
ngụ được cấp sau ngày 1 tháng Hai, 1995 được
Nội Dung Các Dự Luật
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cấp giấy chứng nhận cư ngụ nhà ở lần đầu trong
vòng 15 năm kể từ ngày chủ sở hữu xin thiết lập mức
giá thuê ban đầu hoặc tiếp theo.
(2) Căn nhà hay căn hộ đó đã được miễn sắc lệnh
kiểm soát tiền thuê nhà ở của một tổ chức công vào
hoặc trước ngày 1 tháng Hai, 1995, theo một khoản
miễn thuế địa phương cho các căn hộ mới xây dựng:
(3) (A) Căn nhà hay căn hộ đó có thể tách rời chủ
quyền đối với 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 phân mục (b), (d) hoặc (f)
thuộcMục 11004.5 của Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề
Nghiệp, và chủ sở hữu là một thể nhân mà sở hữu
không nhiều hơn hai căn nhà ở hoặc đơn vị nhà ở.
(B) Đoạn này không áp dụng cho một trong
những điều sau đây:
(i) Căn nhà hoặc căn hộ 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.
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(ii) Một căn nhà 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 căn hộ vì 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 căn nhà hoặc căn hộ chung cư đáp
ứng các tiêu chí của đoạn (1) hoặc (2) của tiểu
phân mục (a), hoặc nếu tất cả các căn nhà hoặc
căn hộ, ngoại trừ một căn nhà hoặc căn hộ đã
được người phân chia bán riêng lẻ cho người mua
đích thực có giá trị và họ đã giữ căn nhà hoặc căn
hộ chưa bán còn lại đó là nơi cư trú chính của
mình trong ít nhất một năm sau khi diễn ra việc
phân chia, tiểu đoạn (A) của đoạn (3) sẽ được áp
dụng cho căn nhà hoặc căn hộ chung cư chưa bán.
(C) Trường hợp căn nhà hoặc căn hộ có mức giá
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, các điều sau sẽ áp dụng:
(i) Chủ sở hữu bất động sản như được mô tả
trong đoạn này có thể thiết lập mức giá cho thuê
ban đầu và tất cả giá cho thuê tiếp theo đối với
tất cả các hợp đồng thuê hiện tại và mới có hiệu
lực vào hoặc sau ngày 1 tháng Giêng, 1999, nếu
hợp đồng thuê có hiệu lực vào hoặc sau ngày 1
tháng Giêng, 1999, được lập từ ngày 1 tháng
Giêng, 1996 đến ngày 31 tháng Mười Hai, 1998.
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ban đầu được kiểm soát bởi sắc lệnh hoặc điều lệ có
hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng, 1995, có thể không
được, cho đến ngày 1 tháng Giêng, 1999, vượt quá
số tiền được tính theo tiểu phân mục (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 giá thuê ban đầu cho một căn
nhà hoặc căn hộ chỉ ở nơi mà người thuê nhà đã tự
nguyện bỏ trống, từ bỏ hoặc bị trục xuất theo đoạn
(2) thuộc Mục 1161 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự.
(b) Tiểu phân mục (a) không áp dụng trong
trường hợp chủ sở hữu đã thỏa thuận khác bằng
hợp đồng với một tổ chức công để xem xét khoản
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 Phân Mục
1, Tiêu Đề 7 của Bộ Luật Chính Quyền.
(c) Không nội dung nào trong mục này được hiểu
là ảnh hưởng đến thẩm quyền của một tổ chức
công cộng có thể tồn tại để quản lý hoặc giám sát
cơ sở để trục xuất.
(d) Mục này không áp dụng cho bất kỳ căn nhà
hoặc căn hộ nào có vi phạm nghiêm trọng bộ luật
về sức khỏe, an toàn, hỏa hoạn hoặc xây dựng,
ngoại trừ những trường hợp gây ra do thảm họa
mà từ đó cơ quan chính quyền phụ trách đã đưa ra
trát hầu toà, và thảm họa này vẫn không suy giảm
trong sáu tháng hoặc lâu hơn trước khi bỏ trống.
(e) Theo luật của tiểu bang California, quyền của một
chủ nhà để có tỷ suất lợi tức công bằng trên một bất
động sản sẽ không bị hạn chế bởi bất kỳ điều khoản hiến
chương, sắc lệnh hoặc quy chế địa phương nào mà được
thành phố, quận, hoặc thành phố và quận ban hành.
MỤC 6. Mục 1954.53 của Bộ Luật Dân Sự được
tu chính như sau:
1954.53. (a) Bất kể mọi điều khoản khác của luật
và ngoại trừ được quy định trong Mục 1954.52 và
trong tiểu phân mục (b) của mục này, một thành phố,
quận hoặc thành phố và quận có thể kiểm soát mức
giá thuê nhà ban đầu hoặc mọi mức giá thuê nhà tiếp
theo đối với bất động sản nhà ở theo điều khoản trong
hiến chương, sắc lệnh hoặc quy chế địa phương. chủ
sở hữu bất động sản nhà ở có thể thiết lập mức
giá thuê ban đầu cho căn nhà hay căn hộ, ngoại
trừ khi một trong các điều sau được áp dụng:

(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 hợp
đồng thuê mới nếu hợp đồng thuê trước đó có
hiệu lực vào ngày 31 tháng Mười Hai, 1995.

(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. Đối với các
mục đích của đoạn này, việc chủ nhà chấm dứt
hoặc không gia hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận
ghi nhận với cơ quan chính quyền mà quy định
giới hạn tiền thuê cho một người thuê đủ điều
kiện, sẽ được hiểu là một sự thay đổi trong các
điều khoản của hợp đồng thuê nhà theo Mục 827.

(iii) Giá thuê ban đầu cho một căn nhà hoặc căn hộ
như được mô tả trong đoạn này, trong đó giá thuê

(A) Trong phạm vi thẩm quyền kiểm soát theo sắc
lệnh hoặc điều khoản hiến chương mức giá thuê
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căn nhà hoặc căn hộ, chủ nhà mà chấm dứt hoặc
không gia hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ghi nhận
với cơ quan chính quyền mà quy định giới hạn tiền
thuê nhà cho người thuê đủ điều kiện, không được
ấn định 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 hợp đồng 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 gia hạn hoặc thỏa thuận ghi nhận với
cơ quan chính quyền mà quy định giới hạn tiền thuê
cho người thuê đủ điều kiện, cộng với bất kỳ khoản
tăng nào được cho phép sau khi chấm dứt hoặc hủy
bỏ hợp đồng hoặc thỏa thuận đã ghi nhận.
(B) Tiểu đoạn (A) không áp dụng cho bất kỳ hợp
đồng thuê mới nào từ 12 tháng trở lên được thiết lập
sau ngày 1 tháng Giêng, 2000, theo hợp đồng của
chủ nhà hoặc thỏa thuận đã ghi nhận với cơ quan
chính quyền mà quy định giới hạn tiền thuê nhà cho
người thuê đủ điều kiện, trừ khi chỗ trống trước đó
trong căn nhà hoặc căn hộ đó được chiếu theo hợp
đồng chưa được gia hạn hay hợp đồng bị huỷ bỏ
hoặc thỏa thuận được ghi nhận với cơ quan chính
quyền mà quy định giới hạn tiền thuê nhà cho người
thuê đủ điều kiện như được nêu trong tiểu đoạn đó.
(2) Chủ nhà có thỏa thuận khác bằng hợp đồng
với một tổ chức công cộng để xem xét khoản
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 Phân Mục
1 thuộc Tiêu đề 7 của Bộ Luật Chính Quyền.
(3) Giá thuê ban đầu cho một căn nhà hoặc căn
hộ mà có giá thuê ban đầu bị kiểm soát bởi sắc
lệnh hoặc điều khoản hiến chương có hiệu lực từ
ngày 1 tháng Giêng, 1995, có thể không vượt quá
số tiền đã tính theo tiểu phân mục (c) cho đến
ngày 1 tháng Giêng, 1999.
(b) Tiểu phân mục (a) áp dụng cho, và bao gồm,
gia hạn việc thuê ban đầu bởi cùng bên thuê, bên
thuê có hợp đồng, bên thuê lại được ủy quyền,
hoặc bên thuê lại có hợp đồng được ủy quyền
trong toàn bộ thời gian lưu trú của mình với mức
giá thuê được thiết lập cho việc thuê ban đầu.
(c)
(b) Ở bất kỳ thẩm quyền pháp lý nào kiểm soát theo
điều khoản hiến chương, sắc lệnh hoặc quy chế mức
giá thuê ban đầu của một căn nhà hoặc căn hộ
mà có mức giá thuê ban đầu được kiểm soát bởi
sắc lệnh hoặc điều khoản hiến chương có hiệu
lực từ ngày 1 tháng Giêng, 1995 sẽ được thành
lập theo tiểu phân mục này cho đến ngày 1 tháng
Giêng, 1999. Trường hợp nếu người thuê nhà
trước đây đã tự nguyện bỏ trống, từ bỏ hoặc bị
trục xuất theo đoạn (2) của Mục 1161 của Bộ Luật
Thủ Tục Dân Sự, một chủ sở hữu căn nhà hoặc căn
hộ sẽ được cấp phép đối với bất động sản nhà ở có
thể, không quá hai lần, thiết lập mức giá thuê
ban đầu cho một căn nhà hoặc căn hộ bỏ trống

Dự Luật 21 TIẾP THEO

hoặc bị từ bỏ với số tiền sao cho mức giá ban đầu
được thiết lập theo tiểu phân mục này, cùng với mọi
mức tăng giá thuê nhà trong suốt thời hạn ba năm
tiếp theo, không lớn hơn 15 phần trăm so với mức
giá thuê có hiệu lực đối với hợp đồng tiền thuê
nhà ngay trước đó hoặc với số tiền là 70 phần
trăm tiền thuê thị trường hiện hành cho các căn
hộ tương tự, tính theo số tiền nào lớn hơn.
Bất kỳ mức tăng nào đối với mức giá thuê ban đầu
được cho phép bởi và được thiết lập theo tiểu phân
mục này có thể được bổ sung cho mọi không thể
thay thế cho hoặc thay cho mức tăng giá cho
thuê nếu không được phép theo luật địa phương.
(d) (1) Không có nội dung nào trong mục này hoặc
bất kỳ điều khoản nào khác của pháp luật được
hiểu là cản trở việc thiết lập rõ ràng trong thỏa
thuận thuê dài hạn hoặc thuê về mức giá cho thuê
được áp dụng trong trường hợp căn hộ cho thuê
được cho thuê lại. Không có nội dung nào trong
mục này được hiểu là làm giảm các nghĩa vụ trong
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 căn nhà hoặc căn hộ theo thỏa
thuận cho thuê với chủ nhà không còn cư trú lâu
dài tại đó, 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 hoặc người được chuyển
nhượng hợp pháp không cư trú tại căn nhà hoặc
căn hộ trước ngày 1 tháng Giêng, 1996.
(3) Tiểu phân mục 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 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 thỏa thuận
cho thuê lại hoặc chuyển nhượng.
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(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 trong việc
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 thỏa thuận và sau đó được
chấp nhận tiền thuê nhà.
(e) (c) Không có nội dung nào trong mục này
được hiểu là ảnh hưởng đến bất cứ ban thẩm
quyền nào của một tổ chức công cộng có thể tồn
tại để quản lý hoặc giám sát cơ sở để trục xuất.
(f) Mục này (d) Tiểu phân mục (b) không áp dụng
cho bất kỳ căn nhà hoặc căn hộ nào nếu tất cả
các điều kiện như sau được đáp ứng:
(1) Căn nhà hoặc căn hộ đã yêu cầu triệu tập
trong báo cáo kiểm tra của cơ quan chính quyền
thích hợp vì có những vi phạm nghiêm trọng bộ
Nội Dung Các Dự Luật
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luật về sức khỏe, an toàn, hỏa hoạn hoặc xây
dựng, 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 thảm họa.

điều khoản mới đề xuất bổ sung được in bằng
chữ nghiêng để cho biết đây là quy định mới.

(2) Yêu cầu triệu tập đã được đưa ra ít nhất 60
ngày trước ngày bỏ trống.

MỤC 1. Chương 10.5 (bắt đầu từ Mục 7448)
được bổ sung vào Phân Mục 3 thuộc Bộ Luật Kinh
Doanh và Nghề Nghiệp, như sau:

(3) Vi phạm bị yêu cầu triệu tập 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 đưa ra yêu cầu triệu tập đó.
MỤC 7. Diễn Giải Tự Do.
Đạo luật này sẽ được hiểu một cách rộng rãi để
đạt được mục đích của nó.
MỤC 8. Tu Chính và Hủy Bỏ.
Theo tiểu phân mục (c) thuộc Mục 10, Điều II của
Hiến Pháp California, Cơ Quan Lập Pháp có thể tu
chính đạo luật này để nâng cao mục đích của nó
bằng một đạo luật được thông qua trong mỗi viện
bằng cách bỏ phiếu điểm danh được ghi vào sổ,
hai phần ba số thành viên đồng ý, có chữ ký của
Thống Đốc. Không có quy định nào hạn chế hoặc
loại bỏ các quyền hạn đã được khôi phục bởi đạo
luật này cho một thành phố, quận, hoặc thành
phố và quận để thiết lập mức giá thuê nhà sẽ có
hiệu lực trừ khi được đa số cử tri chấp thuận.
MỤC 9. Hiệu Lực Từng Phần.
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Nếu bất kỳ điều khoản nào trong đạo luật này
hoặc việc áp dụng đối với bất kỳ người hoặc
trường hợp nào được coi là không hợp lệ, thì sự
không hợp lệ đó sẽ không ảnh hưởng đến các
điều khoản và việc áp dụng khác có thể có hiệu
lực mà không cần đến điều khoản hoặc việc áp
dụng không hợp lệ đó và vì vậy, các điều khoản
của đạo luật này có hiệu lực từng phần.
MỤC 10.
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Các Dự Luật Mâu Thuẫn.

Nếu đạo luật này và bất kỳ dự luật nào khác đề
cập đến thẩm quyền của các cơ quan chính quyền
địa phương để thiết lập mức giá thuê nhà sẽ xuất
hiện trên cùng một lá phiếu bầu cử toàn tiểu
bang, các điều khoản của dự luật hoặc các dự
luật khác sẽ được coi là mâu thuẫn với đạo luật
này. Nếu đạo luật này nhận được số phiếu tán
thành lớn hơn một dự luật khác được coi là mâu
thuẫn với nó, các điều khoản của đạo luật này sẽ
được ưu tiên áp dụng toàn phần, và dự luật hoặc
các dự luật khác sẽ không còn hiệu lực.

DỰ LUẬT 22

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 Kinh Doanh và Nghề Nghiệp và tu chính một
mục của Bộ Luật Thu Nhập và Thuế Vụ; do đó, các
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LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ
Chương 10.5.
Điều 1.

Các Dịch Vụ và Tài Xế Hoạt Động Trên
Ứng Dụng

Tiêu Đề, Kết Luận và Tuyên Bố và Phần
Trình Bày Mục Đích

7448. Tiêu Đề. Chương này sẽ được hiểu và có thể
được trích dẫn, là Đạo Luật Bảo Vệ Các Dịch Vụ và Tài
Xế Hoạt Động Trên Ứng Dụng (Protect App-Based
Drivers and Services Act).
7449. Kết Luận và Tuyên Bố. Người dân của Tiểu
Bang California kết luận và tuyên bố như sau:
(a) Hàng trăm ngàn người dân California đang lựa
chọn làm việc với tư cách là thầu khoán độc lập trong
nền kinh tế hiện đại bằng cách sử dụng các nền tảng
đi chung xe và giao hàng trên ứng dụng để vận
chuyển hành khách và giao thực phẩm, hàng tạp hóa
và các hàng hóa khác như một cách kiếm thu nhập
đồng thời duy trì sự linh hoạt trong việc quyết định
thời gian, địa điểm và cách thức họ làm việc.
(b) Những tài xế taxi công nghệ và giao hàng hoạt
động trên ứng dụng này bao gồm các bậc phụ huynh
muốn làm việc theo lịch trình linh hoạt trong khi con
cái họ đang đi học; sinh viên muốn kiếm tiền vào thời
gian không phải lên lớp; người hồi hưu làm công việc
dịch vụ đi xe chung và giao hàng vài giờ mỗi tuần để
tăng thêm thu nhập cố định hoặc tăng tương tác xã
hội; vợ/chồng quân nhân thường xuyên phải di chuyển
chỗ ở và những gia đình đang gặp khó khăn vì chi phí
sinh hoạt cao tại California cần kiếm thêm thu nhập.
(c) Hàng triệu người tiêu dùng và doanh nghiệp tại
California và toàn bộ nền kinh tế của tiểu bang chúng
ta cũng được hưởng lợi từ những dịch vụ trong đó
người dân làm việc với tư cách là thầu khoán độc lập
sử dụng nền tảng đi chung xe và giao hàng trên ứng
dụng. Các tài xế taxi công nghệ và giao hàng hoạt
động trên ứng dụng đang cung cấp phương tiện di
chuyển thuận tiện và giá cả phải chăng cho cộng đồng,
giúp giảm thiểu tình trạng lái xe khi không tỉnh táo và
say xỉn, cải thiện khả năng di chuyển cho người cao
niên và người khuyết tật, cung cấp các lựa chọn giao
thông vận tải mới cho những gia đình không có khả
năng mua xe, đồng thời cung cấp các lựa chọn giao
hàng giá cả phải chăng và thuận tiện mới cho các cửa
hàng tạp hóa, nhà hàng, nhà bán lẻ và các doanh
nghiệp địa phương khác và khách hàng quen của họ.
(d) Tuy nhiên, luật mới ban hành gần đây đã đe dọa
lấy đi cơ hội làm việc linh hoạt của hàng trăm ngàn
người dân California, có khả năng buộc họ phải làm
theo ca và giờ bắt buộc, tước đi khả năng tự quyết định
của họ về công việc họ đảm nhận và số giờ họ làm việc.
(e) Việc bảo vệ khả năng làm việc của người dân
California với tư cách là thầu khoán độc lập trên toàn
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tiểu bang bằng cách sử dụng các nền tảng taxi công
nghệ và giao hàng trên ứng dụng là cần thiết để mọi
người có thể tiếp tục được lựa chọn công việc họ đảm
nhận, tùy ý làm việc thường xuyên hoặc đôi lúc và làm
việc với nhiều nền tảng hoặc công ty, đồng thời vẫn
duy trì quyền tiếp cận các dịch vụ taxi công nghệ và
giao hàng trên ứng dụng mang đến lợi ích cho người
tiêu dùng, doanh nghiệp nhỏ và nền kinh tế California.

hạn ở Bộ Luật Lao Động, Bộ Luật Bảo Hiểm Thất
Nghiệp và mọi lệnh, quy chế hoặc ý kiến của Bộ Quan
Hệ Công Nghiệp hoặc bất kỳ ban, phân ban hoặc ủy
ban nào thuộc Bộ Quan Hệ Công Nghiệp, tài xế hoạt
động trên ứng dụng là một nhà thầu khoán độc lập
chứ không phải là nhân viên hoặc đại lý trong mối
quan hệ giữa tài xế hoạt động trên ứng dụng và công
ty mạng nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

(f) Tài xế taxi công nghệ và giao hàng trên ứng dụng
xứng đáng có được sự đảm bảo về kinh tế. Chương này
là cần thiết để bảo vệ quyền tự do làm việc độc lập của
họ, đồng thời cũng mang đến cho những người lao động
này các quyền lợi và biện pháp bảo vệ mới chưa có theo
luật hiện hành. Những quyền lợi và biện pháp bảo vệ
này bao gồm trợ cấp chăm sóc sức khỏe phù hợp với
mức đóng góp trung bình được quy định theo Đạo Luật
Chăm Sóc Giá Cả Phải Chăng (Affordable Care Act, ACA);
bảo đảm thu nhập tối thiểu mới ràng buộc ở 120 phần
trăm mức lương tối thiểu và không có mức tối đa; bồi
hoàn chi phí phương tiện; bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp
để chi trả cho những thương tích khi làm việc và bảo vệ
chống lại sự phân biệt đối xử và quấy rối tình dục.

(b) Công ty mạng không yêu cầu tài xế hoạt động
trên ứng dụng phải chấp nhận bất kỳ yêu cầu dịch vụ
đi chung xe hoặc dịch vụ giao hàng cụ thể nào như
một điều kiện để duy trì quyền truy cập ứng dụng
hoặc nền tảng hỗ trợ trực tuyến của công ty mạng.

(g) Luật California và các công ty mạng taxi công
nghệ và giao hàng trên ứng dụng cần phải bảo vệ sự
an toàn của cả tài xế và người tiêu dùng mà không
làm ảnh hưởng đến quyền được làm việc với tư cách
là thầu khoán độc lập của các tài xế taxi công nghệ
và giao hàng trên ứng dụng. Ở mức tối thiểu, những
biện pháp bảo vệ như vậy cần bao gồm việc kiểm tra
lý lịch tư pháp của các tài xế; các chính sách không
khoan nhượng đối với các tội danh liên quan đến ma
túy và rượu bia; và đào tạo về sự an toàn cho tài xế.
7450. Phần Trình Bày Mục Đích. Mục đích của chương
này như sau:
(a) Để bảo vệ quyền cơ bản theo pháp luật của người
dân California được lựa chọn làm việc với tư cách là
thầu khoán độc lập với các công ty mạng taxi công
nghệ và giao hàng trên ứng dụng trên toàn tiểu bang.
(b) Để bảo vệ quyền cá nhân của mọi tài xế taxi công
nghệ và giao hàng trên ứng dụng được linh hoạt đặt
ra số giờ làm việc cho bản thân về thời gian, địa điểm
và cách thức họ làm việc.
(c) Để quy định các công ty mạng taxi công nghệ và giao
hàng trên ứng dụng cung cấp các biện pháp bảo vệ và
quyền lợi mới cho tài xế taxi công nghệ và giao hàng
trên ứng dụng, bao gồm mức thù lao tối thiểu, bảo hiểm
để chi trả cho các thương tích khi làm việc, bảo hiểm tai
nạn ô tô, trợ cấp chăm sóc sức khỏe cho tài xế đủ điều
kiện, bảo vệ chống quấy rối và phân biệt đối xử và các
quyền bắt buộc theo hợp đồng và quy trình kháng cáo.
(d) Để cải thiện sự an toàn cho cộng đồng bằng cách yêu
cầu kiểm tra lý lịch tư pháp, đào tạo về an toàn cho tài xế
và các điều khoản về an toàn khác để giúp đảm bảo tài
xế taxi công nghệ và giao hàng trên ứng dụng không gây
ra mối đe dọa cho khách hàng hoặc cộng đồng.
Điều 2. Tính Độc Lập của Tài Xế Hoạt Động Trên Ứng Dụng
7451. Bảo Vệ Tính Độc Lập. Bất kể mọi điều khoản
nào khác của pháp luật, bao gồm nhưng không giới

(a) Công ty mạng không đơn phương quy định ngày,
thời gian cụ thể trong ngày hoặc số giờ tối thiểu mà tài
xế hoạt động trên ứng dụng phải đăng nhập vào ứng
dụng hoặc nền tảng hỗ trợ trực tuyến của công ty mạng.

(c) Công ty mạng không hạn chế tài xế hoạt động
trên ứng dụng thực hiện các dịch vụ taxi công nghệ
hoặc dịch vụ giao hàng thông qua các công ty mạng
khác ngoại trừ trong thời gian tham gia.
(d) Công ty mạng không hạn chế tài xế hoạt động
trên ứng dụng làm bất kỳ nghề nghiệp hoặc hoạt
động kinh doanh hợp pháp nào khác.
7452. Các Điều Khoản Hợp Đồng và Chấm Dứt.
(a) Công ty mạng và tài xế hoạt động trên ứng dụng
sẽ phải ký kết một thỏa thuận bằng văn bản trước
khi tài xế nhận được quyền truy cập ứng dụng hoặc
nền tảng hỗ trợ trực tuyến của công ty mạng.
(b) Công ty mạng không được chấm dứt hợp đồng
với tài xế hoạt động trên ứng dụng trừ khi dựa trên
cơ sở được nêu rõ trong hợp đồng.
(c) Các công ty mạng sẽ phải cung cấp quy trình
khiếu nại cho các tài xế hoạt động trên ứng dụng mà
hợp đồng của họ đã bị công ty mạng chấm dứt.
7452.5. Tính Độc Lập Không Bị Ảnh Hưởng. Không nội
dung nào trong Điều 3 (bắt đầu từ Mục 7453) đến hết Điều
11 (bắt đầu từ Mục 7467) của chương này sẽ được diễn
giải theo bất kỳ cách thức nào để thay thế mối quan hệ
giữa công ty mạng và tài xế hoạt động trên ứng dụng mà
thỏa mãn các điều kiện được quy định trong Mục 7451.
Điều 3.

Thù Lao
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7453. Đảm Bảo Thu Nhập. (a) Công ty mạng phải
đảm bảo rằng đối với mỗi kỳ thu nhập, tài xế hoạt
động trên ứng dụng được trả thù lao không thấp hơn
mức sàn thu nhập ròng như được quy định trong
mục này. Mức sàn thu nhập ròng thiết lập mức thù
lao tối thiểu được đảm bảo mà không thể bị cắt giảm
dành cho các tài xế hoạt động trên ứng dụng. Mức
sàn thu nhập ròng sẽ không cấm các tài xế hoạt động
trên ứng dụng nhận mức thù lao cao hơn.
(b) Đối với mỗi kỳ thu nhập, công ty mạng phải so
sánh thu nhập ròng của tài xế hoạt động trên ứng
dụng với mức sàn thu nhập ròng cho tài xế hoạt động
trên ứng dụng đó trong suốt kỳ hạn thu nhập. Trong
trường hợp thu nhập ròng của tài xế hoạt động trên
ứng dụng trong kỳ thu nhập đó thấp hơn mức sàn thu
nhập ròng cho kỳ thu nhập đó, công ty mạng sẽ đưa
Nội Dung Các Dự Luật
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vào một khoản bổ sung bù đắp cho số tiền chênh lệch
trong thu nhập của tài xế hoạt động trên ứng dụng
không muộn hơn kỳ thu nhập tiếp theo.
(c) Không công ty mạng hoặc đại lý nào được phép
lấy, nhận hoặc giữ lại bất kỳ khoản tiền thưởng hoặc
một phần của số tiền đó được khách hàng trả, tặng
hoặc để lại cho tài xế hoạt động trên ứng dụng hoặc
khấu trừ bất kỳ số tiền nào từ thu nhập của tài xế
hoạt động trên ứng dụng đối với một chuyến đi hoặc
giao hàng trên ứng dụng đề bù cho khoản tiền
thưởng được trả liên quan đến chuyến đi hoặc giao
hàng trên ứng dụng. Công ty mạng cho phép khách
hàng trả tiền thưởng bằng thẻ tín dụng sẽ phải trả
cho tài xế hoạt động trên ứng dụng toàn bộ số tiền
thưởng mà khách hàng đã chỉ định trên biên lai thẻ
tín dụng, mà không được khấu trừ bất kỳ khoản phí
hoặc chi phí xử lý thanh toán thẻ tín dụng nào mà
công ty cấp thẻ tín dụng tính phí cho công ty mạng.
(d) Đối với các mục đích của chương này, những định
nghĩa sau sẽ được áp dụng:
(1) “Mức lương tối thiểu được áp dụng” nghĩa là mức
lương tối thiểu do tiểu bang quy định đối với tất cả
các ngành, hoặc mức lương tối thiểu của một chính
quyền địa phương nếu hành khách hoặc mặt hàng
được tiếp nhận trong ranh giới của chính quyền địa
phương đó có mức lương tối thiểu cao hơn được áp
dụng chung cho tất cả các ngành. Mức lương tối
thiểu được áp dụng sẽ được xác định tại địa điểm
đón khách hoặc nhận mặt hàng và sẽ áp dụng cho
toàn bộ thời gian tham gia hoàn thành yêu cầu đi
chung xe hoặc yêu cầu giao hàng đó.
(2) “Kỳ thu nhập” nghĩa là một kỳ thanh toán, do công
ty mạng quy định, không vượt quá 14 ngày lịch liên tiếp.
(3) “Thu nhập ròng” nghĩa là tất cả thu nhập mà tài
xế hoạt động trên ứng dụng nhận được trong một kỳ
thu nhập, với điều kiện khoản tiền đó tuân thủ cả hai
tiêu chuẩn sau đây:
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(A) Số tiền này không bao gồm tiền thưởng, phí cầu
đường, phí dọn dẹp, phí sân bay hoặc các khoản chi
phí chuyển qua khác của khách hàng.
(B) Số tiền này có thể bao gồm các khoản ưu đãi
hoặc tiền thưởng khác.
(4) “Mức sàn thu nhập ròng" nghĩa là, đối với mọi kỳ
thu nhập, tổng số tiền bao gồm:
(A) Đối với tất cả thời gian tham gia, tổng bằng 120
phần trăm mức lương tối thiểu được áp dụng cho
thời gian tham gia đó.
(B) (i) Mức bồi hoàn chi phí xe cộ trên mỗi dặm được
quy định trong tiểu đoạn này nhân với tổng số dặm
tham gia.
(ii) Sau ngày có hiệu lực của chương này và cho năm
lịch 2021, mức bồi hoàn chi phí xe cộ trên mỗi dặm
sẽ là ba mươi cent ($0.30) cho mỗi dặm tham gia. Đối
với những năm lịch sau 2021, số tiền cho mỗi dặm
tham gia sẽ được điều chỉnh theo khoản (iii).
(iii) Đối với các năm dương lịch sau 2021, mức bồi
hoàn chi phí xe cộ trên mỗi dặm như mô tả trong
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khoản (ii) sẽ được điều chỉnh hàng năm để phản ánh
mức gia tăng lạm phát bất kỳ theo tính toán của Chỉ
Số Giá Tiêu Dùng cho Tất Cả Người Tiêu Dùng Đô Thị
(CPI-U) do Cục Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ công bố.
Văn Phòng Thủ Quỹ sẽ tính toán và công bố những
điều chỉnh theo quy định của tiểu đoạn này.
(e) Không nội dung nào trong mục này sẽ được hiểu là
quy định công ty mạng phải cung cấp một khoản bồi
hoàn cụ thể cho tài xế hoạt động trên ứng dụng cho
mọi yêu cầu đi chung xe hoặc giao hàng trên ứng dụng,
miễn là thu nhập ròng của tài xế hoạt động trên ứng
dụng cho mỗi kỳ thu nhập bằng hoặc lớn hơn mức sàn
thu nhập ròng cho kỳ thu nhập đó như được quy định
trong tiểu phân mục (b). Để làm rõ hơn, mức sàn thu
nhập ròng trong mục này có thể được tính trên cơ sở
trung bình trong suốt thời gian của mỗi kỳ thu nhập.
Điều 4.

Quyền Lợi

7454. Trợ Cấp Chăm Sóc Sức Khỏe. (a) Phù hợp với
mức đóng góp trung bình theo quy định của Đạo Luật
Chăm Sóc Giá Phải Chăng (ACA), công ty mạng sẽ phải
cung cấp trợ cấp chăm sóc sức khỏe hàng quý cho
những tài xế hoạt động trên ứng dụng đủ điều kiện
như được quy định trong mục này. Tài xế hoạt động
trên ứng dụng có lượng thời gian trung bình sau đây
cho mỗi tuần tham gia trên nền tảng của công ty
mạng trong một quý lịch sẽ nhận được các khoản trợ
cấp sau từ công ty mạng đó:
(1) Đối với thời gian tham gia trung bình 25 giờ trở
lên mỗi tuần trong một quý lịch, tài xế sẽ nhận được
một khoản thanh toán lớn hơn hoặc bằng 100 phần
trăm mức đóng góp ACA trung bình đối với phí bảo
hiểm Covered California trung bình hàng tháng được
áp dụng cho mỗi tháng trong quý đó.
(2) Đối với thời gian tham gia trung bình đạt từ 15
đến dưới 25 giờ mỗi tuần trong một quý lịch, tài xế sẽ
nhận được một khoản thanh toán lớn hơn hoặc bằng
50 phần trăm mức đóng góp ACA trung bình đối với
phí bảo hiểm Covered California trung bình hàng
tháng được áp dụng cho mỗi tháng trong quý đó.
(b) Cuối mỗi kỳ thu nhập, công ty mạng sẽ cung cấp cho
tài xế hoạt động trên ứng dụng các thông tin sau đây:
(1) Số giờ tham gia mà tài xế hoạt động trên ứng
dụng đã tích lũy trên ứng dụng hoặc nền tảng hỗ trợ
trực tuyến của công ty mạng trong kỳ thu nhập đó.
(2) Số giờ tham gia mà tài xế hoạt động trên ứng dụng đã
tích lũy trên ứng dụng hoặc nền tảng hỗ trợ trực tuyến của
công ty mạng trong quý lịch hiện tại cho đến thời điểm đó.
(c) Covered California có thể thông qua hoặc tu chính
các quy chế khi thấy phù hợp, để cho phép tài xế hoạt
động trên ứng dụng nhận trợ cấp theo mục này được
ghi danh vào các chương trình bảo hiểm sức khỏe
thông qua Covered California.
(d) (1) Là điều kiện để cung cấp trợ cấp chăm sóc
sức khỏe được quy định trong tiểu phân mục (a),
công ty mạng có thể yêu cầu tài xế hoạt động trên
ứng dụng gửi bằng chứng ghi danh hiện tại vào một
chương trình bảo hiểm sức khỏe đủ điều kiện. Bằng
chứng về việc ghi danh hiện tại có thể bao gồm
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nhưng không giới hạn đối với thẻ thành viên bảo
hiểm y tế hoặc thẻ căn cước, chứng từ bảo hiểm và
các bản điều lệ từ chương trình bảo hiểm sức khỏe,
hoặc các mẫu đơn yêu cầu thanh toán và các tài liệu
khác cần thiết để gửi đơn yêu cầu thanh toán.
(2) Tài xế hoạt động trên ứng dụng sẽ có tối thiểu 15
ngày dương lịch kể từ cuối quý lịch để cung cấp bằng
chứng ghi danh theo quy định tại đoạn (1).
(3) Công ty mạng sẽ phải cung cấp khoản trợ cấp chăm
sóc sức khỏe đến hạn cho một quý lịch theo tiểu phân
mục (a) trong vòng 15 ngày kể từ cuối quý lịch đó hoặc
trong vòng 15 ngày kể từ khi tài xế hoạt động trên ứng
dụng nộp bằng chứng ghi danh như được quy định
trong đoạn (1), tính theo thời điểm nào đến sau.
(e) Đối với mục đích của mục này, một quý lịch đề
cập đến bốn khoảng thời gian sau:
(1) Từ ngày 1 tháng Một đến ngày 31 tháng Ba.
(2) Từ ngày 1 tháng Tư đến ngày 30 tháng Sáu.
(3) Từ ngày 1 tháng Bảy đến ngày 30 tháng Chín.
(4) Từ ngày 1 tháng Mười đến ngày 31 tháng Mười Hai.
(f) Không nội dung nào trong mục này sẽ được hiểu
là nhằm ngăn cản tài xế hoạt động trên ứng dụng
nhận trợ cấp chăm sóc sức khỏe từ nhiều hơn một
công ty mạng cho cùng một quý lịch.
(g) Vào hoặc trước ngày 31 tháng Mười Hai, 2020, và
vào hoặc trước ngày 1 tháng Chín sau đó, Covered
California sẽ công bố mức bảo hiểm hàng tháng
trung bình trên toàn tiểu bang dành cho cá nhân cho
năm lịch tiếp theo trong chương trình bảo hiểm y tế
bronze health insurance plan của Covered California.
(h) Mục này sẽ không có hiệu lực trong trường hợp
Hoa Kỳ hoặc Tiểu Bang California triển khai hệ thống
chăm sóc sức khỏe toàn dân hoặc hệ thống về cơ bản
tương tự nhằm mở rộng phạm vi bảo hiểm cho
những người nhận trợ cấp theo mục này.
7455. Bảo Vệ Khỏi Tổn Thất và Trách Nhiệm Pháp
Lý. Công ty mạng không được hoạt động ở California
quá 90 ngày nếu công ty mạng đó không thực hiện,
cung cấp hoặc thiết lập loại bảo hiểm sau:
(a) Vì lợi ích của tài xế hoạt động trên ứng dụng, bảo
hiểm tai nạn nghề nghiệp để trang trải chi phí y tế và
thu nhập bị tổn thất do chấn thương trong khi tài xế
hoạt động trên ứng dụng đang ở trạng thái trực
tuyến trên ứng dụng hoặc nền tảng hỗ trợ trực tuyến
của công ty mạng. Các chính sách phải tối thiểu cung
cấp những điều sau:
(1) Bảo hiểm cho các chi phí y tế phát sinh, lên đến
tối thiểu một triệu mỹ kim ($1,000,000).
(2) (A) Khoản thanh toán cho người khuyết tật bằng
66 phần trăm thu nhập trung bình hàng tuần của tài
xế hoạt động trên ứng dụng từ tất cả các công ty
mạng kể từ ngày bị chấn thương, với mức thanh toán
hàng tuần tối thiểu và tối đa được xác định theo tiểu
phân mục (a) của Mục 4453 Bộ Luật Lao Động trong
tối đa 104 tuần đầu tiên sau khi bị chấn thương.
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(B) “Thu nhập trung bình hàng tuần” nghĩa là tổng
thu nhập của tài xế hoạt động trên ứng dụng từ tất
cả các công ty mạng trong 28 ngày trước ngày tai
nạn được bảo hiểm chia cho bốn.
(b) Vì lợi ích của vợ/chồng, con cái hoặc những người
phụ thuộc khác của tài xế hoạt động trên ứng dụng,
bảo hiểm tử vong do tai nạn đối với những chấn
thương mà tài xế hoạt động trên ứng dụng gặp phải
trong khi tài xế hoạt động trên ứng dụng đó đang ở
trạng thái trực tuyến trên ứng dụng hoặc nền tảng
hỗ trợ trực tuyến của công ty mạng mà dẫn đến tử
vong. Đối với mục đích của tiểu phân mục này, chi
phí mai táng và trợ cấp tử vong sẽ được xác định
theo Mục 4701 và Mục 4702 của Bộ Luật Lao Động.
(c) Đối với mục đích của mục này, "trạng thái trực tuyến"
nghĩa là thời gian tài xế hoạt động trên ứng dụng sử
dụng ứng dụng hoặc nền tảng hỗ trợ trực tuyến của
công ty mạng và có thể tiếp nhận các yêu cầu dịch vụ đi
chung xe hoặc dịch vụ giao hàng trên ứng dụng từ công
ty mạng hoặc trong suốt thời gian tham gia.
(d) Bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp hoặc bảo hiểm tử
vong do tai nạn theo các tiểu phân mục (a) và (b) sẽ
không quy định chi trả bảo hiểm cho tai nạn xảy ra
trong khi ở trạng thái trực tuyến nhưng không trong
thời gian tham gia, trong đó tài xế hoạt động trên ứng
dụng bị thương khi đang trong thời gian tham gia trên
một hoặc nhiều nền tảng của các công ty mạng khác
hoặc tài xế hoạt động trên ứng dụng đang thực hiện các
hoạt động cá nhân. Nếu một tai nạn được bồi thường
bởi bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp hoặc bảo hiểm tử
vong do tai nạn do nhiều công ty mạng duy trì, công ty
bảo hiểm của công ty mạng mà bị nộp đơn yêu cầu
thanh toán có quyền nhận khoản đóng góp cho phần
bảo hiểm theo tỷ lệ được quy cho một hoặc nhiều công
ty mạng khác tối đa theo phạm vi bảo hiểm và giới hạn
được quy định trong các tiểu phân mục (a) và (b).
(e) Mọi quyền lợi được cung cấp cho tài xế hoạt động
trên ứng dụng theo tiểu phân mục (a) hoặc (b) của mục
này sẽ được coi là số tiền phải trả theo luật bồi thường
người lao động hoặc trợ cấp tàn tật nhằm mục đích
xác định số tiền phải trả theo bất kỳ bảo hiểm nào
được quy định tại Điều 2 (bắt đầu từ Mục 11580) thuộc
Chương 1, Phần 3, Phân Mục 2 của Bộ Luật Bảo Hiểm.
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(f) (1) Vì lợi ích của cộng đồng, một DNC theo định
nghĩa trong Mục 7463 sẽ phải duy trì bảo hiểm trách
nhiệm đối với ô tô ít nhất một triệu mỹ kim
($1,000,000) cho mỗi lần xảy ra sự cố để bồi thường
cho bên thứ ba đối với những chấn thương hoặc tổn
thất gần như do hoạt động của ô tô mà tài xế hoạt
động trên ứng dụng đang lái trong suốt thời gian
tham gia trong trường hợp ô tô đó không được bảo
hiểm theo chính sách tuân thủ tiểu phân mục (b)
thuộc Mục 11580.1 của Bộ Luật Bảo Hiểm.
(2) Vì lợi ích của cộng đồng, một TNC theo định nghĩa
trong Mục 7463 sẽ phải duy trì các chính sách bảo
hiểm trách nhiệm theo quy định tại Điều 7 (bắt đầu từ
Mục 5430) thuộc Chương 8, Phân Mục 2 của Bộ Luật
Tiện Ích Công Cộng.
Nội Dung Các Dự Luật

|

33

NỘI DUNG CÁC DỰ LUẬT
(3) Vì lợi ích của cộng đồng, một TCP theo định nghĩa
trong Mục 7463 sẽ phải duy trì các chính sách bảo
hiểm trách nhiệm theo quy định tại Điều 4 (bắt đầu
từ Mục 5391) Chương 8 Phân Mục 2 của Bộ Luật Tiện
Ích Công Cộng.
Điều 5. Chống Phân Biệt Đối Xử và An Toàn Công Cộng
7456. Chống Phân Biệt Đối Xử. (a) Việc công ty
mạng từ chối ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng hoặc
hủy kích hoạt ứng dụng hoặc nền tảng hỗ trợ trực
tuyến của công ty mạng đối với bất kỳ tài xế hoạt
động trên ứng dụng hoặc người sẽ trở thành tài xế
hoạt động trên ứng dụng dựa trên chủng tộc, màu
da, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tín ngưỡng,
tuổi tác, tình trạng khuyết tật thể chất hoặc tâm
thần, dục tính, giới tính, khuynh hướng tính dục,
khuyết tật về thân thể hoặc trí tuệ, khuynh hướng
giới tính, đặc điểm hoặc biểu hiện giới tính, tình
trạng y tế, thông tin di truyền, trình trạng hôn nhân,
tình trạng nhập ngũ hoặc cựu chiến binh, là hành vi
trái pháp luật, trừ khi dựa trên tiêu chuẩn thực sự đối
với công việc hoặc nhu cầu an toàn của cộng đồng
hoặc của tài xế hoạt động trên ứng dụng.
(b) Các khiếu nại được đưa ra theo mục này sẽ chỉ
được thực hiện theo các thủ tục được thiết lập bởi
Đạo Luật Dân Quyền Unruh (Unruh Civil Rights Act)
(Mục 51 của Bộ Luật Dân Sự) và sẽ được chi phối bởi
các quy định và giải pháp của Đạo Luật đó.
7457. Phòng Chống Quấy Rối Tình Dục. (a) Công ty
mạng sẽ phải xây dựng chính sách chống quấy rối
tình dục nhằm bảo vệ tài xế hoạt động trên ứng dụng
và các thành viên trong cộng đồng sử dụng các dịch
vụ đi chung xe và dịch vụ giao hàng trên ứng dụng.
Chính sách này phải được đăng tải trên trang mạng
internet của công ty mạng. Ở mức tối thiểu, chính
sách này phải thực hiện tất cả những điều sau:
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(1) Xác định các hành vi có thể cấu thành quấy rối
tình dục, bao gồm các hành vi sau: hành động gợi
dục không mong muốn; liếc mắt dâm dục, cử chỉ
hoặc phô bày các đồ vật, tranh ảnh, biếm họa hoặc
áp phích khiêu dâm; bình luận, xưng hô, lời nói tục,
hoặc lời nói đùa gây xúc phạm; những bình luận
bằng hình ảnh, những từ ngữ có tính chất khiêu
dâm, hoặc những lời mời hoặc tin nhắn khiêu dâm
hoặc tục tĩu; và đụng chạm hoặc hành hung, cũng
như các hành động cản trở hoặc chặn đường.
(2) Chỉ ra rằng công ty mạng, và trong nhiều trường
hợp là pháp luật, cấm các tài xế hoạt động trên ứng
dụng và khách hàng sử dụng dịch vụ đi chung xe hoặc
dịch vụ giao hàng thực hiện hành vi quấy rối bị cấm.
(3) Thiết lập một quy trình để tài xế, khách hàng và
hành khách sử dụng dịch vụ đi chung xe gửi khiếu
nại, đảm bảo tính bảo mật trong phạm vi có thể; điều
tra khách quan và kịp thời; và các hành động và biện
pháp khắc phục hậu quả dựa trên thông tin thu thập
được trong quá trình điều tra.
(4) Tạo cơ hội cho tài xế hoạt động trên ứng dụng và
khách hàng sử dụng dịch vụ đi chung xe hoặc dịch vụ
giao hàng gửi khiếu nại bằng phương thức điện tử
để khiếu nại có thể được giải quyết nhanh chóng.
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(5) Chỉ ra rằng khi công ty mạng nhận được các cáo
buộc về hành vi sai trái, họ sẽ tiến hành một cuộc
điều tra công bằng, kịp thời và kỹ lưỡng để đưa ra kết
luận hợp lý dựa trên thông tin thu thập được.
(6) Làm rõ rằng cả tài xế hoạt động trên ứng dụng
và khách hàng sử dụng dịch vụ đi chung xe hoặc dịch
vụ giao hàng sẽ không bị trả thù vì đã khiếu nại
thành thực hoặc tham gia vào cuộc điều tra chống lại
tài xế hoạt động trên ứng dụng, khách hàng hoặc
hành khách sử dụng dịch vụ đi chung xe khác.
(b) Trước khi cung cấp các dịch vụ đi chung xe hoặc
dịch vụ giao hàng qua ứng dụng hoặc nền tảng của
công ty mạng, tài xế hoạt động trên ứng dụng sẽ
phải thực hiện cả hai điều sau đây:
(1) Xem xét chính sách chống quấy rối tình dục của
công ty mạng.
(2) Xác nhận với công ty mạng, chỉ cần xác nhận
bằng phương thức điện tử, rằng tài xế hoạt động
trên ứng dụng đã xem xét chính sách chống quấy rối
tình dục của công ty mạng.
(c) Các khiếu nại được đưa ra theo mục này sẽ chỉ
được thực hiện theo các thủ tục được thiết lập bởi
Đạo Luật Dân Quyền Unruh (Mục 51 của Bộ Luật Dân
Sự) và sẽ được chi phối bởi các quy định và giải pháp
của Đạo Luật đó.
7458. Kiểm Tra Lý Lịch Tư Pháp. (a) Công ty mạng sẽ
phải tiến hành, hoặc thuê bên thứ ba tiến hành, kiểm
tra lý lịch tư pháp tại địa phương và trên toàn quốc
ban đầu đối với mỗi tài xế hoạt động trên ứng dụng
mài sử dụng ứng dụng hoặc nền tảng hỗ trợ trực tuyến
của công ty mạng để cung cấp các dịch vụ đi chung xe
hoặc dịch vụ giao hàng. Việc kiểm tra lý lịch tư pháp sẽ
phải tuân thủ các tiêu chuẩn được quy định trong tiểu
phân mục (a) thuộc Mục 5445.2 của Bộ Luật Tiện Ích
Công Cộng. Bất kể điều khoản bất kỳ nào khác của luật
trái ngược với mục này, sau khi công ty mạng có được
sự đồng ý của tài xế hoạt động trên ứng dụng để kiểm
tra lý lịch ban đầu, sẽ không cần thêm sự đồng ý nào
khác để theo dõi liên tục tiền sử phạm tội của tài xế
hoạt động trên ứng dụng đó nếu công ty mạng lựa
chọn thực hiện việc giám sát liên tục như vậy.
(b) Công ty mạng sẽ phải hoàn thành việc kiểm tra lý
lịch tư pháp ban đầu theo quy định của tiểu phân mục
(a) trước khi cho phép tài xế hoạt động trên ứng dụng
sử dụng ứng dụng hoặc nền tảng hỗ trợ trực tuyến
của công ty mạng đó. Công ty mạng sẽ phải cung cấp
các bản sao dưới dạng in trên giấy hoặc dạng điện tử
hoặc các bản tóm tắt về việc kiểm tra lý lịch tư pháp
ban đầu cho tài xế hoạt động trên ứng dụng.
(c) Tài xế hoạt động trên ứng dụng sẽ không được phép
sử dụng ứng dụng hoặc nền tảng của công ty mạng
nếu một trong những điều sau đây được áp dụng:
(1) Tài xế đã bị kết án tội danh bất kỳ được ghi trong
tiểu đoạn (B) thuộc đoạn (2), tiểu phân mục (a) tại Mục
5445.2 của Bộ Luật Tiện Ích Công Cộng, tội đại hình
nghiêm trọng theo định nghĩa tại tiểu phân mục (c)
của Mục 1192.7 của Bộ Luật Hình Sự, hoặc tội thù địch
theo định nghĩa tại Mục 422.55 của Bộ Luật Hình Sự.
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(2) Tài xế đã bị kết án trong vòng bảy năm qua vì tội
danh bất kỳ được ghi trong đoạn (3) thuộc tiểu phân
mục (a), Mục 5445.2 của Bộ Luật Tiện Ích Công Cộng.
(d) (1) Tài xế hoạt động trên ứng dụng có thể bị đình
chỉ sử dụng ứng dụng hoặc nền tảng hỗ trợ trực
tuyến của công ty mạng nếu công ty mạng phát hiện
ra rằng tài xế đã bị bắt giữ vì bất kỳ tội danh nào
được nêu tại một trong những điều sau:
(A) Tiểu đoạn (B) của đoạn (2), hoặc đoạn (3), tiểu phân
mục (a) của Mục 5445.2 của Bộ Luật Tiện Ích Công Cộng.
(B) Tiểu phân mục (c) của mục này.
(2) Việc đình chỉ được mô tả trong đoạn (1) có thể
được bãi bỏ khi tài xế không bị kết án sau khi bị xử lý
bắt giữ đối với bất kỳ tội danh nào được liệt kê trong
tiểu đoạn (B) thuộc đoạn (2), hoặc đoạn (3), tiểu phân
mục (a) thuộc Mục 5445.2 của Bộ Luật Tiện Ích Công
Cộng. Việc xử lý như vậy bao gồm kết luận về sự vô
tội căn cứ theo sự thực không bị mọi cáo buộc liên
quan, một tuyên bố trắng án tại phiên tòa, một bản
chứng thệ cho biết luật sư công tố có thẩm quyền đối
với hành vi phạm tội bị cáo buộc đã từ chối nộp đơn
khiếu nại hình sự hoặc bản chứng thệ cho biết rằng
tất cả các khoảng thời gian liên quan được mô tả
trong Chương 2 (bắt đầu từ Mục 799) thuộc Tiêu đề
3, Phần 2 của Bộ Luật Hình Sự đã hết hiệu lực.
(e) Không nội dung nào trong mục này được hiểu là
ngăn công ty mạng áp đặt các tiêu chuẩn bổ sung
liên quan đến tiền sử phạm tội.
(f) Bất kể quy định nào trong Mục 1786.12 của Bộ
Luật Dân Sự, cơ quan điều tra báo cáo người tiêu
dùng có thể cung cấp báo cáo điều tra người tiêu
dùng cho công ty mạng về một người đang đăng ký
trở thành tài xế hoạt động trên ứng dụng, cho dù tài
xế hoạt động trên ứng dụng là nhân viên hay nhà
thầu độc lập của công ty mạng.
7459. Đào Tạo Về An Toàn. (a) Công ty mạng sẽ phải
yêu cầu tài xế hoạt động trên ứng dụng hoàn thành
khóa đào tạo được mô tả trong mục này trước khi cho
phép tài xế hoạt động trên ứng dụng sử dụng ứng dụng
hoặc nền tảng hỗ trợ trực tuyến của công ty mạng.
(b) Công ty mạng sẽ phải cung cấp khóa đào tạo về
an toàn cho mọi tài xế hoạt động trên ứng dụng. Việc
đào tạo về an toàn được quy định tại mục này sẽ
phải bao gồm các chủ đề sau:
(1) Kỹ thuật lái xe phòng vệ và tránh va chạm.
(2) Xác định các yếu tố gây ra va chạm như tốc độ
vượt quá quy định, DUI và lái xe mất tập trung.
(3) Nhận biết và báo cáo về hành vi sai trái và tấn
công tình dục.
(4) Đối với các tài xế hoạt động trên ứng dụng giao
thực phẩm đã chế biến sẵn hoặc hàng tạp hóa, thông
tin an toàn thực phẩm liên quan đến việc giao hàng
thực phẩm, bao gồm cả việc kiểm soát nhiệt độ.
(c) Việc đào tạo có thể được cung cấp thông qua đào
tạo trực tuyến, video hoặc đào tạo trực tiếp theo
quyết định của công ty mạng,
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(d) Bất kể quy định tại tiểu phân mục (a), mọi tài xế hoạt
động trên ứng dụng đã ký kết hợp đồng với công ty mạng
trước ngày 1 tháng Giêng, 2021, để cung cấp dịch vụ đi
chung xe hoặc dịch vụ giao hàng sẽ phải hoàn thành
khóa đào tạo về an toàn theo quy định tại mục này cho
đến ngày 1 tháng Bảy, 2021 và có thể tiếp tục cung cấp
các dịch vụ đi chung xe hoặc dịch vụ giao hàng thông
qua ứng dụng hoặc nền tảng hỗ trợ trực tuyến của công
ty mạng cho đến ngày đó. Vào hoặc sau ngày 1 tháng
Bảy, 2021, các tài xế hoạt động trên ứng dụng được mô
tả trong tiểu phân mục này phải hoàn thành khóa đào
tạo theo quy định của mục này để tiếp tục cung cấp các
dịch vụ đi chung xe hoặc dịch vụ giao hàng.
(e) Bất kỳ sản phẩm, tính năng, quy trình, chính sách,
tiêu chuẩn về an toàn hoặc hoạt động khác do công ty
mạng thực hiện hoặc việc cung cấp thiết bị của công ty
mạng, nhằm tăng cường sự an toàn công cộng không
phải là dấu hiệu của mối quan hệ tuyển dụng hoặc
quan hệ đại lý với tài xế hoạt động trên ứng dụng.
7460. Chính Sách Không Khoan Nhượng. (a) Công
ty mạng sẽ phải thiết lập "chính sách không khoan
nhượng" bắt buộc tạm dừng ngay lập tức quyền truy
cập của tài xế hoạt động trên ứng dụng vào ứng dụng
hoặc nền tảng hỗ trợ trực tuyến của công ty mạng
trong trường hợp công ty mạng nhận được báo cáo
thông qua ứng dụng hoặc nền tảng hỗ trợ trực tuyến
của mình, hoặc bất kỳ hình thức nào khác được công
ty phê chuẩn, từ bất kỳ người nào có lý do chính đáng
để nghi ngờ tài xế hoạt động trên ứng dụng có dấu
hiệu sử dụng ma túy hoặc rượu bia trong khi cung cấp
các dịch vụ đi chung xe hoặc dịch vụ giao hàng.
(b) Sau khi nhận được báo cáo được mô tả trong tiểu
phân mục (a), công ty mạng sẽ phải nhanh chóng
đình chỉ không cho tài xế hoạt động trên ứng dụng
đó sử dụng ứng dụng hoặc nền tảng hỗ trợ trực
tuyến của công ty để điều tra thêm.
(c) Công ty mạng có thể đình chỉ quyền truy cập vào
ứng dụng hoặc nền tảng hỗ trợ trực tuyến của công
ty mạng đối với bất kỳ tài xế hoạt động trên ứng
dụng hoặc khách hàng nào bị phát hiện là đang báo
cáo một cáo buộc vi phạm chính sách không khoan
nhượng như được mô tả trong tiểu phân mục (a),
trong đó tài xế hoặc khách hàng đó biết rằng báo
cáo là vô căn cứ hoặc báo cáo dựa trên ý định từ chối
không thích đáng quyền truy cập của tài xế vào ứng
dụng hoặc nền tảng hỗ trợ trực tuyến.
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7460.5. Công ty mạng sẽ phải thiết lập cơ chế liên
tục và riêng biệt cho cơ quan thi hành pháp luật để
gửi các yêu cầu về thông tin nhằm hỗ trợ các cuộc
điều tra liên quan đến các tình huống khẩn cấp,
trường hợp cấp bách và sự cố nghiêm trọng.
7461. Thời Gian Nghỉ của Tài Xế Hoạt Động trên Ứng
Dụng. Tài xế hoạt động trên ứng dụng sẽ không được
đăng nhập và lái xe trên ứng dụng hoặc nền tảng hỗ
trợ trực tuyến của công ty mạng trong tổng thời gian
tích lũy là hơn 12 giờ trong khoảng thời gian 24 giờ bất
kỳ, trừ khi tài xế đó đã đăng xuất trong khoảng thời
gian 6 giờ liên tục. Nếu tài xế hoạt động trên ứng dụng
đã đăng nhập và lái xe trong tổng thời gian tích lũy là
hơn 12 giờ trong khoảng thời gian 24 giờ bất kỳ, mà
Nội Dung Các Dự Luật
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không đăng xuất trong khoảng thời gian 6 giờ liên tục,
tài xế sẽ bị cấm đăng nhập lại ứng dụng hoặc nền tảng
hỗ trợ trực tuyến của công ty mạng trong khoảng thời
gian tối thiểu là 6 giờ liên tục.
7462. Mạo Danh Tài Xế Hoạt Động trên Ứng Dụng.
(a) Bất kỳ người nào mạo danh gian lận tài xế hoạt
động trên ứng dụng trong khi cung cấp hoặc toan
tính cung cấp dịch vụ đi chung xe hoặc giao hàng sẽ
bị buộc tội tiểu hình và có thể bị phạt tù ở nhà tù
quận lên tới sáu tháng hoặc phạt tiền lên đến mười
ngàn mỹ kim ($10,000) hoặc cả hai. Không nội dung
nào trong tiểu phân mục ngày ngăn cản việc truy tố
theo bất kỳ luật nào khác.
(b) Ngoài các hình phạt khác theo quy định của pháp
luật, bất kỳ người nào mạo danh gian lận tài xế hoạt
động trên ứng dụng trong khi cung cấp hoặc toan tính
cung cấp dịch vụ đi chung xe hoặc dịch vụ giao hàng
để thực hiện hành vi phạm tội hoặc toan tính thực
hiện một hành vi phạm tội được mô tả trong Mục 207,
209, 220, 261, 264.1, 286, 287, 288, hoặc 289 của Bộ
Luật Hình Sự sẽ bị kết án thêm thời hạn là 5 năm.
(c) Ngoài các hình phạt nào khác theo quy định của
pháp luật, bất kỳ người nào mạo danh gian lận tài xế
hoạt động trên ứng dụng trong khi cung cấp hoặc
toan tính cung cấp dịch vụ đi chung xe hoặc dịch vụ
giao hàng để thực hiện hành vi phạm tội đại hình
hoặc toan tính phạm tội đại hình và khi thực hiện
hành vi đó, trực tiếp gây nên thương tích nghiêm
trọng cho người khác, không phải là đồng phạm, sẽ
bị kết án thêm thời hạn là 5 năm.
(d) Ngoài các hình phạt khác theo quy định của pháp
luật, bất kỳ người nào mạo danh gian lận tài xế hoạt
động trên ứng dụng trong khi cung cấp hoặc toan
tính cung cấp dịch vụ đi chung xe hoặc dịch vụ giao
hàng trên ứng dụng để thực hiện hành vi phạm tội
đại hình hoặc toan tính phạm tội đại hình và khiến
người khác tử vong, không phải là đồng phạm, sẽ bị
kết án thêm thời hạn là 10 năm.
Điều 6.
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Định Nghĩa

