
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

Phòng Phiếu Mở Cửa Từ 7 Giờ Sáng đến 8 Giờ Tối vào 
Ngày Bầu Cử!

Hướng Dẫn Thông Tin Chính Thức cho Cử Tri

Quý vị có thể yêu cầu nhận thêm bản Hướng Dẫn Thông Tin Chính Thức cho Cử Tri bằng cách liên lạc với viên chức bầu cử quận của quý vị hoặc gọi (800) 339-8163 ★★

Cuộc Tổng Tuyển Cử California
Thứ Ba, ngày 3 tháng Mười Một, 2020

Mỗi cử tri đã được đăng ký tại California sẽ nhận được 
một lá phiếu bầu qua thư trong Cuộc Tổng Tuyển Cử. 
Tìm hiểu thêm về những thay đổi bên trong cuộc bầu cử.

★  ★  ★  ★  ★ ★  ★  ★  ★  ★
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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.

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

BỎ PHIẾU AN TOÀN tại các Địa Điểm Bỏ Phiếu Sớm

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

Bỏ phiếu sớm.
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. 

1

Thực hiện đúng theo quy trình an toàn.
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:

3

2

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:
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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.

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.

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.

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.

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!

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.

HOẶC

Franklin County 
Elections Department
4321 Franklin Avenue
Franklin, HN 99999-1234

RETURN SERVICE REQUESTED

OFFICIAL VOTE-BY-MAIL BALLOT MATERIAL

Valent ina Q. Voter
5 678 S e vent h Ave ,  A pt 9 8 6 3
Frank l in ,  HN 9 9 9 9 9 -1278

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

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 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.

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

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

 5 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.

 6 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.

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

 8 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.

 9 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.

 10 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

http://www.sos.ca.gov
mailto:elections@sos.ca.gov
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DỰ LUẬT
14	 Cho	Phép	Phát	Hành	Công	Khố	Phiếu	để	Tiếp	Tục	Nghiên	Cứu	Tế	Bào	Gốc.	Đạo	Luật	Tiên	Khởi.	  16
15 Tăng	Nguồn	Tài	Trợ	Cho	Các	Trường	Công	Lập,	Cao	đẳng	Cộng	đồng,	Và	Các	Dịch	Vụ	Của	Chính	Quyền	địa	Phương	 

Bằng	Cách	Thay	đổi	Mức	Thẩm	định	Thuế	đối	Với	Bất	động	Sản	Thương	Mại	Và	Công	Nghiệp.	Tu	Chính	Hiến	Pháp	 
Tiên	Khởi.   22

16	 Cho	Phép	Sự	đa	Dạng	Như	Là	Một	yếu	Tố	Trong	Những	Quyết	định	Về	Việc	Làm,	giáo	Dục,	Và	Hợp	đồng	Công	
Cộng.	Tu	Chính	Hiến	Pháp	Của	Lập	Pháp.	  26

17	 Phục	Hồi	Quyền	Bỏ	Phiếu	Sau	Khi	đã	Mãn	Án	Tù.	Tu	Chính	Hiến	Pháp	Của	Lập	Pháp.	  30
18	 Tu	Chính	Hiến	Pháp	California	để	Cho	Phép	Những	Người	ở	Tuổi	17	được	Bỏ	Phiếu	Trong	Các	Kỳ	Bầu	Cử	Sơ	Bộ	 

Và	Bầu	Cử	đặc	Biệt	Nếu	Họ	Sẽ	được	18	Tuổi	Và	đủ	điều	Kiện	để	Bỏ	Phiếu	Trong	Kỳ	Tổng	Tuyển	Cử	Sắp	Tới.	Tu	
Chính	Hiến	Pháp	Của	Lập	Pháp.	  34

19	 Thay	đổi	Một	Số	điều	Lệ	đối	Với	Thuế	Bất	động	Sản.	Tu	Chính	Hiến	Pháp	Của	Lập	Pháp.	  38
20 Hạn	Chế	Việc	Phóng	Thích	Trước	Thời	Hạn	đối	Với	Một	Số	Vụ	Phạm	Tội	Mà	Hiện	Nay	được	Coi	Là	Không	Bạo	Lực.	Cho	 