7463. Đối với các mục đích của chương này, những
định nghĩa sau sẽ được áp dụng:
(a) “Tài xế hoạt động trên ứng dụng" nghĩa là một cá
nhân là nhân viên giao hàng DNC, tài xế TNC hoặc tài
xế TCP hoặc người có giấy phép và thỏa mãn những
điều kiện được quy định trong các tiểu phân mục từ
(a) đến hết (d) của Mục 7451.
(b) “Mức đóng góp ACA trung bình” là 82 phần trăm
phí bảo hiểm Covered California trung bình hàng
tháng tính theo mỹ kim.
(c) “Phí bảo hiểm Covered California trung bình hàng
tháng” bằng số tiền tính theo mỹ kim được quy định
theo tiểu phân mục (g) của Mục 7454.
(d) “Covered California” là chương trình California
Health Benefit Exchange, được lập thành luật trong
Tiêu Đề 22 (bắt đầu từ Mục 100500) của Bộ Luật
Chính Quyền.
(e) “Khách hàng” là một hoặc nhiều thể nhân hoặc tổ
chức kinh doanh.
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(f) “Công ty mạng giao hàng” (DNC) là một tổ chức
kinh doanh duy trì ứng dụng hoặc nền tảng hỗ trợ
trực tuyến được sử dụng nhằm tạo điều kiện cho dịch
vụ giao hàng trên ứng dụng trong phạm vi Tiểu Bang
California trên cơ sở theo yêu cầu và ghi chép hồ sơ về
lượng thời gian tham gia và số dặm tham gia mà
nhân viên giao hàng DNC đã tích lũy. Việc giao hàng
được tạo điều kiện thuận lợi trên cơ sở theo yêu cầu
nếu nhân viên giao hàng DNC được cung cấp lựa chọn
chấp nhận hoặc từ chối từng yêu cầu giao hàng trên
ứng dụng và DNC không yêu cầu nhân viên giao hàng
DNC phải chấp nhận bất kỳ yêu cầu giao hàng cụ thể
nào như một điều kiện để duy trì quyền truy cập ứng
dụng hoặc nền tảng hỗ trợ trực tuyến của DNC.
(g) “Nhân viên giao hàng của công ty mạng giao
hàng” (nhân viên giao hàng DNC) là một cá nhân
cung cấp các dịch vụ giao hàng thông qua ứng dụng
hoặc nền tảng hỗ trợ trực tuyến của DNC.
(h) “Dịch vụ giao hàng” nghĩa là việc thực hiện các
yêu cầu giao hàng, là nhận vật phẩm hoặc các vật
phẩm từ bất kỳ vị trí nào và giao vật phẩm hay các
vật phẩm đó bằng phương tiện chở khách, xe đạp, xe
scooter điện, đi bộ, phương tiện giao thông công
cộng hoặc các phương tiện giao thông tương tự
khác, đến một vị trí khách hàng đã chọn nằm trong
phạm vi 50 dặm tính từ điểm nhận hàng. Một yêu
cầu giao hàng có thể bao gồm nhiều hơn một, nhưng
không quá 12 đơn hàng riêng biệt do các khách hàng
khác nhau đặt. Các dịch vụ giao hàng có thể bao
gồm việc lựa chọn, tập hợp hoặc mua các vật phẩm
được thực hiện bởi nhân viên giao hàng DNC với điều
kiện những công việc đó liên quan đến việc giao hàng
mà nhân viên giao hàng DNC đã đồng ý giao. Các
dịch vụ giao hàng không bao gồm các trường hợp
giao hàng theo Mục 26090, khi mục này được ban
hành vào ngày 29 tháng Mười, 2019.
(i) “Số dặm tham gia" nghĩa là toàn bộ số dặm tài xế
đã đi được trong suốt thời gian tham gia bằng
phương tiện chở khách không phải do công ty mạng
sở hữu, thuê dài hạn hoặc thuê.
(j) (1) “Thời gian tham gia" nghĩa là, tuân theo các
điều kiện được quy định trong đoạn (2), khoảng thời
gian, được ghi lại trong ứng dụng hoặc nền tảng hỗ
trợ trực tuyến của công ty mạng, từ lúc tài xế hoạt
động trên ứng dụng chấp nhận yêu cầu đi chung xe
hoặc yêu cầu giao hàng đến khi tài xế hoàn thành
yêu cầu đi chung xe hoặc yêu cầu giao hàng đó.
(2) (A) Thời gian tham gia không bao gồm những điều sau:
(i) Khoảng thời gian dành để thực hiện dịch vụ đi
chung xe hoặc dịch vụ giao hàng trên ứng dụng sau
khi khách hàng đã hủy yêu cầu.
(ii) Khoảng thời gian dành cho dịch vụ đi chung xe hoặc
dịch vụ giao hàng, trong đó tài xế hoạt động trên ứng
dụng từ bỏ việc thực hiện dịch vụ trước khi hoàn thành.
(B) Các công ty mạng cũng có thể loại bỏ thời gian
nếu việc làm đó là cần thiết hợp lý để khắc phục hoặc
ngăn chặn việc sử dụng gian lận ứng dụng hoặc nền
tảng hỗ trợ trực tuyến của công ty mạng.
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(k) "Chính quyền địa phương" là thành phố, quận,
thành phố và quận, thành phố hiến chương hoặc
quận hiến chương.

lệnh địa phương và các quy định được ban hành
trước ngày 29 tháng Mười, 2019.

(l) “Công ty mạng" là tổ chức kinh doanh, nghĩa là
một DNC hoặc một TNC.

7464.5 (a) Công ty mạng hoạt động với vai trò là
một tổ chức thanh toán bên thứ ba sẽ lập tờ khai
thông tin cho từng người nhận thanh toán tham gia,
là tài xế hoạt động trên ứng dụng có địa chỉ tại
California, có tổng giá trị giao dịch thanh toán phải
báo cáo từ sáu trăm mỹ kim ($600) trở lên trong một
năm dương lịch, bất kể số lượng giao dịch giữa tổ
chức thanh toán bên thứ ba và người nhận thanh
toán. Tổ chức thanh toán bên thứ ba phải báo cáo các
khoản này với Hội Đồng Thuế Đặc Quyền Kinh Doanh
và cung cấp bản sao cho người nhận thanh toán, ngay
cả khi họ không có nghĩa vụ lập báo cáo với liên bang.
Tờ khai thông tin phải xác định rõ các điều sau:

(m) “Phương tiện chở khách” là một phương tiện chở
khách theo định nghĩa trong Mục 465 của Bộ Luật Xe Cộ.
(n) “Chương trình y tế đủ điều kiện” là chương trình
bảo hiểm y tế trong đó tài xế hoạt động trên ứng
dụng là người đăng ký, không được chủ sử dụng lao
động tài trợ và đó không phải là chương trình
Medicare hoặc Medicaid.
(o) “Dịch vụ đi chung xe" là việc vận chuyển một hoặc
nhiều người.
(p) “Công ty mạng vận chuyển” (TNC) có cùng ý nghĩa
như định nghĩa trong tiểu phân mục (c) thuộc Mục
5431 của Bộ Luật Tiện Ích Công Cộng.
(q) “Tài xế công ty mạng vận chuyển" (Tài xế TNC) có
cùng ý nghĩa như định nghĩa về tài xế trong tiểu phân
mục (a) thuộc Mục 5431 của Bộ Luật Tiện Ích Công Cộng.
(r) “Người chuyên chở hành khách theo hợp đồng
vận chuyển” (TCP) sẽ có cùng ý nghĩa như được định
nghĩa trong Mục 5360 của Bộ Luật Tiện Ích Công
Cộng, với điều kiện tài xế cung cấp các dịch vụ đi
chung xe bằng cách sử dụng một phương tiện chở
khách thông qua ứng dụng hoặc nền tảng hỗ trợ trực
tuyến của công ty mạng.
Điều 7.

Các Tiêu Chuẩn Làm Việc Thống Nhất

7464. (a) Việc thực hiện một dịch vụ đi chung xe
hoặc dịch vụ giao hàng thường xuyên yêu cầu tài xế
hoạt động trên ứng dụng phải di chuyển khắp các
ranh giới thẩm quyền của nhiều chính quyền địa
phương. California có hơn 500 thành phố và quận,
điều này có thể dẫn đến các quy định địa phương
chồng chéo, không nhất quán và mâu thuẫn đối với
các dịch vụ giữa các khu vực thẩm quyền.
(b) Do tính chất khác nhau giữa các khu vực thẩm
quyền đối với các dịch vụ đi chung xe và dịch vụ giao
hàng, và ngoài các yêu cầu và tiêu chuẩn khác được
thiết lập bởi chương này, tiểu bang theo đây nắm
quyền quyết định trong các lĩnh vực sau:
(1) Tiền thù lao và tiền thưởng cho tài xế hoạt động trên
ứng dụng, ngoại trừ được quy định trong Mục 7453.
(2) Đặt lịch làm việc, nghỉ phép, trợ cấp chăm sóc sức
khỏe và các khoản thu nhập chính, trợ cấp hoặc phúc
lợi khác liên quan đến công việc cho tài xế hoạt động
trên ứng dụng.
(3) Các quy định về giấy phép và bảo hiểm đối với tài
xế hoạt động trên ứng dụng.
(4) Quyền của tài xế hoạt động trên ứng dụng đối với
việc công ty mạng chấm dứt hợp đồng với tài xế hoạt
động trên ứng dụng.
(c) Bất kể tiểu phân mục (b), không có quy định nào
trong mục này hạn chế khả năng thông qua sắc lệnh
địa phương cần thiết của chính quyền địa phương để
xử phạt tội tiểu hình và đại hình hoặc để thi hành sắc

Điều 8.

Lập Báo Cáo Thu Nhập

(1) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nhận thanh
toán tham gia.
(2) Tổng giá trị giao dịch thanh toán phải báo cáo
liên quan đến người nhận thanh toán tham gia.
(b) Trong vòng 30 ngày sau ngày tờ khai thông tin
này đến hạn nộp cho Sở Thuế Vụ, công ty mạng sẽ
phải nộp bản sao tờ khai thông tin theo quy định tại
tiểu phân mục (a) cho Hội Đồng Thuế Đặc Quyền Kinh
Doanh và cung cấp bản sao cho người nhận thanh
toán tham gia.
(c) Công ty mạng có thể hoàn thành quy định này
bằng cách nộp bản sao theo Mẫu đơn 1099-K của Sở
Thuế Vụ hoặc nộp mẫu đơn do Hội Đồng Thuế Đặc
Quyền Kinh Doanh cung cấp và chứa thông tin giống
như trên Cal-1099-K.
(d) Đối với các mục đích của mục này:
(1) “Người nhận thanh toán tham gia” có cùng ý
nghĩa được xác định tại Mục 6050W(d)(1)(A)(ii) thuộc
Tiêu đề 26 của Bộ Luật Hoa Kỳ.
(2) “Giao dịch thanh toán phải báo cáo” có cùng ý
nghĩa được xác định tại Mục 6050W(c)(1) thuộc Tiêu
đề 26 của Bộ Luật Hoa Kỳ.
(3) “Tổ chức thanh toán bên thứ ba” có cùng ý nghĩa
được xác định tại Mục 6050W(b)(3) thuộc Tiêu đề 26
của Bộ Luật Hoa Kỳ.
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(e) Mục này sẽ không áp dụng trong các trường hợp
mà tổng giá trị giao dịch thanh toán phải báo cáo
của một người nhận thanh toán tham gia trong một
năm lịch dưới sáu trăm mỹ kim ($600) hoặc trong
trường hợp người nhận thanh toán tham gia không
phải là tài xế hoạt động trên ứng dụng.
(f) Mục này sẽ áp dụng cho các giao dịch thanh toán phải
báo cáo xảy ra vào hoặc sau ngày 1 tháng Giêng, 2021.
Điều 9.

Bản Tu Chính

7465. (a) Sau ngày chương này có hiệu lực, 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, bảy phần tám số thành viên đồng ý, miễn là
đạo luật đó phù hợp với và nâng cao mục đích của
chương này. Sau ngày chương này có hiệu lực, không
Nội Dung Các Dự Luật
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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 và được
xuất bản trên internet, dưới dạng chính thức, trong ít
nhất 12 ngày làm việc trước khi được một trong các
viện của Cơ Quan Lập Pháp thông qua.
(b) Không có đạo luật nào được ban hành sau ngày 29
tháng Mười, 2019, nhưng trước ngày chương này có hiệu
lực, cấu thành bản tu chính của chương này, sẽ có hiệu
lực sau ngày chương này có hiệu lực trừ khi đạo luật đó
được thông qua theo quy định của tiểu phân mục (a).
(c) (1) Các mục đích của chương này được mô tả tại
Điều 1 (bắt đầu từ Mục 7448).
(2) Mọi đạo luật tu chính Mục 7451 không xúc tiến
mục đích của chương này.
(3) Bất kỳ đạo luật nào cấm các tài xế hoạt động trên
ứng dụng thực hiện một dịch vụ chuyến đi chung cụ
thể hoặc dịch vụ giao hàng trong khi cho phép các cá
nhân hoặc tổ chức khác thực hiện cùng dịch vụ đi
chung xe hoặc dịch vụ giao hàng, hoặc áp đặt các
rào cản quy định bất bình đẳng với tài xế hoạt động
trên ứng dụng dựa trên tình trạng phân loại của họ,
cấu thành một bản tu chính của chương này và phải
được ban hành tuân theo thủ tục quản lý các bản tu
chính phù hợp với các mục đích của chương này theo
quy định tại các tiểu phân mục (a) và (b).
(4) Bất kỳ đạo luật nào cho phép bất kỳ đơn vị hoặc tổ
chức nào đại diện cho quyền lợi của các tài xế hoạt
động trên ứng dụng liên quan đến mối quan hệ theo
hợp đồng của tài xế với các công ty mạng, hoặc các
khoản bồi thường, phúc lợi, hoặc điều kiện làm việc
của tài xế, cấu thành một bản tu chính của chương
này và phải được ban hành tuân theo thủ tục quản lý
các bản tu chính phù hợp với các mục đích của chương
này theo quy định tại các tiểu phân mục (a) và (b).
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(d) Bất kỳ đạo luật nào áp dụng hình phạt tội tiểu
hình hoặc tội đại hình bổ sung để cung cấp mức độ
bảo vệ cao hơn chống lại hoạt động phạm tội cho
các tài xế hoạt động trên ứng dụng và các cá nhân sử
dụng dịch vụ chuyến đi chung hoặc dịch vụ giao
hàng có thể được Cơ Quan Lập Pháp ban hành bằng
cách bỏ phiếu điểm danh được ghi vào sổ, đa số
thành viên của mỗi viện đồng ý, nếu không tuân thủ
quy định tại các tiểu phân mục (a) và (b).
Điều 10.

Các Quy Chế

7466. (a) Các quy chế về trường hợp khẩn cấp có thể
được Covered California thông qua nhằm triển khai và
quản lý các tiểu phân mục (c) và (g) của Mục 7454.
(b) Bất kỳ quy chế về trường hợp khẩn cấp được
thông qua theo mục này sẽ được thông qua theo
Chương 3.5 (bắt đầu từ Mục 11340) của Phần 1 trong
Phân mục 3, Tiêu đề 2 của Bộ Luật Chính Quyền và vì
mục đích của chương đó, bao gồm Mục 11349.6 của
Bộ Luật Chính Quyền, việc thông qua quy chế này là
một trường hợp khẩn cấp và sẽ được Văn Phòng Luật
Hành Chính xem xét là cần thiết đối với việc bảo vệ
tức thời nền hòa bình, sức khỏe và an toàn và phúc
lợi chung của cộng đồng. Bất kể điều khoản nào khác
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của luật, các quy chế về trường hợp khẩn cấp do
Covered California thông qua có thể duy trì hiệu lực
trong hai năm kể từ ngày thông qua.
Tiêu đề 11.

Hiệu Lực Từng Phần

7467. (a) Theo tiểu phân mục (b), các điều khoản
của chương này có thể tách rời. Nếu bất kỳ phần, mục,
tiểu phân mục, đoạn, điều khoản, câu, cụm từ, từ hoặc
việc áp dụng chương này bị coi là vô hiệu theo quyết
định của bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào vì bất kỳ lý
do gì, quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực
của các phần còn lại trong chương này. Theo đây,
người dân của Tiểu Bang California tuyên bố rằng họ
sẽ thông qua chương này và mỗi phần, mục, tiểu phân
mục, đoạn, điều khoản, câu, cụm từ, từ và việc áp
dụng sẽ không bị tuyên bố vô hiệu hoặc trái với hiến
pháp bất kể là phần nào khác của chương này hoặc
việc áp dụng phần đó sẽ bị tuyên bố vô hiệu sau đó.
(b) Bất kể tiểu phân mục (a), như các cử tri đã bổ
sung, nếu bất kỳ phần, mục, tiểu phân mục, đoạn,
điều khoản, câu, cụm từ, từ hoặc việc áp dụng Mục
7451 của Tiêu đề 2 (bắt đầu từ Mục 7451) bị coi là vô
hiệu theo quyết định của bất kỳ tòa án có thẩm quyền
nào vì bất kỳ lý do gì, quyết định đó sẽ được áp dụng
cho toàn bộ các điều khoản còn lại của chương này
và mọi điều khoản của chương này sẽ bị coi là vô
hiệu hoặc không được thực thi theo pháp luật.
MỤC 2. Mục 17037 của Bộ Luật Thu Nhập và
Thuế Vụ được tu chính như sau:
17037. Các điều khoản trong những bộ luật
khác hoặc đạo luật chung liên quan đến phần này
bao gồm tất cả các mục sau:
(a) Chương 20.6 (bắt đầu từ Mục 9891) của Phân
mục 3 trong Đạo Luật Kinh Doanh và Nghề
Nghiệp, liên quan đến người khai thuế.
(b) Phần 10.2 (bắt đầu từ Mục 18401), liên quan
đến việc quản lý luật thuế thu nhập và đặc quyền
kinh doanh.
(c) Phần 10.5 (bắt đầu từ Mục 20501), liên quan
đến Luật Hoãn và Hỗ Trợ Thuế Tài Sản.
(d) Phần 10.7 (bắt đầu từ Mục 21001), liên quan
đến Luật về Quyền của Người Đóng Thuế.
(e) Phần 11 (bắt đầu từ Mục 23001), liên quan
đến Luật Thuế Doanh Nghiệp.
(f) Các mục từ 15700 đến hết 15702.1 của Bộ Luật
Chính Quyền, liên quan đến Hội Đồng Thuế Đặc
Quyền Kinh Doanh.
(g) Điều 8 (bắt đầu từ Mục 7464.5) thuộc Chương
10.5 của Phân Mục 3 trong Đạo Luật Kinh Doanh và
Nghề Nghiệp.
MỤC 3. Các Dự Luật Mâu Thuẫn.
(a) Trong trường hợp dự luật tiên khởi này và một
hoặc nhiều dự luật lá phiếu khác có liên quan, dù
trực tiếp hay gián tiếp, đến việc phân loại nhân
viên, bồi thường hoặc phúc lợi của tài xế hoạt
động trên ứng dụng cùng xuất hiện trên lá phiếu
tuyển cử toàn tiểu bang, một hoặc nhiều dự luật
lá phiếu khác kia sẽ bị coi là mâu thuẫn với dự
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luật này. Trong trường hợp dự luật tiên khởi này
nhận được nhiều lá phiếu ủng hộ hơn, các điều
khoản của dự luật này sẽ được ưu tiên áp dụng
toàn bộ và các điều khoản của một hoặc nhiều dự
luật lá phiếu khác kia sẽ bị mất hiệu lực.
(b) Nếu dự luật tiên khởi này được cử tri phê
chuẩn nhưng bị một dự luật lá phiếu mâu thuẫn
bất kỳ được cử tri phê chuẩn thay thế toàn bộ
hoặc một phần trong cùng cuộc bầu cử, và dự luật
mâu thuẫn đó sau này bị coi là vô hiệu, dự luật này
sẽ được tự thi hành và được trao hiệu lực đầy đủ.
MỤC 4. Bảo Vệ Pháp Lý.
Mục đích của mục này là nhằm đảm bảo rằng
quyền đề xướng luật quý giá của người dân không
thể bị bãi bỏ một cách không thích đáng bởi các
chính trị gia tiểu bang mà từ chối bảo vệ ý chí của
cử tri. Do đó, nếu đạo luật này được chấp thuận
bởi cử tri của Tiểu Bang California và sau đó chịu
một thách thức pháp lý nhằm hạn chế phạm vi
hoặc cách áp dụng đạo luật này ở bất kỳ phương
diện nào, hoặc cáo buộc vi phạm luật địa phương,
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) Bất kể có bất kỳ điều gì trái ngược với nội
dung trong Chương 6 (bắt đầu từ Mục 12500) của
Phần 2, Phân Mục 3, 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
bản từ luật sư cố vấn độc lập rằng luật sư cố vấn
độc lập sẽ bảo vệ trung thực và mạnh mẽ đạo
luật này. Văn bản xác nhận sẽ được công bố công
khai khi có yêu cầu.
(c) Để hỗ trợ bảo vệ đạo luật này trong các trường
hợp mà cả Thống Đốc và Tổng Chưởng Lý đều
không làm điều này mặc dù đó là nguyện vọng
của các cử tri, sự điều dụng 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.
MỤC 5. Diễn Giải Tự Do.
Đạo luật này sẽ được diễn giải một cách tự do để
thực hiện các mục đích của nó.
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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.
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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.

LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ
MỤC 1.

Tên.

Đạo luật này sẽ được gọi là “Đạo Luật Bảo Vệ Sự
Sống của Bệnh Nhân Lọc Máu”(Protect the Lives
of Dialysis Patients Act).
MỤC 2. Kết Luận và Mục Đích.
Đạo luật này, được người dân Tiểu Bang
California thông qua, đưa ra những kết luận và
có các mục đích như sau:
(a) Người dân đưa ra những kết luận như sau:
(1) Lọc thận là một quá trình cứu sinh, trong đó
máu được lấy ra khỏi cơ thể của một người, làm
sạch các chất độc và sau đó đưa trở lại vào cơ thể
bệnh nhân. Quá trình này phải được thực hiện ba
lần một tuần trong nhiều giờ mỗi lần và bệnh
nhân phải tiếp tục điều trị trong suốt quãng đời
còn lại hoặc cho đến khi họ được cấy ghép thận.
(2) Ở California, ít nhất 70,000 người dân
California đang trải qua điều trị lọc máu.
(3) Chỉ có hai công ty đa quốc gia, hoạt động vì lợi
nhuận điều hành hoặc quản lý gần ba phần tư các
phòng mạch lọc máu ở California và điều trị hơn
75 phần trăm bệnh nhân lọc máu ở tiểu bang. Hai
công ty đa quốc gia này hàng năm kiếm được
hàng tỷ mỹ kim từ các hoạt động lọc máu, bao
gồm hơn $350 triệu mỗi năm chỉ riêng ở California.
(4) Quy trình lọc máu và tác dụng phụ từ các
phương pháp điều trị mang đến một vài mối nguy
hiểm cho bệnh nhân và nhiều phòng mạch lọc máu
ở California đã bị coi là không duy trì các tiêu chuẩn
chăm sóc phù hợp. Việc không duy trì các tiêu
chuẩn chăm sóc phù hợp có thể dẫn đến gây hại
cho bệnh nhân, nhập viện và thậm chí là tử vong.
(5) Các phòng mạch lọc máu hiện không bắt buộc
phải có một bác sĩ có mặt để giám sát chất lượng,
đảm bảo tuân thủ hợp lý phác đồ chăm sóc của
bệnh nhân và theo dõi các giao thức an toàn. Bệnh
nhân nên có khả năng gặp bác sĩ tại chỗ khi đang
được cung cấp phương pháp điều trị lọc máu.
(6) Phương pháp điều trị lọc máu liên quan đến
việc tiếp cận nguồn máu trực tiếp, khiến bệnh
nhân có nguy cơ cao mắc các bệnh truyền nhiễm
nguy hiểm. Việc báo cáo chính xác và tính minh
bạch về tỷ lệ truyền nhiễm khuyến khích các phòng
mạch cải thiện chất lượng và giúp bệnh nhân đưa
ra lựa chọn tốt nhất cho sự chăm sóc của mình.
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(7) Khi các cơ sở chăm sóc sức khỏe như bệnh
viện hoặc nhà hưu dưỡng đóng cửa, các cơ quan
quản lý của California có thể thực hiện các bước
để bảo vệ bệnh nhân tránh bị tổn hại. Đồng thời,
nên cung cấp các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ cho
Nội Dung Các Dự Luật
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các bệnh nhân dễ bị tổn thương khi các phòng
mạch lọc máu đóng cửa.
(8) Các doanh nghiệp lọc máu đã vận động chính trị
chống lại những nỗ lực nhằm ban hành các biện pháp
bảo vệ cho bệnh nhân lọc thận tại California, chi hơn
$100 triệu mỹ kim trong năm 2018 và 2019 để tác
động đến cử tri California và Cơ Quan Lập Pháp.
(b) Mục đích:
(1) Mục đích của đạo luật này là bảo đảm rằng các
phòng mạch lọc thận ngoại trú cung cấp dịch vụ chăm
sóc bệnh nhân có chất lượng và giá cả phải chăng cho
những người bị bệnh thận ở giai đoạn cuối.
(2) Đạo luật này được dự định trung lập về ngân
sách để tiểu bang tiến hành và quản lý.
MỤC 3. Mục 1226.7 được bổ sung cho Bộ Luật
Sức Khoẻ và An Toàn, như sau:
1226.7. (a) Các phòng mạch lọc máu cho bệnh
nhân mãn tính sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc có chất
lượng như nhau cho bệnh nhân, không phân biệt đối
xử dựa trên việc ai chịu trách nhiệm chi trả cho việc
điều trị của bệnh nhân. Ngoài ra, các phòng mạch
lọc máu cho bệnh nhân mãn tính sẽ không từ chối đề
nghị hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc dựa trên cơ sở
ai sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho việc điều trị của
bệnh nhân. Sự phân biệt đối xử bị nghiêm cấm bao
gồm nhưng không giới hạn đối với phân biệt đối xử
dựa trên cơ sở người chi trả là cá nhân bệnh nhân, tổ
chức tư nhân, công ty bảo hiểm, Medi-Cal, Medicaid,
hoặc Medicare. Mục này cũng sẽ áp dụng với tổ chức
quản lý của phòng mạch lọc máu cho bệnh nhân
mãn tính, đảm bảo không xảy ra sự phân biệt đối xử
bị nghiêm cấm theo mục này tại các phòng mạch do
tổ chức quản lý sở hữu hoặc điều hành.
(b) Định nghĩa:
(1) "Phòng mạch lọc máu cho bệnh nhân mãn tính"
có ý nghĩa giống như trong Mục 1204.
(2) "Tổ chức quản lý" nghĩa là một cá nhân, công ty,
hiệp hội, đối tác, tập đoàn hoặc tổ chức khác sở hữu
hoặc điều hành một phòng mạch lọc máu cho bệnh
nhân mãn tính 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.
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MỤC 4. Mục 1226.8 được bổ sung cho Bộ Luật
Sức Khoẻ và An Toàn, như sau:
1226.8. (a) Mỗi phòng mạch lọc máu cho bệnh nhân
mãn tính phải duy trì ít nhất một bác sĩ được cấp phép
có mặt tại chỗ trong mọi thời điểm mà các bệnh nhân
lọc máu tại trung tâm đang được điều trị, bằng chi phí
của phòng mạch lọc máu cho bệnh nhân mãn tính.
Bác sĩ này phải có thẩm quyền và trách nhiệm đối với
sự an toàn của bệnh nhân và chỉ đạo việc cung cấp và
chất lượng của việc chăm sóc y tế.
(1) Phòng mạch lọc máu cho bệnh nhân mãn tính có
thể nộp đơn cho sở để xin một trường hợp ngoại lệ
đối với yêu cầu trong tiểu phân mục (a) với lý do là
thực sự thiếu hụt các bác sĩ đủ trình độ khiến cho
phòng mạch không thể đáp ứng yêu cầu. Khi đó, sở
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có thể cấp một trường hợp ngoại lệ cho phép phòng
mạch đáp ứng yêu cầu trong tiểu phân mục (a) bằng
cách có ít nhất một trong những người sau đây tại
chỗ trong suốt thời gian điều trị cho bệnh nhân lọc
máu tại trung tâm: một bác sĩ được cấp phép, một
chuyên viên điều dưỡng hoặc một y sĩ.
(2) Thời hạn của trường hợp ngoại lệ do sở cấp theo
đoạn (1) là một năm lịch kể từ ngày phòng mạch
nhận được thông báo về quyết định của sở.
(b) Đối với mỗi phòng mạch lọc máu cho bệnh nhân
mãn tính, phòng mạch hoặc tổ chức quản lý phòng
mạch phải báo cáo hàng quý cho sở, theo biểu mẫu và
lịch biểu do sở quy định, dữ liệu lây nhiễm liên quan
đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe của phòng mạch lọc
máu (“HAI của phòng mạch lọc máu”), bao gồm tỷ lệ
mắc mới và loại HAI của phòng mạch lọc máu tại mỗi
phòng mạch lọc máu cho bệnh nhân mãn tính ở
California và các thông tin khác mà sở cho là thích
hợp để cho biết sự minh bạch về tỷ lệ HAI của phòng
mạch lọc máu cũng như để tăng cường sự an toàn
cho bệnh nhân. Tổng giám đốc điều hành hoặc viên
chức chính khác của phòng mạch hoặc ttổ chức quản
lý sẽ xác nhận theo hình phạt khai man rằng viên chức
đã hài lòng, sau khi xem xét, rằng báo cáo HAI của
phòng mạch lọc thận được gửi cho sở là chính xác và
đầy đủ. Từ báo cáo đó, sở sẽ đăng tải trên trang mạng
internet của mình số liệu HAI của phòng mạch lọc
máu, chi tiết như trong báo cáo cung cấp. Thông tin
được đăng tải sẽ bao gồm thông tin xác định tổ chức
quản lý của mỗi phòng mạch lọc máu kinh niên.
(1) Ngoài việc báo cáo cho sở theo các yêu cầu trong
tiểu phân mục này, các phòng mạch lọc máu cho bệnh
nhân mãn tính phải báo cáo dữ liệu HAI của phòng
mạch lọc máu cho Mạng Lưới An Toàn Chăm Sóc Sức
Khỏe Quốc Gia theo các yêu cầu và thủ tục của Mạng
Lưới An Toàn Chăm Sóc Sức Khỏe Quốc Gia.
(2) Trong trường hợp sở xác định một phòng mạch
lọc máu cho bệnh nhân mãn tính hoặc tổ chức quản
lý không lưu giữ thông tin hoặc không gửi báo cáo
kịp thời theo yêu cầu của tiểu phân mục này, hoặc
báo cáo đã gửi không chính xác hoặc không đầy đủ,
sở sẽ đưa ra hình phạt với phòng mạch lọc máu cho
bệnh nhân mãn tính hoặc tổ chức quản lý với mức
phạt không vượt quá một trăm ngàn mỹ kim
($100,000). Sở 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 thuyết phục
của lời giải thích, nếu có, đối với vi phạm. Số tiền
phạt được thu theo đoạn này sẽ được sở sử dụng để
thực hiện và thi hành luật để quản lý các phòng
mạch lọc máu cho bệnh nhân mãn tính.
(c) Định Nghĩa. Đối với các mục đích của mục này:
(1) "Phòng mạch lọc máu cho bệnh nhân mãn tính"
có ý nghĩa giống như trong Mục 1204.
(2) “HAI của phòng mạch lọc máu” có nghĩa là tình
trạng nhiễm trùng máu, nhiễm trùng vị trí chích tại
chỗ hoặc nhiễm trùng đường mạch máu liên quan
đến sự kiện lọc máu theo định nghĩa của Mạng Lưới
An Toàn Chăm Sóc Sức Khỏe Quốc Gia thuộc các
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Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh liên
bang, hoặc bất kỳ định nghĩa bổ sung hoặc thay thế
thích hợp nào theo quy định của sở.

(c) Định Nghĩa:

(3) “Tổ chức quản lý” có ý nghĩa giống như trong Mục
1226.7.

(2) “Tổ chức quản lý” có ý nghĩa giống như trong Mục
1226.7.

(4) “Bác sĩ được cấp phép” là bác sĩ chuyên khoa thận
hoặc bác sĩ được tiểu bang cấp phép khác theo
Chương 5 (bắt đầu từ Mục 2000), Phân mục 2 của Bộ
Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp.
(5) “Mạng Lưới An Toàn Chăm Sóc Sức Khỏe Quốc
Gia" là hệ thống hoạt động dựa trên internet an toàn,
được phát triển và quản lý bởi Trung Tâm Kiểm Soát
Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh liên bang, có nhiệm vụ thu
thập, phân tích và báo cáo dữ liệu HAI của phòng
mạch lọc máu được điều chỉnh theo rủi ro liên quan
đến tỷ lệ mắc mới của HAI và quy trình đánh giá được
thực hiện để ngăn ngừa các trường hợp nhiễm trùng
này, hoặc bất kỳ hệ thống thu thập dữ liệu kế thừa
nào mà cơ bản phục vụ cho cùng một mục đích.
(6) "Chuyên viên điều dưỡng” là y tá đã đăng ký được
cấp phép theo Chương 6 (bắt đầu từ Mục 2700), Phân
mục 2 của Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp và
được Ban Quản Lý Điều Dưỡng Đã Đăng Ký chứng
nhận là chuyên viên điều dưỡng.
(7) “Y sĩ” là y sĩ được cấp phép khác theo Chương 7.7
(bắt đầu từ Mục 3500) Phân mục 2 của Bộ Luật Kinh
Doanh và Nghề Nghiệp.
MỤC 5. Mục 1226.9 được bổ sung vào Bộ Luật
Sức Khoẻ và An Toàn, như sau:
1226.9. (a) Trước khi đóng cửa một phòng mạch
lọc máu cho bệnh nhân mãn tính, hoặc về cơ bản
giảm thiểu hoặc xóa bỏ cấp độ các dịch vụ được
phòng mạch lọc máu cho bệnh nhân mãn tính cung
cấp, phòng mạch hoặc tổ chức quản lý của phòng
mạch đó phải đưa ra thông báo bằng văn bản và có
văn bản đồng ý của sở.
(b) Sở sẽ đưa ra quyết định đồng ý với, đồng ý có
điều kiện với, hoặc không đồng ý với bất kỳ trường
hợp đóng cửa hoặc giảm thiểu hoặc xóa bỏ các dịch
vụ được kiến nghị nào. Khi đưa ra quyết định của
mình, sở có thể xem xét đến thông tin do phòng
mạch, tổ chức quản lý của phòng mạch đó hoặc bên
liên quan khác trình lên và sẽ cân nhắc mọi yếu tố
mà sở cho rằng có liên quan, bao gồm nhưng không
giới hạn đối với các yếu tố sau:
(1) Ảnh hưởng đến tính sẵn có và khả năng tiếp cận
của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đối với cộng đồng
bị ảnh hưởng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với
kế hoạch chi tiết của phòng khám để đảm bảo bệnh
nhân sẽ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc liền mạch.
(2) Bằng chứng cho thấy các nỗ lực thiện chí của
phòng mạch hoặc tổ chức quản lý của phòng mạch
đó trong việc bán, cho thuê dài hạn hoặc chuyển
nhượng quyền sở hữu hoặc hoạt động của phòng
khám cho một tổ chức khác mà sẽ cung cấp dịch vụ
chăm sóc lọc máu cho bệnh nhân mãn tính.
(3) Nguồn lực tài chính của phòng mạch và tổ chức
quản lý của phòng mạch đó.

(1) "Phòng mạch lọc máu cho bệnh nhân mãn tính"
có ý nghĩa giống như trong Mục 1204.

MỤC 6. Mục 1226.10 được bổ sung vào Bộ Luật
Sức Khoẻ và An Toàn, như sau:
1226.10. (a) Nếu một phòng mạch lọc máu cho
bệnh nhân mãn tính hoặc tổ chức quản lý kháng nghị
một quyết định của sở theo Mục 1226.8 hoặc 1226.9,
phòng mạch lọc máu cho bệnh nhân mãn tính hoặc tổ
chức quản lý có thể, trong vòng 10 ngày làm việc, yêu
cầu một phiên điều trần theo Mục 131071. Một phòng
mạch lọc máu cho bệnh nhân mãn tính hoặc tổ chức
quản lý phải trả tất cả các số tiền phạt hành chính khi
tất cả các thủ tục kháng cáo đã dùng hết nếu quan
điểm của sở đã được giữ nguyên.
(b) Định nghĩa:
(1) "Phòng mạch lọc máu cho bệnh nhân mãn tính"
có ý nghĩa giống như trong Mục 1204.
(2) “Tổ chức quản lý” có ý nghĩa giống như trong Mục
1226.7.
MỤC 7. Mục 1266.3 được bổ sung vào Bộ Luật
Sức Khoẻ và An Toàn, như sau:
1266.3. Chủ ý của người dân là người nộp thuế ở
California không chịu trách nhiệm tài chính đối với
việc thực hiện và thực thi Đạo Luật Bảo Vệ Sự Sống của
Bệnh Nhân Lọc Máu. Để thực hiện chủ ý đó, khi tính
toán, đánh giá và thu phí đối với các phòng mạch lọc
máu cho bệnh nhân mãn tính theo Mục 1266, sở sẽ
tính đến tất cả các chi phí liên quan đến việc thực hiện
và thi hành các Mục từ 1226.7 đến hết 1226.10.
MỤC 8. Không có nội dung nào trong đạo luật
này nhằm ảnh hưởng đến các cơ sở y tế được cấp
phép theo tiểu phân mục (a), (b), hoặc (f) thuộc
Mục 1250 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn.
MỤC 9. (a) Sở Y Tế Công Cộng Tiểu Bang được ủy
quyền và, trong vòng một năm sau ngày đạo luật
này có hiệu lực, sẽ thông qua quy chế thực hiện
các Mục 1226.8 và 1226.9 của Bộ Luật Sức Khỏe và
An Toàn để tiếp tục các mục đích của đạo luật này.
(b) Nếu sở không thể thông qua các quy chế cuối
cùng theo yêu cầu trong vòng một năm sau ngày
đạo luật này có hiệu lực, việc thông qua các quy
chế thực hiện khẩn cấp sẽ được coi là một trường
hợp khẩn cấp và cần thiết để duy trì tức thời hòa
bình, sức khỏe, an toàn hoặc phúc lợi chung cho
công chúng, trong trường hợp này sở sẽ thông qua
các quy chế thực hiện khẩn cấp ban đầu không
muộn hơn một năm sau ngày đạo luật này có hiệu
lực, hoặc ngay khi có thể thực hiện được. Nếu các
quy chế thực hiện khẩn cấp đó được thông qua, sở
sẽ thông qua các quy chế cuối cùng theo yêu cầu
trước khi các quy chế khẩn cấp hết hạn.
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MỤC 10. Chiếu theo tiểu phân mục (c) thuộc
Mục 10, Điều II của Hiến Pháp California, đạo luật
này có thể được tu chính bằng một dự luật tiếp
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theo 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
được Thống Đốc ký tên, nhưng chỉ để tiếp tục các
mục đích của đạo luật này.
MỤC 11. (a) Trong trường hợp dự luật tiên khởi
này và một dự luật tiên khởi khác hay các dự luật
liên quan đến lọc máu (bao gồm nhưng không
giới hạn đối với quy chế của phòng mạch lọc máu
cho bệnh nhân mãn tính hoặc điều trị và chăm
sóc bệnh nhân lọc máu) sẽ xuất hiện trên cùng
một lá phiếu bầu cử toàn tiểu bang, dự luật tiên
khởi hay các dự luật tiên khởi kia sẽ được coi là
mâu thuẫn với dự luật này. Trong trường hợp dự
luật tiên khởi này nhận được số phiếu ủng hộ cao
nhất, các điều khoản của dự luật này sẽ được ưu
tiên áp dụng toàn bộ và các điều khoản của dự
luật tiên khởi hay các dự luật tiên khởi kia sẽ
không có giá trị và mất hiệu lực.
(b) Nếu dự luật tiên khởi này được cử tri phê
chuẩn nhưng bị một dự luật lá phiếu mâu thuẫn
bất kỳ được cử tri phê chuẩn thay thế toàn bộ
hoặc một phần trong cùng cuộc bỏ phiếu và dự
luật mâu thuẫn đó sau này bị coi là vô hiệu, thì
dự luật này sẽ có giá trị tự thi hành và được trao
hiệu lực đầy đủ.
MỤC. 12. Các điều khoản của đạo luật này có
thể tách rời. Nếu bất kỳ điều khoản nào của đạo
luật này hoặc cách áp dụng đạo luật bị vô hiệu,
sự vô hiệu đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều
khoản còn lại của đạo luật hoặc bất kỳ cách áp
dụng nào có thể có hiệu lực mà không cần điều
khoản hoặc cách áp dụng vô hiệu đó. Người dân
của Tiểu Bang California theo đây tuyên bố rằng
họ đã thông qua đạo luật này và mỗi và mọi
phần, mục, tiểu phân mục, đoạn, điều khoản,
câu, cụm từ, từ và cách áp dụng không bị tuyên
bố là bất hợp lệ hoặc trái với hiến pháp mà không
liên quan đến bất kỳ phần nào của đạo luật này
hoặc cách áp dụng đạo luật này sau đó sẽ bị
tuyên bố là bất 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 tu chính và bổ sung các mục
vào Bộ Luật Dân Sự; do đó, các điều khoản hiện
tại được đề xuất loại bỏ sẽ được in theo kiểu chữ
bị gạch bỏ và các điều khoản mới được kiến nghị
bổ sung sẽ được in theo kiểu chữ nghiêng để cho
biết đây là điều khoản mới.
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MỤC 1. Tiêu đề.
Dự luật này sẽ được xác định và có thể được trích
dẫn là "Đạo Luật về Quyền Riêng Tư California 2020."
MỤC 2.

Kết Luận và Tuyên Bố.

Người dân Tiểu Bang California theo đây kết luận
và tuyên bố tất cả những điều sau đây:
A. Năm 1972, cử tri California đã tu chính Hiến
Pháp California để đưa quyền riêng tư vào trong
số các quyền "không thể chuyển nhượng" của tất
cả người dân. Các cử tri đã hành động để phản
ứng với sự xâm phạm ngày càng tăng đối với tự
do cá nhân và bảo mật do việc tăng cường thu
thập và sử dụng dữ liệu trong xã hội đương đại.
Bản tu chính này đã thiết lập quyền riêng tư
thuộc hiến pháp hợp pháp và có giá trị thi hành
dành cho mọi người dân California. Nội dung cơ
bản của quyền riêng tư này là khả năng kiểm
soát của các cá nhân đối với việc sử dụng, bao
gồm cả việc bán thông tin cá nhân của họ.
B. Kể từ khi các cử tri California phê chuẩn quyền
riêng tư thuộc hiến pháp, Cơ Quan Lập Pháp
California đã thông qua các cơ chế đặc thù để bảo
về quyền riêng tư của người dân California, bao
gồm Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Trên Mạng
(Online Privacy Protection Act), Đạo Luật về
Quyền Riêng Tư đối với Trẻ Vị Thành Niên
California trong Thế Giới Kỹ Thuật Số (Privacy
Rights for California Minors in the Digital World
Act) và luật Shine the Light, nhưng người tiêu
dùng không có quyền được biết doanh nghiệp đã
thu thập thông tin cá nhân nào về họ và cách các
doanh nghiệp sử dụng những thông tin đó, cũng
không có quyền yêu cầu các doanh nghiệp không
được bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
C. Điều đó đã thay đổi vào năm 2018, khi mà hơn
629,000 cử tri California đã ký vào đơn kiến nghị
để làm cho Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người
Tiêu Dùng California (California Consumer Privacy
Act) năm 2018 đủ tiêu chuẩn trên lá phiếu. Để đáp
ứng tiêu chuẩn của dự luật này, Cơ Quan Lập Pháp
đã ban hành Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của
Người Tiêu Dùng California năm 2018 (CCPA)
thành luật. CCPA cung cấp cho người tiêu dùng
California quyền được biết doanh nghiệp đã thu
thập thông tin cá nhân nào về họ, xóa thông tin cá
nhân của mình, ngăn doanh nghiệp bán thông tin
cá nhân của họ, kể cả sử dụng để hướng họ tới
quảng cáo xuất hiện theo mỗi lần họ lướt internet
từ trang mạng này đến trang mạng khác, yêu cầu
doanh nghiệp chịu trách nhiệm giải trình nếu họ
không thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông
tin cá nhân của người tiêu dùng.
D. Thậm chí trước khi CCPA có hiệu lực, Cơ Quan
Lập Pháp đã xem xét nhiều dự luật vào năm 2019 để
tu chính điều luật này, một số dự luật trong đó làm
suy yếu nghiêm trọng điều luật. Nếu cử tri California
không hành động, những quyền mà người tiêu
dùng phải khó khăn lắm mới giành được có thể bị
hủy hoại bởi luật ban hành trong tương lai.
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E. Thay vì làm suy yếu quyền riêng tư, California
sẽ củng cố các quyền này theo thời gian. Nhiều
doanh nghiệp thu thập và sử dụng thông tin cá
nhân của người tiêu dùng, đôi khi người tiêu dùng
không biết về việc doanh nghiệp sử dụng và lưu
giữ thông tin cá nhân của họ. Trên thực tế, người
tiêu dùng thường ký kết một dạng thỏa thuận hợp
đồng, trong đó, trong khi họ không phải trả tiền
cho một hàng hóa hoặc dịch vụ thì họ phải trao
đổi quyền sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ đó bằng
quyền tiếp cận sự quan tâm của họ hoặc quyền
truy cập thông tin cá nhân của họ. Bởi vì giá trị của
thông tin cá nhân mà họ trao đổi với hàng hóa
hoặc dịch vụ thường không rõ ràng, tùy thuộc vào
cách thực hành của doanh nghiệp, người tiêu
dùng thường không có cách hiệu quả nào để định
giá giao dịch. Thêm vào đó, các điều khoản thỏa
thuận hoặc các chính sách trong đó diễn giải các
thỏa thuận, thường phức tạp và không rõ ràng và
do vậy, hầu hết người tiêu dùng không bao giờ có
thời gian để đọc hoặc hiểu các điều khoản đó.
F. Sự bất cân xứng về thông tin này khiến người
tiêu dùng khó mà hiểu được họ đang trao đổi cái
gì và do đó rất khó để đàm phán hiệu quả với
doanh nghiệp. Không giống như trong các lĩnh
vực khác của nền kinh tế, nơi người tiêu dùng có
thể so sánh các cửa hàng hoặc có thể nhanh
chóng biết được liệu một hàng hóa hoặc dịch vụ
là đắt đỏ hay có giá phải chăng, người tiêu dùng
khó có thể biết được thông tin của người tiêu
dùng đáng giá bao nhiêu đối với một doanh
nghiệp nhất định khi thực tiễn sử dụng dữ liệu
giữa các doanh nghiệp có nhiều sự khác biệt.
G. Do đó, tiểu bang quan tâm đến việc đặt ra các
luật cho phép người tiêu dùng hiểu đầy đủ hơn
thông tin của họ sẽ được sử dụng như thế nào và
cho những mục đích gì. Cũng giống như cách mà
nhãn thành phần trên thực phẩm giúp người tiêu
dùng mua sắm hiệu quả hơn, việc công bố thông tin
về thực tiễn quản lý dữ liệu sẽ giúp người tiêu dùng
trở thành đối tác hiểu biết hơn trong nền kinh tế dữ
liệu và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngoài ra, nếu
người tiêu dùng có thể yêu cầu một doanh nghiệp
không bán dữ liệu của người tiêu dùng, người tiêu
dùng đó sẽ không phải dò xét chính sách quyền
riêng tư để xem liệu trên thực tế doanh nghiệp đó
có bán dữ liệu đó hay không và nhờ đó tiết kiệm
thời gian, về tổng thể, trị giá một khoản tiền rất lớn.
H. Người tiêu dùng cần có các luật mạnh mẽ hơn
để đặt họ vào vị thế bình đẳng hơn khi đàm phán
với doanh nghiệp nhằm bảo vệ các quyền của
mình. Người tiêu dùng phải được giải thích rõ
ràng về việc sử dụng thông tin cá nhân của họ, kể
cả cách các thông tin đó được sử dụng để quảng
cáo và có quyền kiểm soát, chỉnh sửa hoặc xóa các
thông tin đó, bao gồm cả việc cho phép người tiêu
dùng hạn chế việc doanh nghiệp sử dụng thông
tin cá nhân nhạy cảm của họ để giúp đề phòng
hành vi trộm cắp danh tính, từ chối bán và chia sẻ
thông tin cá nhân và yêu cầu các doanh nghiệp
chỉnh sửa thông tin không chính xác về họ.
Nội Dung Các Dự Luật
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I. California là nơi dẫn đầu thế giới về nhiều công
nghệ mới mà đã và đang định hình xã hội của chúng
ta. Thật không thể tưởng tượng nổi thế giới ngày nay
sẽ ra sao nếu không có Internet, một trong những
phát minh quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại,
cũng như các dịch vụ và doanh nghiệp mới ra đời từ
đó, nhiều dịch vụ trong số đó đã được phát minh tại
California. Một trong những mô hình kinh doanh
thành công nhất của Internet là các dịch vụ kiếm tiền
dựa vào quảng cáo thay vì thu phí người tiêu dùng.
Các dịch vụ hỗ trợ quảng cáo đã tồn tại qua nhiều thế
hệ và có thể là một mô hình tuyệt vời đối với người
tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp. Tuy nhiên,
một số doanh nghiệp quảng cáo ngày nay sử dụng
các công nghệ và công cụ mà người tiêu dùng không
biết để thu thập và mua bán một lượng lớn thông tin
cá nhân, theo dõi người tiêu dùng trên internet và
tạo hồ sơ chi tiết về sở thích cá nhân của họ. Một số
công ty không tính phí người tiêu dùng, họ kiếm tiền
từ thông tin cá nhân của người tiêu dùng để trợ cấp
cho các dịch vụ này. Người tiêu dùng phải có thông
tin và công cụ cần thiết để hạn chế việc sử dụng
thông tin của họ ở quảng cáo không xâm phạm
quyền riêng tư, trong đó thông tin cá nhân của họ
không được bán hoặc chia sẻ với hàng trăm doanh
nghiệp mà họ chưa bao giờ biết đến, nếu họ chọn
làm như vậy. Nếu không có những công cụ này,
người tiêu dùng hầu như không thể hiểu toàn bộ
những hợp đồng mà về bản chất họ sẽ ký kết khi
tương tác với nhiều doanh nghiệp khác nhau.
J. Trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương dưới góc độ
đàm phán về quyền riêng tư của chúng. Cha mẹ
phải có khả năng kiểm soát những thông tin
được thu thập và bán hoặc chia sẻ về con cái họ
và phải có quyền yêu cầu các công ty xóa bỏ các
thông tin đã thu thập về con cái họ.
K. Doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm giải
trình trực tiếp trước người tiêu dùng về các vi phạm
bảo mật dữ liệu và thông báo cho người tiêu dùng
khi thông tin nhạy cảm nhất của họ bị xâm phạm.
L. Một cơ quan giám sát độc lập có nhiệm vụ bảo
vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng phải đảm
bảo rằng các doanh nghiệp và người tiêu dùng
được thông báo đầy đủ về các quyền và nghĩa vụ
của họ và phải mạnh mẽ thi hành luật chống lại
các doanh nghiệp vi phạm quyền riêng tư của
người tiêu dùng.
MỤC 3.