Phép	Những	Bản	Án	Tội	đại	Hình	đối	Với	Một	Số	Tội	Phạm	Hiện	Thời	Chỉ	Được	Xử	Lý	Như	Tội	Tiểu	Hình.	đạo	Luật	 
Tiên	Khởi.	  44

21	 Tăng	Thêm	Thẩm	Quyền	Của	Chính	Quyền	địa	Phương	Trong	Việc	Ban	Hành	Kiểm	Soát	giá	Thuê	Nhà	đối	Với	 
Bất	động	Sản	gia	Cư.	Đạo	Luật	Tiên	Khởi.	  52

22	 Miễn	Cho	Các	Công	Ty	Vận	Chuyển	và	Giao	Nhận	Dùng	Ứng	Dụng	Trong	Việc	Cung	Cấp	Phúc	Lợi	Nhân	Viên	 
cho	Một	Số	Tài	Xế	Cụ	Thể.	Đạo	Luật	Tiên	Khởi.	  56

23	 Thiết	Lập	Những	đòi	Hỏi	Của	Tiểu	Bang	Cho	Những	Phòng	Khám	Chuyên	Lọc	Thận.	đòi	Hỏi	Phải	Có	Chuyên	 
Viên	y	Khoa	Tại	địa	điểm.	Đạo	Luật	Tiên	Khởi.	  60

24	 Tu	Chính	điều	Luật	Về	Quyền	Riêng	Tư	Của	Người	Tiêu	Dùng.	Đạo	Luật	Tiên	Khởi.	  66
25	 Trưng	Cầu	Dân	Ý	Về	Luật	Thay	Thế	Tiền	Bảo	Lãnh	Tại	Ngoại	Bằng	Hệ	Thống	Dựa	Trên	An	Toàn	Công	Cộng	và	 

Nguy	Cơ	Bỏ	Trốn.	  72

KHÁI QUÁT VỀ NỢ CÔNG KHỐ PHIẾU CỦA TIỂU BANG 78

VĂN BẢN CÔNG KHỐ PHIẾU ĐƯỢC KIẾN NGHỊ 89

THÔNG TIN DÀNH CHO CỬ TRI
Bỏ	Phiếu	An	Toàn	tại	các	Địa	Điểm	Bỏ	Phiếu	Sớm  2
Bỏ	Phiếu	An	Toàn	bằng	Lá	Phiếu	Bầu	Qua	Thư  3
Quyền	của	Cử	Tri  4
Tìm	Nơi	Bỏ	Phiếu	của	Quý	Vị  5
Lá	Thư	Từ	Tổng	Thư	Ký	Tiểu	Bang	  6
Điều	Tra	Dân	Số	2020	 	14
Lá	Phiếu	của	Tôi	ở	Đâu?	 	15
Phần	Trình	Bày	của	Ứng	Cử	Viên	Tổng	Thốg	 	80
Các	Cuộc	Bầu	Cử	tại	California	 	80
Những	Người	Đóng	Góp	Lớn	Nhất	cho	Dự	Luật	Lá	Phiếu	 	81
Đăng	Ký	Cử	Tri	 	82

Thông	Tin	Bảo	Mật	Ghi	Danh	Cử	Tri	 	82
Đăng	ký	Trước	ở	Tuổi	Mười	Sáu	 	82
Kết	Quả	Cuộc	Bầu	Cử	 	83
Cách	Bỏ	Phiếu	Qua	Thư	 	83
Hỗ	Trợ	Cử	Tri	Khuyết	Tật	 	84
Các	Câu	Hỏi	Thường	Gặp 	85
Kiểm	Tra	Tình	Trạng	Cử	Tri	của	Quý	Vị 	88
Thông	Báo	về	Nội	dung	Các	Dự	Luật	 	109
Các	Văn	Phòng	Bầu	Cử	Quận	 	110
Những	Ngày	Cần	Nhớ	 	111

Tìm Nơi Bỏ Phiếu của Quý Vị hay một Trung Tâm Bỏ Phiếu
Những	nơi	bỏ	phiếu	và	trung	tâm	bỏ	phiếu	được	thiết	lập	bởi	các	viên	chức	bầu	cử	quận.	Tìm	địa	chỉ	nơi	bỏ	phiếu	hay	địa	điểm	trung	
tâm	bỏ	phiếu	của	quý	vị	trong	tập	Hướng	Dẫn	Thông	Tin	cho	Cử	Tri	của	quận	mà	quý	vị	nhận	được	qua	thư	vài	tuần	trước	Ngày	Bầu	Cử.
Quý	vị	cũng	có	thể	truy	cập	trang	mạng	của	Tổng	Thư	Ký	Tiểu	Bang	tại	vote.ca.gov	hoặc	gọi	Đường	Dây	Nóng	miễn	cước	
dành	cho	Cử	Tri	theo	số	(800)	339-8163.
Quý	vị	cũng	có	thể	nhắn	tin	Vote	gửi	đến	GOVOTE	(468683)	để	tìm	địa	điểm	nơi	bỏ	phiếu	của	quý	vị.
Nếu	quý	vị	sinh	sống	tại	Quận	Amador,	Butte,	Calaveras,	El	Dorado,	Fresno,	Los	Angeles,	Madera,	Mariposa,	Napa,	Nevada,	
Orange,	Sacramento,	San	Mateo,	Santa	Clara	hay	Tuolumne,	quý	vị	có	thể	bỏ	phiếu	tại	bất	kỳ	trung	tâm	bỏ	phiếu	nào	trong	
quận	của	quý	vị.	Truy	cập	voterschoice.sos.ca.gov	để	biết	thêm	thông	tin.
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Tổng Thư Ký Tiểu Bang
Kính thưa Quý Công Dân California,

Bầu cử tự do và công bằng là nền tảng của nền dân chủ Hoa Kỳ. Trong suốt 
chiều dài lịch sử quốc gia, chúng ta đã tổ chức các cuộc bầu cử vào thời bình và 
trong thời chiến, trong thời kỳ kinh tế tươi sáng và trong giai đoạn khủng hoảng 
và cả trong những đại dịch trước đây.

Vào năm 2020, các viên chức tuyển cử California đang nỗ lực nhằm vượt qua 
những khó khăn của dịch bệnh COVID-19.

• Mỗi cử tri đã được đăng ký sẽ nhận được một lá phiếu bầu qua thư.
• Mỗi cử tri đã được đăng ký có thể đăng ký nhận thông tin theo dõi lá phiếu 

bầu qua thư bằng tin nhắn (SMS), email, hoặc cuộc gọi điện thoại.
• Tất cả các địa điểm bỏ phiếu sẽ áp dụng thêm các biện pháp vệ sinh và giãn 

cách xã hội.
Quý vị có thể truy cập vote.ca.gov để tìm hiểu thêm thông tin và các công cụ hữu 
ích cho cuộc bầu cử năm nay.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về việc đăng ký bỏ phiếu hoặc bỏ lá phiếu của 
quý vị vào mùa thu này, vui lòng liên lạc với văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
bằng cách gọi đến số điện thoại miễn cước (800) 339-8163.

Với tư cách là Tổng Thư Ký Tiểu Bang, sứ mệnh của tôi là giúp đỡ mọi công dân 
bỏ phiếu an toàn và bảo mật — nhưng tôi cần quý vị trợ giúp.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, sẽ có ít địa điểm bỏ phiếu trực tiếp ở quận của 
quý vị hơn bình thường. Với việc bỏ phiếu sớm năm nay, cho dù là bỏ phiếu qua 
thư hoặc trực tiếp, quý vị sẽ có thể giúp đỡ cộng đồng của mình. Tụ tập ít người 
hơn và xếp hàng ngắn hơn vào Ngày Bầu Cử sẽ giúp các viên chức tuyển cử duy trì 
địa điểm bỏ phiếu lành mạnh hơn và cho phép nhân viên quầy phiếu phục vụ tốt 
hơn cho các cử tri cần được trợ giúp — trong đó bao gồm những người hàng xóm 
khuyết tật của quý vị, những người cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác, hoặc những 
người cần lá phiếu thay thế.

Xin vui lòng lập kế hoạch ngay từ bây giờ cho việc bỏ lá phiếu của quý vị trong 
mùa thu này. Sự tham gia của các công dân — chính như quý vị đây — là điều 
khiến cho nền dân chủ của chúng ta trường tồn vĩnh cửu.



Quý vị chỉ mất vài phút để trả lời 9 câu hỏi đơn giản giúp xác định 
số mỹ kim tài trợ cho các chương trình quan trọng trong 10 năm tới.