24

Mục Đích và Chủ Ý.

Khi ban hành đạo luật này, mục đích và chủ ý của
Tiểu Bang California là tiếp tục bảo vệ quyền của
người tiêu dùng, bao gồm cả quyền riêng tư
thuộc hiến pháp. Quy trình thực hiện đạo luật
này sẽ được hướng dẫn bằng các nguyên tắc sau:
A. Quyền của Người Tiêu Dùng
1. Người tiêu dùng cần phải biết ai sẽ thu thập
thông tin cá nhân của họ và của con cái họ, thông tin
đó được sử dụng như thế nào và thông tin đó được
tiết lộ cho ai để họ có thông tin cần thiết khi thực
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hiện kiểm soát hữu ích đối với việc doanh nghiệp sử
dụng thông tin cá nhân của họ và của con cái họ.
2. Người tiêu dùng phải có khả năng kiểm soát
việc sử dụng thông tin cá nhân của họ, bao gồm
hạn chế sử dụng thông tin cá nhân nhạy cảm của
họ, sử dụng trái phép hoặc tiết lộ thông tin làm
gia tăng rủi ro ảnh hưởng xấu đến họ và họ phải
có các phương án hữu ích về cách thu thập, sử
dụng và tiết lộ các thông tin đó.
3. Người tiêu dùng phải có quyền truy cập vào
thông tin cá nhân của họ và có khả năng chỉnh
sửa, xóa và sử dụng các thông tin đó từ công ty
này sang công ty khác.
4. Người tiêu dùng hoặc người đại diện được ủy
quyền của họ phải có khả năng thực hiện các
phương án này thông qua các công cụ tự phục vụ
có thể tiếp cận dễ dàng.
5. Người tiêu dùng phải có khả năng thực hiện các
quyền này mà không bị trừng phạt vì làm điều đó.
6. Người tiêu dùng phải có khả năng yêu cầu
doanh nghiệp chịu trách nhiệm giải trình khi
không thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp
lý để bảo vệ thông tin cá nhân nhạy cảm nhất của
họ trước tin tặc và các vi phạm bảo mật.
7. Người tiêu dùng phải được lợi từ việc doanh
nghiệp sử dụng thông tin cá nhân của họ.
8. Các quyền riêng tư của nhân viên và nhà thầu
độc lập cũng cần được bảo vệ, có tính đến sự
khác biệt trong mối quan hệ giữa nhân viên hoặc
nhà thầu độc lập và doanh nghiệp so với mối
quan hệ giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, luật này không có ý định can thiệp
vào quyền tổ chức và thương lượng tập thể theo
Đạo Luật Quan Hệ Lao Động Quốc Gia (National
Labor Relations Act). Mục đích và chủ ý của Đạo
Luật này là mở rộng các trường hợp miễn trừ
theo tiêu đề này cho nhân viên và doanh nghiệp
trong những trao đổi thông tin doanh nghiệp cho
đến ngày 1 tháng Giêng, 2023.
B.

Trách Nhiệm của Doanh Nghiệp

1. Doanh nghiệp phải thông báo cụ thể và rõ
ràng cho người tiêu dùng về cách doanh nghiệp
thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cũng như
cách người tiêu dùng có thể thực hiện các quyền
và sự lựa chọn của họ.
2. Doanh nghiệp chỉ được thu thập thông tin cá
nhân của người tiêu dùng cho các mục đích được
công bố cụ thể, rõ ràng và hợp pháp và không
được thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thêm thông
tin cá nhân của người tiêu dùng vì những lý do
không phù hợp với những mục đích đó.
3. Doanh nghiệp chỉ nên thu thập thông tin cá
nhân của người tiêu dùng trong phạm vi có liên
quan và giới hạn ở những thông tin cần thiết liên
quan đến các mục đích mà thông tin đó được thu
thập, sử dụng và chia sẻ.
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4. Doanh nghiệp phải cung cấp cho người tiêu
dùng hoặc đại diện được ủy quyền của họ các
phương tiện dễ dàng tiếp cận để cho phép người
tiêu dùng và con cái họ lấy thông tin cá nhân của
họ, xóa hoặc sửa thông tin đó, từ chối bán và chia
sẻ thông tin đó trên các nền tảng, dịch vụ, công
việc kinh doanh và thiết bị của doanh nghiệp và
cho phép người tiêu dùng hạn chế việc sử dụng
thông tin cá nhân nhạy cảm của họ.
5. Doanh nghiệp không được phạt người tiêu
dùng khi họ thực hiện các quyền này.
6. Doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp
phòng ngừa hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân
của người tiêu dùng chống lại vi phạm bảo mật.
7. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm giải trình
khi vi phạm quyền riêng tư của người tiêu dùng
và hình phạt sẽ cao hơn khi vi phạm đó ảnh
hưởng đến trẻ em.
C.

Thực Hiện Luật

1. Quyền của người tiêu dùng và trách nhiệm của
doanh nghiệp phải được thực hiện với mục đích
củng cố quyền riêng tư của người tiêu dùng đồng
thời chú ý đến tác động lên doanh nghiệp và đổi
mới sáng tạo. Quyền riêng tư của người tiêu dùng
và sự phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới hữu
ích không nhất thiết là các mục đích mâu thuẫn.
Quyền riêng tư của người tiêu dùng mạnh mẽ tạo
nên động lực đổi mới và phát triển các sản phẩm
mới mang tính bảo vệ quyền riêng tư.
2. Doanh nghiệp và người tiêu dùng phải được
cung cấp hướng dẫn rõ ràng về trách nhiệm và
quyền lợi của họ.
3. Luật phải đặt người tiêu dùng vào vị thế
thương lượng có chủ ý và tự do với doanh nghiệp
về việc doanh nghiệp sử dụng thông tin cá nhân
của người tiêu dùng.
4. Luật phải điều chỉnh các thay đổi về công nghệ,
giúp người tiêu dùng thực hiện các quyền của họ
và hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ mục tiêu liên tục
củng cố quyền riêng tư của người tiêu dùng.
5. Luật phải cho phép người tiêu dùng tiếp cận
các sản phẩm và dịch vụ mới và thúc đẩy hiệu
quả thực hiện hoạt động kinh doanh với điều
kiện là các tu chính không làm tổn hại hoặc làm
suy yếu quyền riêng tư của người tiêu dùng.
6. Nếu cần thiết, luật phải được tu chính để nâng
cao hiệu lực, với điều kiện là các tu chính không
làm tổn hại hoặc làm suy yếu quyền riêng tư của
người tiêu dùng, đồng thời chú ý đến tác động
lên doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo.
7. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm giải trình
khi vi phạm luật thông qua sự thi hành luật hành
chính và luật dân sự mạnh mẽ.
8. Trong phạm vi thúc đẩy quyền riêng tư của
người tiêu dùng và tính tuân thủ của doanh
nghiệp, luật phải phù hợp với các luật về quyền
riêng tư ở các khu vực thẩm quyền khác.
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MỤC 4. Mục 1798.100 của Bộ Luật Dân Sự được
tu chính như sau:
1798.100. Nhiệm Vụ Chung của Doanh Nghiệp về
Thu Thập Thông Tin Cá Nhân
1798.100. (a) Người tiêu dùng có quyền yêu cầu
doanh nghiệp mà thu thập thông tin cá nhân của
người tiêu dùng phải công bố với người tiêu dùng
đó các loại và phần thông tin cá nhân cụ thể mà
doanh nghiệp đã thu thập.
(b) (a) Doanh nghiệp kiểm soát việc thu thập thu
thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng, vào
hoặc trước thời điểm thu thập, phải thông báo
cho người tiêu dùng về các điều sau:
(1) Các loại thông tin cá nhân sẽ được thu thập và
mục đích các loại thông tin cá nhân đó được thu
thập hoặc sử dụng sẽ được sử dụng và liệu thông
tin đó có bị bán hoặc chia sẻ hay không. Doanh
nghiệp không được sử dụng các loại thông tin cá
nhân bổ sung hoặc sử dụng thông tin cá nhân đã
thu thập cho các mục đích bổ sung không phù hợp
với mục đích đã công bố cho việc thu thập thông tin
cá nhân nếu không thông báo cho người tiêu
dùng theo quy định của mục này.
(2) Liệu doanh nghiệp có thu thập thông tin cá nhân
nhạy cảm, các loại thông tin cá nhân nhạy cảm sẽ
được thu thập và mục đích thu thập hoặc sử dụng các
loại thông tin cá nhân nhạy cảm đó và liệu thông tin
đó có bị bán hoặc chia sẻ hay không. Doanh nghiệp
không được sử dụng các loại thông tin cá nhân nhạy
cảm bổ sung hoặc sử dụng thông tin cá nhân nhạy
cảm đã thu thập cho các mục đích bổ sung không phù
hợp với mục đích đã công bố cho việc thu thập thông
tin cá nhân nhạy cảm nếu không thông báo cho người
tiêu dùng theo quy định của mục này.
(3) Khoảng thời gian mà doanh nghiệp dự định lưu
giữ từng loại thông tin cá nhân, bao gồm cả thông
tin cá nhân nhạy cảm, hoặc nếu không thể, tiêu chí
được sử dụng để xác định khoảng thời gian đó với
điều kiện là doanh nghiệp không được lưu giữ thông
tin cá nhân hoặc thông tin cá nhân nhạy cảm của
người tiêu dùng cho mỗi mục đích thu thập thông tin
cá nhân được công bố lâu hơn mức cần thiết một
cách hợp lý cho mục đích được công bố đó.
(b) Một doanh nghiệp, hoạt động với tư cách là bên
thứ ba, kiểm soát việc thu thập thông tin cá nhân về
người tiêu dùng có thể thực hiện nghĩa vụ của họ theo
tiểu phân mục (a) bằng cách cung cấp thông tin cần
thiết theo cách nổi bật và dễ thấy trên trang chủ thuộc
trang mạng internet của họ. Ngoài ra, nếu một doanh
nghiệp hoạt động với tư cách là bên thứ ba kiểm soát
việc thu thập thông tin cá nhân về người tiêu dùng tại
cơ sở của họ, bao gồm cả trong xe, doanh nghiệp đó,
tại hoặc trước điểm thu thập, phải thông báo cho
người tiêu dùng về các loại thông tin cá nhân sẽ được
thu thập và mục đích sử dụng các loại thông tin cá
nhân đó và liệu thông tin cá nhân đó có bị bán hay
không, một cách rõ ràng và dễ thấy tại địa điểm đó.
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(c) Việc một doanh nghiệp thu thập, sử dụng, lưu giữ
và chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
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phải là cần thiết một cách hợp lý và tương xứng để
đạt được các mục đích thu thập hoặc xử lý thông tin
cá nhân đó hoặc cho một mục đích được công bố
khác phù hợp với bối cảnh thu thập thông tin cá
nhân đó và không được tiếp tục xử lý theo cách
không phù hợp với những mục đích đó.
(d) Khi doanh nghiệp thu thập thông tin cá nhân của
người tiêu dùng và bán thông tin cá nhân đó, hoặc
chia sẻ với bên thứ ba hoặc tiết lộ thông tin đó cho
nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu cho mục đích
kinh doanh, họ phải ký kết thỏa thuận với bên thứ
ba, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu đó, như sau:
(1) Ghi rõ rằng việc doanh nghiệp bán hoặc tiết lộ
thông tin cá nhân đó chỉ dành cho các mục đích hữu
hạn và được chỉ định.
(2) Bắt buộc bên thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ hoặc
nhà thầu đó phải tuân thủ các nghĩa vụ được áp
dụng theo tiêu đề này và yêu cầu những đối tượng
đó cung cấp mức độ bảo vệ quyền riêng tư ngang với
mức theo quy định của tiêu đề này.
(3) Trao cho doanh nghiệp quyền thực hiện các bước
hợp lý và thích hợp để giúp bảo đảm rằng bên thứ
ba, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu đó sử dụng
thông tin cá nhân được chuyển giao theo cách phù
hợp với nghĩa vụ của doanh nghiệp theo tiêu đề này.
(4) Yêu cầu bên thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà
thầu đó thông báo cho doanh nghiệp nếu họ xác định
không còn đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo tiêu đề này.
(5) Trao cho doanh nghiệp quyền, sau khi đã thông
báo, bao gồm theo đoạn (4), thực hiện các bước hợp
lý và thích hợp để ngăn chặn và khắc phục tình trạng
sử dụng thông tin cá nhân trái phép.
(e) Doanh nghiệp thu thập thông tin cá nhân của
người tiêu dùng sẽ phải thực hiện các thủ tục bảo
mật hợp lý và cách thực hành thích hợp với tính chất
của thông tin cá nhân đó để bảo vệ thông tin cá nhân
không bị truy cập, tiêu hủy, sử dụng, chỉnh sửa hoặc
tiết lộ trái phép theo quy định của Mục 1798.81.5.
(f) Không có quy định nào trong mục này đòi hỏi
doanh nghiệp phải tiết lộ các bí mật thương mại,
theo quy định trong quy chế được thông qua theo
đoạn (3), tiểu phân mục (a) thuộc Mục 1798.185.
(c) Doanh nghiệp sẽ cung cấp thông tin theo quy
định tại tiểu phân mục (a) cho người tiêu dùng
chỉ sau khi nhận được yêu cầu có thể xác minh
của người tiêu dùng.
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(d) Doanh nghiệp sau khi nhận được yêu cầu có
thể xác minh của người tiêu dùng từ một người
tiêu dùng để truy cập thông tin cá nhân phải lập
tức thực hiện các bước tiết lộ và gửi miễn phí cho
người tiêu dùng, thông tin cá nhân đó theo quy
định của mục này. Thông tin có thể được gửi qua
thư tín hoặc bằng phương thức điện tử, và nếu
được cung cấp bằng phương thức điện tử, thông
tin sẽ ở dạng di động và ở mức độ khả thi về mặt
kỹ thuật, định dạng có thể sẵn sàng sử dụng cho
phép người tiêu dùng truyền thông tin này đến
một tổ chức khác mà không gặp phải khó khăn
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gì. Doanh nghiệp có thể cung cấp thông tin cá
nhân cho người tiêu dùng bất kỳ lúc nào, nhưng
không bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân
cho người tiêu dùng quá hai lần trong khoảng
thời gian 12 tháng.
(e) Mục này sẽ không yêu cầu doanh nghiệp lưu
giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập cho
một giao dịch duy nhất, một lần, nếu thông tin đó
không được doanh nghiệp bán hoặc lưu giữ hoặc
để xác định lại hoặc liên kết thông tin không được
duy trì theo cách được coi là thông tin cá nhân.
MỤC 5. Mục 1798.105 của Bộ Luật Dân Sự được
tu chính như sau:
1798.105. Quyền Xóa Bỏ Thông Tin Cá Nhân của
Người Tiêu Dùng
1798.105. (a) Người tiêu dùng có quyền yêu cầu
doanh nghiệp xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào về mình
mà doanh nghiệp đã thu thập từ người tiêu dùng.
(b) Theo Mục 1798.130, doanh nghiệp thu thập
thông tin cá nhân về người tiêu dùng phải công
bố về các quyền của người tiêu dùng để yêu cầu
xóa thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
(c) (1) Theo tiểu phân mục (a) của mục này, doanh
nghiệp nhận được yêu cầu có thể xác minh của
người tiêu dùng về việc xóa thông tin cá nhân của
người tiêu dùng phải xóa thông tin cá nhân của
người tiêu dùng khỏi hồ sơ của mình, và trực tiếp
thông báo cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà
thầu nào để xóa thông tin cá nhân của người tiêu
dùng khỏi hồ sơ của họ, và thông báo cho tất cả các
bên thứ ba mà doanh nghiệp đã bán hoặc chia sẻ thông
tin cá nhân để xóa thông tin cá nhân của người tiêu
dùng trừ khi điều này được chứng minh là không
thể hoặc liên quan đến nỗ lực không tương xứng.
(2) Doanh nghiệp có thể lưu giữ hồ sơ bí mật về các
yêu cầu xóa chỉ nhằm mục đích ngăn chặn việc bán
thông tin cá nhân của người tiêu dùng đã gửi yêu cầu
xóa, để tuân thủ luật pháp hoặc cho các mục đích
khác, chỉ trong phạm vi cho phép theo tiêu đề này.
(3) Nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu sẽ hợp tác
với doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu có thể xác
minh của người tiêu dùng theo quyền quyết định của
doanh nghiệp, sẽ xóa hoặc cho phép doanh nghiệp
xóa và sẽ thông báo cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ
hoặc nhà thầu nào của họ để xóa thông tin cá nhân
về người tiêu dùng mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc
nhà thầu đã thu thập, sử dụng, xử lý hoặc lưu giữ.
Nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu phải thông báo
cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu hoặc
bên thứ ba mà đã tiếp cận thông tin cá nhân từ hoặc
thông qua nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu đó,
trừ khi thông tin được tiếp cận theo chỉ thị của doanh
nghiệp, để xóa thông tin cá nhân của người tiêu
dùng trừ khi điều này tỏ ra là không thể hoặc liên
quan đến nỗ lực bất tương xứng. Nhà cung cấp dịch
vụ hoặc nhà thầu không cần phải tuân thủ yêu cầu
xóa thông tin do người tiêu dùng gửi trực tiếp đến
nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu trong phạm vi
mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu đó đã thu
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thập, sử dụng, xử lý hoặc lưu giữ thông tin cá nhân
của người tiêu dùng với vai trò là nhà cung cấp dịch
vụ hoặc nhà thầu của doanh nghiệp.
(d) Doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà
thầu hoạt động theo hợp đồng của họ với doanh
nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ khác, hoặc nhà thầu
khác, không cần phải tuân thủ yêu cầu xóa thông
tin cá nhân từ người tiêu dùng nếu điều đó là cần
thiết ở mức hợp lý để doanh nghiệp, hoặc nhà
cung cấp dịch vụ, hoặc nhà thầu duy trì thông tin
cá nhân của người tiêu dùng nhằm:
(1) Hoàn thành giao dịch mà do đó thông tin cá
nhân đã được thu thập, thực hiện các điều khoản
của một văn bản bảo hành hoặc thông báo thu
hồi sản phẩm được tiến hành theo luật liên bang,
cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ theo yêu cầu của
người tiêu dùng, hoặc người tiêu dùng có thể dự
đoán trước ở mức hợp lý trong bối cảnh mối quan
hệ kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp với
người tiêu dùng, hoặc thực hiện hợp đồng khác
giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.
(2) Phát hiện các sự cố bảo mật, bảo vệ trước
hoạt động ác hiểm, lừa đảo, gian lận hoặc bất
hợp pháp, hoặc truy tố những kẻ chịu trách
nhiệm cho hoạt động đó. Giúp đảm bảo tính bảo
mật và nguyên vẹn trong phạm vi mà việc sử dụng
thông tin cá nhân của người tiêu dùng là cần thiết ở
mức hợp lý và tương xứng với những mục đích đó.
(3) Gỡ lỗi để xác định và sửa chữa những sai sót mà
gây suy giảm mục đích chức năng hoạt động hiện tại.
(4) Thực hiện quyền tự do ngôn luận, đảm bảo quyền
của một người tiêu dùng khác trong thực hiện quyền
tự do ngôn luận của người tiêu dùng đó hoặc thực
hiện một quyền khác được pháp luật quy định.
(5) Tuân thủ Đạo Luật Quyền Riêng Tư trên
Phương Tiện Truyền Thông Điện Tử California
(California Electronic Communications Privacy
Act) theo Chương 3.6 (bắt đầu từ Mục 1546) thuộc
Tiêu đề 12, Phần 2 của Bộ Luật Hình Sự.
(6) Tham gia nghiên cứu khoa học, lịch sử hoặc
thống kê công khai hoặc được bình duyệt vì lợi
ích công cộng đồng thời tuân thủ hoặc chấp hành
theo tất cả các quy tắc đạo đức và luật về quyền
riêng tư hiện hành khác, khi việc xóa thông tin
của doanh nghiệp có khả năng không thể thực
hiện được hoặc làm suy giảm nghiêm trọng việc
đạt được khả năng hoàn thành nghiên cứu đó, nếu
người tiêu dùng đã thỏa thuận có hiểu biết.
(7) Chỉ cho phép sử dụng nội bộ phù hợp ở mức
hợp lý với kỳ vọng của người tiêu dùng dựa trên
mối quan hệ của người tiêu dùng với doanh
nghiệp và thích hợp với bối cảnh mà người tiêu dùng
đã cung cấp thông tin.
(8) Tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý.
(9) Sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng,
trong nội bộ, theo cách hợp pháp thích hợp với bối
cảnh mà người tiêu dùng đã cung cấp thông tin.
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MỤC 6. Mục 1798.106 được bổ sung vào Bộ
Luật Dân Sự, như sau:
1798.106. Quyền Chỉnh Sửa Thông Tin Cá Nhân
Không Chính Xác của Người Tiêu Dùng
(a) Người tiêu dùng có quyền yêu cầu một doanh
nghiệp lưu trữ thông tin cá nhân không chính xác về
họ chỉnh sửa thông tin cá nhân không chính xác đó,
có tính đến tính chất của thông tin cá nhân và mục
đích của việc xử lý thông tin cá nhân đó.
(b) Doanh nghiệp thu thập thông tin cá nhân về
người tiêu dùng phải công bố các quyền của người
tiêu dùng trong việc yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá
nhân không chính xác, theo Mục 1798.130.
(c) Doanh nghiệp nhận được yêu cầu có thể xác minh
của người tiêu dùng trong việc chỉnh sửa thông tin cá
nhân không chính xác phải sử dụng các nỗ lực hợp lý
về mặt thương mại để chỉnh sửa thông tin cá nhân
không chính xác đó theo chỉ thị của người tiêu dùng,
theo Mục 1798.130 và các quy chế được thông qua theo
đoạn (8) thuộc tiểu phân mục (a) tại Mục 1798.185.
MỤC 7. Mục 1798.110 của Bộ Luật Dân Sự được
tu chính như sau:
1798.110. Quyền Được Biết Các Loại Thông Tin Cá
Nhân Sẽ Được Thu Thập của Người Tiêu Dùng Quyền
Tiếp Cận Thông Tin Cá Nhân
1798.110. (a) Người tiêu dùng có quyền yêu cầu
doanh nghiệp thu thập thông tin cá nhân về
người tiêu dùng đó tiết lộ với người tiêu dùng đó
các loại thông tin sau:
(1) Các loại thông tin cá nhân mà doanh nghiệp
đã thu thập về người tiêu dùng đó.
(2) Các loại nguồn mà từ đó thông tin cá nhân
được thu thập.
(3) Mục đích kinh doanh hoặc thương mại đối với việc
thu thập, hoặc bán, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân.
(4) Các loại bên thứ ba được doanh nghiệp chia
sẻ tiết lộ thông tin cá nhân.
(5) Các phần thông tin cá nhân cụ thể mà doanh
nghiệp đã thu thập về người tiêu dùng đó.
(b) Doanh nghiệp thu thập thông tin cá nhân về
người tiêu dùng phải công bố với người tiêu dùng
đó, theo tiểu đoạn (B) của đoạn (3) thuộc tiểu phân
mục (a) tại Mục 1798.130, những thông tin được quy
định tại tiểu phân mục (a) sau khi nhận được yêu
cầu có thể xác minh của người tiêu dùng từ người
tiêu dùng đó, với điều kiện là doanh nghiệp được coi là
tuân thủ các đoạn từ (1) đến hết (4), tiểu phân mục (a)
trong phạm vi mà các loại thông tin và mục đích kinh
doanh hay thương mại khi thu thập, bán hoặc chia sẻ
thông tin cá nhân mà doanh nghiệp phải công bố với
người tiêu dùng theo các đoạn từ (1) đến hết (4), tiểu
phân mục (a) giống như thông tin họ đã công bố theo
các đoạn từ (1) đến hết (4), tiểu phân mục (c).
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(c) Doanh nghiệp thu thập thông tin cá nhân về
người tiêu dùng phải công bố những thông tin
sau, theo tiểu đoạn (B) thuộc đoạn (5) của tiểu
phân mục (a) tại Mục 1798.130:
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(1) Các loại thông tin cá nhân mà doanh nghiệp
đã thu thập về người tiêu dùng.

kinh doanh, sẽ phải công bố, theo tiểu đoạn (C) thuộc
đoạn (5) của tiểu phân mục (a) tại Mục 1798.130:

(2) Các loại nguồn mà từ đó thông tin cá nhân
được thu thập.

(1) Loại hoặc các loại thông tin cá nhân của người
tiêu dùng mà doanh nghiệp đã bán hoặc chia sẻ,
hoặc nếu doanh nghiệp chưa bán hoặc chưa chia
sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng, doanh
nghiệp phải công bố dữ kiện đó.

(3) Mục đích kinh doanh hoặc thương mại khi thu
thập, hoặc bán, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân.
(4) Các loại bên thứ ba được doanh nghiệp chia
sẻ tiết lộ thông tin cá nhân.
(5) Người tiêu dùng có quyền yêu cầu các phần
thông tin cá nhân cụ thể mà doanh nghiệp đã thu
thập về người tiêu dùng đó.
(d) Mục này không quy định doanh nghiệp phải
làm những điều sau:
(1) Lưu giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào về người
tiêu dùng được thu thập cho giao dịch một lần
đơn lẻ nếu, trong quá trình kinh doanh thông
thường, thông tin về người tiêu dùng đó không
được lưu giữ.
(2) Xác định lại hoặc, bằng cách khác, liên kết dữ
liệu mà, trong quá trình kinh doanh thông
thường, không được lưu giữ theo cách được coi
là thông tin cá nhân.
MỤC 8. Mục 1798.115 của Bộ Luật Dân Sự được
tu chính như sau:
1798.115. Quyền Được Biết Các Loại Thông Tin Cá
Nhân Sẽ Được Bán Hoặc Chia Sẻ và Ai Là Người Mua/
Được Chia Sẻ của Người Tiêu Dùng
1798.115. (a) Người tiêu dùng có quyền yêu cầu
doanh nghiệp mà bán hoặc chia sẻ thông tin cá
nhân của người tiêu dùng đó, hoặc doanh nghiệp
mà tiết lộ thông tin cá nhân vì một mục đích kinh
doanh, công bố với người tiêu dùng đó:
(1) Các loại thông tin cá nhân mà doanh nghiệp
đã thu thập về người tiêu dùng đó.
(2) Các loại thông tin cá nhân mà doanh nghiệp
đã bán hoặc chia sẻ về người tiêu dùng đó và các
loại bên thứ ba được doanh nghiệp bán hoặc chia
sẻ thông tin cá nhân, theo loại hoặc các loại thông
tin cá nhân cho từng loại bên thứ ba được bán
hoặc chia sẻ thông tin cá nhân.
(3) Các loại thông tin cá nhân mà doanh nghiệp
đã tiết lộ về người tiêu dùng đó vì một mục đích
kinh doanh và các loại đối tượng được tiết lộ thông
tin cá nhân vì một mục đích kinh doanh.
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(b) Doanh nghiệp mà bán hoặc chia sẻ thông tin
cá nhân về một người tiêu dùng, hoặc tiết lộ
thông tin cá nhân của một người tiêu dùng vì
một mục đích kinh doanh, sẽ phải công bố, theo
đoạn (4) thuộc tiểu phân mục (a) của Mục
1798.130, thông tin được quy định tại tiểu phân
mục (a) cho người tiêu dùng đó sau khi nhận
được yêu cầu có thể xác minh của người tiêu
dùng từ người tiêu dùng đó.
(c) Doanh nghiệp mà bán hoặc chia sẻ thông tin cá
nhân về một người tiêu dùng, hoặc tiết lộ thông tin
cá nhân của một người tiêu dùng vì một mục đích
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(2) Loại hoặc các loại thông tin cá nhân của người tiêu
dùng mà doanh nghiệp đã tiết lộ vì một mục đích kinh
doanh, hoặc nếu doanh nghiệp chưa tiết lộ thông tin
cá nhân của người tiêu dùng vì một mục đích kinh
doanh, doanh nghiệp phải công bố dữ kiện đó.
(d) Bên thứ ba không được bán hoặc chia sẻ
thông tin cá nhân về một người tiêu dùng mà đã
được bán hoặc chia sẻ với bên thứ ba bởi một
doanh nghiệp trừ khi người tiêu dùng đó đã nhận
được thông báo rõ ràng và được trao cơ hội thực
hiện quyền từ chối theo Mục 1798.120.
MỤC 9. Mục 1798.120 của Bộ Luật Dân Sự được
tu chính như sau:
1798.120. Quyền Từ Chối Bán Hoặc Chia Sẻ Thông
Tin Cá Nhân của Người Tiêu Dùng
1798.120. (a) Người tiêu dùng có quyền, ở bất
cứ thời điểm nào, yêu cầu doanh nghiệp mà bán
hoặc chia sẻ thông tin cá nhân về người tiêu dùng
đó với bên thứ ba không được bán hoặc chia sẻ
thông tin cá nhân về người tiêu dùng đó. Quyền
này có thể gọi là quyền từ chối bán hoặc chia sẻ.
(b) Doanh nghiệp mà bán thông tin cá nhân của
người tiêu dùng cho, hoặc chia sẻ với bên thứ ba
phải đưa ra thông báo đến người tiêu dùng, theo
tiểu phân mục (a) của Mục 1798.135, rằng thông
tin này có thể được bán hoặc chia sẻ và rằng
người tiêu dùng có "quyền từ chối" bán hoặc chia
sẻ thông tin cá nhân của họ.
(c) Bất kể quy định tại tiểu phân mục (a), một
doanh nghiệp không được bán hoặc chia sẻ thông
tin cá nhân của người tiêu dùng nếu doanh nghiệp
đó có hiểu biết thực tế rằng người tiêu dùng đó
dưới 16 tuổi, trừ khi người tiêu dùng đó, trong
trường hợp người tiêu dùng từ 13 tuổi đến dưới 16
tuổi, hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ của người
tiêu dùng đó, trong trường hợp người tiêu dùng
dưới 13 tuổi, đã khẳng định cho phép bán hoặc chia
sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng đó. Doanh
nghiệp cố tình bỏ qua tuổi tác của người tiêu dùng
sẽ được coi là có hiểu biết thực tế về tuổi của người
tiêu dùng. Quyền này có thể gọi là "quyền đồng ý."
(d) Doanh nghiệp mà đã nhận được yêu cầu
không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của
người tiêu dùng từ người tiêu dùng hoặc, trong
trường hợp thông tin cá nhân của người tiêu dùng
vị thành niên, chưa nhận được sự đồng ý bán hoặc
chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng vị
thành niên đó, sẽ bị nghiêm cấm, theo đoạn (4)
thuộc tiểu phân mục (a) (c) của Mục 1798.135, bán
hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
sau khi đã nhận được yêu cầu của người tiêu
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dùng, trừ khi sau đó người tiêu dùng đưa ra ủy
quyền rõ ràng đồng ý cho doanh nghiệp bán hoặc
chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng đó.
MỤC 10. Mục 1798.121 được bổ sung vào Bộ
Luật Dân Sự, như sau:
1798.121. Quyền Hạn Chế Sử Dụng và Tiết Lộ Thông
Tin Cá Nhân Nhạy Cảm của Người Tiêu Dùng
1798.121. (a) Người tiêu dùng có quyền, ở bất cứ
thời điểm nào, yêu cầu doanh nghiệp mà thu thập
thông tin cá nhân nhạy cảm về người tiêu dùng đó
phải hạn chế sử dụng thông tin cá nhân nhạy cảm của
họ ở mức độ cần thiết để thực hiện các dịch vụ hoặc
cung cấp hàng hóa được kỳ vọng ở mức hợp lý của
một người tiêu dùng trung bình mà yêu cầu hàng hóa
hoặc dịch vụ đó, để thực hiện các dịch vụ được quy
định tại các đoạn (2), (4), (5) và (8) thuộc tiểu phân
mục (e) của Mục 1798.140 và được phép theo các quy
chế được thông qua theo tiểu đoạn (C) thuộc đoạn (19)
của tiểu phân mục (a) tại Mục 1798.185. Doanh nghiệp
sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm của
một người tiêu dùng cho các mục đích khác ngoài
mục đích được quy định tại tiểu phân mục này phải
thông báo cho người tiêu dùng, theo tiểu phân mục
(a) thuộc Mục 1798.135, rằng thông tin này có thể
được sử dụng hoặc tiết lộ cho nhà cung cấp dịch vụ
hoặc nhà thầu, cho các mục đích bổ sung, được chỉ
định và người tiêu dùng có quyền hạn chế việc sử
dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm của họ.
(b) Nghiêm cấm doanh nghiệp đã nhận được chỉ thị
của người tiêu dùng không sử dụng hoặc tiết lộ thông
tin cá nhân nhạy cảm của người tiêu dùng, ngoại trừ
được quy định ở tiểu phân mục (a), theo đoạn (4) của
tiểu phân mục (c) ở Mục 1798.135, sử dụng hoặc tiết lộ
thông tin cá nhân nhạy cảm vì bất kỳ mục đích nào
sau khi đã nhận được chỉ thị của người tiêu dùng
ngoại trừ sau đó người tiêu dùng đồng ý cho doanh
nghiệp sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy
cảm của người tiêu dùng cho mục đích khác.
(c) Nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu hỗ trợ doanh
nghiệp thực hiện các mục đích được quy định ở tiểu
phân mục (a) không được sử dụng thông tin cá nhân
nhạy cảm sau khi đã nhận được chỉ thị của doanh
nghiệp và trong chừng mực nhà cung cấp hoặc nhà
thầu biết thực tế rằng đó là thông tin nhạy cảm cá nhân
để sử dụng cho bất kỳ mục đích nào. Nhà cung cấp dịch
vụ hoặc nhà thầu chỉ cần giới hạn sử dụng thông tin cá
nhân nhạy cảm nhận được theo văn bản hợp đồng với
doanh nghiệp phù hợp với chỉ thị của doanh nghiệp và
chỉ liên quan tới mối quan hệ với doanh nghiệp đó.
(d) Thông tin nhạy cảm cá nhân được thu thập hoặc
được xử lý không nhằm mục đích suy đoán đặc điểm
của người tiêu dùng không thuộc phạm vi áp dụng
của mục này như được quy định thêm ở những điều
khoản đã được thông qua theo tiểu đoạn (C) của
đoạn (19) ở tiểu phân mục (a) của Mục 1798.185 và
sẽ được coi là thông tin cá nhân dùng cho các mục
đích thuộc phạm vi áp dụng ở các mục khác của đạo
luật này bào gồm Mục 1798.100.
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MỤC 11. Mục 1798.125 của Bộ Luật Dân Sự
được tu chính có nội dung như sau:
1798.125. Quyền Không Bị Trả Thù của Người Tiêu
Dùng Sau Khi Từ Chối hoặc Thực Hiện Các Quyền Khác
1798.125. (a) (1) Doanh nghiệp không được
phân biệt đối xử với người tiêu dùng do người
tiêu dùng đã thực hiện bất kỳ quyền nào của họ
theo tiêu đề này, bao gồm nhưng không giới hạn
đối với việc:
(A) Từ chối cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho
người tiêu dùng.
(B) Tính giá hoặc mức phí khác cho hàng hóa
hoặc dịch vụ qua việc áp dụng chiết khấu hoặc
các quyền lợi khác hay áp dụng mức phạt.
(C) Cung cấp hạng hoặc chất lượng hàng hóa hay
dịch vụ khác cho người tiêu dùng.
(D) Đề xuất người tiêu dùng sẽ nhận được giá hoặc
mức phí khác đối với hàng hóa hoặc dịch vụ hay
hạng hoặc chất lượng hàng hóa hay dịch vụ khác.
(E) Trả thù nhân viên, ứng viên xin việc hoặc nhà
thầu độc lập, như được quy định ở tiểu đoạn (A) của
đoạn (2) ở tiểu phân mục (m) của Mục 1798.145 vì đã
thực hiện các quyền của họ theo tiêu đề này.
(2) Theo tiểu phân mục (b), không có điều nào ở tiểu
phân mục này cấm doanh nghiệp tính giá hoặc
mức phí khác hoặc cung cấp hạng hoặc chất lượng
hàng hóa hay dịch vụ khác cho người tiêu dùng nếu
sự chênh lệch đó là hợp lý dựa trên giá trị của dữ
liệu người tiêu dùng cung cấp cho doanh nghiệp.
(3) Tiểu phân mục này không cấm doanh nghiệp
cung cấp các sản phẩm bản quyền, phần thưởng,
sản phẩm trả phí, chiết khấu hoặc các chương trình
thẻ câu lạc bộ theo quy định ở tiêu đề này.
(b) (1) Doanh nghiệp có thể có nhiều ưu đãi tài
chính bao gồm việc trả tiền cho người tiêu dùng
để thu thập thông tin cá nhân, bán hoặc chia sẻ
thông tin cá nhân hoặc xóa bản lưu giữ thông tin
cá nhân. Doanh nghiệp cũng có thể đề nghị giá,
mức phí, hạng hoặc chất lượng hàng hóa hay
dịch vụ khác nếu giá hoặc sự chênh lệch đó hoàn
toàn hợp lý dựa trên giá trị của dữ liệu người tiêu
dùng cung cấp cho doanh nghiệp.
(2) Doanh nghiệp có bất kỳ ưu đãi tài chính nào
theo tiểu phân mục này, phải thông báo với
người tiêu dùng về các ưu đãi tài chính đó theo
Mục 1798.130.
(3) Doanh nghiệp có thể đưa người tiêu dùng vào
chương trình ưu đãi tài chính chỉ khi người tiêu
dùng đồng ý tham gia từ trước với doanh nghiệp
theo Mục 1798.130 có trình bày rõ ràng các điều
khoản quan trọng của chương trình ưu đãi tài
chính và người tiêu dùng có thể rút khỏi chương
trình bất kỳ lúc nào. Nếu người tiêu dùng từ chối
tham gia, khi đó doanh nghiệp phải đợi ít nhất 12
tháng trước khi xin người tiêu dùng đồng ý tiếp theo
hoặc theo như quy định trong những điều khoản đã
được thông qua theo Mục 1798.185.
Nội Dung Các Dự Luật
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(4) Doanh nghiệp không được sử dụng các quy
định ưu đãi tài chính có tính chất không công
bằng, không hợp lý, ép buộc hoặc thái quá.
MỤC 12. Mục 1798.130 của Bộ Luật Dân Sự
được tu chính có nội dung như sau:
1798.130. Các Quy Định về Thông Báo, Công Bố, Chỉnh
Sửa và Xóa
1798.130 (a) Theo Mục 1798.100, 1798.105,
1798.106, 1798.110, 1798.115 và 1798.125, doanh
nghiệp phải tạo ra hình thức giúp người tiêu
dùng dễ dàng tiếp cận được:
(1) (A) Cung cấp cho người tiêu dùng từ hai
phương thức được chỉ định trở lên để gửi yêu cầu
nhận thông tin cần được tiết lộ theo Mục
1798.110 và 1798.115 hoặc yêu cầu xóa hoặc chỉnh
sửa thông tin lần lượt theo Mục 1798.105 và
1798.106 bao gồm ít nhất cũng phải là một số
điện thoại miễn cước. Doanh nghiệp chỉ hoạt
động trực tuyến và có mối quan hệ trực tiếp với
người tiêu dùng là đối tượng để doanh nghiệp
thu thập thông tin cá nhân chỉ cần cung cấp địa
chỉ email để người tiêu dùng gửi yêu cầu nhận
thông tin cần được tiết lộ theo Mục 1798.110 và
1798.115 hoặc để yêu cầu xóa hay chỉnh sửa thông
tin lần lượt theo Mục 1798.105 và 1798.106.
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(B) Nếu doanh nghiệp có trang mạng internet,
cung cấp địa chỉ trang mạng Internet cho người
tiêu dùng để họ gửi yêu cầu nhận thông tin cần
được tiết lộ theo Mục 1798.110 và 1798.115 , hoặc
yêu cầu xóa hay chỉnh sửa thông tin lần lượt theo
Mục 1798.105 và 1798.106.
(2) (A) Tiết lộ và cung cấp miễn phí thông tin cần
thiết cho người tiêu dùng, chỉnh sửa thông tin cá
nhân không chính xác hoặc xóa thông tin cá nhân của
người tiêu dùng theo yêu cầu của người tiêu dùng trong
vòng 45 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu có thể
xác minh của người tiêu dùng. Doanh nghiệp phải
nhanh chóng thực hiện các bước để xác định đó có
phải là yêu cầu có thể xác minh của người tiêu dùng
không, nhưng việc này không được làm tăng thêm
khoảng thời gian doanh nghiệp có trách nhiệm tiết
lộ và cung cấp thông tin, chỉnh sửa thông tin cá nhân
không chính xác hoặc xóa thông tin cá nhân trong
vòng 45 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của
người tiêu dùng. Khoảng thời gian để cung cấp
thông tin cần thiết, chỉnh sửa thông tin cá nhân không
chính xác hoặc để xóa thông tin cá nhân có thể được
gia hạn một lần thêm 45 ngày nữa khi có lý do cần
thiết hợp lý miễn là người tiêu dùng được gửi thông
báo về việc gia hạn này trong khoảng thời gian 45
ngày đầu tiên. Tiết lộ thông tin cần thiết phải diễn ra
trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi doanh
nghiệp nhận được yêu cầu có thể xác minh của
người tiêu dùng và phải có văn bản cho việc tiết lộ
này cũng như cung cấp thông tin tiết lộ qua tài
khoản của người tiêu dùng ở doanh nghiệp nếu
người tiêu dùng vẫn duy trì tài khoản ở doanh
nghiệp hoặc qua thư tín hay phương thức điện tử
theo tùy chọn của người tiêu dùng nếu người tiêu
dùng không duy trì tài khoản ở doanh nghiệp, ở
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định dạng dễ sử dụng cho phép người tiêu dùng
truyền thông tin này từ một tổ chức tới một tổ chức
khác mà không gặp trở ngại nào. Doanh nghiệp có
thể yêu cầu xác thực người tiêu dùng có lý do hợp lý
xét về tính chất của thông tin cá nhân được yêu cầu
nhưng không được yêu cầu người tiêu dùng tạo tài
khoản ở doanh nghiệp để tạo yêu cầu có thể xác
minh của người tiêu dùng miễn là Nếu nếu người
tiêu dùng, vẫn duy trì có tài khoản ở doanh nghiệp,
doanh nghiệp có thể yêu cầu người tiêu dùng gửi
yêu cầu qua tài khoản đó. sử dụng tài khoản đó để gửi
yêu cầu có thể xác minh của người tiêu dùng.
(B) Tiết lộ thông tin cần thiết phải diễn ra trong khoảng
thời gian 12 tháng trước khi doanh nghiệp nhận được
yêu cầu có thể xác minh của người tiêu dùng miễn là
khi điều khoản theo đoạn (9) của tiểu phân mục (a) ở
Mục 1798.185 được thông qua, người tiêu dùng có thể
yêu cầu doanh nghiệp tiết lộ thông tin yêu cầu quá thời
gian 12 tháng và doanh nghiệp cần phải cung cấp
thông tin đó trừ khi việc đó được chứng minh là không
thể hoặc cần phải có nỗ lực không tương xứng. Quyền
yêu cầu thông tin cần thiết của người tiêu dùng quá 12
tháng và trách nhiệm cung cấp thông tin đó của người
tiêu dùng sẽ chỉ áp dụng cho thông tin cá nhân được
thu thập vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Không có điều gì trong tiểu đoạn này quy định doanh
nghiệp phải giữ thông tin cá nhân bất kể trong bao lâu.
(3) (A) Doanh nghiệp nhận được yêu cầu có thể xác
minh của người tiêu dùng theo Mục 1798.110 hoặc
1798.115 phải tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào đã
thu thập được về người tiêu dùng, theo cách trực tiếp
hoặc gián tiếp cho người tiêu dùng, bao gồm thông
qua hoặc qua nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu.
Nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu không cần phải
tuân thủ yêu cầu có thể xác minh của người tiêu dùng
nhận trực tiếp từ người tiêu dùng hoặc đại diện ủy
quyền của người tiêu dùng theo Mục 1798.110 hoặc
1798.115, trong chừng mực nhà cung cấp dịch vụ
hoặc nhà thầu đó đã thu thập thông tin cá nhân về
người tiêu dùng với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ
hoặc nhà thầu. Nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu
phải hỗ trợ doanh nghiệp có ký kết hợp đồng với mình
về việc doanh nghiệp phản hồi lại yêu cầu có thể xác
minh của người tiêu dùng bao gồm nhưng không giới
hạn đối với việc cung cấp cho doanh nghiệp thông tin
cá nhân của người tiêu dùng mà nhà cung cấp dịch vụ
hoặc nhà thầu đang nắm giữ là thông tin có được khi
cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp và đối với việc
chỉnh sửa thông tin không chính xác hoặc giúp doanh
nghiệp thực hiện việc đó. Nhà cung cấp dịch vụ hoặc
nhà thầu thu thập thông tin cá nhân theo văn bản
hợp đồng ký với doanh nghiệp cần phải hỗ trợ doanh
nghiệp thông qua các biện pháp kỹ thuật và tổ chức
thích hợp để đáp ứng các yêu cầu của tiểu phân mục
từ (d) tới (f) bao gồm tiểu phân mục của Mục 1798.100
có cân nhắc tới tính chất của việc xử lý.
(B) Dành cho các mục đích ở tiểu phân mục (b)
của Mục 1798.110:
(A) (i) Để định danh người tiêu dùng, liên kết
thông tin do người tiêu dùng cung cấp ở yêu cầu
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có thể xác minh của người tiêu dùng với bất kỳ
thông tin cá nhân nào về người tiêu dùng đã
được doanh nghiệp thu thập trước đó.
(B) (ii) Xác định theo danh mục hay các danh mục
thông tin cá nhân về người tiêu dùng thu thập
được trong 12 tháng trước trong thời gian hiện hành
bằng cách tham khảo danh mục hay các danh mục
được liệt kê ở tiểu phân mục (c) gần như mô tả tỉ
mỉ thông tin cá nhân thu thập được; các danh mục
nguồn thu thập thông tin cá nhân; mục đích thu thập
để kinh doanh, bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân; và
các danh mục nói về bên thứ ba được doanh nghiệp
tiết lộ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
(iii) Cung cấp chi tiết thông tin cá nhân cụ thể thu
thập được của người tiêu dùng theo định dạng dễ hiểu
cho người tiêu dùng có mức độ hiểu biết vừa phải và
trong chừng mực ở định dạng có thể đọc được trên
máy, thường sử dụng, có cấu trúc và khả thi về mặt kỹ
thuật để cũng có thể truyền tới một tổ chức khác khi
người tiêu dùng yêu cầu mà không gặp trở ngại nào.
“Chi tiết thông tin cá nhân cụ thể” không bao gồm dữ
liệu được tạo ra để giúp đảm bảo tính bảo mật và
nguyên vẹn hoặc như được quy định theo điều khoản.
Thông tin cá nhân không được coi là bị doanh nghiệp
tiết lộ khi người tiêu dùng chỉ thị cho doanh nghiệp
truyền thông tin cá nhân của người tiêu dùng đó từ
một doanh nghiệp tới một doanh nghiệp khác trong
trường hợp chuyển đổi các dịch vụ sử dụng.
(4) Dành cho các mục đích ở tiểu phân mục (b)
của Mục 1798.115:
(A) Để định danh người tiêu dùng và liên kết
thông tin do người tiêu dùng cung cấp ở yêu cầu
có thể xác minh của người tiêu dùng với bất kỳ
thông tin cá nhân nào về người tiêu dùng đã
được doanh nghiệp thu thập trước đó.
(B) Xác định theo danh mục hoặc các danh mục
thông tin cá nhân của người tiêu dùng mà doanh
nghiệp đó đã bán hoặc chia sẻ trong 12 tháng
trước trong thời gian hiện hành bằng cách tham
khảo danh mục được liệt kê ở tiểu phân mục (c)
gần như mô tả tỉ mỉ thông tin cá nhân và cung
cấp các danh mục nói về bên thứ ba được bán
hoặc chia sẻ thông tin cá nhân trong 12 tháng
trước trong thời gian hiện hành bằng cách tham
khảo danh mục được liệt kê ở tiểu phân mục (c)
gần như mô tả tỉ mỉ thông tin cá nhân được bán
hoặc chia sẻ đó. Doanh nghiệp phải tiết lộ thông
tin có trong danh sách khác với danh sách được
tạo ra dành cho các mục đích ở tiểu đoạn (C).
(C) Xác định theo danh mục hoặc các danh mục
thông tin cá nhân của người tiêu dùng mà doanh
nghiệp đó đã tiết lộ cho mục đích kinh doanh trong
12 tháng trước trong thời gian hiện hành bằng cách
tham khảo danh mục hoặc các danh mục được liệt
kê ở tiểu phân mục (c) gần như mô tả tỉ mỉ thông
tin cá nhân và cung cấp các danh mục nói về bên
thứ ba người được tiết lộ thông tin cá nhân của
người tiêu dùng vì mục đích kinh doanh trong 12
tháng trước trong thời gian hiện hành bằng cách
tham khảo danh mục hoặc các danh mục được liệt
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kê ở tiểu phân mục (c) gần như mô tả tỉ mỉ thông
tin cá nhân được tiết lộ đó. Doanh nghiệp phải tiết
lộ thông tin có trong danh sách khác với danh sách
được tạo ra dành cho các mục đích ở tiểu đoạn (B).
(5) Tiết lộ thông tin sau trong chính sách hoặc các
chính sách quyền riêng tư trực tuyến của doanh
nghiệp nếu doanh nghiệp có chính sách hoặc các
chính sách quyền riêng tư trực tuyến và trong bất
kỳ phần mô tả quyền được bảo vệ riêng tư nào của
người tiêu dùng dành riêng cho California hoặc
nếu doanh nghiệp không có những chính sách như
vậy, trên trang mạng Internet của doanh nghiệp,
và cập nhật thông tin đó ít nhất 12 tháng một lần:
(A) Mô tả các quyền của người tiêu dùng theo
Mục 1798.100, 1798.105, 1798.106, 1798.110,
1798.115, và 1798.125 và một hai hoặc nhiều hơn
các phương thức được chỉ định để gửi yêu cầu,
ngoại trừ như được cung cấp ở tiểu đoạn (A) của
đoạn (1) của tiểu phân mục (a).
(B) Dành cho các mục đích ở tiểu phân mục (c)
của Mục 1798.110,:
(i) a Danh sách các danh mục thông tin cá nhân về
người tiêu dùng mà doanh nghiệp thu thập trong
12 tháng trước có tham chiếu đến danh mục hoặc
các danh mục được liệt kê ở tiểu phân mục (c) gần
như mô tả tỉ mỉ thông tin cá nhân thu thập được.
(ii) Các danh mục nguồn thu thập thông tin cá nhân
của người tiêu dùng.
(iii) Mục đích kinh doanh hoặc thương mại đối với
việc thu thập, bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của
người tiêu dùng.
(iv) Các danh mục nói về bên thứ ba được doanh
nghiệp tiết lộ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
(C) Dành cho các mục đích ở tiểu đoạn (1) và (2)
của tiểu phân mục (c) ở Mục 1798.115, hai danh
sách riêng biệt:
(i) Danh sách các danh mục thông tin cá nhân mà
doanh nghiệp đã bán hoặc chia sẻ về người tiêu
dùng trong 12 tháng trước có tham chiếu đến
danh mục hoặc các danh mục ở tiểu phân mục (c)
gần như mô tả tỉ mỉ thông tin cá nhân được bán
hoặc chia sẻ, hoặc nếu doanh nghiệp không bán
hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu
dùng trong 12 tháng trước, doanh nghiệp đó
phải đặc biệt nêu ra việc này trong chính sách
quyền riêng tư của doanh nghiệp.
(ii) Một danh sách gồm các danh mục thông tin cá
nhân về người tiêu dùng mà doanh nghiệp đã tiết
lộ nhằm mục đích kinh doanh trong 12 tháng
trước có tham chiếu đến danh mục được liệt kê ở
tiểu phân mục (c) gần như mô tả mô tả tỉ mỉ thông
tin cá nhân được tiết lộ đó, hoặc nếu doanh nghiệp
không tiết lộ   thông tin cá nhân của người tiêu
dùng nhằm mục đích kinh doanh trong 12 tháng
trước, doanh nghiệp phải công bố việc đó.
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(6) Đảm bảo tất cả các cá nhân chịu trách nhiệm
xử lý các thắc mắc của người tiêu dùng về quy
định quyền riêng tư của doanh nghiệp hoặc việc
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tuân thủ tiêu đề này của doanh nghiệp đều biết
tất cả các yêu cầu trong Mục 1798.100, 1798.105,
1798.106, 1798.110, 1798.115, 1798.125 và mục
này cũng như cách hướng dẫn người tiêu dùng
thực hiện các quyền của họ theo những mục này.
(7) Chỉ sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào thu
thập được từ người tiêu dùng liên quan tới việc
xác thực của doanh nghiệp đối với yêu cầu của
người tiêu dùng nhằm mục đích để xác thực và
không được tiết lộ thêm thông tin cá nhân, lưu giữ
thông tin cá nhân quá khoảng thời gian cần thiết để
xác thực, hoặc không sử dụng thông tin cho những
mục đích không liên quan.
(b) Doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải cung
cấp thông tin như quy định ở Mục 1798.110 và
1798.115 cho cùng một người tiêu dùng nhiều
hơn hai lần trong thời gian 12 tháng.
(c) Các danh mục thông tin cá nhân cần được tiết
lộ theo Mục 1798.100, 1798.110 và 1798.115 phải
tuân theo định nghĩa các định nghĩa về thông tin
cá nhân và thông tin cá nhân nhạy cảm ở Mục
1798.140 bằng cách mô tả các danh mục thông tin
cá nhân sử dụng những thuật ngữ cụ thể được đặt ra
ở tiểu đoạn (A) đến (K) bao gồm ở đoạn (1) của tiểu
phân mục (v) ở Mục 1798.140 và bằng cách mô tả
thông tin cá nhân nhạy cảm sử dụng những thuật
ngữ cụ thể được đặt ra ở đoạn (1) đến (9) bao gồm ở
tiểu phân mục (ae) của Mục 1798.140.
MỤC 13. Mục 1798.135 của Bộ Luật Dân Sự
được tu chính có nội dung như sau:
1798.135. Phương Pháp Hạn Chế Bán, Chia Sẻ, Sử
Dụng Thông Tin Cá Nhân và Sử Dụng Thông Tin Cá
Nhân Nhạy Cảm
1798.135 (a) Doanh nghiệp cần tuân theo Mục
1798.120 bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của
người tiêu dùng hoặc sử dụng hay tiết lộ thông tin cá
nhân nhạy cảm của người tiêu dùng cho các mục
đích khác ngoài mục đích được quy định ở tiểu phân
mục (a) của Mục 1798.121 phải tạo ra dạng thức
mà người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận được:
(1) Cung cấp đường dẫn rõ ràng và nổi bật trên
trang chủ các trang chủ internet Internet, có tiêu đề
“Do Not Sell or Share My Personal Information"
(Không Được Bán hoặc Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân
của Tôi) cho trang Mạng Internet trang mạng
Internet để người tiêu dùng hoặc người được người
tiêu dùng ủy quyền chọn không cho bán hoặc chia
sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
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(2) Cung cấp đường dẫn rõ ràng và nổi bật trên
trang chủ internet của doanh nghiệp, có tiêu đề
“Limit the Use of My Sensitive Personal Information"
(Hạn Chế Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm của
Tôi) để cho phép người tiêu dùng hoặc người được
người tiêu dùng ủy quyền hạn chế sử dụng hoặc tiết
lộ thông tin cá nhân nhạy cảm của người tiêu dùng
cho những mục đích sử dụng được quy định ở tiểu
phân mục (a) của Mục 1798.121.
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(3) Doanh nghiệp tự quyết định sử dụng một đường
dẫn có tên rõ ràng trên trang chủ internet của doanh
nghiệp thay cho việc tuân theo đoạn (1) và (2) nếu
đường dẫn đó dễ dàng giúp người tiêu dùng chọn
không cho bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của
người tiêu dùng và giới hạn sử dụng hoặc tiết lộ
thông tin cá nhân nhạy cảm của người tiêu dùng.
(4) Trong trường hợp doanh nghiệp phản hồi với yêu
cầu không cho phép nhận được theo đoạn (1), (2)
hoặc (3) bằng cách thông báo cho người tiêu dùng
phí sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào, đưa
ra các điều khoản của bất kỳ ưu đãi tài chính nào
được cung cấp theo tiểu phân mục (b) của Mục
1798.125 để được lưu giữ, sử dụng, bán hoặc chia sẻ
thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
(b) (1) Doanh nghiệp không cần phải tuân theo tiểu
phân mục (a) nếu doanh nghiệp cho phép người tiêu
dùng chọn không cho bán hoặc chia sẻ thông tin cá
nhân và giới hạn sử dụng thông tin cá nhân của họ
thông qua tín hiệu lựa chọn được gửi cho doanh nghiệp
kèm với chấp thuận của người tiêu dùng qua nền tảng,
công nghệ hoặc cơ chế dựa trên các thông số kỹ thuật
quy định ở những quy chế đã được thông qua theo
đoạn (20) của tiểu phân mục (a) của Mục 1798.185, nêu
rõ ý định không cho phép doanh nghiệp bán hoặc chia
sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng hoặc chọn
hạn chế sử dụng hoặc hạn chế tiết lộ thông tin cá nhân
nhạy cảm của người tiêu dùng hoặc cả hai.
(2) Doanh nghiệp cho phép người tiêu dùng chọn
không cho doanh nghiệp bán hoặc chia sẻ thông tin
cá nhân của họ cũng như chọn giới hạn sử dụng
thông tin cá nhân nhạy cảm của họ theo đoạn (1) có
thể cung cấp đường dẫn tới trang mạng cho phép
người tiêu dùng chấp thuận cho doanh nghiệp bỏ
qua tín hiệu lựa chọn không cho doanh nghiệp bán
hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
hoặc không cho sử dụng thông tin cá nhân nhạy cảm
của người tiêu dùng cho các mục đích khác miễn là:
(A) Trang mạng được chấp thuận cũng cho phép
người tiêu dùng hoặc người được người tiêu dùng ủy
quyền rút lại chấp thuận dễ dàng như tuyên bố
khẳng định được đưa ra.
(B) Đường dẫn tới trang mạng không làm ảnh hưởng
tới việc truy cập của người tiêu dùng vào trang mạng
mà người tiêu dùng có ý định truy cập và có giao
diện, cảm nhận và kích thước tương tự so với các
đường dẫn khác trên cùng trang mạng đó.
(C) Trang mạng được chấp thuận tuân theo các
thông số kỹ thuật được đặt ra ở những quy chế đã
được thông qua theo đoạn (20) của tiểu phân mục (a)
ở Mục 1798.185.
(3) Doanh nghiệp tuân theo tiểu phân mục (a) không
cần tuân theo tiểu phân mục (b). Để rõ ràng, doanh
nghiệp có thể bỏ phiếu để xem nên tuân theo tiểu
phân mục (a) hay tiểu phân mục (b).
(c) Doanh nghiệp thuộc phạm vi áp dụng của mục
này phải:
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(1) không Không yêu cầu người tiêu dùng tạo tài
khoản hoặc cung cấp thêm thông tin vượt quá mức
cần thiết để hướng dẫn doanh nghiệp không bán
hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu
dùng hoặc để giới hạn sử dụng hoặc giới hạn sự tiết
lộ thông tin cá nhân nhạy cảm của người tiêu dùng.
(2) Bao gồm phần mô tả các quyền của người tiêu
dùng theo Mục Các Mục 1798.120 và 1798.121,
cùng với đường dẫn riêng tới trang Mạng Internet
trang mạng internet “Do Not Sell or Share My
Personal Information" (Không Được Bán hoặc Chia
Sẻ Thông Tin Cá Nhân của Tôi) và đường dẫn riêng
tới trang mạng internet “Limit the Use of My Sensitive
Personal Information" (Hạn Chế Sử Dụng Thông Tin
Cá Nhân Nhạy Cảm của Tôi) nếu thích hợp hoặc một
liên kết tới cả hai lựa chọn hoặc tuyên bố doanh
nghiệp sẽ phản hồi và tuân theo tín hiệu lựa chọn
không cho phép được gửi đến qua nền tảng, công
nghệ hoặc cơ chế căn cứ theo tiểu phân mục (b), ở:
(A) Chính sách hoặc các chính sách quyền riêng
tư trực tuyến nếu doanh nghiệp có chính sách
hoặc các chính sách quyền riêng tư trực tuyến.
(B) Bất kỳ phần mô tả về quyền được có quyền
riêng tư của người tiêu dùng dành riêng cho
California nào.
(3) Đảm bảo tất cả các cá nhân chịu trách nhiệm
xử lý các thắc mắc của người tiêu dùng về quy
định quyền riêng tư của doanh nghiệp hoặc việc
tuân thủ tiêu đề này của doanh nghiệp đều biết
tất cả các yêu cầu trong Mục Các Mục 1798.120,
1798.121, và mục này cũng như cách hướng dẫn
người tiêu dùng thực hiện các quyền của họ theo
những mục này.
(4) Đối với người tiêu dùng thực hiện quyền được
chọn không cho phép bán hoặc chia sẻ thông tin
cá nhân của họ hoặc giới hạn việc sử dụng hay tiết
lộ thông tin cá nhân nhạy cảm của họ, không được
bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu
dùng hoặc việc sử dụng hay tiết lộ thông tin cá nhân
nhạy cảm của người tiêu dùng do doanh nghiệp
thu thập về người tiêu dùng và chờ trong ít nhất 12
tháng trước khi xin phép người tiêu dùng cho bán
hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
hoặc được sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nhạy
cảm của người tiêu dùng cho các mục đích bổ sung
hoặc theo như quy định ở các điều khoản.
(5) Đối với người tiêu dùng đã chọn không cho
phép bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng,
hãy tôn trọng quyết định không cho phép của
người tiêu dùng trong ít nhất 12 tháng trước khi
xin phép người tiêu dùng cho bán thông tin cá
nhân của người tiêu dùng người tiêu dùng dưới 16
tuổi không chấp thuận cho bán hoặc chia sẻ thông
tin cá nhân của họ, không được bán hoặc chia sẻ
thông tin cá nhân của người tiêu dùng dưới 16 tuổi
và chờ trong ít nhất 12 tháng trước khi xin người tiêu
dùng chấp thuận lại hoặc như quy định ở các điều
khoản hoặc cho tới khi người tiêu dùng đủ 16 tuổi.
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(6) Chỉ sử dụng thông tin cá nhân thu thập được
từ người tiêu dùng liên quan tới việc gửi yêu cầu
không cho phép của người tiêu dùng cho các mục
đích tuân theo yêu cầu không cho phép đó.
(b) (d) Không có điều nào trong tiêu đề này cấu
thành quy định buộc doanh nghiệp phải tuân theo
tiêu đề bằng cách đưa vào các liên kết và ngôn từ
yêu cầu trên trang chủ mà doanh nghiệp công
khai cho tất cả mọi người, nếu doanh nghiệp có
trang chủ riêng hoặc phụ thêm chuyên dành cho
người tiêu dùng California và trang chủ đó có bao
gồm các liên kết và ngôn từ yêu cầu và doanh
nghiệp có thực hiện những bước hành động hợp
lý để đảm bảo người tiêu dùng California được
chuyển hướng đến trang chủ dành cho người tiêu
dùng California và không phải là trang chủ công
khai cho tất cả các mọi người.
(c) (e) Người tiêu dùng có thể ủy quyền cho
người khác chỉ để chọn không cho phép bán hoặc
chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng và
để giới hạn sử dụng thông tin cá nhân nhạy cảm của
người tiêu dùng thay mặt cho người tiêu dùng,
bao gồm thông qua tín hiệu lựa chọn không cho
phép, như được định nghĩa ở đoạn (1) của tiểu phân
mục (b), nêu rõ ý định chọn không cho phép của
người tiêu dùng, và doanh nghiệp phải tuân theo
yêu cầu không cho phép nhận được từ người
được người tiêu dùng ủy quyền hành động thay
mặt cho người tiêu dùng theo những quy chế đã
được Tổng Chưởng Lý thông qua bất kể liệu doanh
nghiệp có cho bỏ phiếu để chọn tuân theo tiểu phân
mục (a) hay (b) không. Để giúp làm rõ, doanh nghiệp
bỏ phiếu chọn tuân theo tiểu phân mục (a) có thể
phản hồi với lựa chọn không cho phép của người tiêu
dùng theo Mục 1798.125.
(f) Nếu doanh nghiệp gửi yêu cầu không cho phép
của người tiêu dùng tới bất kỳ người nào được doanh
nghiệp ủy quyền để thu thập thông tin cá nhân,
người này sau đó chỉ được sử dụng thông tin cá nhân
của người tiêu dùng đó cho mục đích kinh doanh
được doanh nghiệp quy định hoặc như được quy
định theo tiêu đề này và không được:
(1) Bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân.
(2) Lưu giữ, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân
của người tiêu dùng.
(A) Dùng cho các mục đích ngoài mục đích thực hiện
các dịch vụ cụ thể được cung cấp cho doanh nghiệp.
(B) Ngoài phạm vi mối quan hệ kinh doanh trực tiếp
giữa người đó và doanh nghiệp.
(C) Dùng cho mục đích thương mại ngoài mục đích
cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp.
(g) Doanh nghiệp gửi yêu cầu không cho phép của
người tiêu dùng cho một người theo tiểu phân mục (f)
không phải chịu trách nhiệm theo tiêu đề này nếu
người nhận được yêu cầu không cho phép vi phạm các
giới hạn được đặt ra ở tiêu đề miễn là tại thời điểm gửi
yêu cầu không cho phép, doanh nghiệp thực tế không
biết hoặc không có lý do để cho rằng người đó cố tình
Nội Dung Các Dự Luật
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vi phạm như vậy. Bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng
hoặc thỏa thuận thuộc bất kỳ loại nào có ý định miễn
bỏ hoặc hạn chế tiểu phân mục này theo bất kỳ cách
nào sẽ bị vô hiệu và không được thực thi.
MỤC 14. Mục 1798.140 của Bộ Luật Dân Sự
được tu chính có nội dung như sau:
1798.140.

Định Nghĩa

1798.140. Dành cho các mục đích của tiêu đề này:
(a) “Quảng cáo và tiếp thị” có nghĩa là thông tin
truyền đạt của một doanh nghiệp hoặc một người
thay mặt cho doanh nghiệp ở bất kỳ phương tiện
truyền thông nào nhằm mục đích khiến người tiêu
dùng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc xin việc.
(a) (b) “Thông tin người dùng tổng hợp” có nghĩa là
thông tin liên quan tới một nhóm hoặc danh mục
người tiêu dùng đã được loại bỏ các thông tin định
danh người tiêu dùng cá nhân, không được liên kết
hoặc không thể liên kết ở mức độ hợp lý với người
tiêu dùng hoặc hộ gia đình bao gồm thông qua một
thiết bị. “Thông tin người dùng tổng hợp” không có
nghĩa là hồ sơ của một hoặc nhiều người tiêu dùng
cá nhân đã được hủy định danh.
(b) (c) “Thông tin sinh trắc học” có nghĩa là các đặc
điểm sinh lý, sinh học hoặc hành vi của một cá
nhân, bao gồm thông tin liên quan tới
deoxyribonucleic acid (DNA) của một cá nhân, có
thể được sử dụng hoặc nhằm để sử dụng, riêng lẻ
hoặc kết hợp với nhau hoặc kết hợp với dữ liệu định
danh khác để thiết lập định danh cá nhân. Thông
tin sinh trắc học bao gồm, nhưng không giới hạn ở,
hình ảnh mống mắt, võng mạc, vân tay, khuôn mặt,
bàn tay, lòng bàn tay, các kiểu tĩnh mạch và bản ghi
âm giọng nói mà từ đó có thể trích ra mẫu định
danh như dấu khuôn mặt, một mẫu nhỏ hoặc dấu
giọng nói và các kiểu hoặc nhịp gõ phím, kiểu hoặc
nhịp đi và dữ liệu về giấc ngủ, sức khỏe hoặc tập
luyện có chứa thông tin định danh.
(c) (d) “Doanh nghiệp” có nghĩa là:
(1) Doanh nghiệp một chủ, công ty hợp danh, công
ty trách nhiệm hữu hạn, tập đoàn, hiệp hội hoặc
pháp nhân khác được tổ chức hoặc hoạt động vì lợi
nhuận hoặc lợi ích tài chính của cổ đông hoặc chủ
sở hữu khác, thu thập thông tin cá nhân của người
tiêu dùng, hoặc thay mặt thực hiện việc thu thập
thông tin đó và tự mình hoặc cùng với những
người khác xác định mục đích và phương thức xử
lý thông tin cá nhân của người tiêu dùng, hoạt
động kinh doanh ở Tiểu Bang California và đáp
ứng một hoặc nhiều ngưỡng sau:
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100,000 hoặc nhiều người tiêu dùng hơn hoặc, hộ
gia đình hay thiết bị.
(C) Có 50 phần trăm hoặc nhiều hơn thu nhập
hàng năm từ việc bán hoặc chia sẻ thông tin cá
nhân của người tiêu dùng.
(2) Bất kỳ tổ chức nào kiểm soát hoặc được kiểm
soát bởi doanh nghiệp, như được định nghĩa ở đoạn
(1), và có cùng thương hiệu với doanh nghiệp và là
tổ chức mà doanh nghiệp chia sẻ thông tin cá nhân của
người tiêu dùng. “Kiểm soát” hoặc “được kiểm soát”
có nghĩa là sở hữu, hoặc quyền biểu quyết, hơn
50 phần trăm số cổ phiếu đang lưu hành thuộc bất
kỳ loại chứng khoán có quyền biểu quyết nào của
doanh nghiệp; kiểm soát theo bất kỳ hình thức nào
đối với việc bầu chọn giám đốc hoặc các cá nhân
thực hiện nhiệm vụ chức năng tương tự theo đa số;
hoặc quyền thực hiện ảnh hưởng mang tính kiểm
soát đối với việc quản lý công ty. “Thương hiệu
chung” nghĩa là tên, dấu hiệu dịch vụ hoặc nhãn
hiệu chung mà người tiêu dùng bình thường sẽ hiểu
rằng có hai hoặc nhiều tổ chức được sở hữu chung.
(3) Liên doanh hoặc công ty hợp danh bao gồm các
doanh nghiệp mà trong đó mỗi doanh nghiệp có ít
nhất 40 phần trăm lãi. Đối với mục đích của tiêu đề này,
liên doanh hoặc công ty hợp danh và mỗi doanh nghiệp
tạo thành liên doanh hoặc công ty hợp danh phải được
xem là doanh nghiệp đơn lẻ riêng biệt, ngoại trừ thông
tin cá nhân thuộc sở hữu của mỗi doanh nghiệp và
được tiết lộ cho liên doanh hoặc công ty hợp danh sẽ
không được chia sẻ với doanh nghiệp khác.
(4) Người làm kinh doanh ở California không thuộc
phạm vi áp dụng của đoạn (1), (2) hoặc (3) và sẵn
sàng xác nhận với Cơ Quan Bảo Vệ Quyền Riêng Tư
California rằng mình tuân thủ và đồng ý bị ràng buộc
bởi tiêu đề này.
(d) (e) “Mục đích kinh doanh” có nghĩa là việc sử
dụng thông tin cá nhân cho mục đích hoạt động
của doanh nghiệp hoặc của nhà cung cấp dịch vụ,
hoặc các mục đích được nêu ra khác, hoặc cho các
mục đích vận hành của nhà cung cấp dịch vụ hoặc
nhà thầu, như được định nghĩa trong những quy chế
đã được thông qua theo đoạn (11) của tiểu phân mục
(a) ở Mục 1798.185, miễn là việc sử dụng thông tin
cá nhân phải cần thiết ở mức hợp lý và tương
xứng với mục đích hoạt động cần thu thập hoặc
xử lý thông tin cá nhân hoặc cho mục đích hoạt
động khác phù hợp với bối cảnh thu thập thông
tin cá nhân. Mục đích kinh doanh là:

(A) Có Kể từ ngày 1 tháng 1 năm dương lịch, có tổng
thu nhập hàng năm hơn hai mươi lăm triệu mỹ
kim ($25,000,000) trong năm dương lịch trước, như
được điều chỉnh theo đoạn (5) của tiểu phân mục
(a) ở Mục 1798.185.

(1) Kiểm tra liên quan tới tương tác hiện tại với
người tiêu dùng và các giao dịch đồng thời, bao
gồm, nhưng không giới hạn ở, việc tính số lần
hiển thị quảng cáo cho lượng khách truy cập duy
nhất, xác thực vị trí và chất lượng của số lần hiển
thị quảng cáo cũng như kiểm tra tuân thủ với
thông số kỹ thuật này và các tiêu chuẩn khác.

(B) Tự mình hoặc hợp tác, hàng năm mua, nhận
vì mục đích thương mại của doanh nghiệp, bán,
hoặcchia sẻ vì mục đích thương mại, tự mình
hoặc hợp tác, thông tin cá nhân của 50,000

(2) Phát hiện các sự cố bảo mật, bảo vệ trước
hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp
pháp và truy tố những kẻ chịu trách nhiệm cho
hoạt động đó. Giúp đảm bảo tính bảo mật và
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nguyên vẹn trong chừng mực việc sử dụng thông tin
cá nhân của người tiêu dùng là cần thiết ở mức hợp
lý và tương xứng với những mục đích này.
(3) Gỡ lỗi để xác định và sửa lỗi gây suy giảm
mục đích chức năng hoạt động hiện tại.
(4) Sử dụng tạm thời, trong thời gian ngắn, bao
gồm, những không giới hạn ở quảng cáo không cá
nhân hóa xuất hiện như là một phần trong tương tác
hiện tại của người tiêu dùng với doanh nghiệp, miễn
là thông tin cá nhân của người tiêu dùng không
được tiết lộ cho bên thứ ba khác và không được
sử dụng để tạo hồ sơ về người tiêu dùng hoặc
thay đổi trải nghiệm của cá nhân người tiêu dùng
bên ngoài tương tác hiện tại với doanh nghiệp.,
bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tùy chỉnh
theo ngữ cảnh của các quảng cáo xuất hiện như
một phần của cùng tương tác đó.
(5) Thực hiện các dịch vụ thay mặt cho doanh
nghiệp , hoặc nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm duy
trì hoặc chăm sóc dịch vụ các tài khoản, cung cấp
dịch vụ, xử lý hoặc thực hiện các yêu cầu và các
giao dịch cho khách hàng, xác thực thông tin
khách hàng, xử lý thanh toán, cung cấp dịch vụ
tài chính, cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc tiếp
thị, cung cấp dịch vụ phân tích, cung cấp dịch vụ
lưu trữ, hoặc cung cấp các dịch vụ tương tự thay
mặt doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
(6) Cung cấp cho người tiêu dùng dịch vụ quảng cáo
và tiếp thị, ngoại trừ quảng cáo theo hành vi xuyên
ngữ cảnh, miễn là đối với mục đích quảng cáo và tiếp
thị, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu không được
kết hợp thông tin cá nhân của người tiêu dùng đã
chọn không cho phép mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc
nhà thầu nhận được từ hoặc thay mặt cho doanh
nghiệp với thông tin cá nhân mà nhà cung cấp dịch
vụ hoặc nhà thầu nhận được từ hoặc thay mặt cho
một người hoặc nhiều người khác hoặc thu thập từ
tương tác của chính họ với người tiêu dùng.
(6) (7) Thực hiện nghiên cứu nội bộ để phát triển
và thể hiện khả năng công nghệ.
(7) (8) Thực hiện các hoạt động để xác thực hoặc
duy trì chất lượng hay tính an toàn của dịch vụ
hoặc thiết bị do doanh nghiệp sở hữu, sản xuất,
được sản xuất cho hoặc kiểm soát và để cải tiến,
nâng cấp hoặc nâng cao dịch vụ hoặc thiết bị do
doanh nghiệp sở hữu, sản xuất, được sản xuất
cho hoặc kiểm soát.
(e) (f) “Thu thập”, “được thu thập” hoặc “việc thu
thập” có nghĩa là mua, thuê, tập hợp, lấy, nhận
hoặc truy cập bất kỳ thông tin cá nhân nào liên
quan đến người tiêu dùng theo bất kỳ phương thức
nào. Việc này bao gồm nhận thông tin từ người tiêu
dùng, theo cách chủ động hoặc bị động hoặc bằng
cách theo dõi hành vi của người tiêu dùng.
(f) (g) “Mục đích thương mại” có nghĩa là đem
đến lợi ích về thương mại hoặc kinh tế cho một
người, như bằng cách dẫn dụ một người khác
mua, thuê, tham gia, đăng ký, cung cấp hoặc trao
đổi các sản phẩm, hàng hóa, tài sản, thông tin
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hoặc các dịch vụ hoặc cho phép hay thực hiện
theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp một giao dịch
thương mại. “Mục đích thương mại” không bao
gồm mục đích tham gia vào bài phát biểu mà tòa
án tiểu bang hoặc liên bang đã công nhận là bài
phát biểu phi thương mại, bao gồm bài phát biểu
chính trị và bài báo.
(h) “Chấp thuận” có nghĩa là bất kỳ chỉ thị nào được tự
nguyện đưa ra, cụ thể, có hiểu biết và rõ ràng thể hiện
mong muốn của người tiêu dùng mà qua đó người
tiêu dùng hoặc người giám hộ hợp pháp của người
tiêu dùng, người có giấy ủy quyền hoặc người đóng vai
trò là người bảo vệ cho người tiêu dùng, bao gồm
thông qua cả việc có tuyên bố hoặc hành động khẳng
định rõ ràng, thể hiện đồng ý cho phép xử lý thông tin
cá nhân liên quan đến người tiêu dùng nhằm mục đích
cụ thể được xác định theo nghĩa hẹp. Việc chấp nhận
các điều khoản sử dụng chung hoặc với nghĩa rộng
hay văn bản giấy tờ tương tự có mô tả việc xử lý thông
tin cá nhân cùng với các thông tin khác, không liên
quan, không có nghĩa là người tiêu dùng chấp thuận.
Rê chuột qua, tắt tiếng, tạm dừng hoặc đóng một phần
nội dung nhất định không có nghĩa là chấp thuận.
Tương tự, sự đồng ý đạt được thông qua việc sử dụng
các thủ thuật ẩn không có nghĩa là chấp thuận.
(g) (i) “Người tiêu dùng” có nghĩa là một người là
cư dân California, như được định nghĩa ở Mục
17014 của Tiêu đề 18 ở Bộ Quy Chế California,
theo như nội dung của Mục đó vào ngày 1 tháng
9 năm 2017, tuy được định danh nhưng cũng bao
gồm bất kỳ thông tin định danh duy nhất nào.
(j) (1) “Nhà thầu” có nghĩa là người mà doanh
nghiệp cung cấp thông tin cá nhân của người tiêu
dùng cho mục đích kinh doanh theo văn bản hợp
đồng với doanh nghiệp, miễn là hợp đồng đó:
(A) Nghiêm cấm nhà thầu:
(i) Bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân.
(ii) Lưu giữ, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân vì
bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích kinh doanh được
quy định trong hợp đồng, bao gồm việc lưu giữ, sử
dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho mục đích
thương mại ngoài mục đích kinh doanh được quy định
trong hợp đồng hoặc theo như quy định bởi tiêu đề này.
(iii) Lưu giữ, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin ngoài mối
quan hệ kinh doanh trực tiếp giữa nhà thầu và
doanh nghiệp.
(iv) Kết hợp thông tin cá nhân mà nhà thầu nhận
được theo văn bản hợp đồng với doanh nghiệp với
thông tin cá nhân mà doanh nghiệp nhận được từ
hoặc thay mặt cho một người hoặc nhiều người khác
hoặc thu thập từ tương tác của chính họ với người tiêu
dùng miễn là nhà thầu có thể kết hợp thông tin cá
nhân để thực hiện bất kỳ mục đích kinh doanh nào
như được định nghĩa trong những quy chế đã được
thông qua theo đoạn (10) của tiểu phân mục (a) ở Mục
1798.185, ngoại trừ được quy định trong đoạn (6) của
tiểu phân mục (e) và trong những quy chế đã được Cơ
Quan Bảo Vệ Quyền Riêng Tư California thông qua.
Nội Dung Các Dự Luật

|

24

55

NỘI DUNG CÁC DỰ LUẬT
(B) Bao gồm xác nhận do nhà thầu đưa ra rằng nhà
thầu hiểu các giới hạn trong tiểu đoạn (A) và sẽ tuân
thủ các giới hạn đó.

(3) Đã thực hiện các quy trình kinh doanh để
ngăn chặn việc vô tình để lộ thông tin đã được
hủy định danh.

(C) Tùy vào thỏa thuận với nhà thầu, cho phép doanh
nghiệp giám sát tuân thủ hợp đồng của nhà thầu
thông qua các biện pháp, bao gồm, nhưng không
giới hạn ở công tác đánh giá liên tục theo phương
thức thủ công và quét tự động cũng như đánh giá,
kiểm tra thường xuyên hoặc thử nghiệm về mặt hoạt
động hoặc kỹ thuật khác ít nhất 12 tháng một lần.

(4) Không cố định danh lại thông tin.

(2) Nếu nhà thầu thuê bất kỳ người nào khác để hỗ
trợ họ xử lý thông tin cá nhân cho mục đích kinh
doanh thay mặt cho doanh nghiệp hoặc nếu bất kỳ
người nào khác do nhà thầu thuê lại thuê người khác
hỗ trợ xử lý thông tin cá nhân cho mục đích kinh
doanh đó, nhà thầu phải thông báo hoạt động thuê
đó cho doanh nghiệp và hoạt động thuê đó phải tuân
theo văn bản hợp đồng ràng buộc người kia tuân thủ
tất cả các yêu cầu đặt ra trong đoạn (1).
(k) “Quảng cáo theo hành vi xuyên ngữ cảnh” nghĩa
là việc nhắm mục tiêu quảng cáo đến người tiêu
dùng dựa trên thông tin cá nhân của người tiêu dùng
thu được từ hoạt động của người tiêu dùng ở các
trang mạng, ứng dụng hoặc dịch vụ có thương hiệu
riêng của các doanh nghiệp, ngoài trang mạng, ứng
dụng hoặc dịch vụ có thương hiệu riêng của doanh
nghiệp mà người tiêu dùng cố ý tương tác.
(l) “Thủ thuật ẩn” có nghĩa là giao diện người dùng
được thiết kế hoặc thao túng nhằm hết sức cố gắng
phá hủy hoặc làm giảm quyền tự chủ, quyền quyết
định hoặc lựa chọn của người dùng, như được quy
định rõ hơn bởi quy chế.
(h) (m) “Được hủy định danh” có nghĩa là không
thể sử dụng thông tin ở mức hợp lý để suy ra thông
tin về hoặc liên kết tới một người tiêu dùng cụ thể
miễn là doanh nghiệp sở hữu thông tin đó:
(1) Thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo
không thể liên kết thông tin đó với người tiêu dùng
hoặc hộ gia đình.
(2) Công khai cam kết duy trì và sử dụng thông tin ở
dạng được hủy định danh và không cố định danh lại
thông tin, ngoại trừ việc doanh nghiệp có thể cố định
danh lại thông tin chỉ nhằm mục đích xác định xem
liệu các quy trình hủy định danh của họ có đáp ứng
các yêu cầu của tiểu phân mục này không.
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(3) Trên cơ sở hợp đồng, buộc bất kỳ người nhận
thông tin nào phải tuân theo tất cả các điều khoản
của tiểu phân mục này. định danh, liên hệ, mô tả,
có thể gắn kết được hoặc có thể liên kết được,
theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp với một người
tiêu dùng cụ thể miễn là doanh nghiệp sử dụng
thông tin đã được hủy định danh:
(1) Đã thực hiện các biện pháp bảo vệ về mặt kỹ
thuật nghiêm cấm định danh lại người tiêu dùng
với thông tin có thể liên quan.
(2) Đã thực hiện các quy trình kinh doanh đặc
biệt nghiêm cấm định danh lại thông tin.
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(i) (n) “Phương thức được chỉ định để gửi yêu cầu”
có nghĩa là địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, trang
mạng internet, cổng thông tin điện tử internet, số
điện thoại miễn cước hoặc thông tin liên hệ hiện
hành khác, theo đó người tiêu dùng có thể gửi yêu
cầu hoặc chỉ thị theo tiêu đề này và bất kỳ phương
thức liên hệ với doanh nghiệp mới, thân thiện với
người tiêu dùng nào như được Tổng Chưởng Lý
phê chuẩn theo Mục 1798.185.
(j) (o) “Thiết bị” có nghĩa là bất kỳ vật chất nào có
khả năng kết nối Internet theo cách trực tiếp
hoặc gián tiếp hoặc kết nối với một thiết bị khác.
(k) “Thông tin bảo hiểm sức khỏe” có nghĩa là số
hợp đồng bảo hiểm của người tiêu dùng hoặc số
ID của người đăng ký, bất kỳ số định danh duy
nhất nào được công ty bảo hiểm sức khỏe sử dụng
để định danh người tiêu dùng hoặc bất kỳ thông
tin nào trong đơn đăng ký và lịch sử yêu cầu thanh
toán bảo hiểm của người tiêu dùng, bao gồm bất
kỳ hồ sơ kháng nghị nào, nếu thông tin đó được
doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ liên kết
hoặc liên kết ở mức hợp lý với người tiêu dùng
hoặc hộ gia đình, bao gồm thông qua một thiết bị.
(l) (p) “Trang chủ” có nghĩa là trang giới thiệu của
một trang mạng internet và bất kỳ trang mạng
internet nào có thu thập thông tin cá nhân. Trong
trường hợp là dịch vụ trực tuyến, như ứng dụng
dành cho thiết bị di động, trang chủ có nghĩa là
trang nền tảng của ứng dụng hoặc trang tải
xuống, đường dẫn trong ứng dụng như từ cấu
hình của ứng dụng, trang “About" (Giới thiệu),
“Information" (Thông tin) hoặc trang cài đặt và
bất kỳ vị trí nào khác cho phép người tiêu dùng
xem lại thông báo các thông báo được quy định
theo tiểu phân mục (a) của Mục 1798.135 tiêu đề
này, bao gồm nhưng không giới hạn ở trước khi
tải xuống ứng dụng.
(q) “Hộ gia đình” có nghĩa là một nhóm người, dù
được định danh, gồm những người tiêu dùng sống
chung với nhau tại cùng một địa chỉ cư trú và sử
dụng chung các thiết bị hoặc dịch vụ.
(m) (r) “Suy ra” hoặc “sự suy ra” có nghĩa là việc
dẫn ra thông tin, dữ liệu, giả định hoặc kết luận
từ các dữ kiện, bằng chứng hoặc một nguồn
thông tin hoặc dữ liệu khác.
(s) “Chủ định tương tác” có nghĩa là khi người tiêu
dùng có ý định tương tác với một người hoặc tiết lộ
thông tin cá nhân cho một người thông qua một
hoặc nhiều lần tương tác chủ ý, bao gồm việc truy
cập trang web của người đó hoặc mua hàng hóa hay
dịch vụ từ người đó. Rê chuột qua, tắt tiếng, tạm
dừng hoặc đóng một phần nội dung nhất định không
có nghĩa là người tiêu dùng chấp thuận.
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(t) “Quảng cáo không cá nhân hóa” có nghĩa là
quảng cáo và tiếp thị chỉ dựa trên thông tin cá nhân
của người tiêu dùng lấy được từ tương tác hiện tại
của người tiêu dùng đó với doanh nghiệp ngoại trừ vị
trí địa lý chính xác của người tiêu dùng.
(n) (u) “Người” có nghĩa là một cá nhân, công ty
tư nhân, hãng, công ty hợp danh, liên doanh,
nghiệp đoàn, doanh nghiệp tín thác, công ty, tập
đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn, hiệp hội, ủy
ban và bất kỳ tổ chức nào khác hoặc nhóm người
cùng hợp tác với nhau.
(o) (v) (1) “Thông tin cá nhân” có nghĩa là thông
tin định danh, liên hệ, mô tả, có thể gắn kết được
ở mức hợp lý hoặc có thể liên kết được ở mức hợp
lý, theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp với một
người tiêu dùng hoặc hộ gia đình cụ thể. Thông
tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở
những thông tin sau nếu thông tin này định
danh, liên hệ, mô tả, có thể gắn kết được ở mức
hợp lý hoặc có thể liên kết được ở mức hợp lý,
theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp với một người
tiêu dùng hoặc hộ gia đình cụ thể:
(A) Thông tin định danh như tên thật, bí danh,
địa chỉ gửi thư tín, số định danh cá nhân duy
nhất, thông tin định danh trực tuyến, địa chỉ Giao
thức Internet, địa chỉ email, tên tài khoản, số an
sinh xã hội, số giấy phép lái xe, số hộ chiếu hoặc
các thông tin định danh tương tự khác.
(B) Bất kỳ các danh mục thông tin cá nhân nào
được mô tả ở tiểu phân mục (e) ở Mục 1798.80.
(C) Các đặc điểm của phân loại được bảo vệ theo
luật California hoặc luật liên bang.
(D) Thông tin thương mại, bao gồm hồ sơ về tài sản
cá nhân, sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua, có được
hoặc được cân nhắc xem xét, lần mua khác hay lịch
sử hoặc xu hướng mua hoặc tiêu dùng khác.
(E) Thông tin nhân khẩu học.
(F) Thông tin về hoạt động trên mạng Internet
hoặc mạng điện tử khác, bao gồm nhưng không
giới hạn ở lịch sử duyệt trang mạng, lịch sử tìm
kiếm và thông tin liên quan đến tương tác của
người tiêu dùng với ứng dụng trên trang mạng
internet hoặc quảng cáo.
(G) Dữ liệu địa lý.
(H) Thông tin qua âm thanh, điện tử, hình ảnh,
nhiệt, khứu giác hoặc thông tin tương tự.
(I) Thông tin liên quan tới nghề nghiệp hoặc công việc.
(J) Thông tin về giáo dục như được định nghĩa
không phải là thông tin có thể định danh cá nhân
công khai như được định nghĩa ở Đạo Luật Về
Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục của Gia Đình
(Family Educational Rights and Privacy Act) (20
U.S.C. Mục 1232g; 34 C.F.R. Phần 99).
(K) Nội dung suy ra từ bất kỳ thông tin nào được
định danh ở phần này để tạo hồ sơ về người tiêu
dùng phản ánh sở thích, đặc điểm, xu hướng tâm
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lý, khuynh hướng, hành vi, thái độ, trí tuệ, khả
năng và năng khiếu của người tiêu dùng.
(L) Thông tin cá nhân nhạy cảm.
(2) “Thông tin cá nhân” không bao gồm thông tin
công khai hoặc thông tin đúng sự thật có được một
cách hợp pháp là vấn đề được công chúng quan tâm.
Theo mục đích của đoạn này, “công khai” có nghĩa
là: thông tin từ hồ sơ của liên bang, tiểu bang
hoặc chính quyền địa phương được cung cấp
theo cách thức hợp pháp, hoặc thông tin mà doanh
nghiệp có căn cứ hợp lý để cho rằng thông tin đó
được cung cấp cho công chúng bởi người tiêu dùng
hoặc từ các phương tiện truyền thông phân phối
rộng rãi, hoặc bởi người tiêu dùng theo cách thức
hợp pháp; hoặc thông tin được cung cấp bởi người
được người tiêu dùng tiết lộ thông tin cho nếu người
tiêu dùng không giới hạn thông tin cho một đối
tượng cụ thể. “Công khai” không có nghĩa là thông
tin sinh trắc học về người tiêu dùng bị doanh
nghiệp thu thập mà người tiêu dùng không biết.
(3) “Thông tin cá nhân” không bao gồm thông tin
người dùng đã được hủy định danh hoặc thông
tin người dùng tổng hợp.
(w) “Vị trí địa lý” có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào thu
được từ một thiết bị và được sử dụng hoặc nhằm
mục đích sử dụng để xác định vị trí người tiêu dùng ở
một khu vực địa lý bằng hoặc nhỏ hơn diện tích của
vòng tròn có bán kính là 1,850 feet, ngoại trừ như
được quy định bởi các quy chế.
(p) (x) “Thông tin định danh xác suất” có nghĩa là
định danh của một người tiêu dùng hoặc của một
thiết bị của người tiêu dùng ở mức độ chắc chắn có
thể xảy ra hơn so với việc dựa trên bất kỳ các
danh mục thông tin cá nhân nào được đưa vào
hoặc tương tự như các danh mục liệt kê ở phần
định nghĩa thông tin cá nhân.
(q) (y) “Xử lý” có nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc tập
hợp hoạt động nào được thực hiện dựa trên thông
tin dữ liệu cá nhân hoặc dựa trên các tập thông tin
dữ liệu cá nhân, cho dù là bằng phương thức tự
động hay không bằng phương thức tự động.
(z) “Tạo hồ sơ” có nghĩa là bất kỳ hình thức xử lý
thông tin cá nhân theo cách tự động nào, như được
định nghĩa thêm bởi các quy chế theo đoạn (16) của
tiểu phân mục (a) ở Mục 1798.185, để đánh giá các
khía cạnh cá nhân nhất định liên quan đến một
người và đặc biệt để phân tích hoặc dự đoán các khía
cạnh liên quan đến khả năng làm việc, tình hình kinh
tế, sức khỏe, sở thích cá nhân, mối quan tâm, độ tin
cậy, hành vi, vị trí hoặc các hoạt động của người đó.
(r) (aa) “Ẩn danh” hoặc “Sự ẩn danh” có nghĩa là
việc xử lý thông tin cá nhân theo cách khiến
không còn nhận ra thông tin cá nhân đó là của
một người tiêu dùng cụ thể nào nữa mà không
cần sử dụng thêm thông tin, miễn là thông tin
thêm đó được lưu giữ riêng và tuân theo các biện
pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo không còn
nhận ra thông tin cá nhân đó là của một người
tiêu dùng được định danh hoặc được nhận diện.
Nội Dung Các Dự Luật
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(s) (ab) “Nghiên cứu” có nghĩa là phân tích khoa
học, nghiên cứu và quan sát toàn diện, bao gồm
nghiên cứu cơ bản hoặc nghiên cứu ứng dụng
được thiết kế để phát triển hoặc đóng góp cho kiến
thức khoa học hoặc kiến thức của công chúng vì lợi ích
công cộng và tuân theo hoặc tuân thủ tất cả các quy
tắc đạo đức và luật về quyền riêng tư, hoặc bao
gồm, nhưng không giới hạn ở các nghiên cứu được
thực hiện vì lợi ích công cộng ở lĩnh vực sức khỏe
công cộng. Nghiên cứu có thể thu thập thông tin
cá nhân của người tiêu dùng trong quá trình người
tiêu dùng tương tác với dịch vụ hoặc thiết bị của
doanh nghiệp vì các mục đích khác phải:
(1) Phù hợp với mục đích thu thập thông tin cá
nhân của doanh nghiệp.
(2) Sau đó được ẩn danh và được hủy định danh
hoặc được hủy định danh và tạo thành dạng tổng
hợp, sao cho doanh nghiệp không thể định danh,
liên hệ, mô tả, có thể gắn kết được hoặc có thể
liên kết được thông tin đó, theo cách trực tiếp
hoặc gián tiếp với một người tiêu dùng cụ thể.
(3) Có các biện pháp bảo vệ về mặt kỹ thuật ngăn
định danh lại người tiêu dùng với thông tin có thể liên
quan, ngoài thông tin cần thiết để hỗ trợ nghiên cứu.
(4) Thực hiện các quy trình tiến hành công việc
đặc biệt nghiêm cấm định danh lại thông tin,
ngoài thông tin cần thiết để hỗ trợ nghiên cứu.
(5) Đã thực hiện các quy trình tiến hành công
việc để ngăn chặn việc vô tình để lộ thông tin đã
bị hủy định danh.
(6) Được ngăn chặn bất kỳ nỗ lực định danh lại nào.
(7) Chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu
phù hợp với bối cảnh thu thập thông tin cá nhân.
(8) Không được sử dụng cho bất kỳ mục đích
thương mại nào.
(9) Khiến doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu
phải đưa ra các biện pháp kiểm soát bảo mật bổ
sung chỉ cho phép những người trong doanh
nghiệp được phép truy cập dữ liệu nghiên cứu
khi cần để phục vụ cho mục đích nghiên cứu.
(ac) “Bảo mật và bảo toàn” có nghĩa là khả năng:
(1) Mạng hoặc hệ thống thông tin phát hiện được các
sự cố bảo mật làm tổn hại đến tính khả dụng, tính
xác thực, tính toàn vẹn và tính bảo mật của thông tin
cá nhân được lưu trữ hoặc truyền đi.
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(2) Doanh nghiệp phát hiện được các sự cố bảo mật,
chịu được những hành động gây hại, lừa đảo, gian
lận hoặc bất hợp pháp và giúp truy tố những người
chịu trách nhiệm về những hành động đó.
(3) Doanh nghiệp đảm bảo an toàn thân thể cho con
người.
(t) (ad) (1) “Bán”, “việc bán”, “bán” hoặc “được
bán’’ có nghĩa là việc doanh nghiệp bán, cho thuê,
phát hành, công bố, phổ biến, cung cấp, chuyển
thông tin cá nhân, theo cách thông báo qua lời
nói, văn bản hoặc bằng phương thức điện tử
hoặc các phương thức khác cho một doanh
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nghiệp khác hoặc bên thứ ba vì lý do tiền bạc
hoặc đem đến giá trị khác.
(2) Theo mục đích của tiêu đề này, doanh nghiệp
không được bán thông tin cá nhân khi:
(A) Người tiêu dùng sử dụng hoặc chỉ thị doanh
nghiệp cố ý:
(i) Tiết lộ thông tin cá nhân.
(ii) Sử dụng công việc kinh doanh để chủ định
Tương tác với một một hoặc nhiều bên thứ ba.
miễn là bên thứ ba đó không bán thông tin cá
nhân, trừ khi việc tiết lộ đó được quy định trong
những điều khoản của tiêu đề này. Tương tác chủ
ý xảy ra khi người tiêu dùng có ý định tương tác
với bên thứ ba thông qua một hoặc nhiều tương
tác có chủ ý. Rê chuột qua, tắt tiếng, tạm dừng
hoặc đóng một phần nội dung nhất định không
có nghĩa là người tiêu dùng có ý định tương tác
với một bên thứ ba.
(B) Doanh nghiệp sử dụng hoặc chia sẻ thông tin
định danh cho người tiêu dùng đã chọn không cho
phép bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng
hoặc giới hạn việc sử dụng thông tin cá nhân nhạy
cảm của người tiêu dùng vì mục đích cảnh báo cho
các bên thứ ba những người mà người tiêu dùng
đã chọn không cho phép bán thông tin cá nhân
của người tiêu dùng hoặc giới hạn việc sử dụng
thông tin cá nhận nhạy cảm của người tiêu dùng.
(C) Doanh nghiệp sử dụng hoặc chia sẻ với nhà
cung cấp dịch vụ thông tin cá nhân của người
tiêu dùng mà cần thiết để thực hiện mục đích
kinh doanh nếu thỏa cả hai điều kiện sau:
(i) Doanh nghiệp đã gửi thông báo về việc thông
tin đó được sử dụng hoặc chia sẻ theo điều khoản
và điều kiện có trong Mục 1798.135.
(ii) Nhà cung cấp dịch vụ không thu thập, bán
hoặc sử dụng thêm thông tin cá nhân của người
tiêu dùng ngoại trừ nhằm mục đích kinh doanh
khi cần.
(D) (C) Doanh nghiệp chuyển cho bên thứ ba thông
tin cá nhân của người tiêu dùng dưới dạng là tài sản
thuộc phạm vi sáp nhập, mua lại, phá sản hoặc giao
dịch khác trong đó bên thứ ba đó có quyền kiểm
soát toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh,
miễn là thông tin đó được sử dụng hoặc được chia
sẻ phù hợp với quy định trong Mục 1798.110 và
1798.115 tiêu đề này. Nếu bên thứ ba thay đổi nhiều
về việc sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của
người tiêu dùng theo cách không phù hợp một cách
đáng kể với những cam kết đưa ra tại thời điểm thu
thập, bên thứ ba đó phải thông báo trước về
phương thức mới hoặc đã thay đổi cho người tiêu
dùng. Thông báo phải đủ nổi bật và hiệu quả để
đảm bảo người tiêu dùng hiện tại có thể dễ dàng
thực hiện các lựa chọn của họ phù hợp với quy định
ở Mục 1798.120 tiêu đề này. Tiểu đoạn này không
cho phép một doanh nghiệp thực hiện các thay đổi
quan trọng về chính sách bảo mật có hiệu lực trở về
trước hoặc thực hiện các thay đổi khác về chính
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sách quyền riêng tư của họ mà vi phạm Đạo Luật Về
Các Hành Vi Lừa Đảo và Không Công Bằng (Unfair
and Deceptive Practices Act) (Chương 5 (bắt đầu từ
Mục 17200) của Phần 2 ở Phân mục 7 của Bộ Luật
Kinh Doanh và Nghề Nghiệp).
(ae) “Thông tin cá nhân nhạy cảm” có nghĩa là:
(1) Thông tin cá nhân tiết lộ:
(A) Số an sinh xã hội, số giấy phép lái xe, số thẻ ID
tiểu bang hoặc số hộ chiếu.
(B) Thông tin đăng nhập tài khoản, số tài khoản tài
chính, số thẻ ghi nợ hoặc số thẻ tín dụng của người
tiêu dùng cùng với bất kỳ mã bảo mật hoặc mã truy
cập, mật khẩu hoặc thông tin chứng thực bắt buộc
nào cho phép truy cập vào tài khoản.
(C) Vị trí địa lý chính xác của người tiêu dùng.
(D) Nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, tín ngưỡng
tôn giáo hoặc niềm tin triết lý hoặc tư cách hội viên
công đoàn của người tiêu dùng.
(E) Nội dung thư, email và tin nhắn văn bản của
người tiêu dùng trừ khi người nhận thư chủ định là
doanh nghiệp.
(F) Dữ liệu về di truyền của người tiêu dùng.
(2) (A) Xử lý thông tin sinh trắc học nhằm mục đích
định danh người tiêu dùng.
(B) Thông tin cá nhân được thu thập và được phân
tích về sức khỏe của người tiêu dùng.
(C) Thông tin cá nhân được thu thập và được phân
tích về đời sống tình dục và khuynh hướng tình dục
của người tiêu dùng.
(3) Thông tin cá nhân nhạy cảm được “công khai” theo
đoạn (2) ở tiểu phân mục (v) sẽ không được coi là
thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc thông tin cá nhân.
(u) (af) “Dịch vụ” hoặc “các dịch vụ” có nghĩa là
công việc, việc lao động và dịch vụ, bao gồm
những dịch vụ được cung cấp liên quan đến việc
bán hoặc sửa chữa hàng hóa.
(v) (ag) (1) “Nhà cung cấp dịch vụ” có nghĩa là
doanh nghiệp một chủ, công ty hợp danh, công
ty trách nhiệm hữu hạn, tập đoàn, hiệp hội hoặc
tổ chức hợp pháp khác được tổ chức hoặc vận
hành vì lợi nhuận hoặc lợi ích tài chính của cổ
đông hoặc các chủ sở hữu khác, người xử lý thông
tin cá nhân thay mặt cho doanh nghiệp và cho
doanh nghiệp nhận từ hoặc thay mặt cho doanh
nghiệp tiết lộ thông tin cá nhân của người tiêu
dùng vì mục đích kinh doanh theo văn bản hợp
đồng, miễn là hợp đồng đó cấm tổ chức nhận
thông tin người không được:
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cung cấp các dịch vụ các mục đích kinh doanh được
nêu trong hợp đồng với doanh nghiệp, hoặc như
được quy định theo tiêu đề này.
(C) Lưu giữ, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin ngoài mối
quan hệ kinh doanh trực tiếp giữa nhà cung cấp dịch
vụ và doanh nghiệp.
(D) Kết hợp thông tin cá nhân mà nhà cung cấp dịch
vụ nhận được từ hoặc thay mặt cho doanh nghiệp với
thông tin cá nhân nhà cung cấp nhận được từ hoặc
thay mặt cho một người hoặc nhiều người khác hoặc
thu thập từ tương tác của chính họ với người tiêu dùng
miễn là nhà cung cấp dịch vụ có thể kết hợp thông tin
cá nhân để thực hiện bất kỳ mục đích kinh doanh nào
như được định nghĩa trong những quy chế đã được
thông qua theo đoạn (10) của tiểu phân mục (a) ở Mục
1798.185, ngoại trừ được quy định trong đoạn (6) của
tiểu phân mục (e) ở mục này và trong những quy chế
đã được Cơ Quan Bảo Vệ Quyền Riêng Tư California
thông qua. Tùy vào thỏa thuận với nhà cung cấp dịch
vụ, nhà thầu có thể cho phép doanh nghiệp giám sát
tuân thủ hợp đồng của nhà cung cấp dịch vụ thông
qua các biện pháp, bao gồm, nhưng không giới hạn ở
công tác đánh giá liên tục theo phương thức thủ công
và quét tự động cũng như đánh giá, kiểm tra thường
xuyên hoặc thử nghiệm về mặt hoạt động hoặc kỹ
thuật khác ít nhất 12 tháng một lần.
(2) Nếu nhà cung cấp dịch vụ thuê bất kỳ người nào
khác để hỗ trợ họ xử lý thông tin cá nhân cho mục
đích kinh doanh thay mặt cho doanh nghiệp hoặc
nếu bất kỳ người nào khác do nhà cung cấp dịch vụ
thuê, lại thuê người khác hỗ trợ xử lý thông tin cá
nhân cho mục đích kinh doanh đó, nhà cung cấp dịch
vụ phải thông báo hoạt động thuê đó cho doanh
nghiệp và hoạt động thuê đó phải tuân theo văn bản
hợp đồng ràng buộc người kia tuân thủ tất cả các
yêu cầu đặt ra trong đoạn (1).
(ah) (1) “Chia sẻ”, “được chia sẻ” hoặc “chia sẻ” có nghĩa
là việc doanh nghiệp chia sẻ, cho thuê, phát hành, tiết
lộ, phổ biến, cung cấp, chuyển thông tin cá nhân, hoặc
bằng cách thông báo qua lời nói hay văn bản hoặc
bằng phương thức điện tử hay phương thức khác cho
một bên thứ ba để phục vụ mục đích quảng cáo dựa
trên hành vi xuyên ngữ cảnh, cho dù vì hay không vì lý
do tiền bạc hay đem đến giá trị khác, bao gồm các giao
dịch giữa doanh nghiệp và bên thứ ba để quảng cáo
dựa trên hành vi xuyên ngữ cảnh vì lợi ích của doanh
nghiệp mà ở đó không có trao đổi bằng tiền nào.
(2) Theo mục đích của tiêu đề này, doanh nghiệp
không được chia sẻ thông tin cá nhân khi:

(A) Bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân.

(A) Người tiêu dùng sử dụng hoặc chỉ thị doanh
nghiệp chủ định tiết lộ thông tin cá nhân hoặc tương
tác với một hoặc nhiều bên thứ ba.