Điều Tra Dân Số cung cấp hàng tỉ mỹ kim để giúp hỗ trợ các 
dịch vụ cộng đồng quan trọng, bao gồm:

Tất cả các cộng đồng đều xứng đáng có được cơ 
hội phát triển và cung cấp cho gia đình của họ.

Hoàn tất Điều Tra Dân Số trước ngày 30 tháng Chín, 2020.

cơ sở chăm sóc sức 
khỏe & dịch vụ khẩn cấp

qua thư tín  
Điền và gửi lại mẫu 

phiếu Điều Tra Dân Số 
của quý vị!

qua điện thoại 
số 844-330-2020

trực tuyến tại  
my2020census.gov

phát triển kinh tế và 
tạo công ăn việc làm

chương trình nhà 
ở & giáo dục

chương trình dinh 
dưỡng cho trẻ em

Người dân California có thể giúp đạt được dữ liệu thống 
kê hoàn chỉnh khi tham gia bằng một trong ba cách sau:

Dữ liệu Điều Tra Dân Số năm 2020 của quý vị được giữ an toàn, bảo vệ và bảo mật.

CaliforniaCensus.org @CACensus

Hoàn Tất Điều Tra 
Dân Số Năm 2020 
Ngay Hôm Nay!

14

ĐƯỢC TÍNH,
CALIFORNIA

ĐIỀU TRA 
DÂN SỐ

2020
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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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Mục này mô tả về tiền nợ công khố phiếu 
của tiểu bang. Nó cũng thảo luận về cách 
thức dự luật công khố phiếu trên lá phiếu, 
nếu được cử tri chấp thuận, sẽ ảnh hưởng 
đến chi phí của tiểu bang để hoàn trả 
công khố phiếu.

Công Khố Phiếu Tiểu Bang và 
Chi Phí của Chúng
Công Khố Phiếu Là Gì? Công khố phiếu 
là một phương thức vay tiền của chính 
quyền và các công ty. Tiểu bang bán công 
khố phiếu cho các nhà đầu tư để nhận 
nguồn tài trợ "trả trước" cho những dự 
án này và sau đó hoàn trả cho những nhà 
đầu tư đó, cùng với tiền lời, trong một 
khoảng thời gian. Chính quyền tiểu bang 
sử dụng công khố phiếu chủ yếu để trả 
cho việc hoạch định, xây dựng và phục 
hồi các dự án cơ sở hạ tầng như cầu, đập, 
nhà tù, công viên, trường học và tòa nhà 
văn phòng. 

Tại Sao Công Khố Phiếu Được Sử Dụng? 
Một lý do chính của việc phát hành công 
khố phiếu là cơ sở hạ tầng thường cung 
cấp các dịch vụ trong nhiều năm. Do đó, 
việc để cho mọi người, cả ở hiện tại và 
trong tương lai, trợ giúp trả cho những 
dự án này là điều hợp lý. Ngoài ra, khó có 
thể trả hết các chi phí lớn của những dự 
án này ngay lập tức.

Những Loại Công Khố Phiếu Chính Là Gì? 
Hai loại công khố phiếu chính được tiểu 
bang sử dụng là công khố phiếu trách 
nhiệm chung và công khố phiếu thu 
nhập. Một sự khác biệt giữa công khố 
phiếu trách nhiệm chung và công khố 
phiếu thu nhập là cách chúng được hoàn 
trả. Tiểu bang hoàn trả công khố phiếu 
trách nhiệm chung bằng cách sử dụng 
Ngân Quỹ Chung của tiểu bang (tài khoản 
hoạt động chính của tiểu bang, được 
dùng để thanh toán cho dịch vụ giáo dục, 
nhà tù, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ 
khác). Ngân Quỹ Chung được hỗ trợ chủ 
yếu từ tiền thu thuế thu nhập và thuế tiêu 
thụ. Tiểu bang hoàn trả công khố phiếu 

thu nhập từ Ngân Quỹ Chung nhưng 
cũng từ các nguồn khác, chẳng hạn như 
các khoản phí do người dùng của dự án 
được tài trợ chi trả (như phí cầu đường). 
Một sự khác biệt giữa công khố phiếu 
trách nhiệm chung và công khố phiếu thu 
nhập của tiểu bang là cách chúng được 
phê duyệt. Công khố phiếu trách nhiệm 
chung do tiểu bang phát hành phải được 
cử tri chấp thuận, trong khi công khố 
phiếu thu nhập thường thì không.