(B) Lưu giữ, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá
nhân vì bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích cụ
thể để thực hiện các dịch vụ các mục đích kinh
doanh được nêu trong hợp đồng cho doanh
nghiệp, hoặc như được quy định theo tiêu đề này,
bao gồm lưu giữ, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin
cá nhân vì mục đích thương mại ngoài mục đích

(B) Doanh nghiệp sử dụng hoặc chia sẻ thông tin
định danh cho người tiêu dùng đã chọn không cho
phép chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
hoặc giới hạn việc sử dụng thông tin cá nhân nhạy
cảm của người tiêu dùng vì mục đích cảnh báo cho
những người mà người tiêu dùng đã chọn không cho
phép bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng
Nội Dung Các Dự Luật
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hoặc giới hạn việc sử dụng thông tin cá nhận nhạy
cảm của người tiêu dùng.
(C) Doanh nghiệp chuyển cho bên thứ ba thông tin
cá nhân của người tiêu dùng dưới dạng là tài sản
thuộc phạm vi sáp nhập, mua lại, phá sản hoặc giao
dịch khác trong đó bên thứ ba đó có quyền kiểm soát
toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh, miễn
là thông tin đó được sử dụng hoặc được chia sẻ phù
hợp với quy định của tiêu đề này. Nếu bên thứ ba
thay đổi nhiều về việc sử dụng hoặc chia sẻ thông tin
cá nhân của người tiêu dùng theo cách không phù
hợp một cách đáng kể với những cam kết đưa ra tại
thời điểm thu thập, bên thứ ba đó phải thông báo
trước về phương thức mới hoặc đã thay đổi cho
người tiêu dùng. Thông báo phải đủ nổi bật và hiệu
quả để đảm bảo người tiêu dùng hiện tại có thể dễ
dàng thực hiện các lựa chọn của họ phù hợp với quy
định của tiêu đề này. Tiểu đoạn này không cho phép
một doanh nghiệp thực hiện các thay đổi quan trọng
về chính sách bảo mật có hiệu lực trở về trước hoặc
thực hiện các thay đổi khác về chính sách quyền
riêng tư của họ mà vi phạm Đạo Luật Về Các Hành Vi
Lừa Đảo và Không Công Bằng (Chương 5 (bắt đầu từ
Mục 17200) của Phần 2 ở Phân mục 7 của Bộ Luật
Kinh Doanh và Nghề Nghiệp).
(w) (ai) “Bên thứ ba” có nghĩa là người không
thuộc các mục sau:
(1) Doanh nghiệp mà người tiêu dùng chủ định
tương tác với và thu thập thông tin cá nhân từ
người tiêu dùng như một phần của tương tác hiện tại
giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp người tiêu
dùng theo tiêu đề này.
(2) Nhà cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp.
(3) Nhà thầu.
(A) Một người mà được doanh nghiệp cung cấp
thông tin cá nhân của người tiêu dùng cho mục
đích kinh doanh theo văn bản hợp đồng, miễn là
hợp đồng đó:
(i) Nghiêm cấm người nhận thông tin cá nhân
không được:
(I) Bán thông tin cá nhân.
(II) Lưu giữ, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá
nhân vì bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích thực
hiện dịch vụ kinh doanh quy định được nêu trong
hợp đồng, bao gồm việc lưu giữ, sử dụng hoặc
tiết lộ thông tin cá nhân cho mục đích thương
mại ngoài mục đích cung cấp dịch vụ được quy
định trong hợp đồng.
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(III) Lưu giữ, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin ngoài
mối quan hệ kinh doanh trực tiếp giữa người đó
và doanh nghiệp.
(ii) Bao gồm chứng nhận của người nhận thông
tin cá nhân rằng người đó hiểu các giới hạn ở tiểu
đoạn (A) và sẽ tuân thủ chúng.
(B) Người thuộc phạm vi áp dụng của đoạn này vi
phạm bất kỳ giới hạn nào được đặt ra ở tiêu đề
này phải chịu trách nhiệm về những vi phạm đó.
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Doanh nghiệp tiết lộ thông tin cá nhân cho một
người thuộc phạm vi áp dụng của đoạn này
không phải chịu trách nhiệm theo tiêu đề này
nếu người nhận thông tin cá nhân đó sử dụng
thông tin theo cách vi phạm các hạn chế quy định
trong tiêu đề này, với điều kiện rằng tại thời điểm
tiết lộ thông tin cá nhân, doanh nghiệp không
thực sự biết hay có lý do để tin rằng người đó cố
tình vi phạm như vậy.
(x) (aj) “Thông tin định danh duy nhất” hoặc
“Thông tin định danh cá nhân duy nhất” có nghĩa
là thông tin định danh cố định có thể được sử
dụng để nhận ra người tiêu dùng, gia đình, hoặc
thiết bị được liên kết với người tiêu dùng hoặc
gia đình, theo thời gian và trên nhiều thiết bị
khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở
thông tin định danh thiết bị; địa chỉ Giao thức
Internet; cookie, beacon, thẻ pixel, thông tin định
danh quảng cáo trên thiết bị di động, hoặc công
nghệ tương tự; mã số khách hàng, biệt danh duy
nhất, hoặc bí danh người dùng; các số điện thoại,
hoặc các dạng thông tin định danh cố định hay
tạm thời khác có thể được sử dụng để định danh
một người tiêu dùng hoặc thiết bị cụ thể được liên
kết với người tiêu dùng hoặc gia đình. Theo các mục
đích của tiểu phân mục này, “gia đình” có nghĩa là
cha mẹ hoặc người giám hộ chăm sóc và bất kỳ
trẻ em trẻ vị thành niên nào dưới 18 tuổi mà cha
mẹ hoặc người giám hộ chăm sóc.
(y) (ak) “Yêu cầu có thể xác minh của người tiêu
dùng” có nghĩa là yêu cầu của người tiêu dùng,
của người tiêu dùng thay mặt cho trẻ vị thành
niên của họ, hoặc của một người đã đăng ký với
Tổng Thư Ký Tiểu Bang, được người tiêu dùng
cho phép hành động thay mặt cho người tiêu
dùng, hoặc của người có giấy ủy quyền hoặc đang
có vai trò là người bảo vệ cho người tiêu dùng, và
rằng doanh nghiệp có thể xác minh ở mức hợp lý,
bằng các phương thức công bằng, theo những quy
chế đã được Tổng Chưởng Lý thông qua theo
đoạn (7) của tiểu phân mục (a) ở Mục 1798.185 đó
là yêu cầu của người tiêu dùng mà doanh nghiệp
đã thu thập thông tin cá nhân. Doanh nghiệp
không có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin cho
người tiêu dùng theo Mục 1798.110 và 1798.115
để xóa thông tin cá nhân theo Mục 1798.105, hoặc
để chỉnh sửa thông tin cá nhân không chính xác theo
Mục 1798.106, nếu doanh nghiệp không thể xác
thực, theo tiểu phân mục này và các quy chế do
Tổng Chưởng Lý thông qua theo đoạn (7) của tiểu
phân mục (a) ở Mục 1798.185, rằng người tiêu
dùng đưa ra yêu cầu là người tiêu dùng mà
doanh nghiệp đã thu thập thông tin hoặc là
người được người tiêu dùng ủy quyền hành động
thay mặt cho người tiêu dùng đó.
Mục 15. Mục 1798.145 của Bộ Luật Dân Sự được
tu chính có nội dung như sau:
1798.145.

Miễn Trừ
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1798.145. (a) Các nghĩa vụ áp đặt cho doanh
nghiệp theo tiêu đề này không được giới hạn khả
năng của doanh nghiệp trong việc:
(1) Tuân thủ luật liên bang, tiểu bang hoặc luật
địa phương hoặc tuân thủ lệnh tòa án hoặc trát đòi
cung cấp thông tin.
(2) Tuân thủ thẩm vấn dân sự, hình sự hoặc theo
quy định, điều tra, trát đòi hầu tòa hoặc triệu tập
của chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc chính
quyền địa phương. Các cơ quan thi hành pháp luật,
bao gồm cả sở cảnh sát và văn phòng cảnh sát
trưởng, có thể chỉ đạo doanh nghiệp tuân theo cuộc
điều tra do cơ quan thi hành pháp luật phê duyệt với
số hồ sơ có hiệu lực không được xóa thông tin cá
nhân của người tiêu dùng và khi nhận được chỉ đạo
đó, doanh nghiệp không được xóa thông tin cá nhân
đó trong vòng 90 ngày để cho phép cơ quan thi hành
pháp luật xin trát đòi hầu tòa, lệnh hoặc trát do tòa
án ban hành để lấy thông tin cá nhân của người tiêu
dùng. Vì lý do chính đáng và chỉ trong chừng mực
cần thiết cho mục đích điều tra, cơ quan thi hành
pháp luật có thể chỉ đạo doanh nghiệp không được
xóa thông tin cá nhân của người tiêu dùng thêm 90
ngày nữa. Doanh nghiệp đã nhận chỉ đạo từ cơ quan
thi hành pháp luật là không được xóa thông tin cá
nhân của người tiêu dùng mà người này đã yêu cầu
xóa thông tin cá nhân của mình sẽ không được sử
dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng này cho
bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc lưu giữ thông tin
đó để cung cấp cho cơ quan thi hành pháp luật khi
có trát đòi hầu tòa, lệnh hoặc trát do tòa án ban
hành trừ khi yêu cầu xóa của người tiêu dùng phải
tuân theo điều khoản miễn xóa theo tiêu đề này.
(3) Hợp tác với các cơ quan thi hành pháp luật về
hành vi hoặc hoạt động mà doanh nghiệp, nhà
cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba có căn cứ và
thực sự cho rằng là vi phạm luật liên bang, tiểu
bang hoặc luật địa phương.
(4) Hợp tác với cơ quan chính phủ yêu cầu được truy
cập khẩn cấp vào thông tin cá nhân của người tiêu
dùng nếu một người gặp rủi ro hoặc có nguy cơ tử
vong hoặc thương tật nghiêm trọng, miễn là:
(A) Yêu cầu đó được một viên chức cấp cao của cơ
quan phê duyệt cho phép truy cập khẩn cấp vào
thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
(B) Yêu cầu này dựa trên quyết định hợp lý của cơ
quan rằng họ có cơ sở hợp pháp để truy cập thông
tin không khẩn cấp.
(C) Cơ quan đồng ý kiến nghị tòa án đưa ra lệnh
thích hợp trong vòng ba ngày và hủy thông tin nếu
không ban hành lệnh đó.
(4) (5) Thực thi hoặc biện hộ cho khiếu nại pháp lý.
(5) (6) Thu thập, sử dụng, lưu giữ, bán, chia sẻ,
hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của người tiêu
dùng những người tiêu dùng được hủy định danh
hoặc ở thông tin tổng hợp của người tiêu dùng.
(6) (7) Thu thập, hoặc bán hay chia sẻ thông tin cá
nhân của người tiêu dùng nếu mọi khía cạnh của
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hành vi thương mại đó diễn ra hoàn toàn bên
ngoài California. Theo mục đích của tiêu đề này,
hành vi thương mại diễn ra hoàn toàn bên ngoài
California nếu doanh nghiệp thu thập thông tin
đó trong khi người tiêu dùng ở bên ngoài
California, việc bán thông tin cá nhân của người
tiêu dùng không diễn ra ở California và không có
thông tin cá nhân nào thu thập trong khi người
tiêu dùng đang ở California đã được bán. Đoạn
này không cho phép nghiêm cấm doanh nghiệp
lưu trữ thông tin cá nhân, bao gồm trên thiết bị,
về người tiêu dùng khi người tiêu dùng ở
California và sau đó thu thập thông tin cá nhân
đó khi người tiêu dùng và thông tin cá nhân lưu
trữ ở bên ngoài California.
(b) Những nghĩa vụ được áp đặt cho doanh
nghiệp theo Mục 1798.110, 1798.115, 1798.120,
1798.121, 1798.130 và đến 1798.135, bao gồm cả
mục đầu và mục cuối, không được áp dụng khi
doanh nghiệp tuân thủ theo tiêu đề vi phạm đặc
quyền được cung cấp bằng chứng theo luật
California và không được ngăn doanh nghiệp
cung cấp thông tin cá nhân của người tiêu dùng
cho một người có đặc quyền được cung cấp bằng
chứng theo luật California như một phần của
giao tiếp đặc quyền.
(c) (1) Tiêu đề này không áp dụng cho bất kỳ
trường hợp nào sau đây:
(A) Thông tin y tế được điều chỉnh bởi Đạo Luật
Bảo Mật Thông Tin Y Tế (Confidentiality of
Medical Information Act) (Phần 2.6 (bắt đầu từ
Mục 56) của Phân Mục 1) hoặc thông tin sức khỏe
được bảo mật được thu thập bởi một tổ chức xử
lý thông tin sức khỏe được bảo mật hoặc đối tác
kinh doanh bị điều chỉnh bởi quy tắc về quyền
riêng tư, bảo mật và thông báo vi phạm do Bộ Y
Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, Phần 160 và 164
của Tiêu đề 45 ở Bộ Luật Quy Chế Liên Bang,
được thiết lập theo Đạo Luật Về Trách Nhiệm Giải
Trình và Cung Cấp Bảo Hiểm Y Tế (Health
Insurance Portability and Accountability Act) năm
1996 (Luật Công 104-191) và Đạo Luật Công Nghệ
Thông Tin Y Tế cho Kinh Tế và Sức Khỏe Lâm Sàng
(Health Information Technology for Economic
and Clinical Health Act) (Luật Công 111-5).
(B) Nhà cung cấp thông tin y tế được điều chỉnh
bởi Confidentiality of Medical Information Act
(Đạo Luật Bảo Mật Thông Tin Y Tế) (Phần 2.6 (bắt
đầu từ Mục 56) của Phân Mục 1) hoặc tổ chức bảo
hiểm bị điều chỉnh bởi quy tắc về quyền riêng tư,
bảo mật và thông báo vi phạm do Bộ Y Tế và Dịch
Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, Phần 160 và 164 của Tiêu
đề 45 ở Bộ Luật Quy Chế Liên Bang, được thiết
lập theo Đạo Luật Về Trách Nhiệm Giải Trình và
Cung Cấp Bảo Hiểm Y Tế năm 1996 (Luật Công
104-191), trong chừng mực nhà cung cấp hoặc tổ
chức xử lý thông tin sức khỏe được bảo mật đó
lưu giữ thông tin cá nhân như là thông tin y tế
hoặc thông tin y tế được bảo vệ như trình bày ở
tiểu đoạn (A) của mục này.
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(C) Thông tin thông tin cá nhân được thu thập như
là một phần của thử nghiệm lâm sàng hoặc nghiên
cứu khảo sát sinh trắc học khác phải tuân theo, hoặc
được thực hiện theo, Chính Sách Liên Bang về Bảo
Vệ Đối Tượng Con Người, còn được gọi là Quy Tắc
Chung, theo hướng dẫn thực hành lâm sàng tốt
do Hội Đồng Hài Hòa Quốc Tế ban hành hoặc theo
yêu cầu bảo vệ đối tượng con người của Cơ Quan
Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ, miễn là
thông tin đó không được bán hoặc chia sẻ theo cách
thức không được quy định ở tiểu đoạn này và nếu
không theo cách thức đó, người tham gia phải được
thông báo về việc sử dụng đó và đồng ý.
(2) Theo mục đích của tiểu phân mục này, các
định nghĩa về “thông tin y tế” và “nhà cung cấp
dịch vụ chăm sóc sức khỏe” ở Mục 56.05 sẽ được
áp dụng và các định nghĩa về “đối tác kinh
doanh”, “tổ chức xử lý thông tin sức khỏe được
bảo mật” và “thông tin sức khỏe được bảo mật” ở
Mục 160.103, Tiêu đề 45 của Bộ Luật Quy Chế
Liên Bang sẽ áp dụng.
(d) (1) Tiêu đề này không áp dụng cho hoạt động
liên quan đến thu thập, lưu giữ, tiết lộ, bán, truyền
hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào liên
quan đến mức độ tín nhiệm tín dụng, tình trạng
tín dụng, khả năng tín dụng, tính cách, danh tiếng
chung, đặc điểm cá nhân hoặc phương thức sống
của người tiêu dùng do người tiêu dùng báo cáo
cho cơ quan, như được định nghĩa trong tiểu phân
mục (f) của Mục 1681a ở Tiêu đề 15 của Bộ Luật
Hoa Kỳ, bởi một người cung cấp thông tin, như
được nêu trong Mục 1681s-2 ở Tiêu đề 15 của Bộ
Luật Hoa Kỳ, là người cung cấp thông tin để sử
dụng trong báo cáo người tiêu dùng, như được
định nghĩa trong tiểu phân mục (d) ở Mục 1681a,
Tiêu đề 15 của Bộ Luật Hoa Kỳ và bởi người sử
dụng báo cáo người tiêu dùng như được quy định
trong Mục 1681b ở Tiêu đề 15 của Bộ Luật Hoa Kỳ.
(2) Đoạn (1) sẽ chỉ áp dụng trong phạm vi hoạt
động liên quan đến thu thập, duy trì, tiết lộ, bán,
truyền hoặc sử dụng thông tin đó bởi cơ quan,
người cung cấp hoặc người dùng như vậy, phải
tuân theo quy chế của Đạo Luật Báo Cáo Tín
Dụng Công Bằng (Fair Credit Reporting Act), mục
1681 và tiếp theo đó, Tiêu đề 15 của Bộ Luật Hoa
Kỳ và thông tin không được thu thập, lưu giữ, sử
dụng, trao đổi, tiết lộ hoặc bán trừ khi được cho
phép bởi Đạo Luật Báo Cáo Tín Dụng Công Bằng.
(3) Tiểu phân mục này sẽ không áp dụng cho
Mục 1798.150.
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(e) Tiêu đề này sẽ không áp dụng cho thông tin cá
nhân được thu thập, xử lý, bán hoặc tiết lộ theo
theo Đạo Luật Gramm-Leach-Bliley (Gramm-LeachBliley Act) của liên bang (Luật Công 106-102) và các
quy chế thực thi hoặc Đạo Luật Quyền Riêng Tư
Thông Tin Tài Chính (California Financial
Information Privacy Act) (Phân mục 1.4 (bắt đầu
bằng Mục 4050) của Bộ Luật Tài Chính) hoặc Đạo
Luật Tín Dụng Nông Trang (Farm Credit Act) năm 1971
(như được sửa đổi ở 12 U.S.C. 2001-2279cc và các quy

62 | Nội Dung Các Dự Luật

Dự Luật 24 TIẾP THEO

chế thực thi, 12 C.F.R. 600 và tiếp theo đó). Tiểu phân
mục này sẽ không áp dụng cho Mục 1798.150.
(f) Tiêu đề này sẽ không áp dụng cho thông tin
cá nhân được thu thập, xử lý, bán hoặc tiết lộ
theo Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của Tài Xế
(Driver’s Privacy Protection Act) năm 1994 (18
U.S.C. Mục 2721 và tiếp theo đó). Tiểu phân mục
này sẽ không áp dụng cho Mục 1798.150.
(g) (1) Mục 1798.120 không áp dụng cho thông tin
xe hoặc thông tin quyền sở hữu được lưu giữ hoặc
chia sẻ giữa một đại lý xe cơ giới mới, như được
định nghĩa trong Mục 426 của Bộ Luật Xe Cộ và
nhà sản xuất xe, như được định nghĩa trong Mục
672 của Bộ Luật Xe Cộ, nếu thông tin xe hoặc thông
tin quyền sở hữu được chia sẻ nhằm mục đích thực
hiện hoặc dự kiến thực hiện sửa chữa xe thuộc
phạm vi bảo hành xe hoặc thu hồi được tiến hành
theo Mục từ 30118 đến 30120, bao gồm cả mục
đầu và mục cuối, thuộc Tiêu đề 49 của Bộ Luật Hoa
Kỳ, miễn là đại lý xe cơ giới mới hoặc nhà sản xuất
xe mà được chia sẻ thông tin xe hoặc thông tin
quyền sở hữu không bán, chia sẻ hoặc sử dụng
thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.
(2) Dành cho các mục đích của tiểu phân mục này:
(A) “Thông tin xe” có nghĩa là mã số thông tin xe,
nhãn hiệu, mẫu mã, năm và chỉ số đồng hồ xe.
(B) “Thông tin quyền sở hữu” có nghĩa là tên
hoặc các tên của chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu
đã đăng ký và thông tin liên hệ của chủ sở hữu
hoặc các chủ sở hữu đó.
(h) (1) Tiêu đề này không áp dụng cho bất kỳ
trường hợp nào sau đây:
(A) Thông tin cá nhân được một doanh nghiệp
thu thập về một người trong quá trình người đó
làm người nộp đơn xin việc, nhân viên, chủ sở
hữu, giám đốc, viên chức, nhân viên y tế hoặc
nhà thầu của doanh nghiệp đó trong phạm vi mà
thông tin cá nhân của người đó chỉ được doanh
nghiệp thu thập và sử dụng khi người đảm nhận
vai trò hoặc vai trò trước đây là người nộp đơn
xin việc, nhân viên, chủ sở hữu, giám đốc, viên
chức, nhân viên y tế của hoặc nhà thầu của
doanh nghiệp đó.
(B) Thông tin cá nhân được một doanh nghiệp
thu thập mà là thông tin liên lạc khẩn cấp của
một người đóng vai trò là người nộp đơn xin việc,
nhân viên, chủ sở hữu, giám đốc, viên chức, nhân
viên y tế hoặc nhà thầu của doanh nghiệp đó
trong phạm vi thông tin cá nhân chỉ được thu
thập và sử dụng trong trường hợp có liên hệ
khẩn cấp như ghi trong hồ sơ.
(C) Thông tin cá nhân mà doanh nghiệp cần phải
lưu giữ để quản lý các lợi ích cho một người khác
liên quan đến người đóng vai trò là người nộp
đơn xin việc, nhân viên, chủ sở hữu, giám đốc,
viên chức, nhân viên y tế hoặc nhà thầu của
doanh nghiệp đó trong phạm vi thông tin cá
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nhân chỉ được thu thập và sử dụng trong khi
quản lý các lợi ích đó.
(2) Dành cho các mục đích của tiểu phân mục này:
(A) “Nhà thầu” có nghĩa là một người cung cấp
bất kỳ dịch vụ nào cho một doanh nghiệp theo
hợp đồng bằng văn bản.
(B) “Giám đốc” có nghĩa là một người được chỉ
định giữ chức danh này trong điều khoản thành
lập hoặc do người sáng lập bầu ra và những
người được chỉ định, bầu hoặc bổ nhiệm làm
giám đốc hoặc người kế nhiệm theo bất kỳ tên
gọi hay chức danh nào khác.
(C) “Nhân viên y tế” có nghĩa là bác sĩ được cấp
phép và bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ nha khoa hoặc
bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ điều trị bệnh chân
được cấp phép theo Phân mục 2 (bắt đầu từ Mục
500) của Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp và
nhà tâm lý học lâm sàng theo định nghĩa trong
Mục 1316.5 của Bộ Luật Sức Khoẻ và An Toàn.
(D) “Viên chức” có nghĩa là một người do hội
đồng quản trị bầu hoặc bổ nhiệm để quản lý hoạt
động hàng ngày của một công ty, chẳng hạn như
giám đốc điều hành, chủ tịch, thư ký hay thủ quỹ.
(E) “Chủ sở hữu” có nghĩa là một người đáp ứng
một trong những tiêu chí sau đây:
(i) Có quyền sở hữu, hoặc quyền biểu quyết, hơn
50 phần trăm số cổ phiếu đang lưu hành thuộc
bất kỳ loại chứng khoán có quyền biểu quyết nào
của một doanh nghiệp.
(ii) Có quyền kiểm soát theo bất kỳ cách nào đối
với việc bầu chọn đa số giám đốc hoặc cá nhân
thực hiện các chức năng tương tự.
(iii) Có quyền thực thi ảnh hưởng kiểm soát đối
với việc quản lý công ty.
(3) Tiểu phân mục này sẽ không áp dụng cho tiểu
phân mục (b) của Mục 1798.100 hoặc Mục 1798.150.
(4) Tiểu phân mục này sẽ có hiệu lực vào ngày 1
tháng 1 năm 2021.
(i) (h) Mặc dù doanh nghiệp có các nghĩa vụ phải
phản hồi và tuân thủ các yêu cầu về quyền của
người tiêu dùng theo tiêu đề này:
(1) Khoảng thời gian để một doanh nghiệp phản
hồi người tiêu dùng khi người tiêu dùng gửi yêu
cầu có thể xác minh đã được xác minh có thể được
gia hạn thêm tối đa tổng 90 ngày nếu cần sau khi
cân nhắc về mức độ phức tạp và số lượng yêu
cầu. Doanh nghiệp phải thông báo cho người tiêu
dùng về bất kỳ gia hạn nào như vậy trong vòng
45 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cùng với
lý do chậm trễ.
(2) Nếu không thực hiện hành động theo yêu cầu
của người tiêu dùng, doanh nghiệp sẽ phải thông
báo cho người tiêu dùng, không chậm trễ và
chậm nhất trong khoảng thời gian mà mục này
cho phép để phản hồi, về lý do không thực hiện
hành động và quyền khiếu nại quyết định lên
doanh nghiệp mà người tiêu dùng có thể có.
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(3) Nếu yêu cầu từ người tiêu dùng rõ ràng là
không có cơ sở hoặc quá đáng, nhất là đối với yêu
cầu lặp đi lặp lại, doanh nghiệp có thể tính một
khoản phí hợp lý, có xét đến chi phí hành chính
khi cung cấp thông tin, liên lạc hoặc thực hiện
hành động theo yêu cầu, hoặc từ chối thực hiện
theo yêu cầu và thông báo lý do từ chối yêu cầu
cho người tiêu dùng. Doanh nghiệp phải có trách
nhiệm chứng minh bất kỳ yêu cầu đã được xác
minh có thể xác minh nào của người tiêu dùng mà
rõ ràng là không có cơ sở hoặc quá đáng.
(j) (i) (1) Doanh nghiệp tiết lộ thông tin cá nhân
cho một nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu theo
tiêu đề này không phải chịu trách nhiệm theo tiêu
đề này nếu nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu
nhận thông tin cá nhân đó sử dụng thông tin
theo cách vi phạm các hạn chế quy định trong
phần tiêu đề, với điều kiện rằng tại thời điểm tiết
lộ thông tin cá nhân, doanh nghiệp không thực
sự biết hay có lý do để tin rằng nhà cung cấp dịch
vụ hoặc nhà thầu cố tình vi phạm như vậy. Tương
tự, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu không
phải chịu trách nhiệm theo tiêu đề này đối với các
nghĩa vụ của một doanh nghiệp được họ cung
cấp dịch vụ theo quy định trong tiêu đề này với
điều kiện rằng nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu
sẽ tự chịu trách nhiệm khi họ vi phạm tiêu đề này.
(2) Doanh nghiệp tiết lộ thông tin cá nhân của người
tiêu dùng, trừ những người tiêu dùng đã thực thi
quyền lựa chọn từ chối bán hoặc chia sẻ thông tin cá
nhân của mình, người tiêu dùng đã hạn chế việc sử
dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm của
mình và người tiêu dùng là trẻ vị thành niên không
chọn đồng ý với việc thu thập hoặc bán thông tin cá
nhân của mình, cho một bên thứ ba theo một hợp
đồng bằng văn bản, trong đó yêu cầu bên thứ ba
phải áp dụng cùng mức độ bảo vệ cho quyền của
người tiêu dùng theo tiêu đề này như mức độ mà
doanh nghiệp áp dụng, không phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật theo tiêu đề này nếu bên thứ ba
nhận được thông tin cá nhân đó sử dụng thông tin
mà vi phạm các quy định hạn chế nêu trong tiêu đề
này, với điều kiện rằng, tại thời điểm tiết lộ thông tin
cá nhân, doanh nghiệp không thực sự biết hay có lý
do để tin rằng bên thứ ba cố tình vi phạm như vậy.
(k) (j) Tiêu đề này sẽ không được hiểu là yêu cầu
doanh nghiệp thu thập thông tin cá nhân mà nếu
bằng cách khác họ sẽ không thu thập được trong
quá trình kinh doanh thông thường, lưu giữ
thông tin cá nhân trong thời gian lâu hơn so với
bình thường khi họ lưu giữ thông tin tương tự
trong quá trình kinh doanh thông thường, hoặc
yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu phải:
(1) Xác định lại hoặc, bằng cách khác, liên kết
thông tin mà, trong quá trình kinh doanh thông
thường, không được duy trì theo cách mà sẽ được
coi là thông tin cá nhân.
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(2) Lưu giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào về người tiêu
dùng nếu, trong quá trình kinh doanh thông thường,
thông tin về người tiêu dùng đó sẽ không được lưu giữ.
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(3) Duy trì thông tin ở dạng có thể nhận biết, có thể
liên kết hoặc có thể kết hợp, hoặc thu thập, lấy, lưu
giữ hay truy cập bất kỳ dữ liệu hoặc công nghệ nào,
để có thể liên kết hoặc kết hợp yêu cầu có thể xác
minh của người tiêu dùng với thông tin cá nhân.
(l) (k) Các quyền được trao cho người tiêu dùng
và nghĩa vụ áp đặt lên doanh nghiệp theo tiêu đề
này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực tới các quyền
và quyền tự do của người tiêu dùng người khác.
Yêu cầu có thể xác minh của người tiêu dùng về các
chi tiết thông tin cá nhân cụ thể, theo Mục 1798.110
là để xóa thông tin cá nhân của người tiêu dùng,
theo Mục 1798.105, hoặc để chỉnh sửa thông tin cá
nhân không chính xác, theo Mục 1798.106, sẽ không
áp dụng cho thông tin cá nhân về người tiêu dùng
thuộc về một người khác hoặc thông tin mà được
doanh nghiệp duy trì thay cho một người khác.
Doanh nghiệp có thể dựa vào những trình bày nêu ra
trong yêu cầu có thể xác minh của người tiêu dùng về
các quyền đối với thông tin cá nhân và pháp luật
không yêu cầu doanh nghiệp phải tìm kiếm đến
những người khác mà có thể có hoặc tuyên bố có
quyền đối với thông tin cá nhân, và tiêu đề này hay
bất kỳ điều khoản pháp luật nào khác không quy
định doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ hành
động nào theo tiêu đề này trong trường hợp có tranh
chấp giữa những người tuyên bố có quyền đối với
thông tin cá nhân mà doanh nghiệp nắm giữ.
(m) (l) Các quyền được trao cho người tiêu dùng và
nghĩa vụ áp đặt lên bất kỳ doanh nghiệp nào theo
tiêu đề này sẽ không áp dụng trong trường hợp
chúng vi phạm các hoạt động phi thương mại của
một cá nhân hoặc tổ chức được mô tả trong tiểu
phân mục (b), Mục 2, Điều I của Hiến Pháp California.
(m) (1) Tiêu đề này sẽ không áp dụng cho bất kỳ
thông tin nào sau đây:

(2) Dành cho các mục đích của tiểu phân mục này:

(A) Thông tin cá nhân được một doanh nghiệp thu
thập về một người trong quá trình người đó làm
người nộp đơn xin việc, nhân viên, chủ sở hữu, giám
đốc, viên chức, nhân viên y tế hoặc nhà thầu độc lập
của doanh nghiệp đó trong phạm vi mà thông tin cá
nhân của người đó chỉ được doanh nghiệp thu thập
và sử dụng khi người đảm nhận vai trò hoặc vai trò
trước đây là người nộp đơn xin việc, nhân viên, chủ
sở hữu, giám đốc, viên chức, nhân viên y tế của hoặc
nhà thầu độc lập của doanh nghiệp đó.

(4) Tiểu phân mục này sẽ có hiệu lực vào ngày 1
tháng 1 năm 2023.

(B) Thông tin cá nhân được một doanh nghiệp thu
thập mà là thông tin liên lạc khẩn cấp của một người
đóng vai trò là người nộp đơn xin việc, nhân viên, chủ
sở hữu, giám đốc, viên chức, nhân viên y tế hoặc nhà
thầu độc lập của doanh nghiệp đó trong phạm vi
thông tin cá nhân chỉ được thu thập và sử dụng trong
trường hợp có liên hệ khẩn cấp như ghi trong hồ sơ.
(C) Thông tin cá nhân mà doanh nghiệp cần phải lưu
giữ để quản lý các lợi ích cho một người khác liên
quan đến người đóng vai trò là người nộp đơn xin
việc, nhân viên, chủ sở hữu, giám đốc, viên chức,
nhân viên y tế hoặc nhà thầu độc lập của doanh
nghiệp đó trong phạm vi thông tin cá nhân chỉ được
thu thập và sử dụng trong khi quản lý các lợi ích đó.
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(A) “Nhà thầu độc lập” có nghĩa là một người cung
cấp bất kỳ dịch vụ nào cho một doanh nghiệp theo
hợp đồng bằng văn bản.
(B) “Giám đốc” có nghĩa là một người được chỉ định
giữ chức danh này trong điều khoản thành lập hoặc
do người sáng lập bầu ra và những người được chỉ
định, bầu hoặc bổ nhiệm làm giám đốc hoặc người kế
nhiệm theo bất kỳ tên gọi hay chức danh nào khác.
(C) “Nhân viên y tế” có nghĩa là bác sĩ được cấp phép
và bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ nha khoa hoặc bác sĩ nhi
khoa hoặc bác sĩ điều trị bệnh chân được cấp phép
theo Phân mục 2 (bắt đầu từ Mục 500) của Bộ Luật
Kinh Doanh và Nghề Nghiệp và nhà tâm lý học lâm
sàng theo định nghĩa trong Mục 1316.5 của Bộ Luật
Sức Khoẻ và An Toàn.
(D) “Viên chức” có nghĩa là một người do hội đồng
quản trị bầu hoặc bổ nhiệm để quản lý hoạt động
hàng ngày của một công ty, bao gồm giám đốc điều
hành, chủ tịch, thư ký hay thủ quỹ.
(E) “Chủ sở hữu” có nghĩa là một người đáp ứng một
trong những tiêu chí sau đây:
(i) Có quyền sở hữu, hoặc quyền biểu quyết, hơn
50 phần trăm số cổ phiếu đang lưu hành thuộc bất
kỳ loại chứng khoán có quyền biểu quyết nào của
một doanh nghiệp.
(ii) Có quyền kiểm soát theo bất kỳ cách nào đối với
việc bầu chọn đa số giám đốc hoặc cá nhân thực hiện
các chức năng tương tự.
(iii) Có quyền thực thi ảnh hưởng kiểm soát đối với
việc quản lý công ty.
(3) Tiểu phân mục này sẽ không áp dụng cho tiểu
phân mục (a) của Mục 1798.100 hoặc Mục 1798.150.

(n) (1) Các nghĩa vụ áp đặt lên doanh nghiệp
theo Mục 1798.100, 1798.105, 1798.106, 1798.110,
1798.115, 1798.121, 1798.130 và 1798.135 sẽ
không áp dụng cho thông tin cá nhân phản ánh
thông tin liên lạc bằng văn bản hoặc bằng miệng
hay một giao dịch giữa doanh nghiệp và người
tiêu dùng, trong đó người tiêu dùng là một người
đã hoặc đang làm nhân viên, chủ sở hữu, giám
đốc, viên chức hay nhà thầu độc lập của một công
ty, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, tổ
chức phi lợi nhuận hoặc cơ quan chính phủ và có
thông tin liên lạc hoặc giao dịch với doanh nghiệp
chỉ diễn ra trong khi doanh nghiệp thực hiện
thẩm định nghiêm túc về, hoặc cung cấp hay
nhận sản phẩm hoặc dịch vụ cho hoặc từ công ty,
công ty hợp danh, doanh nghiệp một chủ, tổ
chức phi lợi nhuận hoặc cơ quan chính phủ.
(2) Dành cho các mục đích của tiểu phân mục này:
(A) “Nhà thầu” “Nhà thầu độc lập” có nghĩa là một
người cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho một doanh
nghiệp theo hợp đồng bằng văn bản.
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(B) “Giám đốc” có nghĩa là một người được chỉ
định giữ chức danh này trong điều lệ thành lập
hoặc do người sáng lập bầu ra và những người
được chỉ định, bầu hoặc bổ nhiệm làm giám đốc
hoặc người kế nhiệm theo bất kỳ tên gọi hay
chức danh nào khác.
(C) “Viên chức” có nghĩa là một người do hội
đồng quản trị bầu hoặc bổ nhiệm để quản lý hoạt
động hàng ngày của một công ty, chẳng hạn như
giám đốc điều hành, chủ tịch, thư ký hay thủ quỹ.
(D) “Chủ sở hữu” có nghĩa là một người đáp ứng
một trong những tiêu chí sau đây:
(i) Có quyền sở hữu, hoặc quyền biểu quyết, hơn
50 phần trăm số cổ phiếu đang lưu hành thuộc
bất kỳ loại chứng khoán có quyền biểu quyết nào
của một doanh nghiệp.
(ii) Có quyền kiểm soát theo bất kỳ cách nào đối
với việc bầu chọn đa số giám đốc hoặc cá nhân
thực hiện các chức năng tương tự.
(iii) Có quyền thực thi ảnh hưởng kiểm soát đối
với việc quản lý công ty.
(3) Tiểu phân mục này sẽ có hiệu lực vào ngày 1
tháng 1 năm 2021. 2023.
(o) (1) Mục 1798.105 và Mục 1798.120 sẽ không áp
dụng cho việc cơ quan báo cáo tín dụng thương mại
thu thập, xử lý, bán hoặc tiết lộ thông tin của bên kiểm
soát doanh nghiệp trong phạm vi cơ quan báo cáo tín
dụng thương mại chỉ sử dụng thông tin của bên kiểm
soát doanh nghiệp để xác định mối quan hệ giữa
người tiêu dùng với doanh nghiệp mà người tiêu dùng
sở hữu hoặc chỉ liên hệ với người tiêu dùng khi người
tiêu dùng giữ vai trò là chủ sở hữu, giám đốc, cán bộ
hoặc nhân viên quản lý của doanh nghiệp.
(2) Dành cho các mục đích của tiểu phân mục này:
(A) “Thông tin của bên kiểm soát doanh nghiệp” có
nghĩa là tên của chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu,
giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên quản lý của một
doanh nghiệp và thông tin liên hệ, bao gồm chức
danh trong doanh nghiệp, đối với chủ sở hữu hoặc các
chủ sở hữu, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên quản lý.
(B) “Cơ quan báo cáo tín dụng thương mại” có ý
nghĩa như được nêu trong tiểu phân mục (b) của Mục
1785.42.
(C) “Chủ sở hữu” có nghĩa là một người đáp ứng một
trong những tiêu chí sau đây:
(i) Có quyền sở hữu, hoặc quyền biểu quyết, hơn
50 phần trăm số cổ phiếu đang lưu hành thuộc bất
kỳ loại chứng khoán có quyền biểu quyết nào của
một doanh nghiệp.
(ii) Có quyền kiểm soát theo bất kỳ cách nào đối với
việc bầu chọn đa số giám đốc hoặc cá nhân thực hiện
các chức năng tương tự.
(iii) Có quyền thực thi ảnh hưởng kiểm soát đối với
việc quản lý công ty.
(D) “Giám đốc” có nghĩa là một người được chỉ định
giữ chức danh này trong điều lệ thành lập doanh
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nghiệp hoặc do người sáng lập bầu ra và những
người được chỉ định, bầu hoặc bổ nhiệm làm giám
đốc hoặc người kế nhiệm theo bất kỳ tên gọi hay
chức danh nào khác.
(E) “Viên chức” có nghĩa là một người do hội đồng
quản trị của doanh nghiệp bầu hoặc bổ nhiệm để
quản lý hoạt động hàng ngày của một công ty, bao
gồm giám đốc điều hành, chủ tịch, thư ký hay thủ quỹ.
(F) “Nhân viên quản lý” có nghĩa là một người có tên
và thông tin liên hệ được báo cáo cho hoặc thu thập
bởi cơ quan báo cáo tín dụng thương mại với tư cách
là người quản lý chính của doanh nghiệp và chỉ được
sử dụng trong bối cảnh người đó đóng vai trò là
người quản lý chính của doanh nghiệp.
(p) Các nghĩa vụ áp đặt lên doanh nghiệp theo Mục
1798.105, 1798.106, 1798.110 và 1798.115 sẽ không
áp dụng cho dữ liệu về hộ gia đình.
(q) (1) Tiêu đề này không yêu cầu doanh nghiệp phải
tuân theo yêu cầu có thể xác minh của người tiêu
dùng về việc xóa thông tin cá nhân của người tiêu
dùng theo Mục 1798.105 trong phạm vi yêu cầu có
thể xác minh của người tiêu dùng áp dụng cho điểm
của học sinh, điểm giáo dục hay kết quả kiểm tra
giáo dục mà doanh nghiệp lưu giữ hộ cơ quan giáo
dục địa phương là nơi mà học sinh hiện đang theo
học, như được định nghĩa trong tiểu phân mục (d),
Mục 49073.1 của Bộ Luật Giáo Dục. Nếu không tuân
thủ yêu cầu theo mục này, doanh nghiệp sẽ phải
thông báo cho người tiêu dùng rằng họ đang hành
động theo quy định ngoại lệ này.
(2) Khi phản hồi yêu cầu theo Mục 1798.110, tiêu đề
này không yêu cầu doanh nghiệp phải tiết lộ thông tin
về đánh giá chuẩn giáo dục hay đánh giá giáo dục
hay phản ứng cụ thể của người tiêu dùng trước đánh
giá chuẩn giáo dục hay đánh giá giáo dục nếu việc
người tiêu dùng tiếp cận, nắm giữ hoặc kiểm soát
thông tin như vậy sẽ phương hại tới hiệu lực và độ tin
cậy của đánh giá chuẩn giáo dục hay đánh giá giáo
dục đó. Nếu không tuân thủ yêu cầu theo mục này,
doanh nghiệp sẽ phải thông báo cho người tiêu dùng
rằng họ đang hành động theo quy định ngoại lệ này.
(3) Dành cho các mục đích của tiểu phân mục này:
(A) “Đánh giá chuẩn giáo dục hay đánh giá giáo dục”
có nghĩa là một bài kiểm tra, bài thi hoặc bài đánh
giá khác, chuẩn hóa hoặc không chuẩn hóa, được
dùng để đánh giá học sinh đang theo học hoặc học
sinh đầu vào cấp mẫu giáo và từ lớp 1 đến lớp 12,
bao gồm cả lớp 1 và 12, trường học, cơ sở giáo dục
sau trung học, chương trình dạy nghề và chương
trình sau đại học, được chứng nhận bởi một cơ quan
hoặc tổ chức kiểm định do Sở Giáo Dục Tiểu Bang
California hoặc Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ công nhận, cũng
như các kỳ thi chứng nhận và cấp giấy phép được sử
dụng để xác định năng lực và tính hội đủ điều kiện
nhận được chứng nhận hoặc giấy phép từ cơ quan
chính phủ hoặc tổ chức chứng nhận của chính phủ.
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(B) “Phương hại tới hiệu lực và độ tin cậy của đánh
giá chuẩn giáo dục hay đánh giá giáo dục đó” có
nghĩa là tiết lộ thông tin mà sẽ mang lại lợi thế cho
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người tiêu dùng đã gửi yêu cầu có thể xác minh của
người tiêu dùng hoặc cho một người khác.
(r) Mục 1798.105 và Mục 1798.120 sẽ không áp dụng
cho việc doanh nghiệp sử dụng, tiết lộ hoặc bán các
chi tiết thông tin cá nhân cụ thể của một người tiêu
dùng nếu người tiêu dùng đã chấp thuận cho doanh
nghiệp sử dụng, tiết lộ hoặc bán thông tin đó để tạo
nên một sản phẩm vật lý, bao gồm kỷ yếu năm học
có chứa ảnh của người tiêu dùng nếu:
(1) Doanh nghiệp đã phát sinh chi phí đáng kể khi phải
phụ thuộc vào sự chấp thuận của người tiêu dùng.
(2) Việc tuân theo yêu cầu của người tiêu dùng về việc
chọn không cho bán thông tin cá nhân của người
tiêu dùng hoặc xóa thông tin cá nhân của người tiêu
dùng sẽ không công bằng hợp lý.
(3) Doanh nghiệp tuân theo yêu cầu của người tiêu
dùng ngay khi làm vậy là công bằng hợp lý.
MỤC 16. Mục 1798.150 của Bộ Luật Dân Sự
được tu chính có nội dung như sau:
1798.150.
Cá Nhân

Vi Phạm Điều Khoản Bảo Mật Thông Tin

1798.150. (a) (1) Bất kỳ người tiêu dùng nào có
thông tin cá nhân không được mã hóa và không
được ẩn đi, như được định nghĩa tại tiểu đoạn (A),
đoạn (1), tiểu phân mục (d) của Mục 1798.81.5,
hoặc có địa chỉ email kết hợp với mật khẩu hoặc câu
hỏi bảo mật và câu trả lời cho phép truy cập tài khoản
bị truy cập trái phép và xâm nhập, trộm cắp hoặc
tiết lộ do doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thực
hiện và duy trì các quy trình và biện pháp thực
hành bảo mật hợp lý phù hợp với tính chất của
thông tin để bảo vệ thông tin cá nhân, có thể khởi
kiện dân sự nhằm bất kỳ mục đích nào sau đây:
(A) Đòi bồi thường thiệt hại với số tiền không ít
hơn một trăm mỹ kim ($100) và không lớn hơn
bảy trăm năm mươi mỹ kim ($750) trên mỗi
người tiêu dùng mỗi sự cố hoặc mỗi lần bồi
thường thiệt hại thực tế, tùy mức nào lớn hơn.
(B) Đòi lệnh cấm hoặc phán lệnh của tòa.
(C) Đòi bất kỳ biện pháp nào khác mà tòa cho là
phù hợp.
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(2) Khi đánh giá mức độ thiệt hại theo luật định,
tòa án sẽ xem xét một hoặc nhiều tình tiết liên
quan bất kỳ do bất kỳ bên nào trong vụ án trình
bày, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản chất
và mức độ nghiêm trọng của hành vi sai trái, số
lần vi phạm, tính chất dai dẳng của hành vi sai
trái, khoảng thời gian mà hành vi sai trái xảy ra,
tính chất cố ý của hành vi sai trái do bị cáo thực
hiện, tài sản, nợ phải trả và giá trị ròng của bị cáo.
(b) Người tiêu dùng có thể thực hiện khởi kiện
theo quy định tại mục này nếu trước khi khởi kiện
doanh nghiệp để đòi bồi thường thiệt hại theo luật
định trên cơ sở cá nhân hay tập thể, người tiêu
dùng thông báo cho doanh nghiệp bằng văn bản
trước 30 ngày xác định những điều khoản cụ thể
trong tiêu đề này mà người tiêu dùng cáo buộc là
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đã hoặc đang bị vi phạm. Trong trường hợp có thể
khắc phục được, nếu trong vòng 30 ngày mà
doanh nghiệp thực sự khắc phục được vi phạm
theo thông báo và cung cấp cho người tiêu dùng
một tuyên bố rõ ràng bằng văn bản rằng vi phạm
đã được khắc phục và sẽ không xảy ra vi phạm
nữa, vậy thì không được khởi kiện doanh nghiệp
để đòi bồi thường thiệt hại theo luật định trong vụ
kiện cá nhân hay vụ kiện tập thể. Việc triển khai và
duy trì các quy trình và biện pháp thực hành bảo mật
hợp lý theo Mục 1798.81.5 sau khi xảy ra một vi phạm
không được coi là biện pháp khắc phục đối với vi
phạm đó. Không cần thông báo trước khi một
người tiêu dùng cá nhân khởi kiện chỉ để đòi bồi
thường thiệt hại tài chính thực tế mà họ phải gánh
chịu do những vi phạm theo cáo buộc đối với tiêu
đề này. Nếu một doanh nghiệp tiếp tục vi phạm
tiêu đề này khi xâm phạm tuyên bố bằng văn bản
rõ ràng đã gửi cho người tiêu dùng theo mục này,
người tiêu dùng có thể khởi kiện doanh nghiệp để
thi hành tuyên bố bằng văn bản và có thể đòi bồi
thường thiệt hại theo luật định cho mỗi lần xâm
phạm tuyên bố bằng văn bản rõ ràng, cũng như
cho bất kỳ vi phạm nào khác đối với tiêu đề xảy ra
sau ngày đưa ra tuyên bố bằng văn bản.
(c) Nguyên nhân khởi kiện được thiết lập bởi mục
này sẽ chỉ áp dụng cho các vi phạm như định
nghĩa trong tiểu phân mục (a) và sẽ không dựa
trên vi phạm đối với bất kỳ mục nào khác của tiêu
đề này. Không có nội dung nào trong tiêu đề này
sẽ được hiểu là cơ sở cho quyền khởi kiện riêng
theo bất kỳ luật nào khác. Điều này sẽ không
được hiểu là để miễn cho bất kỳ bên nào khỏi bất
kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào được áp đặt
theo luật khác hay theo Hiến Pháp Hoa Kỳ hoặc
Hiến Pháp California.
MỤC 17. Mục 1798.155 của Bộ Luật Dân Sự
được tu chính có nội dung như sau:
1798.155.

Thi Hành Luật Về Mặt Hành Chính

1798.155. (a) Bất kỳ doanh nghiệp hay bên thứ
ba nào đều có thể xin ý kiến của Tổng Chưởng Lý
để được hướng dẫn về cách tuân thủ những điều
khoản của tiêu đề này.
(b) Doanh nghiệp sẽ vi phạm tiêu đề này nếu
không thể khắc phục bất kỳ vi phạm nào theo cáo
buộc trong vòng 30 ngày kể từ khi được thông
báo về việc không tuân thủ theo cáo buộc. Bất kỳ
doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu
hay người nào khác mà vi phạm tiêu đề này thì sẽ
phải đền bù theo lệnh và có trách nhiệm nộp một
khoản phạt tiền hành chính không quá hai nghìn
năm trăm mỹ kim ($2,500) cho mỗi lần vi phạm hay
bảy nghìn năm trăm mỹ kim ($7,500) cho mỗi lần vi
phạm cố ý hay các vi phạm liên quan tới thông tin cá
nhân của người tiêu dùng mà doanh nghiệp, nhà
cung cấp dịch vụ, nhà thầu hay người khác đó thực
sự biết là dưới 16 tuổi, được điều chỉnh theo đoạn (5)
của tiểu phân mục (a), Mục 1798.185, trong một vụ
kiện thi hành luật về mặt hành chính do Cơ Quan
Bảo Vệ Quyền Riêng Tư California khởi kiện. một
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khoản tiền phạt dân sự không quá hai nghìn năm
trăm mỹ kim ($2,500) cho mỗi lần vi phạm hay
bảy nghìn năm trăm mỹ kim ($7,500) cho mỗi lần
vi phạm cố ý, là mức sẽ được xác định và truy đòi
trong một vụ kiện dân sự do Tổng Chưởng Lý
khởi kiện trên danh nghĩa người dân Tiểu Bang
California. Tiền phạt dân sự theo quy định trong
mục này sẽ chỉ được xác định và truy đòi trong
một vụ kiện dân sự do Tổng Chưởng Lý khởi kiện
trên danh nghĩa người dân Tiểu Bang California.
(c) (b) Bất kỳ khoản tiền phạt dân sự tiền phạt
hành chính nào được xác định cho một vi phạm đối
với tiêu đề này và thủ tục giải quyết vụ kiện được
khởi kiện theo tiểu phân mục (b) (a), sẽ được gửi
vào Quỹ Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng, là
quỹ được lập trong Ngân Quỹ Chung theo tiểu
phân mục (a) của Mục 1798.160 nhằm mục đích bù
đắp mọi chi phí mà các tòa án của tiểu bang và
Tổng Chưởng Lý và Cơ Quan Bảo Vệ Quyền Riêng Tư
California phải chịu liên quan tới tiêu đề này.
MỤC 18. Mục 1798.160 của Bộ Luật Dân Sự
được tu chính có nội dung như sau:
1798.160. Quỹ Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng
1798.160. (a) Theo đây, một quỹ đặc biệt gọi là
“Quỹ Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng” được
lập nên trong Ngân Quỹ Chung thuộc Ngân Khố
Tiểu Bang và sẵn sàng cho Cơ Quan Lập Pháp điều
dụng trước để bù đắp mọi chi phí mà các tòa án
của tiểu bang phải chịu liên quan tới các vụ kiện
được khởi kiện nhằm thi hành tiêu đề này, và bất
kỳ chi phí nào mà Tổng Chưởng Lý phải chịu trong
khi thực hiện các bổn phận của Tổng Chưởng Lý
theo tiêu đề này, rồi mới đến mục đích lập một quỹ
đầu tư thuộc Ngân Khố Tiểu Bang, trong đó thu nhập
hoặc lãi từ quỹ sẽ được gửi vào Ngân Quỹ Chung, và
đưa ra các khoản trợ cấp nhằm thúc đẩy và bảo vệ
quyền riêng tư của người tiêu dùng, giáo dục trẻ em
về quyền riêng tư khi trực tuyến và tài trợ cho các
chương trình hợp tác với tổ chức thi hành pháp luật
quốc tế nhằm chống các hoạt động gian lận liên quan
tới việc xâm phạm dữ liệu của người tiêu dùng.
(b) Các ngân quỹ được chuyển vào Quỹ Quyền
Riêng Tư của Người Tiêu Dùng sẽ chỉ được sử
dụng như sau:
(1) để Để bù đắp mọi chi phí mà các tòa án của
tiểu bang và Tổng Chưởng Lý phải chịu liên quan
tới tiêu đề này.
(2) Sau khi đáp ứng các nghĩa vụ ở đoạn (1), quỹ còn
lại sẽ được phân bổ cho mỗi năm tài khóa như sau:
(A) Chín mươi mốt phần trăm sẽ được Thủ Quỹ đầu
tư vào các tài sản tài chính nhằm mục tiêu tối đa hóa
lợi tức dài hạn phù hợp với mức độ rủi ro đòi hỏi phải
hết sức thận trọng. Khoản tiền gốc sẽ không được
chuyển đi hay điều dụng, với điều kiện là hàng năm
bất kỳ khoản lãi và thu nhập nào đều phải được
chuyển vào Ngân Quỹ Chung để Cơ Quan Lập Pháp
điều dụng cho các mục đích của Ngân Quỹ Chung.
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(B) Chín phần trăm sẽ được cấp cho Cơ Quan Bảo Vệ
Quyền Riêng Tư California nhằm mục đích làm các
khoản trợ cấp ở California, trong đó 3 phần trăm
được phân bổ cho mỗi bên nhận trợ cấp sau:
(i) Các tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy và bảo
vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng.
(ii) Các tổ chức phi lợi nhuận và cơ quan công cộng,
bao gồm cả các khu học chính, để giáo dục trẻ em về
quyền riêng tư khi trực tuyến.
(iii) Các cơ quan thi hành pháp luật của tiểu bang và
địa phương để tài trợ cho chương trình hợp tác với
các tổ chức thi hành pháp luật quốc tế nhằm chống
lại các hoạt động gian lận liên quan đến việc xâm
phạm dữ liệu của người tiêu dùng.
(c) Những khoản tiền này Các khoản tiền ở Quỹ
Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng sẽ không
được chuyển đi hay điều dụng cho bất kỳ mục
đích nào khác. , trừ khi Giám Đốc Tài Chính xác
định các khoản tiền đó nhiều hơn khoản cần có
để bù đắp đầy đủ mọi chi phí mà các tòa án của
tiểu bang và Tổng Chưởng Lý phải chịu liên quan
tới tiêu đề này, trong trường hợp đó Cơ Quan Lập
Pháp có thể điều dụng khoản ngân quỹ thừa cho
các mục đích khác.
MỤC 19. Mục 1798.175 của Bộ Luật Dân Sự
được tu chính có nội dung như sau:
1798.175.

Điều Khoản Mâu Thuẫn

1798.175. Mục đích của tiêu đề này là nhằm tăng
cường quyền riêng tư theo hiến pháp và bổ sung
các luật hiện hành liên quan đến thông tin cá nhân
của người tiêu dùng, bao gồm nhưng không giới
hạn ở Chương 22 (bắt đầu từ Mục 22575), Phân
mục 8 của Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp và
Tiêu Đề 1.81 (bắt đầu từ Mục 1798.80). Những điều
khoản trong tiêu đề này không bị giới hạn ở thông
tin được thu thập dưới dạng điện tử hoặc qua
Internet, nhưng áp dụng cho việc thu thập và bán
tất cả thông tin cá nhân mà một doanh nghiệp thu
thập từ người tiêu dùng. Bất cứ khi nào có thể, luật
liên quan đến thông tin cá nhân của người tiêu
dùng nên được hiểu theo hướng hài hòa với những
điều khoản trong tiêu đề này, nhưng trong trường
hợp có mâu thuẫn giữa các luật khác với điều
khoản trong tiêu đề này, vậy thì những điều khoản
của luật mang lại sự bảo vệ tốt nhất cho quyền
riêng tư của người tiêu dùng sẽ được ưu tiên.
MỤC 20. Mục 1798.180 của Bộ Luật Dân Sự
được tu chính có nội dung như sau:
1798.180.

Quyền Ưu Tiên

1798.180. Tiêu đề này là một vấn đề nhận được
sự quan tâm của cả tiểu bang cũng như thay thế
và được ưu tiên so với tất cả các quy tắc, quy chế,
bộ luật, sắc lệnh và các luật khác mà được thành
phố, quận, thành phố và quận, thành phố tự trị
hay cơ quan địa phương thông qua về việc doanh
nghiệp thu thập và bán thông tin cá nhân của
người tiêu dùng.
Nội Dung Các Dự Luật
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MỤC 21. Mục 1798.185 của Bộ Luật Dân Sự được
tu chính có nội dung như sau:

(B) Để điều chỉnh việc doanh nghiệp tuân thủ yêu
cầu không cho phép của người tiêu dùng.

1798.185. Quy Chế

(C) Để tất cả các doanh nghiệp xây dựng và sử
dụng logo hoặc nút chọn không cho phép dễ
nhận biết và thống nhất nhằm nâng cao nhận
thức của người tiêu dùng về cơ hội chọn không
cho phép bán thông tin cá nhân.
(5) Điều chỉnh ngưỡng các ngưỡng tiền, vào tháng
1 của mỗi năm lẻ để phản ánh gia tăng Chỉ Số Giá
Tiêu Dùng, trong: tiểu đoạn (A) của đoạn (1) ở tiểu
phân mục (c) (d) của Mục 1798.140; tiểu đoạn (A)
của đoạn (1) ở tiểu phân mục (a) của Mục 1798.150;
tiểu phân mục (a) của Mục 1798.155; Mục
1798.199.25; và tiểu phân mục (a) của Mục
1798.199.90 vào tháng 1 của mỗi năm lẻ để phản
ánh gia tăng Chỉ Số Giá Tiêu Dùng.

1798.185. (a) Vào hoặc trước ngày 1 tháng 7 năm
2020, Tổng Chưởng Lý sẽ kêu gọi sự tham gia của
toàn bộ cộng đồng và thông qua các quy chế
nhằm thúc đẩy các mục đích của tiêu đề này, bao
gồm, nhưng không giới hạn ở, những lĩnh vực sau:
(1) Nếu cần thì Cập nhật hoặc bổ sung thêm các
danh mục thông tin cá nhân đối với những thông
tin được liệt kê trong tiểu phân mục (c) ở Mục
1798.130 và tiểu phân mục (o) (v) ở Mục 1798.140,
và cập nhật hoặc bổ sung các danh mục thông tin cá
nhân nhạy cảm đối với những thông tin được liệt kê
trong tiểu phân mục (ae) ở Mục 1798.140 để nêu ra
những thay đổi về công nghệ, phương pháp thực
hành thu thập dữ liệu, trở ngại trong việc triển
khai và những lo ngại về quyền riêng tư.
(2) Nếu cần thì cập nhật định nghĩa các định nghĩa
về “được hủy định danh” và thông tin định danh duy
nhất “thông tin định danh duy nhất” để nêu ra
những thay đổi về công nghệ, biện pháp thực
hành thu thập dữ liệu, trở ngại trong việc triển
khai và những lo ngại về quyền riêng tư, và thêm
bổ sung, sửa đổi hoặc xóa các danh mục theo định
nghĩa về phương thức được chỉ định để gửi yêu
cầu nhằm tạo điều kiện cho người tiêu dùng có
thể lấy thông tin từ một doanh nghiệp theo Mục
1798.130. Thẩm quyền cập nhật định nghĩa về “được
hủy định danh” sẽ không áp dụng cho các tiêu chuẩn
hủy định danh quy định trong Mục 164.514, Tiêu Đề
45 của Bộ Luật Quy Chế Liên Bang, trong đó thông tin
như vậy trước đây được gọi là “thông tin sức khỏe
được bảo mật” như được định nghĩa trong Mục
160.103, Tiêu Đề 45 của Bộ Luật Quy Chế Liên Bang.
(3) Thiết lập bất kỳ trường hợp ngoại lệ cần thiết
nào để tuân thủ luật tiểu bang hoặc liên bang,
bao gồm, nhưng không giới hạn ở những luật
liên quan tới bí mật thương mại và quyền sở hữu
trí tuệ, trong vòng một năm kể từ khi thông qua
tiêu đề này và sau đó nếu cần, nhằm mục đích để
bí mật thương mại không bị tiết lộ khi phản hồi yêu
cầu có thể xác minh của người tiêu dùng.
(4) Thiết lập quy tắc và thủ tục cho những mục
đích sau đây:
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(A) Để tạo điều kiện cho và điều chỉnh việc một
người tiêu dùng gửi yêu cầu chọn không cho bán
hay chia sẻ thông tin cá nhân theo Mục 1798.120 và
hạn chế sử dụng thông tin cá nhân nhạy cảm của
người tiêu dùng theo Mục 1798.121 để đảm bảo rằng
người tiêu dùng có khả năng thực hiện các lựa chọn
của mình mà không phải chịu gánh nặng lớn và ngăn
doanh nghiệp tham gia vào các hành vi lừa đảo hoặc
quấy rối, bao gồm cả việc trả đũa người tiêu dùng vì
đã thực hiện các quyền của mình, đồng thời cho phép
doanh nghiệp thông báo cho người tiêu dùng về hậu
quả của quyết định chọn không cho phép bán hay
chia sẻ thông tin cá nhân của họ hoặc hạn chế việc sử
dụng thông tin cá nhân nhạy cảm của họ.
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(6) Thiết lập các quy tắc, thủ tục và bất kỳ trường
hợp ngoại lệ cần thiết nào để đảm bảo rằng
thông báo và thông tin mà doanh nghiệp được
yêu cầu cung cấp theo tiêu đề này được cung cấp
theo cách mà người tiêu dùng bình thường có
thể dễ dàng hiểu được, người tiêu dùng khuyết
tật có thể tiếp cận được và có sẵn bằng ngôn ngữ
chính được sử dụng để tương tác với người tiêu
dùng, bao gồm cả việc thiết lập các quy tắc và
hướng dẫn liên quan đến ưu đãi đề nghị ưu đãi
tài chính trong vòng một năm kể từ khi thông
qua tiêu đề này và sau đó nếu cần.
(7) Thiết lập các quy tắc và thủ tục để thúc đẩy
các mục đích của Mục 1798.105, 1798.106,
1798.110 và 1798.115 và để tạo điều kiện cho
người tiêu dùng hoặc đại diện được ủy quyền của
người tiêu dùng có thể xóa thông tin cá nhân,
chỉnh sửa thông tin cá nhân không chính xác theo
Mục 1798.106 hoặc lấy được thông tin theo Mục
1798.130, nhằm mục tiêu giảm thiểu gánh nặng
hành chính cho người tiêu dùng, có tính đến công
nghệ sẵn có, các mối lo ngại về bảo mật và gánh
nặng đối với doanh nghiệp, để điều chỉnh quyết
định của doanh nghiệp là yêu cầu thông tin nhận
được từ người tiêu dùng là yêu cầu có thể xác
minh của người tiêu dùng, bao gồm việc xử lý
yêu cầu nộp qua tài khoản được bảo vệ bằng mật
khẩu do người tiêu dùng duy trì tại doanh nghiệp
trong khi người tiêu dùng đăng nhập vào tài
khoản, yêu cầu này được xem như yêu cầu có thể
xác minh của người tiêu dùng, và cung cấp cơ
chế để người tiêu dùng không mở tài khoản tại
doanh nghiệp có thể yêu cầu thông tin bằng cách
để doanh nghiệp xác thực danh tính của người
tiêu dùng, trong vòng một năm kể từ khi thông
qua tiêu đề này và sau đó nếu cần.
(8) Thiết lập tần suất và những trường hợp mà người
tiêu dùng có thể yêu cầu chỉnh sửa theo Mục
1798.106, bao gồm các tiêu chuẩn điều chỉnh những
vấn đề sau đây:
(A) Cách mà một doanh nghiệp phản hồi yêu cầu chỉnh
sửa, bao gồm các trường hợp ngoại lệ đối với yêu cầu
không thể phản hồi hoặc sẽ cần phải có nỗ lực không
tương xứng và yêu cầu chỉnh sửa thông tin chính xác.
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(B) Cách có thể giải quyết các mối lo ngại về độ chính
xác của thông tin.
(C) Các bước mà một doanh nghiệp có thể thực hiện
để ngăn chặn gian lận.
(D) Nếu một doanh nghiệp từ chối yêu cầu chỉnh sửa
thông tin cá nhân được thu thập và phân tích liên
quan đến sức khỏe của người tiêu dùng, người tiêu
dùng có quyền đưa ra bản phụ lục cho doanh nghiệp
về bất kỳ mục hay tuyên bố nào liên quan đến bất kỳ
thông tin cá nhân nào mà người tiêu dùng cho là
không đầy đủ hoặc không chính xác. Phụ lục như vậy
sẽ phải được giới hạn trong 250 từ cho mỗi mục bị
cáo buộc là không đầy đủ hoặc không chính xác và
phải ghi rõ rằng người tiêu dùng yêu cầu bổ sung
phụ lục này vào hồ sơ của người tiêu dùng.
(9) Thiết lập tiêu chuẩn điều chỉnh quyết định của một
doanh nghiệp, theo tiểu đoạn (B), đoạn (2), tiểu phân
mục (a) của Mục 1798.130, rằng không thể cung cấp
thông tin ngoài khoảng thời gian 12 tháng khi phản
hồi yêu cầu có thể xác minh của người tiêu dùng hoặc
sẽ đòi hỏi phải có nỗ lực không tương xứng.
(10) Ban hành những quy chế định nghĩa rõ hơn và
bổ sung cho mục đích kinh doanh, bao gồm các mục
đích được nêu ra khác, mà theo đó các doanh nghiệp,
nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu có thể sử dụng
thông tin cá nhân của người tiêu dùng phù hợp với
mong đợi của người tiêu dùng, đồng thời định nghĩa
rõ hơn các mục đích kinh doanh mà theo đó nhà
cung cấp dịch vụ và nhà thầu có thể kết hợp thông
tin cá nhân của người tiêu dùng thu được từ các
nguồn khác nhau, trừ trường hợp quy định tại đoạn
(6), tiểu phân mục (e) của Mục 1798.140.
(11) Ban hành những quy chế xác định các mục đích
kinh doanh đó, bao gồm các mục đích được nêu ra
khác, mà theo đó nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu
có thể sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu
dùng mà nhận được theo văn bản hợp đồng với
doanh nghiệp, cho mục đích kinh doanh riêng của
nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu, nhằm tối đa
hóa quyền riêng tư của người tiêu dùng.
(12) Ban hành những quy chế định nghĩa rõ hơn về
cụm từ “chủ định tương tác” nhằm tối đa hóa quyền
riêng tư của người tiêu dùng.
(13) Ban hành những quy chế định nghĩa rõ hơn về
cụm từ “vị trí địa lý chính xác”, kể cả trong trường
hợp quy mô định nghĩa không đủ để bảo vệ quyền
riêng tư của người tiêu dùng ở những khu vực dân cư
thưa thớt hoặc khi thông tin cá nhân được sử dụng
vào mục đích hoạt động thông thường, bao gồm
xuất hóa đơn.
(14) Ban hành những quy chế định nghĩa rõ hơn về
cụm từ “chi tiết thông tin cụ thể thu thập được từ
người tiêu dùng” nhằm tối đa hóa quyền tiếp cận
thông tin cá nhân có liên quan của người tiêu dùng
trong khi giảm thiểu việc cung cấp thông tin sẽ không
hữu ích cho người tiêu dùng, bao gồm thông tin nhật
ký hệ thống và các dữ liệu kỹ thuật khác. Đối với việc
cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm nhất, các quy
chế có thể yêu cầu tiêu chuẩn xác thực cao hơn, với
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điều kiện là cơ quan phải theo dõi tác động của tiêu
chuẩn cao hơn này tới quyền của người tiêu dùng
trong việc nhận thông tin cá nhân của mình, để đảm
bảo rằng yêu cầu xác minh không dẫn tới việc từ chối
yêu cầu có thể xác minh được của người tiêu dùng
một cách không hợp lý.
(15) Ban hành những quy chế yêu cầu doanh nghiệp
có quy trình xử lý thông tin cá nhân của người tiêu
dùng gây rủi ro đáng kể tới quyền riêng tư hay bảo
mật của người tiêu dùng, phải:
(A) Thực hiện kiểm toán an ninh mạng hàng năm,
bao gồm cả việc xác định phạm vi kiểm toán và thiết
lập một quy trình để đảm bảo rằng việc kiểm toán
được tiến hành toàn diện và độc lập. Các yếu tố cần
xem xét khi xác định thời điểm mà việc xử lý có thể
gây ra rủi ro đáng kể cho an ninh thông tin cá nhân
sẽ phải bao gồm quy mô và mức độ phức tạp của
doanh nghiệp cũng như bản chất và phạm vi của các
hoạt động xử lý.
(B) Thường xuyên đệ trình lên Cơ Quan Bảo Vệ Quyền
Riêng Tư California một bản đánh giá rủi ro liên quan
đến việc xử lý thông tin cá nhân của họ, bao gồm cả
đánh giá xem việc xử lý có liên quan đến thông tin cá
nhân nhạy cảm hay không, đồng thời xác định và cân
nhắc những lợi ích thu được từ việc xử lý đối với
doanh nghiệp, người tiêu dùng, các bên liên quan
khác và công chúng, so với những rủi ro tiềm ẩn đối
với quyền lợi của người tiêu dùng liên quan đến việc
xử lý đó, nhằm mục tiêu hạn chế hoặc cấm xử lý nếu
rủi ro đối với quyền riêng tư của người tiêu dùng lớn
hơn lợi ích mà việc xử lý mang lại cho người tiêu
dùng, doanh nghiệp, các bên liên quan khác và công
chúng. Không quy định nào trong mục này yêu cầu
doanh nghiệp phải tiết lộ bí mật kinh doanh.
(16) Ban hành quy chế điều chỉnh quyền truy cập và
chọn không cho doanh nghiệp sử dụng công nghệ ra
quyết định tự động, bao gồm việc lập hồ sơ và yêu
cầu doanh nghiệp phản hồi yêu cầu truy cập nhằm
đưa vào thông tin có ý nghĩa về lô-gic liên quan đến
các quy trình ra quyết định đó, cũng như mô tả về kết
quả có thể có của quy trình đối với người tiêu dùng.
(17) Ban hành quy chế để định nghĩa rõ hơn về cụm
từ “điều tra được cơ quan thi hành pháp luật phê
chuẩn” nhằm mục đích của điều khoản ngoại lệ tại
đoạn (2), tiểu phân mục (a), Mục 1798.145.
(18) Ban hành quy chế để xác định phạm vi và quy
trình thực thi thẩm quyền kiểm toán của cơ quan,
thiết lập tiêu chí lựa chọn người kiểm toán và bảo vệ
thông tin cá nhân của người tiêu dùng khỏi bị tiết lộ
cho kiểm toán viên trong trường hợp không có lệnh
của tòa án, lệnh bắt giữ hay trát đòi hầu tòa.
(19) (A) Ban hành quy chế để xác định các yêu cầu và
thông số kỹ thuật của tín hiệu lựa chọn không cho
phép do một nền tảng, công nghệ hay cơ chế gửi, để
cho biết ý định của người tiêu dùng là không cho bán
hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của mình và để hạn chế
việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm
của người tiêu dùng. Yêu cầu và thông số kỹ thuật của
tín hiệu lựa chọn không cho phép cần phải được thỉnh
Nội Dung Các Dự Luật
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thoảng cập nhật để phản ánh phương tiện mà qua đó
người tiêu dùng tương tác với doanh nghiệp và cần:
(i) Đảm bảo rằng nhà sản xuất nền tảng, trình duyệt
hay thiết bị gửi tín hiệu lựa chọn không cho phép
không thể gây bất lợi theo cách bất công cho doanh
nghiệp khác.
(ii) Đảm bảo rằng tín hiệu lựa chọn không cho phép
phải thân thiện với người tiêu dùng, được mô tả rõ
ràng và một người tiêu dùng bình thường có thể dễ
dàng sử dụng, không yêu cầu người tiêu dùng phải
cung cấp thêm thông tin vượt quá mức cần thiết.
(iii) Thể hiện rõ ý định của người tiêu dùng và không
có nội dung mặc định ràng buộc hay phỏng đoán ý
định đó.
(iv) Đảm bảo rằng tín hiệu lựa chọn không cho phép
không mâu thuẫn với các cài đặt quyền riêng tư
thường sử dụng khác hay công cụ người tiêu dùng có
thể sử dụng.
(v) Đưa ra một cơ chế để người tiêu dùng chấp thuận
có chọn lọc đối với việc doanh nghiệp bán thông tin
cá nhân của người tiêu dùng hay sử dụng hoặc tiết lộ
thông tin cá nhân nhạy cảm của người tiêu dùng,
không ảnh hưởng đến lựa chọn của người tiêu dùng
đối với các doanh nghiệp khác hay vô hiệu hóa toàn
bộ tín hiệu lựa chọn không cho phép.
(vi) Tuyên bố rằng trong trường hợp chế độ xem
trang hay chế độ xem cài đặt mà người tiêu dùng
truy cập để đặt tín hiệu tùy chọn từ chối, người tiêu
dùng sẽ thấy tối đa ba lựa chọn, bao gồm:
(I) Không cho phép tất cả trường hợp bán và chia sẻ
thông tin cá nhân, bao gồm chỉ thị hạn chế sử dụng
thông tin cá nhân nhạy cảm.
(II) Lựa chọn “Hạn Chế Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân
Nhạy Cảm của Tôi”.
(III) Lựa chọn có tên “Không Được Bán/Không Được
Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân của Tôi Nhằm Quảng Cáo
Dựa Trên Hành Vi Xuyên Ngữ Cảnh”.
(B) Ban hành quy chế để thiết lập các thông số kỹ
thuật của tín hiệu lựa chọn không cho phép giúp
người tiêu dùng hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ
của người tiêu dùng quy định rằng người tiêu dùng
dưới 13 tuổi hoặc từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
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(C) Ban hành quy chế, nhằm mục đích tăng cường
quyền riêng tư của người tiêu dùng có cân nhắc tới
lợi ích chính đáng đối với hoạt động của doanh
nghiệp, để điều chỉnh việc sử dụng hoặc tiết lộ thông
tin cá nhân nhạy cảm của người tiêu dùng, mặc dù
người tiêu dùng có chỉ thị giới hạn sử dụng hoặc tiết
lộ thông tin cá nhân nhạy cảm của mình, bao gồm:
(i) Xác định bất kỳ mục đích bổ sung nào mà theo đó
doanh nghiệp có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá
nhân nhạy cảm của người tiêu dùng.
(ii) Xác định phạm vi các hoạt động được phép theo
đoạn (8), tiểu phân mục (e) của Mục 1798.140, như
được cho phép theo tiểu phân mục (a) của Mục
1798.121, để đảm bảo rằng các hoạt động không có
nghiên cứu liên quan đến sức khỏe.
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(iii) Đảm bảo về chức năng hoạt động của doanh nghiệp.
(iv) Đảm bảo rằng trường hợp miễn trừ theo tiểu phân
mục (d) của Mục 1798.121 đối với thông tin cá nhân
nhạy cảm áp dụng cho thông tin được thu thập hoặc
xử lý ngẫu nhiên, hoặc không nhằm mục đích suy ra
đặc điểm của người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo rằng
các doanh nghiệp không sử dụng trường hợp miễn trừ
nhằm mục đích lảng tránh quyền của người tiêu dùng
là được hạn chế sử dụng và hạn chế tiết lộ thông tin cá
nhân nhạy cảm của mình theo Mục 1798.121.
(20) Ban hành quy chế để điều chỉnh cách mà một
doanh nghiệp đã chọn tuân theo tiểu phân mục (b)
của Mục 1798.135 phản hồi tín hiệu lựa chọn không
cho phép và tạo điều kiện để sau đó người tiêu dùng
có thể chấp thuận việc bán hoặc chia sẻ thông tin cá
nhân của mình hoặc việc sử dụng và tiết lộ thông tin
cá nhân nhạy cảm của mình vào các mục đích ngoài
những mục đích được quy định ở tiểu phân mục (a)
của Mục 1798.121. Những quy chế này cần:
(A) Cố gắng thúc đẩy sự cạnh tranh và lựa chọn của
người tiêu dùng và trung lập về mặt công nghệ.
(B) Đảm bảo rằng doanh nghiệp không phản hồi tín
hiệu lựa chọn không cho phép bằng cách:
(i) Cố ý làm suy giảm chức năng hoạt động khi người
tiêu dùng trải nghiệm.
(ii) Tính phí cho người tiêu dùng để đáp lại lựa chọn
không cho phép của người tiêu dùng.
(iii) Làm cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào
không phát huy đúng hay đủ chức năng đối với người
tiêu dùng đó so với người tiêu dùng không sử dụng
tín hiệu lựa chọn không cho phép.
(iv) Cố gắng ép buộc người tiêu dùng chọn cho phép
bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của mình hoặc
cho phép sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy
cảm của mình, bằng cách nêu rõ hoặc ngụ ý rằng
việc sử dụng tín hiệu lựa chọn không cho phép sẽ
ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng so với người tiêu
dùng không sử dụng tín hiệu lựa chọn không cho
phép, bao gồm việc tuyên bố hoặc ngụ ý rằng người
tiêu dùng sẽ không thể sử dụng sản phẩm hoặc dịch
vụ của doanh nghiệp hay sản phẩm hoặc dịch vụ đó
có thể không phát huy đúng hay đủ chức năng.
(v) Hiển thị bất kỳ thông báo hay cửa sổ bật lên nào
để phản hồi lại tín hiệu lựa chọn không cho phép của
người tiêu dùng.
(C) Đảm bảo rằng bất kỳ đường dẫn nào đến một trang
mạng hay nội dung hỗ trợ của trang mạng đó mà khiến
người tiêu dùng chấp thuận chọn cho phép phải:
(i) Không thuộc cửa sổ bật lên, thông báo, biểu ngữ
hay thiết kế xâm nhập nào khác mà khiến người tiêu
dùng không xem được đầy đủ bất kỳ phần nào của
trang web mà họ định truy cập hay can thiệp hoặc
cản trở theo bất kỳ cách nào trải nghiệm của người
tiêu dùng khi truy cập hoặc duyệt trang web hay
trang mạng mà họ định truy cập.
(ii) Không yêu cầu hay ngụ ý rằng người tiêu dùng
phải nhấp vào đường dẫn để nhận được đầy đủ chức
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năng của bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào, bao gồm
cả trang mạng.
(iii) Không sử dụng bất kỳ thủ thuật ẩn nào.
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theo đạo luật này sẽ vẫn có hiệu lực và sẽ có thể thi
hành cho đến khi có thể thi hành những điều khoản
như vậy trong đạo luật này.

(iv) Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp mà người tiêu
dùng có ý định tương tác.

MỤC 22. Mục 1798.190 của Bộ Luật Dân Sự
được tu chính có nội dung như sau:

(D) Cố gắng hạn chế các hành vi ép buộc hoặc dối
trá để đáp lại tín hiệu lựa chọn không cho phép,
nhưng không nên hạn chế quá mức đối với các
doanh nghiệp đang cố gắng tuân thủ Mục 1798.135
một cách có thiện chí.

1798.190. Tòa án hoặc cơ quan sẽ bỏ qua các bước
hoặc giao dịch trung gian nhằm thực hiện các mục
đích của dự luật này:

(21) Xem xét các quy chế và quy định hiện hành của Bộ
Luật Bảo Hiểm liên quan đến quyền riêng tư của người
tiêu dùng, ngoại trừ những điều khoản liên quan đến
mức phí hay định giá bảo hiểm, để xác định xem liệu
Bộ Luật Bảo Hiểm có điều khoản nào quy định mức
bảo vệ cho người tiêu dùng tốt hơn so với quy định
trong tiêu đề này không. Sau khi hoàn thành việc xem
xét, cơ quan sẽ thông qua một quy chế chỉ áp dụng cho
công ty bảo hiểm các điều khoản trong tiêu đề này mà
có mức bảo vệ tốt hơn. Để làm rõ, Ủy Viên Bảo Hiểm sẽ
có thẩm quyền về mức phí và định giá bảo hiểm.
(22) Hài hòa các quy chế điều chỉnh cơ chế không cho
phép, thông báo cho người tiêu dùng và các cơ chế hoạt
động khác trong tiêu đề này nhằm giải thích rõ và thúc
đẩy chức năng của tiêu đề này cho người tiêu dùng.
(b) Tổng Chưởng Lý có thể thông qua những quy
chế bổ sung như sau:
(1) Thiết lập các quy tắc và thủ tục về cách xử lý
và tuân theo yêu cầu có thể xác minh của người
tiêu dùng về các chi tiết thông tin cá nhân cụ thể
liên quan đến hộ gia đình nhằm giải quyết trở
ngại trong việc triển khai và các mối lo ngại về
quyền riêng tư.
(2) Thúc đẩy hơn nữa các mục đích của tiêu đề
này nếu cần.
(c) Tổng Chưởng Lý không được thi hành luật
theo tiêu đề này cho đến sáu tháng sau khi công
bố những quy chế cuối cùng được ban hành theo
mục này hoặc ngày 1 tháng 7 năm 2020, tùy thời
điểm nào sớm hơn.
(d) Bất kể tiểu phân mục (a), khung thời gian để
thông qua những quy chế cuối cùng mà đạo luật này
yêu cầu thêm vào tiểu phân mục này sẽ là ngày 1
tháng 7 năm 2022. Kể từ thời điểm muộn hơn giữa
ngày 1 tháng 7 năm 2021 hoặc sáu tháng sau khi cơ
quan gửi thông báo cho Tổng Chưởng Lý mà đã sẵn
sàng bắt đầu đưa ra quy tắc theo tiêu đề này, thẩm
quyền phân cho Tổng Chưởng Lý trong việc thông
qua quy chế theo mục này sẽ do Cơ Quan Bảo Vệ
Quyền Riêng Tư California thực thi. Mặc dù có bất kỳ
luật nào khác, việc thi hành về mặt dân sự và hành
chính đối với những điều khoản của luật được bổ
sung hoặc tu chính theo đạo luật này sẽ không được
bắt đầu cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2023 và chỉ
được áp dụng cho những vi phạm diễn ra vào hoặc
sau ngày hôm đó. Việc thi hành những điều khoản
của luật trong Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người
Tiêu Dùng California năm 2018 như được tu chính

1798.190.

Chống Trốn Thuế

(a) Nếu một loạt bước hay giao dịch nằm trong một
giao dịch chủ định tiến hành ngay từ đầu nhằm né
tránh việc áp dụng tiêu đề này, bao gồm việc một
doanh nghiệp tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba
để tránh áp dụng định nghĩa bán hay chia sẻ.
(b) Nếu các bước hoặc giao dịch được thực hiện nhằm
cố ý né tránh định nghĩa bán hay chia sẻ bằng cách bỏ
đi bất kỳ yếu tố nào có tính chất tiền bạc hay có giá trị
khác, bao gồm việc ký kết hợp đồng không có quy định
về trao đổi yếu tố có tính chất tiền bạc hay có giá trị
khác, nhưng trong đó một bên lại nhận được một thứ
gì đó có giá trị hoặc có công dụng khi đó tòa án sẽ
bỏ qua các bước hoặc giao dịch trung gian nhằm
thực hiện các mục đích của dự luật này.
MỤC 23. Mục 1798.192 của Bộ Luật Dân Sự
được tu chính có nội dung như sau:
1798.192.

Từ Bỏ Quyền

1798.192. Bất kỳ điều khoản nào của một hợp
đồng hay thỏa thuận dưới mọi hình thức, bao
gồm tuyên bố từ bỏ hành động đại diện, nhằm mục
đích từ bỏ hoặc hạn chế quyền của người tiêu
dùng theo tiêu đề này dưới bất kỳ hình thức nào,
bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bất kỳ quyền
nào đối với một biện pháp khắc phục hay phương
thức thi hành luật, sẽ bị coi là trái với chính sách
công và sẽ vô hiệu và không thể thi hành. Mục
này sẽ không ngăn người tiêu dùng từ chối việc
yêu cầu thông tin từ một doanh nghiệp, từ chối
việc chọn không cho phép chọn không cho phép
doanh nghiệp bán thông tin cá nhân của người
tiêu dùng, hoặc cho phép doanh nghiệp bán hoặc
chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng sau
khi chọn không cho phép từ trước.
MỤC 24. Thành Lập Cơ Quan Bảo Vệ Quyền Riêng
Tư California.
MỤC 24.1. Mục 1798.199.10 được bổ sung vào
Bộ Luật Dân Sự có nội dung như sau:
1798.199.10. (a) Cơ Quan Bảo Vệ Quyền Riêng Tư
California nhân đây được thành lập thuộc chính quyền
tiểu bang, cơ quan này được trao đầy đủ quyền hạn,
thẩm quyền và khu vực thẩm quyền để triển khai và
thi hành Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu
Dùng California năm 2018. Cơ quan này sẽ được điều
chỉnh bởi một hội đồng gồm năm thành viên, bao
gồm chủ tịch hội đồng. Chủ tịch hội đồng và một
thành viên của hội đồng sẽ do Thống Đốc bổ nhiệm.
Tổng Chưởng Lý, Ủy Ban Quy Tắc Thượng Viện và Chủ
Tịch Nghị Viện mỗi người sẽ bổ nhiệm một thành viên.
Thành viên được bổ nhiệm sẽ phải là người dân
Nội Dung Các Dự Luật
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California có chuyên môn trong các lĩnh vực quyền
riêng tư, công nghệ và quyền của người tiêu dùng.
(b) Những thành viên đầu tiên sẽ được bổ nhiệm vào
cơ quan trong vòng 90 ngày kể từ ngày có hiệu lực
của đạo luật bổ sung mục này.
MỤC 24.2. Mục 1798.199.15 được bổ sung vào
Bộ Luật Dân Sự có nội dung như sau:
1798.199.15. Thành viên của hội đồng cơ quan phải:
(a) Có trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng, đặc biệt là
trong các lĩnh vực quyền riêng tư và công nghệ, cần
thiết để thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan và thực
hiện quyền hạn của mình.
(b) Giữ bí mật về các thông tin mà họ đã biết trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ hoặc quyền hạn của
mình, ngoại trừ phạm vi mà Đạo Luật Hồ Sơ Công
Khai (Public Records Act) yêu cầu phải tiết lộ.
(c) Không bị ảnh hưởng từ bên ngoài, dù là trực tiếp
hay gián tiếp, và không được xin hay nhận chỉ thị từ
người khác.
(d) Không thực hiện bất kỳ hành động nào không
phù hợp với nhiệm vụ của mình và đảm nhận bất kỳ
nghề nghiệp không phù hợp nào, dù có lợi hay
không, trong nhiệm kỳ của mình.
(e) Có quyền tiếp cận tất cả thông tin do cơ quan
cung cấp cho chủ tịch hội đồng.
(f) Trong khoảng thời gian một năm sau khi rời
nhiệm sở, không được chấp nhận làm việc tại một
doanh nghiệp đang bị áp dụng hành động thi hành
luật hay khởi kiện dân sự theo tiêu đề này trong
nhiệm kỳ của thành viên hoặc trong khoảng thời gian
5 năm trước khi bổ nhiệm thành viên.
(g) Trong khoảng thời gian hai năm sau khi rời
nhiệm sở, không được nhận thù lao với tư cách là
người đại diện hay luật sư, hoặc đại diện cho bất kỳ
người nào khác trong một vấn đề đang chờ giải
quyết trước cơ quan nếu mục đích là nhằm gây tác
động tới hành động của cơ quan.
MỤC 24.3. Mục 1798.199.20 được bổ sung vào
Bộ Luật Dân Sự có nội dung như sau:
1798.199.20. Thành viên của hội đồng cơ quan, bao
gồm cả chủ tịch hội đồng, sẽ phục vụ trong thời hạn
theo thẩm quyền bổ nhiệm của mình, nhưng sẽ phục
vụ không quá tám năm liên tiếp.
MỤC 24.4. Mục 1798.199.25 được bổ sung vào
Bộ Luật Dân Sự có nội dung như sau:
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1798.199.25. Với mỗi ngày tham gia thực hiện
nhiệm vụ chính thức, thành viên của hội đồng cơ
quan sẽ được trả thù lao ở mức một trăm mỹ kim
($100), được điều chỉnh hai năm một lần để phản
ánh các thay đổi về chi phí sinh hoạt, và sẽ được bồi
hoàn cho các chi phí phát sinh trong khi thực hiện
nhiệm vụ chính thức của mình.
MỤC 24.5. Mục 1798.199.30 được bổ sung vào
Bộ Luật Dân Sự có nội dung như sau:
1798.199.30. Hội đồng cơ quan sẽ bổ nhiệm một
giám đốc điều hành, người này sẽ hành động theo
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các chính sách và quy chế của cơ quan và theo pháp
luật hiện hành. Cơ quan sẽ bổ nhiệm và miễn nhiệm
các viên chức, luật sư và nhân viên theo luật công vụ
hiện hành và sẽ ấn định mức lương thưởng cho nhân
viên và quy định nhiệm vụ của họ. Cơ quan có thể ký
hợp đồng cho các dịch vụ mà nhân viên của họ
không thể cung cấp.
MỤC 24.6. Mục 1798.199.35 được bổ sung vào
Bộ Luật Dân Sự có nội dung như sau:
1798.199.35. Hội đồng cơ quan có thể ủy quyền cho
chủ tịch hội đồng hoặc giám đốc điều hành để hành
động nhân danh cơ quan đó trong các cuộc họp của
cơ quan, trừ trường hợp để ra nghị quyết về hành
động thi hành luật và thẩm quyền đưa ra quy tắc.
MỤC 24.7. Mục 1798.199.40 được bổ sung vào
Bộ Luật Dân Sự có nội dung như sau:
1798.199.40.
năng sau:

Cơ quan này phải thực hiện các chức

(a) Quản lý, triển khai và thi hành tiêu đề này qua
các hành động hành chính.
(b) Vào và sau thời điểm sớm hơn giữa ngày 1 tháng
7 năm 2021 hoặc trong vòng sáu tháng kể từ khi cơ
quan gửi thông báo cho Tổng Chưởng Lý rằng họ đã
sẵn sàng bắt đầu đưa ra quy tắc theo tiêu đề này,
thông qua, tu chính và hủy bỏ các quy chế theo Mục
1798.185 để thực hiện các mục đích và điều khoản
của Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu
Dùng California năm 2018, bao gồm các quy chế quy
định yêu cầu lưu giữ hồ sơ đối với doanh nghiệp để
đảm bảo việc tuân thủ tiêu đề này.
(c) Thông qua việc triển khai tiêu đề này, bảo vệ các
quyền riêng tư cơ bản của người đối với việc sử dụng
thông tin cá nhân của họ.
(d) Thúc đẩy nhận thức và hiểu biết của cộng đồng
về các rủi ro, quy tắc, trách nhiệm, biện pháp bảo vệ
và quyền liên quan đến việc thu thập, sử dụng, bán
và tiết lộ thông tin cá nhân, bao gồm cả quyền của
trẻ vị thành niên đối với thông tin của chính mình, và
đưa ra một báo cáo công khai tóm tắt các đánh giá
rủi ro đã trình lên cơ quan theo đoạn (15), tiểu phân
mục (a) của Mục 1798.185 đồng thời đảm bảo rằng
bảo mật dữ liệu không bị xâm phạm.
(e) Đưa ra hướng dẫn cho người tiêu dùng về các
quyền của họ theo tiêu đề này.
(f) Đưa ra hướng dẫn cho doanh nghiệp về các
nhiệm vụ và trách nhiệm của họ theo tiêu đề này và
bổ nhiệm một Kiểm Toán Trưởng về Quyền Riêng Tư
để tiến hành kiểm toán doanh nghiệp nhằm đảm
bảo việc tuân thủ tiêu đề này theo những quy chế
được thông qua theo đoạn (18), tiểu phân mục (a)
của Mục 1798.185.
(g) Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn cho Cơ Quan
Lập Pháp về vấn đề lập pháp liên quan đến quyền
riêng tư khi có yêu cầu.
(h) Theo dõi các diễn biến có liên quan đến việc bảo
vệ thông tin cá nhân và nhất là sự phát triển của
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công nghệ thông tin và truyền thông cũng như các
thực hành thương mại.
(i) Hợp tác với các cơ quan khác có thẩm quyền về
luật về quyền riêng tư và với các cơ quan quản lý việc
xử lý dữ liệu ở California, các tiểu bang, vùng lãnh
thổ và quốc gia khác để đảm bảo áp dụng nhất quán
các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư.
(j) Thiết lập một cơ chế để theo đó những cá nhân
đang kinh doanh ở California mà không thỏa mãn định
nghĩa doanh nghiệp được nêu tại đoạn (1), (2) hoặc (3),
tiểu phân mục (d) của Mục 1798.140 thì có thể tự xác
nhận rằng họ tuân thủ tiêu đề này, như được nêu trong
đoạn (4), tiểu phân mục (d) của Mục 1798.140 và lập
một danh sách công khai về các thực thể đó.
(k) Mời gọi, xem xét và phê duyệt đơn yêu cầu trợ cấp
trong phạm vi còn ngân quỹ theo đoạn (2), tiểu phân
mục (b) của Mục 1798.160.
(l) Thực hiện tất cả các hành động cần thiết hoặc thích
hợp khác để thực thi quyền hạn, thẩm quyền và khu
vực thẩm quyền của mình và tìm cách cân bằng mục
tiêu tăng cường quyền riêng tư của người tiêu dùng
mà vẫn lưu ý đến tác động đối với doanh nghiệp.
MỤC 24.8. Mục 1798.199.45 được bổ sung vào
Bộ Luật Dân Sự có nội dung như sau:
1798.199.45. (a) Khi có than phiền theo tuyên thệ của
bất kỳ người nào hay theo đề xướng của chính mình, cơ
quan có thể điều tra những vi phạm có thể xảy ra với
tiêu đề này liên quan đến bất kỳ doanh nghiệp, nhà
cung cấp dịch vụ, nhà thầu hay cá nhân nào. Cơ quan
có thể quyết định không điều tra than phiền hoặc quyết
định cho doanh nghiệp một khoảng thời gian để khắc
phục vi phạm bị cáo buộc. Khi đưa ra quyết định không
điều tra hoặc cho thêm thời gian để khắc phục, cơ quan
có thể cân nhắc những điều sau đây:
(1) Không cố ý vi phạm tiêu đề này.
(2) Những nỗ lực tự nguyện mà doanh nghiệp, nhà
cung cấp dịch vụ, nhà thầu hoặc cá nhân thực hiện
để khắc phục vi phạm bị cáo buộc trước khi được cơ
quan thông báo về than phiền.
(b) Cơ quan phải thông báo bằng văn bản cho người
đã than phiền về hành động, nếu có, mà cơ quan đã
thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện sau đối với
than phiền đó, kèm theo lý do cho hành động hoặc
quyết định không hành động đó.
MỤC 24.9. Mục 1798.199.50 được bổ sung vào
Bộ Luật Dân Sự có nội dung như sau:
1798.199.50. Cơ quan không phải đưa ra kết luận
về nguyên nhân có thể khiến họ cho rằng tiêu đề này
đã bị vi phạm trừ khi, ít nhất 30 ngày trước khi cơ
quan xem xét vi phạm bị cáo buộc, doanh nghiệp,
nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu hoặc cá nhân bị cáo
buộc vi phạm tiêu đề này được thông báo về vi phạm
đó bằng phương thức tống đạt hoặc qua thư bảo
đảm, có yêu cầu gửi lại giấy biên nhận, kèm theo một
bản tóm tắt bằng chứng, và được thông báo về
quyền trực tiếp trình diện và được đại diện bởi luật
sư tại bất kỳ phiên tố tụng nào do cơ quan tổ chức để
xem liệu có nguyên nhân có thể khiến cơ quan cho
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rằng cá nhân đó đã vi phạm tiêu đề này hay không.
Người bị cáo buộc vi phạm sẽ coi như được thông
báo vào ngày tống đạt, ngày ký vào giấy biên nhận
thư bảo đảm hoặc nếu giấy biên nhận không được ký
vào thì ngày bưu điện gửi trả lại. Phiên tố tụng được
tổ chức nhằm xem xét nguyên nhân có thể có sẽ phải
được tổ chức kín, trừ khi bên vi phạm bị cáo buộc
trình lên cơ quan yêu cầu bằng văn bản là phải tổ
chức công khai.
MỤC 24.10. Mục 1798.199.55 được bổ sung vào
Bộ Luật Dân Sự có nội dung như sau:
1798.199.55. (a) Khi cơ quan xác định có nguyên
nhân có thể khiến họ cho rằng tiêu đề này đã bị vi
phạm, cơ quan phải tổ chức một phiên điều trần để
xác định xem liệu vi phạm hay các vi phạm đó đã xảy
ra hay chưa. Cơ quan phải gửi thông báo và tổ chức
phiên điều trần theo Đạo Luật Thủ Tục Hành Chính
(Administrative Procedure Act) (Chương 5 (bắt đầu từ
Mục 11500), Phần 1, Phân Mục 3, Tiêu Đề 2, Bộ Luật
Chính Quyền). Cơ quan sẽ có tất cả các quyền hạn
được cấp theo chương đó. Nếu cơ quan dựa vào phiên
điều trần được tổ chức theo tiểu phân mục này mà xác
định rằng có vi phạm hoặc các vi phạm, vậy thì họ sẽ
ban hành một sắc lệnh có thể buộc người vi phạm
phải thực hiện tất cả hay bất kỳ điều nào sau đây:
(1) Ngừng và chấm dứt việc vi phạm tiêu đề này.
(2) Tùy thuộc vào Mục 1798.155, nộp một khoản tiền
phạt hành chính lên đến hai ngàn năm trăm mỹ kim
($2,500) cho mỗi lần vi phạm, hoặc lên đến bảy ngàn
năm trăm mỹ kim ($7,500) cho mỗi lần cố tình vi phạm
và mỗi lần vi phạm liên quan tới thông tin cá nhân của
người tiêu dùng là trẻ vị thành niên, nộp vào Quỹ
Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng thuộc Ngân Quỹ
Chung của tiểu bang. Khi xác định không có vi phạm
nào xảy ra, cơ quan sẽ đưa ra một tuyên bố nêu rõ.
(b) Nếu hai hoặc nhiều người cùng chịu trách nhiệm
về bất kỳ vi phạm hay các vi phạm nào, họ sẽ phải
chịu trách nhiệm liên đới và riêng rẽ.
MỤC 24.11. Mục 1798.199.60 được bổ sung vào
Bộ Luật Dân Sự có nội dung như sau:
1798.199.60. Bất cứ khi nào cơ quan từ chối quyết
định của một thẩm phán luật hành chính mà được đưa
ra theo Mục 11517 của Bộ Luật Chính Quyền, cơ quan
sẽ phải có văn bản nêu rõ lý do từ chối quyết định.
MỤC 24.12. Mục 1798.199.65 được bổ sung vào
Bộ Luật Dân Sự có nội dung như sau:
1798.199.65. Cơ quan có thể gửi trát hầu tòa cho
người làm chứng, buộc họ phải tham gia và đưa ra
lời chứng, lấy lời tuyên thệ và xác nhận, thu thập
bằng chứng và thông qua trát hầu tòa để yêu cầu lập
bất kỳ sổ sách, giấy tờ, hồ sơ hay vật dụng nào khác
mà có vai trò thiết yếu đối với việc cơ quan thực hiện
các nhiệm vụ hoặc thi hành các quyền hạn của mình,
bao gồm, nhưng không giới hạn ở quyền kiểm toán
việc doanh nghiệp tuân thủ tiêu đề này.
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MỤC 24.13. Mục 1798.199.70 được bổ sung vào
Bộ Luật Dân Sự có nội dung như sau:
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1798.199.70. Sẽ không được tiến hành khởi kiện
hành chính theo tiêu đề này để cáo buộc hành động
vi phạm bất kỳ điều khoản nào của tiêu đề này sau
hơn 5 năm kể từ ngày xảy ra vi phạm.
(a) Việc tống đạt thông báo phiên điều trần tìm
nguyên nhân có thể xem xét theo yêu cầu tại Mục
1798.199.50 cho người bị cáo buộc là đã vi phạm tiêu
đề này sẽ được coi là tiến hành khởi kiện hành chính.
(b) Nếu người bị cáo buộc vi phạm tiêu đề này có hành
động che giấu gian lận đối với hành vi hoặc danh tính
của người đó, vậy thì khoảng thời gian 5 năm sẽ được
tính cho thời gian che giấu. Theo mục đích của tiểu
phân mục này, "che giấu gian lận" có nghĩa là người
đó biết các sự việc quan trọng liên quan đến nhiệm vụ
của mình theo tiêu đề này và cố ý che giấu sự việc đó
trong khi thực hiện hoặc không thực hiện các nhiệm vụ
đó nhằm mục đích lừa dối công chúng về thông tin mà
họ phải được biết theo tiêu đề này.
(c) Khi bị tòa thượng thẩm yêu cầu xuất trình bất kỳ
giấy tờ nào mà trát đòi hầu tòa đã nêu trong bất kỳ
thủ tục tố tụng hành chính nào theo tiêu đề này, nếu
người bị cáo buộc vi phạm tiêu đề này không xuất
trình được giấy tờ theo yêu cầu trước ngày được yêu
cầu phải tuân theo, vậy thì sẽ tính khoảng thời gian 5
năm cho thời gian trì hoãn kể từ ngày đệ trình yêu
cầu cưỡng chế cho đến ngày xuất trình được giấy tờ.
MỤC 24.14. Mục 1798.199.75 được bổ sung vào
Bộ Luật Dân Sự có nội dung như sau:
1798.199.75. (a) Ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục
nào khác, cơ quan có thể khởi kiện dân sự và xin phán
quyết tại tòa thượng thẩm nhằm mục đích thu mọi
khoản tiền phạt hành chính chưa nộp mà bị áp đặt
theo tiêu đề này sau khi kết thúc quá trình xem xét tư
pháp đối với khiếu kiện của cơ quan. Cơ quan có thể
trình khiếu kiện dưới hình thức vụ kiện nhỏ, khởi kiện
dân sự giới hạn hoặc không giới hạn tùy vào số tiền
tranh tụng. Địa điểm giải quyết khiếu kiện này sẽ nằm
ở quận nơi cơ quan áp đặt tiền phạt hành chính. Để
xin được phán quyết trong một thủ tục tố tụng theo
mục này, tùy vào các thủ tục và quy tắc chứng cứ được
áp dụng trong các vụ kiện dân sự thông thường, cơ
quan phải chứng minh tất cả những điều sau:
(1) Rằng tiền phạt hành chính được áp đặt theo các
thủ tục nêu trong tiêu đề này và điều khoản thi hành.
(2) Rằng bị cáo hay các bị cáo trong vụ kiện đã được
thông báo, bằng thông báo thực tế hay chính thức,
về việc áp đặt tiền phạt hành chính.
(3) Rằng cơ quan đã đưa ra yêu cầu nộp phạt mà
chưa nhận được đủ tiền phạt.
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(b) Việc khởi kiện dân sự theo tiểu phân mục (a) này
phải được tiến hành trong vòng bốn năm kể từ ngày
áp đặt tiền phạt hành chính.
MỤC 24.15. Mục 1798.199.80 được bổ sung vào
Bộ Luật Dân Sự có nội dung như sau:
1798.199.80. (a) Nếu đã hết thời gian xem xét tư pháp
đối với lệnh hoặc quyết định cuối cùng của cơ quan
hoặc đã sử dụng hết tất cả các biện pháp xem xét tư
pháp đối với lệnh hoặc quyết định đó, vậy thì cơ quan có
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thể xin thư ký tòa đưa ra một phán quyết thu tiền phạt
hành chính được áp đặt theo lệnh hoặc quyết định đó,
hoặc lệnh sửa đổi theo quyết định xem xét tư pháp.
(b) Chỉ cần xuất trình đơn yêu cầu, trong đó phải có
một bản sao đã được chứng nhận của lệnh hoặc
quyết định, hoặc lệnh được sửa đổi theo quyết định
xem xét tư pháp, và bằng chứng tống đạt lệnh hoặc
quyết định là đủ để ban hành phán quyết thu tiền
phạt hành chính. Thư ký tòa sẽ ngay lập tức đưa ra
phán quyết theo đơn yêu cầu.
(c) Đơn yêu cầu nộp theo mục này sẽ được nộp cho
thư ký tòa thượng thẩm ở quận nơi cơ quan áp đặt
tiền phạt hành chính.
(d) Tùy vào tất cả các điều khoản của luật có liên quan,
phán quyết được đưa ra theo mục này có cùng giá trị
và hiệu lực như phán quyết trong một vụ khiếu kiện
dân sự và có thể được thi hành giống như bất kỳ phán
quyết nào khác của tòa nơi phán quyết được đưa ra.
(e) Cơ quan chỉ được đưa đơn yêu cầu theo mục này
trong vòng bốn năm kể từ ngày sử dụng hết tất cả
các biện pháp xem xét tư pháp đối với lệnh hoặc
quyết định.
(f) Biện pháp khắc phục theo mục này áp dụng bổ
sung cho các biện pháp theo bất kỳ luật nào khác.
MỤC 24.16. Mục 1798.199.85 được bổ sung vào
Bộ Luật Dân Sự có nội dung như sau:
1798.199.85. Bất kỳ quyết định nào của cơ quan đối với
một than phiền hay tiền phạt hành chính sẽ phải được
xem xét tư pháp khi một bên có lợi ích liên quan khiếu
kiện về việc bị than phiền hoặc tiền phạt hành chính đó
và sẽ phải tuân theo tiêu chuẩn về lạm dụng quyền.
MỤC 24.17. Mục 1798.199.90 được bổ sung vào
Bộ Luật Dân Sự có nội dung như sau:
1798.199.90. (a) Bất kỳ doanh nghiệp, nhà cung cấp
dịch vụ, nhà thầu hay người nào khác mà vi phạm tiêu
đề này thì sẽ phải đền bù theo lệnh và có trách nhiệm
nộp một khoản phạt dân sự không quá hai ngàn
nghìn năm trăm mỹ kim ($2,500) cho mỗi lần vi phạm
hay bảy ngàn năm trăm mỹ kim ($7,500) cho mỗi lần
vi phạm cố ý hay mỗi lần vi phạm liên quan tới thông
tin cá nhân của người tiêu dùng là trẻ vị thành niên,
được điều chỉnh theo đoạn (5) của tiểu phân mục (a),
Mục 1798.185, là mức sẽ được đánh giá và truy đòi
trong một vụ kiện dân sự do Tổng Chưởng Lý khởi kiện
trên danh nghĩa người dân Tiểu Bang California. Tòa
án có thể cân nhắc tới sự hợp tác thiện chí của doanh
nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu hay người
khác khi xác định số tiền phạt dân sự này.
(b) Bất kỳ khoản tiền phạt dân sự nào thu được khi
Tổng Chưởng Lý khởi kiện hành vi vi phạm tiêu đề
này và số tiền thu được từ việc giải quyết bất kỳ khiếu
kiện như vậy sẽ đều được gửi vào Quỹ Quyền Riêng
Tư của Người Tiêu Dùng.
(c) Theo yêu cầu của Tổng Chưởng Lý, cơ quan sẽ duy
trì khiếu kiện hoặc điều tra hành chính theo tiêu đề
này để cho phép Tổng Chưởng Lý tiến hành điều tra
hoặc khởi kiện dân sự và sẽ không tiếp tục vụ khiếu
kiện hay điều tra hành chính, trừ khi sau đó Tổng
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Chưởng Lý quyết định sẽ không tiếp tục điều tra hay
khởi kiện dân sự nữa. Cơ quan không được hạn chế
thẩm quyền thi hành tiêu đề này của Tổng Chưởng Lý.
(d) Tổng Chưởng Lý không được khởi kiện dân sự theo
mục này về bất kỳ vi phạm nào đối với tiêu đề này sau
khi cơ quan đã ban hành quyết định theo Mục
1798.199.85 hay ban hành lệnh theo Mục 1798.199.55
chống lại người đó liên quan tới cùng vi phạm.
(e) Mục này sẽ không ảnh hưởng tới quyền khiếu
kiện riêng tư theo quy định tại Mục 1798.150.
MỤC 24.18. Mục 1798.199.95 được bổ sung vào
Bộ Luật Dân Sự có nội dung như sau:
1798.199.95. (a) Mục này quy định điều dụng từ
Ngân Quỹ Chung của tiểu bang số tiền năm triệu mỹ
kim ($5,000,000) cho cơ quan trong năm tài chính
2020–2021 và số tiền mười triệu mỹ kim
($10,000,000), được điều chỉnh theo thay đổi về chi
phí sinh hoạt, trong mỗi năm tài chính sau đó để làm
khoản chi nhằm hỗ trợ hoạt động của cơ quan theo
tiêu đề này. Khoản chi ngân quỹ theo sự điều dụng
này sẽ phải trải qua quá trình xem xét hành chính
thường áp dụng cho các khoản điều dụng khác của
tiểu bang. Cơ Quan Lập Pháp sẽ điều dụng những
khoản tiền bổ sung đó cho ủy ban và các cơ quan
khác nếu việc này là cần thiết để thực hiện những
điều khoản của tiêu đề này.
(b) Trong quá trình soạn thảo dự luật về ngân sách
tiểu bang và Đạo Luật Ngân Sách (Budget Act) trình
lên Cơ Quan Lập Pháp, Bộ Tài Chính sẽ bổ sung một
khoản mục để hỗ trợ tiêu đề này, trong đó sẽ quy
định tất cả những nội dung sau:
(1) Các khoản sẽ được điều dụng cho các cơ quan
khác để họ thực hiện nhiệm vụ của mình theo tiêu đề
này, là các khoản bổ sung cho những khoản mục hỗ
trợ của những cơ quan đó.
(2) Các khoản bổ sung mà Cơ Quan Lập Pháp cần
phải điều dụng cho cơ quan để thực hiện mục đích
của tiêu đề này như quy định trong mục này.
(3) Nhằm mục đích thông tin và để trong ngoặc đơn,
tiếp tục điều dụng trong mỗi năm tài chính số tiền
mười triệu mỹ kim ($10,000,000), được điều chỉnh theo
thay đổi về chi phí sinh hoạt thực hiện theo mục này.
(c) Tổng Chưởng Lý phải hỗ trợ cơ quan về mặt nhân
viên cho tới khi cơ quan tuyển dụng được nhân viên
của mình. Cơ quan phải bồi hoàn chi phí của những
dịch vụ này cho Tổng Chưởng Lý.
MỤC 24.19. Mục 1798.199.100 được bổ sung
vào Bộ Luật Dân Sự có nội dung như sau:
1798.199.100. Cơ quan và bất kỳ tòa án nào, nếu
có, phải cân nhắc sự hợp tác thiện chí của doanh
nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu hay người
khác khi xác định số tiền phạt hành chính hoặc phạt
dân sự đối với hành vi vi phạm tiêu đề này. Doanh
nghiệp không bị cơ quan, tòa án hay đơn vị khác yêu
cầu phải nộp cả phạt hành chính và phạt dân sự cho
cùng một hành vi vi phạm.
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MỤC 25. Tu Chính.
(a) Các điều khoản của đạo luật này có thể được
tu chính sau khi được các cử tri chấp thuận bằng
một đạo luật được thông qua bởi phiếu bầu của
đa số thành viên của mỗi viện thuộc Cơ Quan Lập
Pháp và được Thống Đốc ký, với điều kiện là những
tu chính này phải nhất quán với và thúc đẩy mục
đích và ý định của đạo luật này theo quy định tại
Mục 3, bao gồm các tu chính về miễn trừ trong
Mục 1798.145 nếu các luật làm căn cứ cho miễn
trừ được tu chính để nâng cao quyền riêng tư và
nhất quán với và thúc đẩy mục đích và ý định của
đạo luật này và các tu chính đề cập tới một quyết
định của tòa án tiểu bang hoặc tòa án liên bang
cho rằng một điều khoản của đạo luật này trái với
hiến pháp hay không được luật liên bang áp dụng,
với điều kiện là bất kỳ tu chính bổ sung nào về lập
pháp mà đề cập tới quyết định của tòa án thì sẽ
phải tuân theo tiểu phân mục này.
(b) Bất kể Mục 1798.199.25, Cơ Quan Lập Pháp có
thể cho phép trả thêm thù lao cho các thành viên
của Cơ Quan Bảo Vệ Quyền Riêng Tư California, nếu
họ xác định rằng cần phải thực hiện các chức năng
của cơ quan, bằng một đạo luật được thông qua
bởi phiếu bầu của đa số thành viên của mỗi viện
thuộc Cơ Quan Lập Pháp và được Thống Đốc ký.
(c) Mục này áp dụng cho tất cả các đạo luật được
tu chính hay tái ban hành như một phần của đạo
luật này, cũng như tất cả các điều khoản trong
những đạo luật đó, cho dù đạo luật này có đưa ra
thêm bất kỳ thay đổi đáng kể nào không.
(d) Các điều khoản của đạo luật này phải được
ưu tiên áp dụng khi ban hành bất kỳ luật mâu
thuẫn nào sau ngày 1 tháng 1 năm 2020. Bất kỳ
tu chính nào đối với đạo luật này hay bất kỳ luật
nào mà mâu thuẫn với bất kỳ điều khoản nào của
đạo luật này sẽ đều không có giá trị và mất hiệu
lực sau khi các cử tri thông qua đạo luật này, bất
kể bộ luật có đạo luật này. Luật sẽ bị coi là “mâu
thuẫn” theo mục đích của tiểu phân mục này trừ
khi nhất quán với và thúc đẩy mục đích và ý định
của đạo luật này theo quy định tại Mục 3.
MỤC 26. Hiệu Lực Từng Phần.
Nếu bất kỳ điều khoản nào của dự luật này, hoặc
một phần của dự luật này, hoặc việc áp dụng bất
kỳ điều khoản hoặc phần nào đối với bất kỳ người
nào hoặc trường hợp nào, vì bất kỳ lý do gì được
coi là không hợp lệ, thì các điều khoản còn lại
hoặc việc áp dụng các điều khoản sẽ không bị
ảnh hưởng, nhưng sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ, và
vì vậy, các điều khoản của dự luật này có hiệu lực
từng phần. Nếu tòa án đưa ra phán quyết cuối
cùng, không thể xét duyệt rằng việc loại trừ một
hoặc nhiều tổ chức hoặc hoạt động khỏi khả
năng áp dụng đạo luật này khiến đạo luật này vi
phạm hiến pháp, thì những trường hợp ngoại lệ
đó phải được tách ra và đạo luật đó sẽ được áp
dụng cho các tổ chức hoặc hoạt động trước đây
được miễn trừ khỏi đạo luật. Việc đạo luật này sẽ
được ban hành bất kể có bất cứ điều khoản
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không hợp lệ nào đã được đưa vào hay bất cứ
việc áp dụng không hợp lệ nào đã được thực hiện
hay không là tùy vào chủ ý của cử tri.
MỤC 27.