Chi Phí của việc Tài Trợ Công Khố Phiếu Là 
Những Gì? Sau khi bán công khố phiếu, 
tiểu bang sẽ thực hiện thanh toán định kỳ 
trong vài thập niên tiếp theo cho đến khi 
tiền công khố phiếu được trả hết. (Điều 
này là rất giống với cách một gia đình trả 
nợ thế chấp.) Tiểu bang chi trả thêm cho 
các dự án được tiểu bang tài trợ thông 
qua công khố phiếu một phần nhiều hơn 
so với các dự án được tiểu bang tài trợ trả 
trước vì tiền lãi. Số tiền chi phí bổ sung 
phụ thuộc chủ yếu vào lãi suất và khoảng 
thời gian mà công khố phiếu phải được 
hoàn trả. 

Công Khố Phiếu và Chi Tiêu của 
Tiểu Bang
Số Tiền Nợ Ngân Quỹ Chung. Tiểu bang có 
khoảng $80 tỉ công khố phiếu được Ngân 
Quỹ Chung hỗ trợ mà từ đó tiểu bang 
thực hiện các khoản thanh toán tiền gốc 
và tiền lãi hàng năm. Ngoài ra, cử tri và 
Cơ Quan Lập Pháp đã phê chuẩn khoảng 
$38 tỉ công khố phiếu được Ngân Quỹ 
Chung hỗ trợ mà chưa được bán. Hầu 
hết những công khố phiếu này dự kiến 
sẽ được bán trong những năm sắp tới 
khi những dự án bổ sung cần nguồn tài 
trợ. Hiện tại, chúng tôi ước tính rằng tiểu 
bang đang trả khoảng $7 tỉ hàng năm từ 
Ngân Quỹ Chung để hoàn trả công khố 
phiếu.

Dự Luật trên Lá Phiếu Này. Có một dự 
luật công khố phiếu trách nhiệm chung 
trên lá phiếu này. Dự Luật 14 sẽ cho 
phép tiểu bang vay $5.5 tỉ chủ yếu dành 
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cho nghiên cứu tế bào gốc và phát triển 
các phương pháp điều trị y tế mới ở 
California.

Tác Động của Cuộc Bầu Cử Này lên Việc 
Thanh Toán Tiền Nợ. Chúng tôi ước tính 
rằng tổng chi phí (bao gồm cả tiền lãi) 
để trả hết dự luật công khố phiếu trách 
nhiệm chung trên lá phiếu này sẽ là 
khoảng $7.8 tỉ. Tổng số tiền này sẽ bằng 
trung bình khoảng $260 triệu mỗi năm 
trong khoảng 30 năm, nhiều hơn khoảng 
4 phần trăm so với khoản tiền mà tiểu 
bang hiện đang chi từ Ngân Quỹ Chung 
cho nợ công khố phiếu. Chi phí chính xác 
sẽ phụ thuộc vào các chi tiết cụ thể của 
việc bán công khố phiếu. 

Tác Động của Cuộc Bầu Cử này lên Các 
Khoản Thu của Tiểu Bang Được Dùng để 
Hoàn Trả Tiền Nợ. Một tiêu chí trong trường 
hợp nợ của tiểu bang là các khoản thu Ngân 
Quỹ Chung hàng năm của tiểu bang mà 
phải được để dành riêng để trả nợ công khố 
phiếu. Điều này được gọi là tỉ lệ mức chi trả 
nợ (Debt Service Ratio, DSR) của tiểu bang. 

Vì những khoản thu này phải được dùng 
để hoàn trả tiền nợ, chúng không thể được 
dùng để chi tiêu cho các chương trình khác 
của tiểu bang, như việc điều hành trường 
đại học hay chi trả cho y tế. 