Dự Luật Tiên Khởi Mâu Thuẫn.

(a) Trong trường hợp dự luật này và một dự luật
khác đề cập đến quyền riêng tư của người tiêu
dùng sẽ xuất hiện trên cùng một lá phiếu trên
toàn tiểu bang, các điều khoản của (các) dự luật
khác sẽ được coi là mâu thuẫn với dự luật này.
Trong trường hợp dự luật này nhận được số
phiếu tán thành nhiều hơn so với dự luật được
coi là mâu thuẫn với nó, thì các điều khoản của
dự luật này sẽ được ưu tiên áp dụng toàn phần
và dự luật hoặc các dự luật khác sẽ vô hiệu.
(b) Nếu dự luật này được cử tri chấp thuận
nhưng bị luật pháp thay thế bằng bất kỳ dự luật
mâu thuẫn nào khác được cử tri chấp thuận
trong cùng một cuộc bầu cử và dự luật lá phiếu
mâu thuẫn sau đó bị cho là không hợp lệ, dự luật
này sẽ có giá trị tự thực thi và có hiệu lực đầy đủ.
MỤC 28.

Vị Thế Tranh Chấp.

Bất kể có bất kỳ điều khoản nào khác của luật
pháp, nếu tiểu bang hoặc bất kỳ quan chức nào
của tiểu bang không bảo vệ tính hợp hiến của
đạo luật này, sau khi được cử tri chấp thuận, bất
kỳ cơ quan chính quyền nào khác của tiểu bang
này sẽ có thẩm quyền can thiệp vào bất kỳ vụ
kiện nào chống lại tính hợp hiến của đạo luật này
với mục đích bảo vệ tính hợp hiến của đạo luật
này, cho dù vụ kiện đó diễn ra tại tòa sơ thẩm của
tiểu bang hoặc liên bang, tại tòa phúc thẩm, hoặc
theo sự xét duyệt tùy ý của Tòa Án Tối Cao
California hoặc Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ. Các lệ phí
hợp lý và chi phí bào chữa cho hành động sẽ
được tính vào ngân quỹ được phân bổ cho Bộ Tư
Pháp, sẽ được đáp ứng ngay lập tức.
MỤC 29.

Diễn Giải.

Đạo luật này sẽ được diễn giải một cách tự do để
thực hiện các mục đích của nó.
MỤC 30. Điều Khoản Bảo Lưu.
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Đạo luật này nhằm bổ sung cho luật liên bang và
tiểu bang, nếu được cho phép, nhưng sẽ không
áp dụng nếu không được áp dụng bởi hoặc mâu
thuẫn với luật liên bang hoặc Hiến Pháp
California. Các điều khoản của đạo luật liên quan
tới trẻ dưới 16 tuổi sẽ chỉ áp dụng trong phạm vi
không mâu thuẫn với Đạo Luật Bảo Vệ Quyền
Riêng Tư của Trẻ Em trên Mạng (Children’s Online
Privacy Protection Act) của liên bang.
MỤC 31. Ngày Có Hiệu Lực và Thi Hành.
(a) Đạo luật này sẽ có hiệu lực theo quy định tại
tiểu phân mục (a), Mục 10, Điều II của Hiến Pháp
California. Ngoại trừ quy định tại tiểu phân mục
(b), đạo luật này sẽ có tác dụng vào ngày 1 tháng
1 năm 2023 và ngoại trừ quyền truy cập, sẽ chỉ áp
dụng cho thông tin cá nhân mà doanh nghiệp
thu thập vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2022.
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(b) Các tiểu phân mục (m) và (n) của Mục
1798.145, các Mục 1798.160, 1798.185, các Mục
1798.199.10 đến 1798.199.40, gồm cả mục đầu và
mục cuối và Mục 1798.199.95 sẽ có tác dụng vào
ngày có hiệu lực của đạo luật.
(c) Những điều khoản của Đạo Luật về Quyền
Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California năm
2018 như được tu chính theo đạo luật này sẽ vẫn
có giá trị và hiệu lực đầy đủ và sẽ có thể thi hành
cho đến khi những điều khoản như vậy trong đạo
luật này có tác dụng và có thể thi hành được.

DỰ LUẬT 25

Dự luật này được kiến nghị bởi Dự Luật Thượng Viện
10 của Kỳ Họp Thường Niên năm 2017–2018 (Chương
244, Các Đạo Luật năm 2018) đệ trình lên người dân
như một cuộc trưng cầu ý dân theo các điều khoản
của Mục 9, Điều II của Hiến Pháp California.
Dự luật được kiến nghị này tu chính một mục
trong Bộ Luật Chính Quyền và bổ sung các mục
vào Bộ Luật Hình Sự; do đó, các điều khoản hiện
tại được đề nghị xóa bỏ sẽ được in theo kiểu gạch
bỏ và các điều khoản mới được đề nghị bổ sung
được in theo kiểu chữ nghiêng để cho biết đây là
điều khoản mới.

ĐIỀU LUẬT ĐƯỢC KIẾN NGHỊ

MỤC 1. Khi ban hành dự luật này, Cơ Quan Lập
Pháp có ý định cho phép tiến hành giam giữ ngăn
ngừa đối với bị cáo trước khi xét xử chỉ theo cách
thức nhất quán với Hiến Pháp Hoa Kỳ, theo diễn
giải của Toà Án Tối Cao Hoa Kỳ và chỉ trong phạm
vi mà Hiến Pháp California cho phép theo diễn
giải của tòa xử án California.
MỤC. 2. Mục 27771 của Bộ Luật Chính Quyền
được tu chính có nội dung như sau:
27771. (a) Tổng giám đốc quản chế sẽ thực hiện
các nhiệm vụ và nghĩa vụ đối với chức vụ theo
luật định hoặc theo lệnh của tòa thượng thẩm,
bao gồm những việc sau đây:
(1) Giám sát trong cộng đồng đối với người phạm
tội theo thẩm quyền của tòa án vị thành niên
theo Mục 602 hoặc Mục 1766 của Bộ Luật Phúc
Lợi và Định Chế.
(2) Điều hành trung tâm cải huấn thanh thiếu niên
theo Mục 852 của Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế.
(3) Điều hành trại cải huấn và trại quản lý thanh
thiếu niên theo Mục 880 của Bộ Luật Phúc Lợi và
Định Chế.
(4) Giám sát trong cộng đồng đối với cá nhân bị
quản chế theo các điều kiện áp đặt ở Mục 1203
của Bộ Luật Hình Sự.
(5) Giám sát trong cộng đồng đối với cá nhân bị
giám sát bắt buộc theo tiểu đoạn (B), đoạn (5),
tiểu phân mục (h), Mục 1170 của Bộ Luật Hình Sự.
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(6) Giám sát trong cộng đồng đối với cá nhân bị
giám sát trong cộng đồng sau khi được phóng
thích theo Mục 3451 của Bộ Luật Hình Sự.

được yêu cầu hoặc có rủi ro đối với an toàn cộng
đồng ở mức vừa phải do mắc tội hình sự mới trong
khi được phóng thích theo tội hình sự hiện tại.

(7) Quản lý lập chương trình cải huấn không giam
giữ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các chương
trình được cho phép bởi Chương 3 (bắt đầu từ
Mục 1228), Tiêu Đề 8, Phần 2 của Bộ Luật Hình Sự.

(e) “Phóng thích khi tự hứa sẽ hầu tòa” có nghĩa là
việc phóng thích trước khi xét xử đối với một người bị
bắt khi người này hứa bằng văn bản là sẽ trình diện
trước tòa khi được yêu cầu và không cần giám sát.

(8) Đảm nhận vai trò chủ tịch Hợp Tác Cải Huấn
Cộng Đồng theo Mục 1230 của Bộ Luật Hình Sự.

(f) “Đánh giá rủi ro trước khi xét xử” có nghĩa là việc
đánh giá do Ban Đánh Giá Trước Khi Xét Xử tiến hành
bằng cách sử dụng một công cụ hợp lệ đánh giá rủi
ro, được thiết kế để cung cấp thông tin về rủi ro một
người không trình diện trước tòa khi được yêu cầu
hoặc rủi ro đối với an toàn cộng đồng do mắc tội
hình sự mới nếu người đó được phóng thích trước
phiên xét xử tội hình sự hiện tại.

(9) Đưa ra các khuyến nghị lên tòa án, bao gồm,
nhưng không giới hạn ở, báo cáo điều tra trước
khi kết án trước khi kết án theo các Mục 1203.7 và
1203.10 của Bộ Luật Hình Sự, hoặc báo cáo được
soạn thảo theo Mục 1320.15 của Bộ Luật Hình Sự.
(b) Tổng quản chế có thể thực hiện các nhiệm vụ
khác phù hợp với những nhiệm vụ được liệt kê
trong tiểu phân mục (a) và có thể chấp nhận bổ
nhiệm vào Hội Đồng Cải Huấn Tiểu Bang và Cộng
Đồng và thu công tác phí theo quy định tại Mục
6025.1 của Bộ Luật Hình Sự.
MỤC 3. Mục 1320.6 được thêm vào Bộ Luật Hình
Sự có nội dung như sau:
1320.6. Chương này sẽ chỉ có hiệu lực cho đến ngày
1 tháng 10 năm 2019 và kể từ ngày đó sẽ bị bãi bỏ.
SEC. 4. Chương 1.5 (bắt đầu từ Mục 1320.7)
được bổ sung vào Tiêu Đề 10, Phần 2 của Bộ Luật
Hình Sự có nội dung như sau:
Chương 1.5.

Tình Trạng Giam Giữ Trước Khi Xét Xử
Điều 1.

Các Định Nghĩa

1320.7. Như được sử dụng trong chương này, các
thuật ngữ dưới đây có ý nghĩa như sau:
(a) “Tòa án” như được sử dụng trong chương này bao
gồm “viên chức tư pháp thừa hành”, nếu được ủy quyền
bởi tòa thượng thẩm cụ thể, như quy định ở Mục 22,
Điều VI của Hiến Pháp California và được nêu rõ trong
Quy Tắc 10.703 của Bộ Quy Tắc của Tòa Án California.
(b) “Rủi ro cao” có nghĩa là một người bị bắt, sau khi
xác định rủi ro từ điều tra của Ban Đánh Giá Trước
Khi Xét Xử đối với người đó, bao gồm việc sử dụng
một công cụ hợp lệ đánh giá rủi ro, được xếp vào
nhóm có rủi ro không trình diện trước tòa khi được
yêu cầu hoặc có rủi ro đối với an toàn cộng đồng ở
mức đáng kể do mắc tội hình sự mới trong khi được
phóng thích theo tội hình sự hiện tại.
(C) “Rủi ro thấp” có nghĩa là một người bị bắt, sau
khi xác định rủi ro từ điều tra của Ban Đánh Giá
Trước Khi Xét Xử đối với người đó, bao gồm việc sử
dụng một công cụ hợp lệ đánh giá rủi ro, được xếp
vào nhóm có rủi ro không trình diện trước tòa khi
được yêu cầu hoặc có rủi ro đối với an toàn cộng
đồng ở mức rất thấp do mắc tội hình sự mới trong
khi được phóng thích theo tội hình sự hiện tại.
(d) “Rủi ro trung bình” có nghĩa là một người bị bắt,
sau khi xác định rủi ro từ điều tra của Ban Đánh Giá
Trước Khi Xét Xử đối với người đó, bao gồm việc sử
dụng một công cụ hợp lệ đánh giá rủi ro, được xếp
vào nhóm có rủi ro không trình diện trước tòa khi

(g) “Ban Đánh Giá Trước Khi Xét Xử” có nghĩa là một
tổ chức, ban hay chương trình được giao nhiệm vụ,
theo Mục 1320.26, là đánh giá mức rủi ro của những
người bị cáo buộc phạm tội, báo cáo kết quả xác
định rủi ro lên tòa án và đưa ra các khuyến nghị về
điều kiện phóng thích cá nhân đang chờ phiên xét xử
vụ án hình sự của họ và như được chỉ thị theo đạo
luật hay quy định của tòa án, thực hiện các quyết
định dựa trên rủi ro liên quan đến việc phóng thích
và giam giữ. Theo lựa chọn của tòa thượng thẩm cụ
thể, tổ chức, ban hoặc chương trình này có thể là
nhân viên của tòa án, hay nhân viên của một tổ chức
công cộng ký hợp đồng với tòa án để cung cấp các
dịch vụ theo quy định tại Mục 1320.26 và có thể bao
gồm tổ chức, ban hoặc chương trình của một quận
liền kề hoặc cung cấp dịch vụ với tư cách là thành
viên của một hiệp hội khu vực. Trong mọi trường hợp,
người thay mặt tổ chức, ban hoặc chương trình này
phải là viên chức của tòa án“Ban Đánh Giá Trước Khi
Xét Xử” không làm công việc giám sát những người
được phóng thích theo chương này.
(h) “Rủi ro” chỉ khả năng một người sẽ không trình
diện trước tòa khi được yêu cầu hoặc khả năng một
người sẽ mắc tội mới nếu người đó được phóng thích
trước phiên xét xử tội hình sự hiện tại của họ.
(i) “Điểm rủi ro” chỉ một đánh giá mô tả về rủi ro một
người không trình diện trước tòa khi được yêu cầu
hoặc rủi ro đối với an toàn cộng đồng do mắc tội
hình sự mới nếu người đó được phóng thích trước
phiên xét xử tội hình sự hiện tại, là kết quả khi tiến
hành đánh giá bằng công cụ hợp lệ đánh giá rủi ro
và có thể bao gồm một giá trị số hay các từ như rủi
ro “cao” ,“trung bình” hay “thấp”.
(j) “Phóng thích khi tự hứa sẽ hầu tòa có giám sát”
có nghĩa là việc phóng thích trước khi xét xử đối với
một người bị bắt giữ khi người này hứa bằng văn
bản, nhưng phải nộp tiền hay công khố phiếu có bảo
đảm, là sẽ trình diện trước tòa khi được yêu cầu và
được tòa án hoặc Ban Đánh Giá Trước Khi Xét Xử áp
đặt các điều kiện phóng thích cụ thể.
(k) “Công cụ hợp lệ đánh giá rủi ro” có nghĩa là một
công cụ đánh giá rủi ro, do tòa án chọn và phê
chuẩn, có tham vấn ý kiến của Ban Đánh Giá Trước
Khi Xét Xử hay một tổ chức thực hiện đánh giá rủi ro
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trước khi xét xử khác, từ danh sách các công cụ đánh
giá rủi ro trước khi xét xử được phê chuẩn do Hội
Đồng Tư Pháp lưu giữ. Công cụ đánh giá sẽ phải
được nghiên cứu khoa học chứng minh là chính xác
và đáng tin cậy đối với việc đánh giá rủi ro một người
không trình diện trước tòa khi được yêu cầu hoặc rủi
ro đối với an toàn cộng đồng do mắc tội hình sự mới
nếu người đó được phóng thích trước phiên xét xử tội
hình sự hiện tại và giảm thiểu yếu tố thành kiến.
(l) “Nhân chứng” có nghĩa là bất kỳ người nào đã
làm chứng hoặc dự kiến sẽ làm chứng, hoặc người
mà vì có thông tin liên quan nên được triệu gọi hoặc
có khả năng được triệu gọi làm nhân chứng trong
một vụ kiện hay thủ tục tố tụng đối với tội hiện tại,
cho dù có khởi kiện hay tiến hành bất kỳ thủ tục tố
tụng nào hay không, và cho dù người đó có phải là
nhân chứng bào chữa hay buộc tội hay không.
Điều 2.

Sắp Xếp và Phóng Thích

1320.8. Một người bị bắt hoặc tạm giữ vì tội tiểu
hình, ngoại trừ tội tiểu hình được liệt kê trong tiểu
phân mục (e) của Mục 1320.10, có thể được sắp xếp
và phóng thích mà không cần giam giữ hoặc, nếu có
giam giữ, sẽ được phóng thích mà không cần Ban
Đánh Giá Trước Khi Xét Xử tiến hành đánh giá rủi ro
trong vòng 12 tiếng kể từ khi sắp xếp. Mục này sẽ áp
dụng cho bất kỳ người nào đã bị bắt vì một tội tiểu
hình ngoại trừ các tội hoặc yếu tố được liệt kê trong
tiểu phân mục (e) của Mục 1320.10, cho dù bị bắt có
hay không có lệnh.
Điều 3.

Điều Tra của Ban Đánh Giá Trước Khi Xét Xử

1320.9. (a) Trước phiên buộc tội, hoặc trước lúc
xem xét trước phiên buộc tội đối với những người hội
đủ điều kiện được xem xét, Ban Đánh Giá Trước Khi
Xét Xử sẽ thu thập tất cả những thông tin sau đây về
mỗi người bị tạm giữ, ngoại trừ những người được
sắp xếp và phóng thích theo Mục 1320.8:
(1) Kết quả đánh giá rủi ro bằng cách sử dụng một
công cụ hợp lệ đánh giá rủi ro, bao gồm điểm rủi ro
hay mức rủi ro.
(2) Bản cáo trạng khiến người đó bị bắt và tiền án
của người đó, bao gồm tiền sử người đó không trình
diện trước tòa trong vòng ba năm qua.
(3) Bất kỳ thông tin bổ sung nào sẵn có ở mức hợp lý
mà trực tiếp đề cập tới rủi ro của người đó đối với an
toàn cộng đồng hoặc rủi ro không trình diện trước
tòa khi được yêu cầu.
(b) Công tố viên khu vực sẽ thực hiện nỗ lực hợp lý
nhằm liên hệ với nạn nhân để xin nhận xét về tình
trạng giam giữ của người đó.
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(c) Trước lúc xem xét trước phiên buộc tội theo tiểu phân
mục (a) hay (b) của Mục 1320.10 hoặc Mục 1320.13, hoặc
trước phiên buộc tội, Ban Đánh Giá Trước Khi Xét Xử sẽ
soạn thảo một báo cáo chứa thông tin thu thập được theo
các tiểu phân mục (a) và (b), và bất kỳ khuyến nghị nào về
các điều kiện để phóng thích người đó. Lựa chọn về các
điều kiện phóng thích sẽ do Hội Đồng Tư Pháp thiết lập và
quy định trong Bộ Quy Tắc của Tòa Án California. Một bản
sao của báo cáo này sẽ được gửi cho tòa án và luật sư.
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(d) Báo cáo được mô tả trong tiểu phân mục (c), bao
gồm cả kết quả đánh giá rủi ro bằng cách sử dụng
một công cụ hợp lệ đánh giá rủi ro, không được sử
dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích
được quy định trong chương này.
Điều 4. Phóng Thích bởi Ban Đánh Giá Trước Khi Xét Xử
1320.10. (a) Ban Đánh Giá Trước Khi Xét Xử phải
tiến hành xem xét trước phiên buộc tội về các tình tiết
và hoàn cảnh liên quan tới tình trạng giam giữ của
người bị bắt và phải cân nhắc bất kỳ thông tin có liên
quan và sẵn có nào do cơ quan thi hành pháp luật,
người bị bắt hay bất kỳ nạn nhân nào và bên truy tố
hay bào chữa cung cấp.
(b) Bằng thông tin có được theo mục này và Mục
1320.9 và sau khi đã đánh giá người này là có rủi ro
thấp đối với an toàn cộng đồng và rủi ro thấp về việc
không trình diện trước tòa, Ban Đánh Giá Trước Khi
Xét Xử phải phóng thích người có rủi ro thấp khi
người này tự hứa sẽ hầu tòa trước phiên buộc tội,
không cần tòa xem xét và với điều kiện hay kết hợp
các điều kiện không có tính chất tiền bạc ít hạn chế
nhất mà sẽ bảo đảm hợp lý cho an toàn cộng đồng
và việc người đó sẽ quay lại tòa. Tiểu phân mục này
không áp dụng cho người được sắp xếp và phóng
thích theo Mục 1320.8 hay người không đủ điều kiện
để được cân nhắc phóng thích trước phiên buộc tội
theo quy định tại tiểu phân mục (e).
(c) Ban Đánh Giá Trước Khi Xét Xử sẽ ra lệnh phóng
thích hoặc tạm giữ những người có rủi ro trung bình
theo tiêu chuẩn xem xét và phóng thích được nêu
trong quy định của tòa địa phương, theo quy định Mục
1320.11. Người được phóng thích theo quy định của
tòa địa phương phải được phóng thích khi tự hứa sẽ
hầu tòa hoặc phóng thích khi tự hứa sẽ hầu tòa có
giám sát trước phiên buộc tội, không cần tòa xem xét
và với điều kiện hay kết hợp các điều kiện không có
tính chất tiền bạc ít hạn chế nhất mà sẽ bảo đảm hợp
lý cho an toàn cộng đồng và việc người đó sẽ quay lại
tòa. Tiểu phân mục này không áp dụng cho người
được sắp xếp và phóng thích theo Mục 1320.8 hay
người không đủ điều kiện để được cân nhắc trước
phiên buộc tội theo tiểu phân mục (e) của mục này.
Theo Mục 1320.13, tòa án có thể tiến hành xem xét
trước phiên buộc tội và đưa ra quyết định phóng thích
và có thể cho phép viên chức tư pháp thừa hành tiến
hành xem xét trước phiên buộc tội và đưa ra quyết
định phóng thích theo quy định ở chương này.
(d) Sẽ không có yêu cầu phải nộp tiền cho bất kỳ điều
kiện hay kết hợp các điều kiện không có tính chất tiền
bạc nào được áp đặt theo mục này.
(e) Bất kể các tiểu phân mục (a) và (b), Ban Đánh Giá
Trước Khi Xét Xử không được phóng thích:
(1) Người đã được Ban Đánh Giá Trước Khi Xét Xử
đánh giá trong vụ án hiện tại bằng cách sử dụng
công cụ hợp lệ đánh giá rủi ro theo Mục 1320.9 và
được đánh giá là có rủi ro cao.
(2) Người bị bắt vì một tội được liệt kê trong đoạn (2)
hoặc (3) của tiểu phân mục (d), Mục 290.
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(3) Người bị bắt vì bất kỳ tội tiểu hình nào sau đây:
(A) Vi phạm Mục 273.5.
(B) Vi phạm đoạn (1) của tiểu phân mục (e), Mục 243.
(C) Vi phạm Mục 273.6 nếu người bị giam giữ bị cáo
buộc là đã đe dọa giết hoặc làm hại, có hành vi bạo
lực đối với hoặc đi tới nơi cư trú hay nơi làm việc của
bên được bảo vệ.
(D) Vi phạm Mục 646.9.
(4) Người bị bắt vì tội đại hình bao gồm, như một
yếu tố cấu thành tội mà khiến người đó bị bắt, có
hành vi bạo lực thể xác đối với người khác, đe dọa có
hành vi bạo lực như vậy hoặc có khả năng gây
thương tích nặng cho cơ thể người khác, hay một tội
đại hình mà trong đó người này bị cáo buộc là đã tự
vũ trang hoặc tự sử dụng vũ khí hoặc súng gây chết
người trong khi phạm tội hoặc bị cáo buộc là đã tự
mình gây thương tích nặng cho cơ thể người khác
trong khi phạm tội.
(5) Người bị bắt vì vi phạm lần thứ ba trong vòng 10
năm qua đối với hành vi lái xe trong tình trạng sử
dụng rượu bia hoặc ma túy hay bất kỳ sự kết hợp nào
giữa rượu bia hoặc ma túy, hoặc phạm tội khi lái xe
trong tình trạng sử dụng rượu bia hoặc ma túy mà
gây thương tích cho người khác hoặc phạm tội khi lái
xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.20 trở lên.
(6) Người bị bắt vì vi phạm bất kỳ loại lệnh cấm nào
trong vòng 5 năm qua.
(7) Người mà trước đó nhận được từ ba lệnh bắt do
không trình diện trở lên trong vòng 12 tháng trước đó.
(8) Người mà đang chờ xét xử hoặc kết án đối với tội
tiểu hình hay tội đại hình tại thời điểm bắt giữ.
(9) Người đang bị áp dụng bất kỳ hình thức giám sát
sau khi kết án nào ngoài hình thức quản chế không
chính thức hay giám sát bởi tòa tại thời điểm bắt giữ.
(10) Người đã từng hăm dọa, ngăn cản hoặc đe dọa
trả đũa nhân chứng hoặc nạn nhân của hành vi
phạm tội hiện tại.
(11) Người đã từng vi phạm một điều kiện phóng
thích trước khi xét xử trong vòng 5 năm qua.
(12) Người đã từng bị kết tội đại hình nghiêm trọng,
như được định nghĩa tại tiểu phân mục (c) của Mục
1192.7, hay tội đại hình bạo lực, như được định
nghĩa tại tiểu phân mục (c) của Mục 667.5, trong
vòng 5 năm qua.
(13) Người bị bắt có hoặc không có lệnh vì tội đại hình
nghiêm trọng, như được định nghĩa tại tiểu phân mục
(c) của Mục 1192.7 hay “tội đại hình bạo lực”, như
được định nghĩa tại tiểu phân mục (c) của Mục 667.5.
(f) Việc xem xét tình trạng giam giữ và phóng thích
của một người theo tiểu phân mục (b) hoặc (c) sẽ
được tiến hành, không có sự chậm trễ không cần
thiết và không muộn hơn 24 tiếng kể từ thời điểm sắp
xếp cho người đó. Khoảng thời gian 24 tiếng có thể
được gia hạn nếu có lý do chính đáng, nhưng sẽ
không được quá thêm 12 tiếng.
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(g) Một người sẽ không được phóng thích khi tự hứa sẽ
hầu tòa theo tiểu phân mục (b) hoặc (c) cho tới khi người
đó ký một thỏa thuận phóng thích, trong đó tối thiểu
phải có tất cả những nội dung sau từ phía người đó:
(1) Hứa sẽ trình diện tại mọi thời gian và địa điểm
theo yêu cầu của tòa án.
(2) Hứa sẽ không rời khỏi tiểu bang này khi chưa
được tòa án cho phép.
(3) Đồng ý từ bỏ điều khoản dẫn độ nếu người đó
không trình diện khi được yêu cầu và bị bắt khi ở bên
ngoài Tiểu Bang California.
(4) Xác nhận rằng người đó đã được thông báo về
các hậu quả và hình phạt áp dụng cho việc vi phạm
những điều kiện phóng thích này.
(5) Đồng ý tuân thủ tất cả các luật và sắc lệnh của
tòa án.
(h) Những người không được phóng thích theo mục
này sẽ bị tạm giam cho tới phiên buộc tội trừ khi tòa
án tiến hành xem xét trước phiên buộc tội theo Mục
1320.13.
Điều 5.

Xem Xét Trước Phiên Buộc Tội bởi Ban Đánh
Giá Trước Khi Xét Xử hoặc Tòa Án

1320.11. (a) Sau khi tham vấn ý kiến của Ban Đánh
Giá Trước Khi Xét Xử và các bên liên quan khác, tòa
thượng thẩm sẽ thông qua một quy tắc của tòa địa
phương nhất quán với Bộ Quy Tắc của Tòa Án California
mà Hội Đồng Tư Pháp đã thông qua, như được mô tả
trong tiểu phân mục (a) của Mục 1320.25, trong đó nêu
các tiêu chuẩn xem xét và phóng thích áp dụng cho Ban
Đánh Giá Trước Khi Xét Xử đối với những người được
đánh giá là có rủi ro trung bình và hội đủ điều kiện được
phóng thích trước phiên xét xử khi tự hứa sẽ hầu tòa
hoặc tự hứa sẽ hầu tòa có giám sát. Quy tắc của tòa địa
phương sẽ phải nêu quy định về việc phóng thích hoặc
tạm giữ các bị cáo có rủi ro trung bình, hỗ trợ một hệ
thống phóng thích hoặc tạm giữ trước khi xét xử hữu
hiệu và hiệu quả, bảo vệ an toàn cộng đồng và tôn
trọng quyền được áp dụng quy trình chính đáng của bị
cáo. Quy tắc địa phương sẽ cấp cho Ban Đánh Giá Trước
Khi Xét Xử thẩm quyền tạm giữ hoặc phóng thích khi tự
hứa sẽ hầu tòa hoặc tự hứa sẽ hầu tòa có giám sát đối
với những bị cáo có rủi ro trung bình phù hợp với những
tiêu chuẩn phóng thích hoặc tạm giữ nêu trong quy
định đó. Quy tắc địa phương có thể mở rộng hơn nữa
danh sách các tội hoặc yếu tố không cho phép phóng
thích trước phiên xét xử đối với những người có rủi ro
trung bình, nhưng sẽ không được quy định loại trừ khả
năng phóng thích của Ban Đánh Giá Trước Khi Xét Xử
đối với tất cả những bị cáo có rủi ro trung bình. Thẩm
quyền theo quy tắc của tòa địa phương phải giới hạn ở
những quyết định được đưa ra theo tiểu phân mục (c)
của Mục 1320.10. Hàng năm, tòa thượng thẩm sẽ cân
nhắc tác động của quy định đối với an toàn cộng đồng,
quyền được áp dụng quy trình chính đáng của bị cáo và
việc triển khai quy định trong năm trước.
(b) Theo tiểu phân mục (d), Quy Tắc 10.613 của Bộ
Quy Tắc Tòa Án California, tòa án phải trình lên Hội
Đồng Tư Pháp một bản sao điện tử của quy tắc và
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các tu chính đối với quy tắc mà được thông qua theo
mục này ở định dạng được Hội Đồng Tư Pháp cho
phép.

(g) Lựa chọn về các điều kiện phóng thích sẽ do Hội
Đồng Tư Pháp thiết lập và quy định trong Bộ Quy Tắc
của Tòa Án California.

1320.13. (a) Tòa án có thể tiến hành xem xét trước
phiên buộc tội, đưa ra quyết định phóng thích và có
thể cho phép viên chức tư pháp thừa hành, như được
định nghĩa trong Quy Tắc 10.703 của Bộ Quy Tắc của
Tòa Án California, để tiến hành xem xét trước phiên
buộc tội và đưa ra quyết định phóng thích được quy
định ở chương này.

(h) Tòa án có thể từ chối phóng thích người đang chờ
phiên buộc tội nếu có khả năng đáng kể rằng không
một điều kiện hay kết hợp các điều kiện giám sát
trước phiên xét xử nào sẽ đảm bảo hợp lý cho an
toàn cộng đồng hoặc việc người đó sẽ trình diện khi
được yêu cầu.

(b) Thẩm quyền đối với việc xem xét trước phiên buộc
tội của tòa và phóng thích mà mục này cho phép
không được áp dụng cho những người sau:
(1) Người được đánh giá là có rủi ro cao.
(2) Người bị buộc tội đại hình nghiêm trọng, như
được định nghĩa tại tiểu phân mục (c) của Mục
1192.7 hay tội đại hình bạo lực, như được định nghĩa
tại tiểu phân mục (c) của Mục 667.5.
(3) Người mà đang chờ xét xử hoặc kết án đối với
một vấn đề thuộc tội đại hình tại thời điểm bắt giữ.
(c) Khi đưa ra quyết định phóng thích trước phiên
buộc tội hay tạm giữ và yêu cầu các điều kiện phóng
thích, phải cân nhắc thông tin có được theo Mục
1320.9 và bất kỳ khuyến nghị và lựa chọn nào đối với
các điều kiện phóng thích, trong đó đặc biệt chú
trọng các khuyến nghị và đánh giá của Ban Đánh Giá
Trước Khi Xét Xử.
(d) Tòa án phải cân nhắc bất kỳ thông tin liên quan
và sẵn có nào do cơ quan thi hành pháp luật, người
bị bắt, bất kỳ nạn nhân nào và bên truy tố hoặc bào
chữa cung cấp trước khi đưa ra quyết định về phóng
thích hoặc tạm giữ trước khi xét xử.
(e) (1) Nếu tòa án nhận thấy việc phóng thích trước
phiên buộc tội là phù hợp, vậy thì người bị bắt sẽ
được phóng thích khi tự hứa sẽ hầu tòa hoặc tự hứa
sẽ hầu tòa có giám sát, với điều kiện hay kết hợp các
điều kiện không có tính chất tiền bạc ít hạn chế nhất
mà sẽ bảo đảm hợp lý cho an toàn cộng đồng và việc
người bị bắt sẽ trình diện trước tòa khi được yêu cầu.
(2) Không yêu cầu một người phải nộp tiền cho bất kỳ
điều kiện hay kết hợp các điều kiện không có tính chất
tiền bạc nào được áp đặt theo tiểu phân mục này.
(f) Người được phóng thích khi tự hứa sẽ hầu tòa sẽ
phải ký một thỏa thuận phóng thích, trong đó tối thiểu
phải có tất cả những nội dung sau từ phía người đó:
(1) Hứa sẽ trình diện tại mọi thời gian và địa điểm
theo yêu cầu của tòa án.
(2) Hứa sẽ không rời khỏi tiểu bang này khi chưa
được tòa án cho phép.
(3) Đồng ý từ bỏ điều khoản dẫn độ nếu người đó
không trình diện khi được yêu cầu và bị bắt khi ở bên
ngoài Tiểu Bang California.
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(4) Xác nhận rằng người đó đã được thông báo về
các hậu quả và hình phạt áp dụng cho việc vi phạm
những điều kiện phóng thích này.
(5) Đồng ý tuân thủ tất cả các luật và sắc lệnh của tòa án.

80 | Nội Dung Các Dự Luật

(i) Phải giả định rằng không một điều kiện hay kết
hợp các điều kiện giám sát trước phiên xét xử nào sẽ
đảm bảo hợp lý cho sự an toàn của bất kỳ người nào
khác và của cộng đồng trong thời gian chờ phiên
buộc tội nếu chứng minh được rằng bất kỳ điều nào
sau đây là đúng:
(1) Tội mà khiến người này bị bắt là tội có hành vi
bạo lực đối với người khác, đe dọa có hành vi bạo lực
hoặc có khả năng gây thương tích nghiêm trọng cho
cơ thể người khác, hay một hành vi phạm tội mà
trong đó người vi phạm đã tự vũ trang hoặc tự sử
dụng vũ khí hoặc súng làm chết người trong khi
phạm tội, hoặc đã tự mình gây thương tích nặng cho
cơ thể người khác trong khi phạm tội.
(2) Tại thời điểm bắt giữ, người này đang bị áp dụng
bất kỳ hình thức giám sát sau khi kết án nào ngoài hình
thức giám sát bởi tòa hay quản chế không chính thức.
(3) Người bị bắt này đã hăm dọa, ngăn cản hoặc đe
dọa trả đũa nhân chứng hoặc nạn nhân của hành vi
phạm tội hiện tại.
(4) Người này đang được phóng thích trước khi xét
xử và đã vi phạm một điều kiện phóng thích.
1320.14. Khi chứng minh được lý do là chính đáng, tòa
án có thể, vào bất kỳ lúc nào và theo yêu cầu của tòa,
hoặc theo đơn yêu cầu từ một phía của người bị bắt,
bên truy tố hay Ban Đánh Giá Trước Khi Xét Xử, điều
chỉnh các điều kiện phóng thích bằng cách gửi thông
báo trong vòng 24 tiếng, trừ khi thời gian và hoàn cảnh
không cho phép thông báo trong vòng 24 tiếng.
Điều 6.

Quyết Định Phóng Thích hoặc Giam Giữ tại
Phiên Buộc Tội

1320.15. Tại hoặc trước phiên buộc tội của bị cáo,
nếu bị cáo đã không được phóng thích theo Mục
1320.8, Ban Đánh Giá Trước Khi Xét Xử sẽ trình tất cả
những thông tin sau đây để tòa án xem xét:
(a) Kết quả đánh giá rủi ro, bao gồm điểm rủi ro hay
mức rủi ro, hoặc cả hai, có được bằng cách sử dụng
một công cụ hợp lệ đánh giá rủi ro.
(b) Bản cáo trạng khiến người đó bị bắt và tiền án
của người đó, bao gồm tiền sử người đó không trình
diện trước tòa trong vòng ba năm qua.
(c) Bất kỳ thông tin bổ sung nào sẵn có ở mức hợp lý
mà trực tiếp đề cập tới rủi ro của bị cáo đối với an
toàn cộng đồng hoặc rủi ro không trình diện trước
tòa khi được yêu cầu.
(d) Các khuyến nghị trình lên tòa án về điều kiện
phóng thích sẽ áp đặt đối với bị cáo được phóng
thích. Lựa chọn về các điều kiện phóng thích sẽ do
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Hội Đồng Tư Pháp thiết lập và quy định trong Bộ Quy
Tắc của Tòa Án California.
1320.16. (a) Nạn nhân của tội mà khiến bị cáo bị
bắt phải được bên truy tố gửi thông báo về phiên
buộc tội và nếu được yêu cầu là bất kỳ phiên điều
trần nào khác mà tại đó sẽ xác định tình trạng giam
giữ của bị cáo. Nếu có yêu cầu, nạn nhân sẽ được tạo
cơ hội ở mức hợp lý để được lắng nghe ý kiến về tình
trạng giam giữ của bị cáo.
(b) Bên truy tố sẽ có nỗ lực phù hợp nhằm liên hệ với nạn
nhân để xin nhận xét về tình trạng giam giữ của bị cáo.
(c) Trong các trường hợp mà nạn nhân không thể
hoặc không muốn có mặt tại phiên buộc tội, bên truy
tố sẽ trình bất kỳ nhận xét nào của nạn nhân về tình
trạng giam giữ của bị cáo bằng văn bản lên tòa án.
(d) Việc nạn nhân có mặt hay không có mặt và bất kỳ nhận
xét nào mà nạn nhân đưa ra sẽ được ghi trong hồ sơ.
(e) Nếu một bên có yêu cầu, tòa án có thể xem xét và
điều chỉnh các điều kiện phóng thích bị cáo tại phiên
buộc tội.
1320.17. Tại phiên buộc tội, tòa án phải ra lệnh cho
phóng thích bị cáo khi bị cáo tự hứa sẽ hầu tòa hoặc tự
hứa sẽ hầu tòa có giám sát, với điều kiện hay kết hợp
các điều kiện không có tính chất tiền bạc ít hạn chế
nhất mà sẽ bảo đảm hợp lý cho an toàn cộng đồng và
việc bị cáo sẽ quay lại tòa, trừ khi bên truy tố trình lên
yêu cầu giam giữ phòng ngừa theo Mục 1320.18.
1320.18. (a) Tại phiên buộc tội của bị cáo hay tại
bất kỳ thời điểm nào khác trong quy trình tố tụng
hình sự, bên truy tố có thể trình lên yêu cầu xin giam
giữ bị cáo trong khi chờ xét xử dựa trên bất kỳ hoàn
cảnh nào sau đây:
(1) Tội mà khiến người này bị bắt là tội có hành vi
bạo lực đối với người khác, đe dọa có hành vi bạo lực
hoặc có khả năng gây thương tích nghiêm trọng cho
cơ thể người khác, hay tội mà trong đó người này đã
tự vũ trang hoặc tự sử dụng vũ khí hoặc súng làm
chết người trong khi phạm tội, hoặc là tội mà trong
đó người này đã tự mình gây thương tích nặng cho
cơ thể người khác trong khi phạm tội.
(2) Tại thời điểm bắt giữ, bị cáo đang bị áp dụng bất
kỳ hình thức giám sát sau khi kết án nào ngoài hình
thức quản chế không chính thức hay giám sát bởi tòa.
(3) Tại thời điểm bắt giữ, bị cáo đang chờ xét xử hoặc
kết án đối với một vấn đề thuộc tội đại hình.
(4) Bị cáo đã hăm dọa hoặc đe dọa trả đũa nhân
chứng hoặc nạn nhân của hành vi phạm tội hiện tại.
(5) Có lý do chính đáng để tin rằng không một điều
kiện hay kết hợp các điều kiện giám sát trước phiên xét
xử nào, không có tính chất tiền bạc, sẽ đảm bảo hợp lý
cho việc bảo vệ cộng đồng hay nạn nhân, hoặc việc
người đó sẽ trình diện trước tòa khi được yêu cầu.
(b) Tòa án phải tổ chức một phiên điều trần về giam
giữ phòng ngừa theo quy định tại Mục 1320.19.
(c) Sau khi có đệ trình yêu cầu xin giam giữ phòng
ngừa, tòa án phải đưa ra quyết định liên quan tới
việc phóng thích hay giam giữ bị cáo trong khi chờ
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phiên điều trần về giam giữ phòng ngừa. Khi đưa ra
quyết định phóng thích hay giam giữ và yêu cầu các
điều kiện phóng thích trong khi chờ phiên điều trần
về giam giữ phòng ngừa, tòa án phải cân nhắc thông
tin do Ban Đánh Giá Trước Khi Xét Xử cung cấp, bao
gồm các khuyến nghị về điều kiện phóng thích và sẽ
chú trọng tới các khuyến nghị và đánh giá của Ban
Đánh Giá Trước Khi Xét Xử.
(d) Nếu tòa án xác định rằng có nhiều khả năng rằng
không một điều kiện hay kết hợp các điều kiện giám
sát trước phiên xét xử nào, không có tính chất tiền
bạc, sẽ đảm bảo hợp lý cho việc bị cáo trình diện tại
phiên điều trần về giam giữ phòng ngừa hay cho an
toàn cộng đồng trước phiên điều trần về giam giữ
phòng ngừa, tòa án có thể giam giữ bị cáo trong khi
chờ phiên điều trần về giam giữ phòng ngừa và sẽ
nêu lý do giam giữ trên hồ sơ.
(e) (1) Nếu xác định rằng không có đủ căn cứ để
giam giữ bị cáo trong khi chờ phiên điều trần về
giam giữ phòng ngừa, tòa án phải phóng thích bị
cáo khi bị cáo tự hứa sẽ hầu tòa hoặc tự hứa sẽ hầu
tòa có giám sát và áp đặt điều kiện hay kết hợp các
điều kiện phóng thích trước khi xét xử, không có tính
chất tiền bạc ít hạn chế nhất mà sẽ bảo đảm hợp lý
cho an toàn cộng đồng và việc bị cáo sẽ trình diện
trước tòa khi được yêu cầu.
(2) Không yêu cầu một người phải nộp tiền cho bất kỳ
điều kiện hay kết hợp các điều kiện không có tính chất
tiền bạc nào được áp đặt theo tiểu phân mục này.
Điều 7.

Phiên Điều Trần về Giam Giữ Phòng Ngừa

1320.19. (a) Nếu bị cáo bị giam giữ, phiên điều
trần về giam giữ phòng ngừa phải được tổ chức
không muộn hơn ba ngày làm việc của tòa sau khi
trình yêu cầu xin giam giữ phòng ngừa. Nếu bị cáo
không bị giam giữ, phiên điều trần về giam giữ
phòng ngừa phải được tổ chức không muộn hơn ba
ngày làm việc của tòa sau khi bị cáo bị giam giữ theo
lệnh được ban hành theo tiểu phân mục (c). Nếu bị
cáo không bị giam giữ tại thời điểm yêu cầu tổ chức
phiên điều trần về giam giữ phòng ngừa và tòa án
không ban hành lệnh liên quan tới yêu cầu tổ chức
phiên điều trần, phiên điều trần về giam giữ phòng
ngừa sẽ được tổ chức trong vòng năm ngày làm việc
của tòa kể từ thời điểm yêu cầu tổ chức phiên điều
trần. Theo điều kiện của luật sư và được tòa đồng ý,
phiên điều trần về giam giữ phòng ngừa có thể được
tổ chức kết hợp với phiên buộc tội hoặc trong vòng
ba ngày sau khi tổ chức phiên buộc tội.
(b) Nếu có lý do chính đáng, bên bào chữa hoặc bên
truy tố có thể xin tiếp tục phiên điều trần về giam giữ
phòng ngừa. Nếu yêu cầu tiếp tục được chấp thuận,
phiên điều trần có thể được tiếp tục không quá ba ngày
làm việc của tòa, trừ khi các bên có quy định khác.
(c) Phiên điều trần phải được hoàn thành trong một
buổi làm việc, trừ khi bị cáo tự từ bỏ quyền của mình
đối với việc được áp dụng phiên điều trần về giam
giữ phòng ngừa liên tục. Nếu bị cáo không bị giam
giữ tại thời điểm yêu cầu tổ chức phiên điều trần về
giam giữ phòng ngừa, sau khi trình đơn yêu cầu xin
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lệnh bắt kết hợp với yêu cầu giam giữ phòng ngừa,
tòa án có thể ra lệnh yêu cầu giam giữ bị cáo để chờ
xong phiên điều trần về giam giữ phòng ngừa.
(d) Bị cáo phải được quyền có luật sư đại diện tại
phiên điều trần. Nếu khả năng tài chính không cho
phép thuê luật sư đại diện, bị cáo được quyền có luật
sư được chỉ định. Bị cáo có quyền được mọi người
nghe phần trình bày của mình tại phiên điều trần về
giam giữ phòng ngừa.
(e) Theo yêu cầu của nạn nhân tội ác, nạn nhân phải
được bên truy tố gửi thông báo về phiên điều trần về
giam giữ phòng ngừa. Nếu có yêu cầu, nạn nhân
phải được tạo cơ hội ở mức hợp lý để trình bày ý kiến
về tình trạng giam giữ của bị cáo.
(f) Bên truy tố phải nỗ lực ở mức phù hợp nhằm liên
hệ với nạn nhân để xin nhận xét về tình trạng giam
giữ của bị cáo. Trong các trường hợp mà nạn nhân
không thể hoặc không muốn có mặt tại phiên điều
trần về giam giữ phòng ngừa, bên truy tố phải trình
nhận xét của nạn nhân về tình trạng giam giữ của bị
cáo bằng văn bản lên tòa án và luật sư.
(g) Việc nạn nhân có mặt hay không có mặt và nhận
xét mà nạn nhân đưa ra sẽ được trình bày trong hồ sơ.
1320.20. (a) Phải giả định có thể bác bỏ rằng không
một điều kiện hay kết hợp các điều kiện giám sát trước
phiên xét xử nào sẽ đảm bảo hợp lý cho an toàn cộng
đồng nếu tòa án nhận thấy có nguyên nhân có thể
khiến họ tin vào một trong những điều sau đây:
(1) Tội hiện tại là một tội đại hình bạo lực như được
định nghĩa tại tiểu phân mục (c) của Mục 667.5, hay
tội đại hình có bạo lực đối với người khác, đe dọa có
hành vi bạo lực hoặc có khả năng gây thương tích
nghiêm trọng cho cơ thể người khác, hay tội mà trong
đó bị cáo đã tự vũ trang hoặc tự sử dụng vũ khí hoặc
súng làm chết người trong khi phạm tội, hoặc là tội
mà trong đó người này đã tự mình gây thương tích
nặng cho cơ thể người khác trong khi phạm tội; hoặc
(2) Bị cáo được đánh giá là có “rủi ro cao” đối với sự
an toàn của cộng đồng hay nạn nhân và bất kỳ điều
nào sau đây:
(A) Bị cáo đã bị kết tội đại hình nghiêm trọng như
được định nghĩa tại tiểu phân mục (c) của Mục
1192.7 hay tội đại hình bạo lực như được định nghĩa
tại tiểu phân mục (c) của Mục 667.5, trong vòng 5
năm qua.
(B) Bị cáo mắc tội hiện tại khi đang chờ kết án đối với
tội được mô tả tại đoạn (1) của tiểu phân mục (a).
(C) Bị cáo đã hăm dọa, ngăn cản hoặc đe dọa trả
đũa nhân chứng hoặc nạn nhân của hành vi phạm
tội hiện tại.
(D) Tại thời điểm bắt giữ, bị cáo đang bị áp dụng bất
kỳ hình thức giám sát sau khi kết án nào ngoài hình
thức quản chế không chính thức hay giám sát bởi tòa.
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(b) Bên truy tố phải chứng minh tại phiên điều trần
về giam giữ phòng ngừa rằng có nguyên nhân có thể
khiến họ cho là bị cáo đã mắc tội hoặc các tội bị cáo
buộc trong trường hợp không có lý do tố cáo, hoặc
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nếu bị cáo chưa bị buộc phải trả lời sau một phiên
điều trần sơ bộ hay từ bỏ quyền được có phiên điều
trần sơ bộ, và bị cáo phản đối việc có đủ bằng chứng
để chứng minh rằng họ đã mắc tội hoặc các tội bị
cáo buộc đó.
(c) Tòa án phải đưa ra quyết định của mình về việc
giam giữ phòng ngừa, bao gồm xác định nguyên
nhân có thể có khiến họ cho là bị cáo đã mắc tội hoặc
các tội bị cáo buộc, căn cứ vào phần trình bày, nếu
có, của bị cáo, đưa ra bằng chứng hoặc tranh luận
của luật sư, thông tin từ nạn nhân, nếu có, và bất kỳ
bằng chứng nào được trình bày tại phiên điều trần.
Tòa án có thể cân nhắc bằng chứng rõ ràng đáng tin
cậy khi đưa ra bất kỳ quyết định nào theo mục này. Bị
cáo phải được quyền làm chứng tại phiên điều trần.
(d) (1) Tại phiên điều trần về giam giữ, tòa án chỉ có
thể ra lệnh giam giữ phòng ngừa đối với bị cáo trong
khi chờ phiên xét xử hoặc phiên điều trần khác nếu việc
giam giữ được cho phép theo Hiến Pháp Hoa Kỳ và
theo Hiến Pháp California, và tòa án xác định qua
bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng không một
điều kiện hay kết hợp các điều kiện giám sát trước
phiên xét xử nào, không có tính chất tiền bạc, sẽ đảm
bảo hợp lý cho an toàn cộng đồng hay việc bị cáo sẽ
trình diện trước tòa khi được yêu cầu. Tòa án phải trình
bày lý do ra lệnh giam giữ phòng ngừa trên hồ sơ.
(2) Khi một bên có yêu cầu, một bản ghi của phiên
điều trần sẽ được cung cấp trong vòng hai ngày làm
việc của tòa án tính từ ngày yêu cầu.
(3) Nếu một bên trình trát phản đối quyết định, tòa
án phúc thẩm phải khẩn trương xem xét trát đó.
(e) (1) Nếu xác định rằng không có đủ căn cứ để
giam giữ bị cáo, tòa án phải phóng thích bị cáo khi bị
cáo tự hứa sẽ hầu tòa hoặc tự hứa sẽ hầu tòa có
giám sát và áp đặt điều kiện hay kết hợp các điều
kiện phóng thích trước khi xét xử, không có tính chất
tiền bạc ít hạn chế nhất mà sẽ bảo đảm hợp lý cho an
toàn cộng đồng và việc bị cáo sẽ trình diện trước tòa
khi được yêu cầu.
(2) Không yêu cầu một người phải nộp tiền cho bất kỳ
điều kiện hay kết hợp các điều kiện không có tính chất
tiền bạc nào được áp đặt theo tiểu phân mục này.
(f) Chỉ nhằm mục đích xác định xem nên giam giữ
một người hay là thiết lập áp đặt các điều kiện phóng
thích trước khi xét xử, không có tính chất tiền bạc ít
hạn chế nhất, tòa án có thể cân nhắc bất kỳ thông tin
có liên quan nào theo quy định trong một Quy Tắc
của Tòa Án California, bao gồm, nhưng không giới
hạn ở, tất cả những điều sau đây:
(1) Bản chất và tình huống phạm tội bị cáo buộc.
(2) Tầm quan trọng của bằng chứng chống lại bị cáo,
ngoại trừ việc tòa án có thể cân nhắc tính có thể chấp
nhận được của bất kỳ bằng chứng nào bị yêu cầu loại trừ.
(3) Hành vi trong quá khứ, các mối ràng buộc về gia
đình và cộng đồng, tiền án và hồ sơ về việc trình diện
tại các thủ tục tố tụng trước tòa án của bị cáo.
(4) Tại thời điểm mắc tội hiện tại hay bị bắt, bị cáo
đang trong thời gian quản chế, tạm tha hay một hình
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thức phóng thích có giám sát khác trong khi chờ
phiên xét xử, tuyên án, kháng cáo hay kết thúc bản
án cho một tội theo luật liên bang hay luật của tiểu
bang này hay bất kỳ tiểu bang nào khác.
(5) Tính chất và mức độ nghiêm trọng của rủi ro đối
với sự an toàn của bất kỳ người nào khác hay cộng
đồng mà việc phóng thích bị cáo gây ra, nếu có.
(6) Khuyến nghị của Ban Đánh Giá Trước Khi Xét Xử
có được bằng cách sử dụng một công cụ hợp lệ đánh
giá rủi ro.
(7) Tác động của việc giam giữ tới các trách nhiệm
gia đình và mối ràng buộc trong cộng đồng, công
việc và việc đi học của bị cáo.
(8) Bất kỳ kế hoạch giám sát được kiến nghị nào.
(g) Nếu bị cáo được phóng thích sau phiên điều trần
về giam giữ phòng ngừa, trong văn bản giấy tờ cho
phép phóng thích bị cáo, tòa án phải thông báo cho
bị cáo về hai điều sau đây:
(1) Tất cả các điều kiện, nếu có, phải đáp ứng để
được phóng thích, một cách đầy đủ, rõ ràng và cụ thể
để làm hướng dẫn cho hành vi của bị cáo.
(2) Các hình phạt và hậu quả khác nếu vi phạm một
điều kiện phóng thích, trong đó có thể bao gồm bắt
giam ngay lập tức hoặc ban hành lệnh bắt bị cáo.
1320.21. (a) Khi xuất trình bằng chứng, tình tiết
mới phát hiện hay có thay đổi đáng kể về hoàn cảnh,
bên truy tố hoặc bên bào chữa có thể trình yêu cầu
mở lại phiên điều trần về giam giữ phòng ngừa hoặc
tổ chức một phiên điều trần mới vào bất kỳ lúc nào
trước phiên xét xử. Tòa án có thể tự đưa ra yêu cầu
mở lại một phiên điều trần về giam giữ phòng ngừa
căn cứ vào bằng chứng, tình tiết mới phát hiện hay
có thay đổi đáng kể về tình huống mà Ban Đánh Giá
Trước Khi Xét Xử trình lên trước tòa.
(b) Bất kỳ yêu cầu nào về tổ chức một phiên điều trần
sau phiên điều trần về giam giữ phòng ngừa ban đầu
sẽ phải nêu ra bằng chứng hay tình huống mà chưa
biết tại thời điểm diễn ra phiên điều trần về giam giữ
phòng ngừa hoặc thay đổi đáng kể về tình huống là
căn cứ để mở lại hoặc tổ chức một phiên điều trần về
giam giữ phòng ngừa mới, bao gồm việc liệu có các
điều kiện phóng thích mà sẽ đảm bảo hợp lý cho an
toàn cộng đồng và việc bị cáo sẽ quay lại tòa khi
được yêu cầu hay không.
(c) Theo yêu cầu của nạn nhân tội ác, nạn nhân phải
được bên truy tố gửi thông báo phiên điều trần về
giam giữ phòng ngừa được mở lại. Nếu có yêu cầu,
nạn nhân phải được tạo cơ hội ở mức hợp lý để trình
bày ý kiến về tình trạng giam giữ của bị cáo.
(d) Tòa án có thể cho phép yêu cầu mở lại một phiên điều
trần về giam giữ phòng ngừa hoặc tổ chức một phiên
điều trần mới khi chứng minh được lý do chính đáng.
(e) Tòa án ra quyết định về tình trạng giam giữ của
bị cáo theo các điều khoản trong chương này.
1320.22. Tòa án có thể ban hành lệnh bắt bị cáo
sau khi có đơn yêu cầu của một bên chứng minh
rằng bị cáo đã vi phạm một điều kiện phóng thích

Dự Luật 25 TIẾP THEO

mà tòa án áp đặt. Khi bắt bị cáo, phải xem xé tình
trạng giam giữ của bị cáo theo chương này.
1320.23. (a) Nếu tòa án banh hành lệnh bắt, hay
lệnh bắt giữ căn cứ vào việc bị cáo không trình diện
trước tòa khi được yêu cầu, hoặc theo các cáo buộc
rằng bị cáo đã vi phạm một điều kiện giám sát trước
phiên xét xử hoặc sau khi kết án, tòa án có thể nêu rõ
trên lệnh, tại thời điểm bị cáo bị bắt theo lệnh, nên
sắp xếp và phóng thích, giam giữ để xem xét lần đầu,
giam giữ chờ phiên buộc tội hay giam giữ chờ phiên
điều trần khi vi phạm việc giám sát.
(b) Nếu bên truy tố, cơ quan thi hành pháp luật hay
cơ quan giám sát yêu cầu lệnh bắt kèm theo tình
trạng giam giữ đối với bị cáo mà không phải là sắp
xếp và phóng thích, thì cơ quan phải cung cấp cho
tòa án các yếu tố chứng minh cần giám sát hoặc
giam giữ ở mức độ cao hơn.
(c) Chỉ định phóng thích hay giam giữ đối với lệnh
bắt của tòa án sẽ có tính chất ràng buộc đối với cơ
quan bắt giữ và sắp xếp và cơ sở giam giữ, nhưng
không ràng buộc đối với bất kỳ quyết định nào sau
đó của một tòa án hay Ban Đánh Giá Trước Khi Xét
Xử. Tuy nhiên, chỉ định này là một yếu tố có thể được
Ban Đánh Giá Trước Khi Xét Xử hoặc tòa án cân nhắc
khi quyết định tình trạng giam giữ của người đó
trong các quy trình tố tụng sau này.
(d) Nếu người đó bị bắt theo lệnh bắt vì tội tiểu hình,
quyết định về tình trạng giam giữ của người đó phải
bắt đầu bằng các thủ tục được nêu tại Mục 1320.8.
Nếu người đó bị bắt theo lệnh bắt vì tội đại hình,
quyết định về tình trạng giam giữ của người đó phải
bắt đầu bằng các thủ tục nêu tại Mục 1320.9.
Điều 8. Trách Nhiệm Hành Chính của Hội Đồng Tư Pháp
1320.24. (a) Hội Đồng Tư Pháp phải thông qua Bộ
Quy Tắc của Tòa Án California và các biểu mẫu, nếu
cần, để thực hiện tất cả những việc sau đây:
(1) Quy định về việc tòa án sử dụng thông tin đánh
giá rủi ro trước khi xét xử một cách phù hợp khi đưa
ra quyết định phóng thích và giam giữ trước khi xét
xử, có cân nhắc tới sự an toàn của cộng đồng và các
nạn nhân, quyền được áp dụng quy trình chính đáng
của bị cáo, các đặc điểm hay nhu cầu cụ thể của bị
cáo và tình trạng sẵn có của các nguồn lực tại địa
phương để giám sát cá nhân một cách hiệu quả
trong khi tối đa hiệu suất.
(2) Mô tả các yếu tố của “việc xác nhận tính hợp lệ”,
đề cập tới sự cần thiết và tần suất của việc xác nhận
tính hợp lệ của công cụ đánh giá rủi ro đối với các
nhóm dân cư tại địa phương và đề cập tới việc nhận
biết và giảm thiểu bất kỳ thành kiến ngầm nào trong
các công cụ đánh giá.
(3) Quy định các tiêu chuẩn để Ban Đánh Giá Trước
Khi Xét Xử và tòa án xem xét, phóng thích và giam giữ,
trong đó sẽ phải bao gồm một tiêu chuẩn cho phép
giam giữ trước phiên buộc tội nếu có nhiều khả năng
rằng không một điều kiện hay kết hợp các điều kiện
giám sát trước phiên xét xử nào, không có tính chất
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tiền bạc, sẽ đảm bảo hợp lý cho an toàn cộng đồng
hoặc việc người đó sẽ trình diện khi được yêu cầu.
(4) Quy định các thông số trong quy tắc của tòa án
địa phương được quy định tại Mục 1320.11, có cân
nhắc tới sự an toàn của cộng đồng và các nạn nhân,
quyền được áp dụng quy trình chính đáng của bị cáo
và tình trạng sẵn có của các nguồn lực tại địa
phương để giám sát cá nhân một cách hiệu quả
đồng thời tối đa hóa hiệu suất.
(5) Quy định việc áp đặt các điều kiện phóng thích
trước khi xét xử, bao gồm việc chỉ định mức độ hay
nhóm rủi ro.
(b) Hội Đồng Tư Pháp phải nhận biết và xác định dữ
liệu cần thiết tối thiểu mà mỗi tòa án phải báo cáo.
Tòa án phải trình dữ liệu lên Hội Đồng Tư Pháp hai
lần một năm. Dữ liệu sẽ bao gồm, nhưng không giới
hạn ở, số vụ việc mà trong đó các cá nhân:
(1) Được đánh giá bằng một công cụ hợp lệ đánh giá
rủi ro và mức độ rủi ro của những cá nhân đó.
(2) Được phóng thích khi tự hứa sẽ hầu tòa hoặc tự
hứa sẽ hầu tòa có giám sát theo:
(A) Tiểu phân mục (b) của Mục 1320.10.
(B) Tiểu phân mục (c) của Mục 1320.10.
(C) Mục 1320.12, tách riêng theo mức độ rủi ro.
(D) Mục 1320.13, tách riêng theo mức độ rủi ro.
(3) Bị giam giữ tại:
(A) Phiên buộc tội, tách riêng theo mức độ rủi ro.
(B) Phiên điều trần về giam giữ trước khi xét xử, tách
riêng theo mức độ rủi ro.
(4) Được phóng thích trước khi xét xử khi tự hứa sẽ
hầu tòa hoặc tự hứa sẽ hầu tòa có giám sát, là người:
(A) Không trình diện trước tòa khi được yêu cầu.
(B) Bị trình cáo buộc về một tội mới.
(5) Được cân nhắc cho phóng thích hoặc giam giữ tại
một phiên điều trần về giam giữ phòng ngừa.
(c) Căn cứ vào hợp đồng theo tiểu phân mục (a) của
Mục 1320.26, tòa án có thể yêu cầu tổ chức cung cấp
dịch vụ đánh giá trước khi xét xử phải báo cáo dữ liệu
trong mục này lên Hội Đồng Tư Pháp, nếu thích hợp.
(d) Hàng năm, mỗi tòa án phải cung cấp những
thông tin sau đây cho Hội Đồng Tư Pháp:
(1) Tòa án có tiến hành xem xét trước phiên buộc tội
theo Mục 1320.13 hay không.
(2) Khoảng thời gian dự tính cần thiết để đưa ra
quyết định phóng thích và giam giữ tại phiên buộc
tội và phiên điều trần về giam giữ phòng ngừa.
(3) Công cụ hợp lệ đánh giá rủi ro mà Ban Đánh Giá
Trước Khi Xét Xử sử dụng.
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(e) Hội Đồng Tư Pháp phải thực hiện tất cả những
việc sau đây:
(1) Soạn thảo và duy trì một danh sách các công cụ
hợp lệ đánh giá rủi ro trước khi xét xử, bao gồm các
công cụ thích hợp để đánh giá tội bạo lực gia đình,
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tội về tình dục và các tội bạo lực khác. Hội Đồng Tư
Pháp sẽ tham vấn ý kiến của Ban Đánh Giá Trước Khi
Xét Xử và các bên liên quan khác trong khi soạn thảo
danh sách công cụ đánh giá này.
(2) Thu thập dữ liệu theo quy định tại tiểu phân mục (b).
(3) Đào tạo các thẩm phán về cách sử dụng thông tin
đánh giá rủi ro trước khi xét xử khi đưa ra quyết định
phóng thích và giam giữ trước khi xét xử và về việc
áp đặt các điều kiện phóng thích trước khi xét xử.
(4) Sau khi tham vấn ý kiến của Tổng Quản Chế
California, hỗ trợ tòa án trong việc lập hợp đồng với
các tổ chức công cộng tại địa phương để cung cấp
dịch vụ đánh giá trước khi xét xử.
(5) Vào hoặc trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 và cách
mỗi một năm sau đó, trình một báo cáo lên Thống
Đốc và Cơ Quan Lập Pháp, trong đó ghi rõ các hoạt
động thực hiện chương trình và cung cấp dữ liệu về
đầu ra và kết quả của chương trình. Báo cáo ban đầu
này phải tập trung vào việc thực hiện chương trình
và các báo cáo sau đó phải bao gồm dữ liệu được
quy định trong tiểu phân mục (b). Báo cáo được đệ
trình theo đoạn này sẽ phải được đệ trình theo Mục
9795 của Bộ Luật Chính Quyền.
(6) Hợp tác với các tòa thượng thẩm để lập dự toán
về khoảng thời gian sử dụng vào phiên buộc tội để
đưa ra quyết định phóng thích hay giam giữ khi
quyết định này được đưa ra lần đầu tại phiên buộc
tội và khoảng thời gian dự tính cần thiết cho một
phiên điều trần về giam giữ phòng ngừa.
(7) Triệu tập một ban hội thẩm gồm các chuyên gia
trong lĩnh vực và viên chức tư pháp để thực hiện các
trách nhiệm nêu trong tiểu phân mục (a) của Mục
1320.25 và cung cấp thông tin cho tòa án.
1320.25. (a) Ban hội thẩm gồm các chuyên gia và
viên chức tư pháp được nêu tại đoạn (7) của tiểu
phân mục (e), Mục 1320.24 phải chỉ định mức rủi ro
“thấp”, “trung bình” và “cao” căn cứ vào điểm hay
mức được công cụ mà Ban Đánh Giá Trước Khi Xét Xử
sử dụng cung cấp trong khi thực hiện các trách
nhiệm của mình theo Mục 1320.9.
(b) Chánh Án phải chỉ định bốn người có chuyên môn
về sử dụng công cụ đánh giá rủi ro trước khi xét xử
để chấm điểm và ba viên chức tư pháp có chuyên
môn về luật hình sự, một trong số đó sẽ làm chủ tịch,
để phục vụ trong ban hội thẩm này. Ít nhất một trong
các chuyên gia phải có chuyên môn về tác động tiềm
ẩn của thành kiến trong các công cụ đánh giá rủi ro
bên cạnh việc đánh giá rủi ro bằng chấm điểm.
1320.26. (a) Tòa án phải thiết lập các dịch vụ đánh
giá trước khi xét xử. Dịch vụ có thể được thực hiện bởi
nhân viên của tòa án hoặc tòa án có thể ký hợp đồng
với một cơ quan công cộng tại địa phương đủ điều kiện
có kinh nghiệm liên quan để cung cấp dịch vụ này.
(b) Trước khi tòa án quyết định không ký hợp đồng với
một cơ quan công cộng tại địa phương đủ điều kiện,
tòa án sẽ phải chứng minh rằng cơ quan đó sẽ không
đồng ý thực hiện chức năng này bằng nguồn lực sẵn
có hoặc không có khả năng thực hiện chức năng này.
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(c) Nếu không có cơ quan công cộng tại địa phương
đủ điều kiện nào sẽ đồng ý thực hiện chức năng đánh
giá trước khi xét xử cho một tòa thượng thẩm và tòa
chọn không thực hiện chức năng này, vậy thì tòa có
thể ký hợp đồng với một cơ quan dịch vụ đánh giá
trước khi xét xử tại địa phương mới được thành lập
chuyên để thực hiện vai trò này.
(d) Nhằm mục đích cung cấp dịch vụ đánh giá trước
khi xét xử, tòa không được ký hợp đồng với một cơ
quan công cộng tại địa phương đủ điều kiện có trách
nhiệm chính là tiến hành bắt giữ và giam giữ trong
khu vực thẩm quyền.
(e) Dịch vụ đánh giá trước khi xét xử sẽ do công chức
thực hiện.
(f) Bất kể tiểu phân mục (h), Tòa Thượng Thẩm Quận
Santa Clara có thể ký hợp đồng với Văn Phòng Dịch
Vụ Trước Khi Xét Xử của Quận Santa Clara để cung
cấp dịch vụ đánh giá trước khi xét xử trong Quận
Santa Clara và văn phòng này sẽ hội đủ điều kiện
được phân bổ ngân quỹ theo tiểu phân mục (c) của
Mục 1320.27 và Mục 1320.28.
(g) Vào hoặc trước ngày 1 tháng 2 năm 2019, thẩm
phán chủ tọa của tòa thượng thẩm và tổng quản chế
của mỗi quận, hay giám đốc Văn Phòng Dịch Vụ Trước
Khi Xét Xử của Quận Santa Clara phải trình lên Hội
Đồng Tư Pháp một bức thư xác nhận ý định ký kết hợp
đồng dịch vụ đánh giá trước khi xét xử theo mục này.
(h) Đối với mục đích của mục này:
(1) “Dịch Vụ Đánh Giá Trước Khi Xét Xử” không bao
gồm việc giám sát những người được phóng thích
theo chương này.
(2) “Cơ quan công cộng tại địa phương đủ điều kiện”
là cơ quan có kinh nghiệm về tất cả mảng sau đây:
(A) Chuyên môn có liên quan trong việc đưa ra quyết
định dựa trên rủi ro.
(B) Đưa ra các khuyến nghị lên tòa án theo Mục 1203.
(C) Giám sát người vi phạm trong cộng đồng.
(D) Tuyển dụng viên chức hòa bình.
1320.27. (a) Vào hoặc trước ngày 10 tháng 1 hàng
năm, sau khi tham vấn ý kiến của Hội Đồng Tư Pháp và
Tổng Quản Chế California, Bộ Tài Chính sẽ ước tính mức
ngân quỹ cần thiết để hỗ trợ dịch vụ đánh giá trước khi
xét xử được cung cấp theo chương này một cách thỏa
đáng. Ước tính sẽ được dựa trên một phương pháp do
Bộ Tài Chính xây dựng sau khi tham vấn ý kiến của Hội
Đồng Tư Pháp California, trong đó sẽ bao gồm dự tính
số lượng bị cáo bị cáo buộc phạm tội hình sự được
đánh giá rủi ro, chi phí trực tiếp và gián tiếp gắn liền
với việc tiến hành đánh giá rủi ro và tất cả chi phí gắn
liền với việc tòa án và dịch vụ trước khi xét xử đưa ra
quyết định phóng thích và giam giữ. Ước tính cũng sẽ
phản ánh chi phí trực tiếp và gián tiếp của đội ngũ
nhân sự cần thiết để thực hiện chức năng này. Bộ phải
công bố ước tính và chuyển cho Cơ Quan Lập Pháp tại
thời điểm đệ trình Ngân Sách của Thống Đốc theo Mục
12, Điều IV của Hiến Pháp California.
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(b) Sau khi Cơ Quan Lập Pháp điều dụng, Hội Đồng
Tư Pháp phải phân bổ ngân quỹ cho các tòa án địa
phương cho Dịch Vụ Đánh Giá Trước Khi Xét Xử. Ngân
quỹ sẽ được phân bổ sau khi tham vấn ý kiến của các
bên liên quan chính, bao gồm điều hành viên tòa án,
đại diện của nhân viên và Tổng Quản Chế California.
Theo quyết định của Hội Đồng Tư Pháp, việc phân bổ
sẽ bao gồm một số tiền cơ bản để hỗ trợ dịch vụ
đánh giá trước khi xét xử tại tiểu bang và ngân quỹ
bổ sung dựa trên các tiêu chí phù hợp. Hội Đồng Tư
Pháp sẽ cân nhắc sự khác nhau theo khu vực về chi
phí, thang lương và các yếu tố khác khi đưa ra quyết
định phân bổ. Việc phân bổ ngân quỹ hàng năm của
tiểu bang cho dịch vụ trước khi xét xử phải được Hội
Đồng Tư Pháp thông qua tại một buổi gặp cộng đồng
và sẽ được công bố công khai.
(c) Tất cả ngân quỹ dành cho dịch vụ đánh giá trước
khi xét xử phải được chi cho chi phí trực tiếp và gián
tiếp liên quan tới việc thực hiện những dịch vụ này.
Tòa án địa phương ký hợp đồng dịch vụ đánh giá
trước khi xét xử theo Mục 1320.26 sẽ phải cung cấp
tất cả ngân quỹ nhận được qua sự phân bổ này trực
tiếp cho tổ chức công cộng ký hợp đồng.
(d) Tổ chức công cộng tại địa phương nhận phân bổ
theo mục này sẽ phải hạch toán riêng những khoản
ngân quỹ này và hàng năm sẽ chứng nhận rằng
ngân quỹ đã được chi theo luật tiểu bang có liên
quan, bao gồm yêu cầu tại mục này.
(e) Ngân quỹ phân bổ theo mục này sẽ bổ sung chứ
không thay thế ngân quỹ địa phương hiện tại để hỗ
trợ dịch vụ đánh giá trước khi xét xử.
1320.28. (a) Trước ngày 10 tháng 1 hàng năm, sau
khi tham vấn ý kiến của Hội Đồng Tư Pháp và Tổng
Quản Chế California, Bộ Tài Chính sẽ ước tính mức
nguồn lực cần thiết để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ
giám sát trước khi xét xử được cung cấp theo chương
này một cách thỏa đáng. Ước tính phải phản ánh số
lượng cá nhân được giám sát và mức độ giám sát
cần thiết. Ước tính cũng phải phản ánh chi phí trực
tiếp và gián tiếp của nhân viên cần thiết để cung cấp
những dịch vụ này. Bộ phải công bố ước tính và
chuyển cho Cơ Quan Lập Pháp tại thời điểm đệ trình
Ngân Sách của Thống Đốc theo Mục 12, Điều IV của
Hiến Pháp California.
(b) Sau khi được Cơ Quan Lập Pháp điều dụng, Bộ Tài
Chính phải phân bổ ngân quỹ cho các phòng quản chế
địa phương để thực hiện dịch vụ giám sát trước khi xét
xử. Theo các mục đích của tiểu phân mục này, Văn Phòng
Dịch Vụ Trước Khi Xét Xử của Quận Santa Clara phải hội
đủ điều kiện được cấp ngân quỹ ở quận này. Khi phân bổ
ngân quỹ, phòng sẽ cân nhắc sự khác nhau theo khu vực
về chi phí, thang lương và các yếu tố khác khi đưa ra
quyết định phân bổ. Việc phân bổ sẽ bao gồm một phần
cơ bản để hỗ trợ công tác giám sát trước khi xét xử ở tiểu
bang, một khoản bổ sung ít nhất là cho một phần dân cư
của tiểu bang là người trưởng thành từ 18 đến 50 tuổi và
tỷ lệ bắt giữ tại địa phương. Bộ Tài Chính sẽ tham vấn ý
kiến của Hội Đồng Tư Pháp, Tổng Quản Chế California và
các bên liên quan chính, bao gồm đại diện cho nhân viên,
khi thông qua phương pháp phân bổ hàng năm.
Nội Dung Các Dự Luật
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(c) Tất cả ngân quỹ dành cho việc giám sát trước khi
xét xử phải được chi cho chi phí trực tiếp và gián tiếp
liên quan tới việc thực hiện những dịch vụ này. Tất cả
ngân quỹ được điều dụng để hỗ trợ dịch vụ trước khi
xét xử sẽ được phân bổ cho các tổ chức tại địa
phương để hỗ trợ công tác giám sát trước khi xét xử.
(d) Tổ chức công cộng tại địa phương nhận phân bổ
theo mục này sẽ phải hạch toán riêng những khoản
ngân quỹ này và hàng năm sẽ chứng nhận rằng
ngân quỹ đã được chi theo luật tiểu bang có liên
quan, bao gồm yêu cầu tại mục này.
(e) Tổ chức công cộng tại địa phương sẽ chỉ hội đủ
điều kiện đối với ngân quỹ này khi họ ký hợp đồng
với một tòa án để cung cấp dịch vụ đánh giá trước
khi xét xử.
(f) Ngân quỹ phân bổ theo mục này sẽ bổ sung chứ
không thay thế ngân quỹ địa phương hiện tại để hỗ
trợ dịch vụ đánh giá trước khi xét xử.
1320.29. Trước ngày 10 tháng 1 hàng năm, sau khi
tham vấn ý kiến của Hội Đồng Tư Pháp, Bộ Tài Chính
sẽ ước tính mức nguồn lực cần thiết để hỗ trợ khối
lượng công việc của Ngành Tư Pháp theo chương này
một cách thỏa đáng. Ước tính sẽ phải phản ánh số vụ
án mà trong đó tòa đưa ra quyết định giam giữ tại
phiên buộc tội, số phiên điều trần về giam giữ phòng
ngừa, khoảng thời gian trung bình cần thiết để đưa
ra những quyết định này và để tiến hành phiên điều
trần, chi phí hành chính gắn liền với hợp đồng dịch
vụ đánh giá trước khi xét xử và các yếu tố khác liên
quan tới khối lượng công việc của Ngành Tư Pháp
theo đạo luật này. Ước tính cũng sẽ phải phản ánh
chi phí trực tiếp và gián tiếp trung bình cho mỗi phút
tố tụng tại tòa sơ thẩm. Bộ phải công bố ước tính và
chuyển cho Cơ Quan Lập Pháp tại thời điểm đệ trình
Ngân Sách của Thống Đốc theo Mục 12, Điều IV của
Hiến Pháp California.
1320.30. (a) Sau khi Cơ Quan Lập Pháp điều dụng,
Hội Đồng Cải Huấn Tiểu Bang và Cộng Đồng sẽ ký
hợp đồng với một tổ chức giáo dục, trung tâm chính
sách cộng đồng hay tổ chức nghiên cứu khác để tiến
hành đánh giá độc lập về đạo luật được ban hành
theo mục này, nhất là về tác động của đạo luật về
mặt chủng tộc, sắc tộc, giới tính và mức thu nhập.
Đánh giá này sẽ được trình lên Tổng Thư Ký Thượng
Viện Tiểu Bang và Tổng Thư Ký Nghị Viện Tiểu Bang
trước không muộn hơn ngày 1 tháng 1 năm 2024.
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(b) Bắt đầu từ năm tài chính 2019–20, ngân quỹ tiểu
bang sẽ bổ sung, chứ không thay thế, ngân quỹ địa
phương được phân bổ cho công tác giám sát, đánh
giá và dịch vụ trước khi xét xử hay các mục đích khác
liên quan tới các hoạt động trước khi xét xử, không
bao gồm giam giữ.
1320.31. (a) Ý định của Cơ Quan Lập Pháp đó là,
trong phạm vi có thể, công suất sẵn có của nhà tù sẽ
được ưu tiên cho nhóm dân cư sau khi kết án.
(b) Cơ Quan Lập Pháp nhận thấy và tuyên bố rằng
việc triển khai chương này sẽ đòi hỏi phải có ngân
quỹ cần thiết để hỗ trợ dịch vụ đánh giá rủi ro trước
khi xét xử, giám sát trước khi xét xử, tăng khối lượng
công việc cho tòa sơ thẩm và các hoạt động cần thiết
trên khắp tiểu bang để hỗ trợ việc triển khai hiệu
quả. Những ngân quỹ này được phản ánh trong kế
hoạch chi têu dài hạn của tiểu bang và sẽ được điều
dụng theo Đạo Luật Ngân Sách hàng năm.
1320.32. Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, tất cả
các tham chiếu trong bộ luật này tới “bảo lãnh tại
ngoại” sẽ tham chiếu tới các thủ tục quy định trong
chương này.
1320.33. (a) Bị cáo được phóng thích sau khi nộp
bảo lãnh tại ngoại trước ngày 1 tháng 10 năm 2019
sẽ vẫn được bảo lãnh tại ngoại theo điều khoản
phóng thích của họ.
(b) Bị cáo đang bị giam giữ vào ngày 1 tháng 10
năm 2019 sẽ được cân nhắc phóng thích theo Mục
1320.8 và nếu không được phóng thích, sẽ được
đánh giá rủi ro và cân nhắc phóng thích hoặc giam
giữ theo chương này.
1320.34. Chương này sẽ bắt đầu thi hành vào ngày
1 tháng 10 năm 2019.
MỤC 5. Trong phạm vi có thể, Hội Đồng Tư
Pháp phải phối hợp với Tổng Quản Chế California
để cung cấp những nỗ lực đào tạo, tiến hành đào
tạo chung và cộng tác với các bộ phận có chức
năng khởi tạo cần thiết để thực hiện đạo luật này.
MỤC 6. Nếu Ủy Ban Ủy Nhiệm Tiểu Bang xác
định rằng đạo luật này có các chi phí mà tiểu
bang bắt buộc, phải tiến hành bồi hoàn những
chi phí này cho các cơ quan địa phương và khu
học chính theo Phần 7 (kể từ Mục 17500), Phân
Mục 4, Tiêu Đề 2 của Bộ Luật Chính Quyền.

Theo quy định của pháp luật, nội dung của
Dự Luật 14 được bao gồm trong hướng dẫn
này vì đây là dự luật về công khố phiếu.
Nội dung dự luật của tất cả các dự luật
khác cũng được đăng tải trực tuyến tại
voterguide.sos.ca.gov.

BỎ PHIẾU AN TOÀN tại các Địa Điểm Bỏ Phiếu Sớm
Nhiều quận sẽ mở một hay nhiều địa điểm bỏ phiếu sớm trong ít nhất bốn ngày bắt đầu vào thứ
Bảy trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng Mười Một, 2020. Các địa điểm bỏ phiếu sẽ cung cấp việc
đăng ký bỏ phiếu, lá phiếu thay thế, máy bỏ phiếu dễ dàng tiếp cận và sự hỗ trợ về ngôn ngữ.
Quý vị có thể giúp giữ các địa điểm bỏ phiếu an toàn cho cử tri và nhân viên cuộc bầu cử
bằng ba cách này:

1

Miễn xếp hàng.

Quý vị có thể gửi lại lá phiếu bầu qua thư đã điền đầy đủ, không cần có tem, tại một
thùng bỏ phiếu an toàn, hoặc tại một địa điểm bỏ phiếu. Các địa điểm bỏ phiếu sẽ
có các hàng riêng biệt để cử tri bỏ lá phiếu đã điền đầy đủ.
Tìm thùng bỏ phiếu hay địa điểm bỏ phiếu gần quý vị tại CAEarlyVoting.sos.ca.gov

2

Bỏ phiếu sớm.

3

Thực hiện đúng theo quy trình an toàn.

Nếu quý vị trực tiếp có mặt tại địa điểm bỏ phiếu, vui lòng đến trước Ngày Bầu Cử
để hỗ trợ việc giãn cách an toàn. Nhiều quận sẽ mở một hay nhiều địa điểm bỏ phiếu
trong ít nhất bốn ngày bắt đầu vào ngày thứ Bảy trước Ngày Bầu Cử.

Bảo vệ sức khỏe của quý vị và sức khỏe của các cử tri khác cũng như nhân viên cuộc
bầu cử tại các địa điểm bỏ phiếu bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

DANH SÁCH AN TOÀN CHO CÁC ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU
Đeo khẩu trang trong khi ở địa điểm bỏ phiếu.
Duy trì khoảng cách bằng chiều dài 2 cánh tay với người khác.
Rửa tay trước khi đến và sau khi rời khỏi địa điểm bỏ phiếu.
Sử dụng dung dịch sát khuẩn tay sau khi chạm vào cửa hoặc thiết bị bỏ phiếu.
Mang theo bút bi để tránh chạm vào các bề mặt thường xuyên bị chạm vào.

Quý vị muốn biết thêm thông tin về cách giữ an toàn trong
thời gian bỏ phiếu?

Xem hướng dẫn của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh tại
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html
Cử tri bỏ phiếu qua thư sẽ giúp đảm bảo giãn cách an toàn tại địa điểm bỏ phiếu. Các văn phòng bầu cử quận
sẽ bắt đầu gửi lá phiếu bầu qua thư cho cử tri California bắt đầu từ ngày 5 tháng Mười, 2020. Các lá phiếu được
gửi lại qua đường bưu điện sẽ phải có dấu bưu điện chậm nhất vào ngày 3 tháng Mười Một, 2020; lá phiếu được
gửi lại tại một thùng bỏ phiếu an toàn phải được bỏ vào thùng trước 8 giờ tối ngày 3 tháng Mười Một, 2020.
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BỎ PHIẾU AN TOÀN bằng Lá Phiếu Bầu Qua Thư
Toàn bộ cử tri California sẽ nhận được một lá phiếu bầu qua thư cho cuộc bầu cử
ngày 3 tháng Mười Một, 2020. Các văn phòng bầu cử quận của quý vị sẽ bắt đầu gửi
lá phiếu qua đường bưu điện, tương tự như trong hình ảnh bên dưới, bắt đầu vào
ngày 5 tháng Mười, 2020.
Franklin County
Elections Department
4321 Franklin Avenue
Franklin, HN 99999-1234

RETURN SERVICE REQUESTED

Vote-by-mail
Official ballot
Lá phiếu bầu
qua thư Chính
Thức

OFFICIAL VOTE-BY-MAIL BALLOT MATERIAL

Valentina Q. Voter
5678 Seventh Ave, Apt 9863
F r a n k l i n , H N 9 9 9 9 9 -12 7 8

Bỏ phiếu qua thư là AN TOÀN và ĐƠN GIẢN.

Sau khi đánh dấu các lựa chọn trên lá phiếu của mình, chỉ cần:

Niêm phong lá phiếu.

Giữ an toàn cho lá phiếu của quý vị bên trong phong thư từ văn phòng bầu cử quận của quý vị.

Ký tên.

Xin đảm bảo chữ ký trên phong thư đựng lá phiếu khớp với chữ ký trên bằng lái xe/thẻ
nhận dạng tiểu bang CA của quý vị, hoặc chữ ký mà quý vị đã cung cấp khi đăng ký. Văn
phòng bầu cử quận của quý vị sẽ so sánh các chữ ký để bảo vệ việc bỏ phiếu của quý vị.

Gửi lại lá phiếu.

Qua thư tín —Vui lòng đảm bảo lá
phiếu của quý vị có dấu bưu điện
trước ngày 3 tháng Mười Một, 2020.
Không cần dán tem!

HOẶC

Bằng hình thức trực tiếp —Mang lá phiếu
của quý vị đến bỏ vào thùng bỏ phiếu
an toàn, quầy phiếu, trung tâm bỏ phiếu
hoặc văn phòng bầu cử quận trước 8 giờ
tối ngày 3 tháng Mười Một năm 2020.

Theo dõi lá phiếu.

Quý vị có thể đăng ký tại wheresmyballot.sos.ca.gov để nhận được thông báo bằng tin nhắn (SMS),
email, hoặc cuộc gọi thoại về tình trạng lá phiếu bầu qua thư của quý vị.

Cử tri bỏ phiếu qua thư sẽ giúp đảm bảo giãn cách an toàn tại địa điểm bỏ phiếu. Các địa điểm bỏ
phiếu sẽ mở ở tất cả các quận trước Ngày Bầu Cử. Các địa điểm bỏ phiếu sẽ cung cấp việc đăng ký bỏ
phiếu, lá phiếu thay thế, máy bỏ phiếu dễ dàng tiếp cận và sự hỗ trợ về ngôn ngữ.
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Tổng Thư Ký Tiểu Bang California hiện đang cung cấp cho cử tri phương
thức mới để theo dõi và nhận thông báo về tình trạng lá phiếu bầu qua
thư của họ. Công cụ “Where’s My Ballot?” (Lá Phiếu của Tôi ở Đâu?) cho
cử tri biết lá phiếu của họ đang ở đâu, tình trạng như thế nào và tất cả
các bước cần làm. Đăng ký tại WheresMyBallot.sos.ca.gov.
Khi quý vị đăng ký “Where’s My Ballot?”, quý vị sẽ nhận được bản cập
nhật tự động khi văn phòng bầu cử quận của quý vị:
•

Gửi lá phiếu của quý vị qua thư,

•

Tiếp nhận lá phiếu của quý vị,

•

Tính lá phiếu của quý vị, hoặc

•

Nếu có vấn đề gì với lá phiếu của quý vị.

Cử tri đăng ký tại WheresMyBallot.sos.ca.gov có thể lựa chọn nhận bản
cập nhật tự động bằng:
•

Email

•

Tin Nhắn Văn Bản (SMS)

•

Cuộc Gọi Điện Thoại

Theo dõi lá phiếu của quý vị
—khi phiếu được gửi qua thư, được tiếp nhận và được tính—
chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

WheresMyBallot.sos.ca.gov
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Các Cuộc Bầu Cử tại California

Đạo Luật Bầu Cử Sơ Bộ Công Khai Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu quy định rằng mọi
ứng cử viên cho một chức vụ do cử tri đề cử phải được liệt kê trên cùng lá phiếu.
Trước đây được gọi là các chức vụ theo đảng, các chức vụ do cử tri đề cử bao
gồm những chức vụ thuộc cơ quan lập pháp tiểu bang, các chức vụ thuộc quốc
hội Hoa Kỳ, và các chức vụ thuộc hiến pháp tiểu bang.
Trong cả hai cuộc bầu cử sơ bộ và cuộc tổng tuyển cử công khai, quý vị có thể bỏ
phiếu cho bất cứ ứng cử viên nào bất kể việc quý vị đã xác định chính đảng ưu
tiên nào trên mẫu đơn đăng ký cử tri của mình. Trong cuộc bầu cử sơ bộ, hai ứng
cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất—bất kể chính đảng ưu tiên nào—được
đi tiếp lên cuộc tổng tuyển cử. Nếu một ứng cử viên nhận được đa số phiếu bầu
(ít nhất 50 phần trăm +1), một cuộc tổng tuyển cử vẫn phải được tổ chức.
Hệ thống bầu cử sơ bộ công khai của California không áp dụng cho những ứng
cử viên tranh cử cho chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ, các ủy ban trung tâm quận,
hay các văn phòng địa phương.
Những ứng cử viên điền tên cho những chức vụ do cử tri đề cử vẫn có thể tranh
cử trong cuộc bầu cử sơ bộ. Tuy nhiên, một ứng cử viên điền tên chỉ có thể được
đi tiếp lên cuộc tổng tuyển cử nếu ứng cử viên đó là một trong hai người nhận
được số phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ. Ngoài ra, không có quy
trình đề cử độc lập cho một cuộc tổng tuyển cử.
Luật California yêu cầu những thông tin sau đây phải được in trong tập hướng dẫn này.

Chức Vụ Do Đảng Đề Cử/Theo Đảng
Các đảng chính trị có quyền đề cử chính thức các ứng cử viên cho các chức vụ do
đảng đề cử/theo đảng tại cuộc bầu cử sơ bộ. Một ứng cử viên được đề cử sẽ đại
diện cho đảng đó với tư cách là ứng cử viên chính thức cho chức vụ cụ thể tại cuộc
tổng tuyển cử và lá phiếu này sẽ phản ánh một chỉ định chính thức. Người nhận
được số phiếu bầu cao nhất của mỗi đảng tại cuộc bầu cử sơ bộ được đi tiếp lên
cuộc tổng tuyển cử. Ngoài ra, các đảng cũng được bầu chọn các chức vụ ủy ban
trung tâm quận tại cuộc bầu cử sơ bộ.
Một cử tri chỉ được bỏ phiếu tại cuộc bầu cử sơ bộ của đảng chính trị mà họ
tiết lộ sự ưu tiên ủng hộ khi đăng ký bỏ phiếu. Tuy nhiên, một đảng chính trị có
quyền cho phép một người mà đã từ chối tiết lộ sự ưu tiên chính đảng được bỏ
phiếu cho cuộc bầu cử sơ bộ của đảng đó.

Các bản trình bày của ứng cử viên tổng
thống Hoa Kỳ có thể được tìm thấy trên
mạng tại voterguide.sos.ca.gov
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CÁC CUỘC BẦU CỬ TẠI CALIFORNIA

TIẾP THEO

Chức Vụ Do Cử Tri Đề Cử
Các đảng chính trị không được quyền đề cử chính thức các ứng cử viên cho các
chức vụ do cử tri đề cử tại cuộc bầu cử sơ bộ. Một ứng cử viên được đề cử cho
một chức vụ do cử tri đề cử tại cuộc bầu cử sơ bộ là người được người dân đề
cử và không phải người được đề cử chính thức của bất cứ đảng nào tại cuộc
tổng tuyển cử. Một ứng cử viên được đề cử cho một chức vụ do cử tri đề cử sẽ
có chính đảng ưu tiên hội đủ điều kiện của mình, hoặc không có chính đảng ưu
tiên hội đủ điều kiện, được trình bày trên lá phiếu, nhưng việc chỉ định chính
đảng ưu tiên chỉ được lựa chọn bởi ứng cử viên đó và được cho biết chỉ nhằm
mục đích thông tin cho cử tri. Điều đó không có nghĩa là ứng cử viên đó được
đề cử hay được xác nhận bởi đảng được chỉ định, hoặc có một sự liên kết giữa
đảng và ứng cử viên đó, và không có ứng cử viên nào được cử tri đề cử sẽ được
xem là ứng cử viên được đề cử chính thức của bất cứ đảng chính trị nào. Trong
tập hướng dẫn cử tri quận, các đảng có thể liệt kê các ứng cử viên cho các chức
vụ do cử tri đề cử mà đã nhận được sự xác nhận chính thức của đảng đó.
Bất kỳ cử tri nào cũng có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào vào một chức
vụ do cử tri đề cử, nếu họ đáp ứng các tiêu chuẩn hội đủ điều kiện khác được quy
định để bỏ phiếu cho chức vụ đó. Hai người nhận được số phiếu bầu cao nhất tại
cuộc bầu cử sơ bộ được đi tiếp lên cuộc tổng tuyển cử cho chức vụ do cử tri đề
cử ngay cả khi cả hai ứng cử viên đã nêu rõ việc chỉ định cùng một chính đảng ưu
tiên. Không có đảng nào được quyền cho một ứng cử viên với sự chỉ định chính
đảng ưu tiên của họ đi tiếp lên cuộc tổng tuyển cử, trừ khi ứng cử viên đó là một
trong hai người nhận được số phiếu bầu cao nhất tại cuộc bầu cử sơ bộ.

Chức Vụ Không Theo Đảng Nào

Các đảng chính trị không được quyền đề cử ứng cử viên cho các chức vụ không
theo đảng nào tại cuộc bầu cử sơ bộ, và một ứng cử viên tại cuộc bầu cử sơ bộ
không phải là người được đề cử chính thức của bất cứ đảng nào cho chức vụ cụ thể
đó tại cuộc tổng tuyển cử. Một ứng cử viên được đề cử cho một chức vụ không theo
đảng nào có thể không chỉ định chính đảng ưu tiên cho mình, hoặc không có chính
đảng ưu tiên, trên lá phiếu. Hai người nhận được số phiếu bầu cao nhất tại cuộc
bầu cử sơ bộ được đi tiếp lên cuộc tổng tuyển cử cho chức vụ không theo đảng nào.

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

Khi một ủy ban (một người hoặc một nhóm người nhận được hoặc chi tiêu tiền vì mục đích gây ảnh hưởng để cử
tri ủng hộ hay phản đối các ứng cử viên hoặc 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 Ủy Ban Thực Hành Chính Trị Công Bằng (FPPC) California. Ủy ban này phải cập nhật danh 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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Đăng Ký Cử Tri

Nếu quý vị đã đăng ký bỏ phiếu, quý vị không cần phải đăng ký lại trừ khi quý vị thay đổi tên gọi,
địa chỉ nhà, địa chỉ nhận thư hoặc nếu quý vị muốn đổi hoặc chọn đảng chính trị.
Quý vị có thể đăng ký 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 theo số (800) 339-8163 để nhận mẫu đăng
ký được gửi qua đường bưu điện cho quý vị.
Mẫu đăng ký 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.
Đăng Ký Cử Tri Có Điều Kiện
Trong khoảng thời gian 14 ngày trước Ngày Bầu Cử và kể cả Ngày Bầu Cử, quý vị có thể đến
văn phòng của viên chức bầu cử của quận quý vị hoặc một trung tâm bỏ phiếu hay phòng
phiếu để đăng ký bỏ phiếu có điều kiện và bỏ phiếu. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập
sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg/.

Thông Tin Bảo Mật Ghi Danh Cử Tri

Chương Trình Đăng Ký Cử Tri Bí Mật Tại Nhà: Một số cử tri phải đối mặt với những tình huống
đe dọa đến tính mạng (đó là: các nạn nhân và người sống sót sau bạo lực gia đình, săn đuổi, tấn
công tình dục, buôn người, lạm dụng người cao tuổi/người lớn phụ thuộc) có thể đủ điều kiện
để được bỏ phiếu bí mật nếu họ đang là thành viên của chương trình An Toàn Tại Nhà. Để biết
thêm thông tin, xin liên hệ với chương trình An Toàn Tại Nhà của Tổng Thư Ký Tiểu Bang theo số
điện thoại miễn cước (877) 322-5227 hoặc truy cập sos.ca.gov/registries/safe-home/.
Quyền Riêng Tư về Thông Tin Cử Tri: Thông tin trong bản khai đăng ký 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 đăng ký cử tri bị pháp luật nghiêm 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 đăng ký 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 sử dụng sai thông tin này, vui lòng gọi
Đường Dây Nóng miễn phí dành cho Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang theo số (800) 339-8163.

Đăng ký trước ở tuổi mười sáu. Bỏ phiếu ở tuổi mười tám.
Hiện có đăng ký trước trực tuyến dành cho người 16 và 17 tuổi đủ điều kiện tại registertovote.ca.gov
hoặc thông qua mẫu giấy đăng ký. Thanh thiếu niên California đã đăng ký trước để bầu cử sẽ được
kích hoạt việc đăng ký ngay khi họ đủ 18 tuổi.
Đăng ký trước với 4 bước đơn giản:
1.
2.
3.
4.

Truy cập registertovote.ca.gov.
Nhấp vào nút “Pre-register to Vote” (“Đăng ký trước để Bầu cử”).
Tự động được đăng ký vào ngày sinh nhật 18 tuổi của quý vị.
Tính lá phiếu của quý vị vào Ngày Bầu Cử!

Đăng ký trước là gì?

Nếu quý vị hiện 16 hoặc 17 tuổi và đáp ứng mọi yêu cầu khác về tính hội đủ điều kiện của cử tri
thì quý vị có thể đăng ký trước để bầu cử tại registertovote.ca.gov.
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Đơn giản chỉ cần hoàn tất đơn xin đăng ký trước trực tuyến và vào ngày sinh nhật 18 tuổi thì quý
vị sẽ tự động được đăng ký để bầu cử.

Cách bỏ phiếu qua thư
Ai có thể bỏ phiếu qua thư?
Mỗi cử tri đã được đăng ký sẽ nhận được một lá phiếu bầu qua thư cho Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng
Mười Một, 2020. Các viên chức văn phòng bầu cử của quận sẽ bắt đầu gửi lá phiếu bầu qua thư cho các cử tri
trước ngày 5 tháng Mười, 2020. Nếu quý vị không nhận được lá phiếu bầu qua thư của mình hoặc cần yêu cầu
thay lá phiếu khác, vui lòng liên hệ văn phòng bầu cử của quận. Quý vị có thể tìm thấy thông tin liên hệ văn
phòng bầu cử của quận tại sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices.

Cách gửi lại lá phiếu bầu qua thư
Sau khi quý vị đã đánh dấu lựa chọn của mình trên lá phiếu bầu qua thư, hãy cho lá phiếu vào phong bì
chính thức do phòng bầu cử của quận quý vị cung cấp và niêm phong lại. Ký vào phong bì tại vị trí được
chỉ định. Quý vị có nhiều cách để gửi lại lá phiếu của mình.
Để bảo đảm lá phiếu của quý vị đến nơi trước thời hạn, xin hãy gửi lại lá phiếu theo một trong hai cách sau:
Qua đường bưu điện—phải có dấu bưu điện vào hoặc trước ngày 3 tháng Mười Một và văn
phòng bầu cử quận của quý vị phải nhận được không trễ hơn ngày 20 tháng Mười Một.
Không mất bưu phí!
Đến trực tiếp—đến văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc bất cứ trung tâm bỏ phiếu, phòng phiếu
hay điểm bỏ phiếu nào tại California trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu lúc 8 giờ tối ngày 3 tháng
Mười Một.
Luật tiểu bang cho phép cử tri tự do chỉ định bất kỳ ai mà họ chọn để gửi lại lá phiếu bầu qua thư của mình.
Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo quý vị chỉ đưa lá phiếu đã điền đầy đủ thông tin của mình cho người mà quý vị
tin tưởng. Và không bao giờ trao lá phiếu bầu qua thư của mình nếu quý vị chưa niêm phong và ký vào mặt sau
của bì thư gửi lại do văn phòng bầu cử quận của quý vị cung cấp.
Ngay cả khi quý vị nhận được lá phiếu bầu qua thư và bì thư, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu trực tiếp tại
phòng phiếu của quý vị vào Ngày Bầu Cử. Hãy mang lá phiếu bầu qua thư của quý vị đến phòng phiếu
và đưa cho nhân viên quầy phiếu để đổi lấy một lá phiếu tại phòng phiếu. Nếu quý vị không có lá phiếu
bầu qua thư và bì thư, quý vị có thể phải bỏ phiếu bằng lá phiếu tạm thời. Điều này bảo đảm rằng quý
vị chưa bỏ phiếu.
Tất cả các quận đều cung cấp một lựa chọn dễ tiếp cận gọi là bầu cử từ xa qua thư dễ tiếp cận (remote
accessible vote-by-mail, RAVBM). RAVBM cho phép các cử tri bị khuyết tật nhận lá phiếu của mình tại
nhà và đánh dấu vào lá phiếu một cách độc lập và riêng tư trước khi gửi lại lá phiếu cho viên chức
phòng bầu cử. Hãy liên hệ với viên chức phòng bầu cử của quý vị để biết thêm thông tin.
Quý vị muốn xem kết quả cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười
Một, 2020 sau khi phòng phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối? Hãy truy
cập vào trang mạng Kết Quả Bầu Cử của Tổng Thư Ký Tiểu Bang
California tại electionresults.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 phòng bầu cử của quận đưa các kết quả bầu cử bán
chính thức lên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang sau khi phòng phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối và tiếp
tục gửi cập nhật ít nhất hai tiếng một lần cho đến khi kiểm đếm xong tất cả các lá phiếu của ngày bầu cử.
Bắt đầu từ ngày 5 tháng Mười Một cho đến ngày 3 tháng Mười Hai, 2020, trang mạng Kết Quả Bầu Cử
sẽ cập nhật mỗi ngày lúc 5 giờ chiều khi các quận kiểm đếm các lá phiếu còn lại.
Kết quả bầu cử chính thức sẽ được đăng trước ngày 11 tháng Mười Hai, 2020 tại sos.ca.gov/elections/.
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Hỗ Trợ Cử Tri Khuyết Tật
California cam kết đảm bảo mọi cử tri đều có thể bỏ phiếu một cách riêng tư và độc lập.
Để biết thêm thông tin chi tiết về những hỗ trợ mà quận của quý vị cung cấp cho cử
tri khuyết tật, vui lòng xem Hướng Dẫn Thông Tin cho Cử Tri của quận hoặc liên hệ với
quận của quý vị. Thông tin liên hệ của quận hiện có tại
sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices.

Bỏ phiếu tại Phòng Phiếu hoặc Trung Tâm Bỏ Phiếu

Nếu quý vị cần giúp đỡ đánh dấu lá phiếu, quý vị có thể lựa chọn tối đa hai người
giúp đỡ mình. Người này không được là:
•• Chủ hãng của quý vị hoặc bất kỳ ai làm việc cho chủ hãng của quý vị
•• Người lãnh đạo công đoàn lao động hoặc bất kỳ ai làm việc cho công đoàn
lao động của quý vị
Bỏ phiếu bên lề đường cho phép quý vị đậu xe gần nơi bỏ phiếu nhất có thể. Viên
chức bầu cử sẽ đưa cho quý vị danh sách để quý vị ký tên, một lá phiếu và bất cứ
tài liệu bỏ phiếu nào khác mà quý vị cần, cho dù quý vị đang ở lề đường hay trong
xe hơi. Liên hệ với cơ quan bầu cử quận của quý vị để xem việc bỏ phiếu bên lề
đường hiện có tại phòng phiếu hoặc trung tâm bỏ phiếu của quý vị hay không.
Tất cả phòng phiếu và trung tâm bỏ phiếu đều phải dễ tiếp cận cho cử tri khuyết
tật và sẽ có máy bỏ phiếu dễ tiếp cận.

Bỏ Phiếu Ở Nhà

Hệ thống bầu cử từ xa qua thư dễ tiếp cận (remote accessible vote-by-mail, RAVBM)
cung cấp lựa chọn dễ tiếp cận cho cử tri khuyết tật để nhận lá phiếu của họ tại nhà
và đánh dấu chúng một cách độc lập và riêng tư trước khi gửi lại cho viên chức
tuyển cử. Hãy liên hệ với viên chức tuyển cử quận của quý vị để biết thêm thông tin.

Hướng Dẫn Thông Tin cho Cử Tri dưới dạng Âm Thanh và Chữ In Lớn
Hướng dẫn này có sẵn ở phiên bản âm thanh và chữ in lớn. Hướng dẫn này cũng
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:
Gọi Đường Dây Nóng miễn phí dành cho Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang
theo số (800) 339-8163
Vào trang mạng voterguide.sos.ca.gov

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

THÁNG MƯỜI
Chủ Nhật Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm Thứ Sáu

					1

Ngày 5 tháng Mười, 2020
Thứ Bảy

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Các quận sẽ bắt đầu gửi lá phiếu
bầu qua thư.

Ngày 19 tháng Mười, 2020
Ngày cuối cùng đăng ký bỏ
phiếu. Quý vị có thể đăng ký và
bỏ phiếu “có điều kiện” tại văn
phòng bầu cử quận của quý vị
sau thời hạn đăng ký bỏ phiếu
15 ngày.

THÁNG MƯỜI MỘT
Chủ Nhật Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm Thứ Sáu

Thứ Bảy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ngày 3 tháng Mười Một, 2020
Ngày Bầu Cử!
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All California voters will receive a vote-by-mail ballot for the
November 3, 2020, election. Learn more inside.
English: (800) 345-VOTE (8683)
TTY/TDD: (800) 833-8683
Todos los votantes de California recibirán una boleta electoral
de voto por correo para la elección del 3 de noviembre de
2020. Para preguntas o asistencia al votante, llame al número
a continuación.
Español /Spanish: (800) 232-VOTA (8682)
所有加州選民將收到用於 2020 年 11 月 3 日選舉的郵
寄投票選票。如有疑問或需要提供選民協助，請致電
下列號碼。
中文/Chinese: (800) 339-2857

California
3
2020

/Khmer:(888)
(888)345-4917
345-4917
/Khmer:

ꑝ麕b
선거를 낹뼑b
위한
모든 롍ꍡ붡鱽껹b
캘리포니아 냕靁녅鱉
유권자는 2020년 11월 3일 阥ꌱb
끥뵭b
우편 믡븑덵b
투표지 ꗐ陁b鷞
받게 됩 鱽鲙b
니다. ꓭ넍
문의 ꩡ뼢b
사항 鿅鱉b
또는 냕靁녅b
유권자 덵낅냹b
지원을
원하시면, 아 래 전화번호로 연락해주십시오.

/Korean: (866) 575-1558
Tatanggap ang lahat ng botante ng California ng balota para
sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa halalan sa
Nobyembre 3, 2020. Para sa mga katanungan o tulong sa
botante, mangyaring tawagan ang numero sa ibaba.
Tagalog: (800) 339-2957
=
3

/Hindi: (888) 345-2692

2020

/Thai: (855) 345-3933

すべてのカリフォルニア州有権者には 2020 年 11 月 3 日選挙の
郵便投票用紙が送られます。お問 い合わせまたは有権者の支
援に関しては、以下 の番号までお電話ください。

/Japanese: (800) 339-2865

/Vietnamese: (800) 339-8163
OSP 20 150162

VIETNAMESE