Như hiển thị trong Hình 1, DSR hiện nay 
khoảng 4 phần trăm. Nếu cử tri không 
phê chuẩn công khố phiếu được kiến nghị 
trên lá phiếu này, chúng tôi dự kiến rằng 
DSR của tiểu bang trên công khố phiếu 
đã được phê chuẩn sẽ tăng trong vài 
năm tới—đạt mức đỉnh xấp xỉ 4.7 phần 
trăm vào năm 2021–22–và sau đó bắt 
đầu giảm. Nếu cử tri phê chuẩn công khố 
phiếu trách nhiệm chung được kiến nghị 
trên lá phiếu này, chúng tôi dự kiến DSR 
sẽ tăng khoảng một phần năm của một 
phần trăm điểm so với tỉ lệ nếu được chấp 
thuận cách khác trong vài năm tới. DSR 
tương lai của tiểu bang sẽ cao hơn mức 
được hiển thị trong hình nếu tiểu bang 
và cử tri phê chuẩn số công khố phiếu bổ 
sung trong tương lai.

Dự kiến

Công Khố Phiếu Đã Bán

Được Phép Bán, nhưng 
Chưa Bán

Công Khố Phiếu trên 
Lá Phiếu vào tháng 
Mười Một, 2020

Tỉ Suất Trả Nợ Ngân Quỹ Chung
Tỉ Lệ Thu Nhập Ngân Quỹ Chung Được Chi Tiêu để Trả Nợ
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Các bản trình bày của ứng cử viên tổng 
thống Hoa Kỳ có thể được tìm thấy trên 
mạng tại voterguide.sos.ca.gov

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.
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CÁC CUỘC BẦU CỬ TẠI CALIFORNIA TIẾP THEO

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

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.
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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/.

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. Truy cập registertovote.ca.gov.
2. Nhấp vào nút “Pre-register to Vote” (“Đăng ký trước để Bầu cử”).
3. Tự động được đăng ký vào ngày sinh nhật 18 tuổi của quý vị.
4. 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.

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.

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.
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	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 trên trang 110 của tài liệu hướng dẫn này.

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 nằm trên trang 110 của hướng dẫn này. 

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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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Tôi có được đăng ký bỏ phiếu không?
Để hội đủ điều kiện được đăng ký bỏ phiếu tại California, quý vị phải:

 • Là một công dân Hoa Kỳ và cư dân của California, 

 • Đủ từ 18 tuổi trở lên vào Ngày Bầu Cử,

 • Hiện không ở tù tiểu bang hay liên bang hoặc được ân xá sau khi bị kết tội đại hình, và

 • Hiện không bị một tòa án phán quyết là tinh thần không minh mẫn để bỏ phiếu.

Để kiểm tra trạng thái đăng ký bỏ phiếu của quý vị, hãy truy cập voterstatus.sos.ca.gov.

Vậy nếu tôi quên đăng ký bỏ phiếu hay cập nhật đăng ký của 
mình thì sao?
Không vấn đề gì! Nếu quý vị bỏ lỡ ngày 19 tháng Mười, 2020, hạn chót để đăng ký bỏ phiếu, luật 
California cho phép quý vị đăng ký bỏ phiếu và bỏ phiếu đến tận 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử tại văn 
phòng bầu cử quận của quý vị hay tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu nào ở quận của quý vị. Quy trình này 
được gọi là Đăng Ký Bỏ Phiếu Có Điều Kiện và thường được gọi là Đăng Ký Bỏ Phiếu Cùng Ngày. 

Dưới đây là cách thực hiện:
1. Tới văn phòng bầu cử quận của quý vị, một trung tâm bầu cử hay phòng phiếu ở quận của quý vị—quý vị có thể 

tìm những địa điểm này trên Hướng Dẫn Thông Tin cho Cử Tri ở quận của quý vị hoặc tại địa chỉ vote.ca.gov.
2. Điền thông tin vào phiếu đăng ký của cử tri.
3. Bỏ lá phiếu của quý tại văn phòng bỏ phiếu quận, trung tâm bỏ phiếu hay phòng phiếu.
4. Sau khi viên chức tuyển cử quận xử lý đăng ký của quý vị và xác định quý vị hội đủ điều kiện, quý vị 

sẽ được đăng ký bỏ phiếu và lá phiếu của quý vị sẽ được tính.
5. Kiểm tra xem lá phiếu của quý vị có được tính không bằng cách truy cập voterstatus.sos.ca.gov. Văn 

phòng bầu cử quận có thời gian đến tận 60 ngày sau Ngày Bầu Cử để cung cấp thông tin này.

Tôi có thể tìm hiểu về các ứng cử viên và dự luật ở đâu?
Xem Hướng Dẫn Thông Tin cho Cử Tri ở quận của quý vị để biết thông tin về các ứng cử viên và dự luật tại 
địa phương. Kể từ trang 16 của hướng dẫn này, quý vị sẽ thấy thông tin về các dự luật toàn tiểu bang.

Để xem phát biểu của các ứng cử viên tổng thống, hãy truy cập trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
tại địa chỉ vote.ca.gov.

Để tìm các khoản đóng góp cho cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên tiểu bang và địa phương, hãy 
truy cập trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại địa chỉ powersearch.sos.ca.gov.

Để tìm các khoản đóng góp cho cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên tổng thống và quốc hội, hãy 
truy cập trang mạng của Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang tại địa chỉ www.fec.gov.

Có những công cụ nào trên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang?
Truy cập vote.ca.gov để biết các công cụ giúp quý vị:
 • Kiểm tra thông tin đăng ký bỏ phiếu của quý vị 

 • Đăng ký hoặc đăng ký lại bỏ phiếu 

 • Đăng ký theo dõi lá phiếu bầu qua thư

 • Tìm phòng phiếu hoặc trung tâm bỏ phiếu của quý vị

 • Liên hệ với văn phòng bầu cử quận của quý vị
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Tôi bỏ phiếu ở đâu?
Mọi quận đều có phòng phiếu hay trung tâm bỏ phiếu mở cửa vào Ngày Bầu Cử. Tất cả các quận cũng 
sẽ có một hay nhiều địa điểm bỏ phiếu sớm trực tiếp. Để tìm địa điểm bỏ phiếu sớm ở quận của quý vị, 
hãy truy cập vote.ca.gov hoặc xem Hướng Dẫn Thông Tin cho Cử Tri ở quận của quý vị. 

Quý vị cũng có thể gọi Đường Dây Nóng miễn cước dành cho Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang theo số 
(800) 339-8163.

Quý vị cũng có thể nhắn tin “Vote” (Bỏ phiếu) gửi đến GOVOTE (468683) để tìm địa điểm phòng phiếu 
của quý vị.

Nếu quý vị sinh sống tại một trong các quận này: Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, 
Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara hay 
Tuolumne, quý vị có thể bỏ phiếu tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào trong quận của quý vị. Truy cập 
voterschoice.sos.ca.gov.

Làm thế nào để tôi bỏ phiếu qua thư?
Trong kỳ bầu cử này, mỗi cử tri đã được đăng ký tại California sẽ tự động nhận được một lá phiếu bầu 
qua thư. Văn phòng bầu cử quận của quý vị sẽ gửi lá phiếu kể từ ngày 5 tháng Mười, 2020. Để biết 
thêm thông tin, vui lòng xem trang 83 của hướng dẫn này.

Cần trả bưu phí bao nhiêu để gửi lại lá phiếu bầu qua thư của tôi?
Không có tem, không vấn đề gì! Bưu phí cho phong bì bỏ phiếu qua thư được quận trả trước và miễn 
phí cho tất cả cử tri ở California.

Làm thế nào tôi có thể gửi lại lá phiếu bầu qua thư của mình?
Sau khi quý vị đã đánh dấu lựa chọn của mình trên lá phiếu bầu qua thư, xin 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, bất cứ trung tâm bỏ phiếu hay phòng phiếu 
ở California hay bất cứ điểm bỏ phiếu nào 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 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. Không bao giờ trao lá phiếu bầu cử 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.

Tôi vẫn có thể trực tiếp bỏ phiếu vào lần bầu cử này chứ?
Mặc dù chúng tôi khuyên quý vị nên bỏ phiếu bằng cách sử dụng lá phiếu bầu qua thư của mình, vẫn 
sẽ có các lựa chọn bỏ phiếu trực tiếp ở mỗi quận. Hãy mang lá phiếu bầu qua thư của quý vị đến văn 
phòng bầu cử quận hay địa điểm bỏ phiếu của quý vị và đưa cho nhân viên quầy phiếu để đổi lấy một 
lá phiếu bỏ 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.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TIẾP THEO



 87

Cử tri khuyết tật có thể bỏ phiếu qua thư chứ?
Tất cả các văn phòng bầu cử quận đều cần phải đưa ra 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 bí mật trước khi gửi lại lá phiếu cho viên 
chức phòng tuyển cử. Đối với Cuộc Tổng Tuyển Cử vào ngày 3 tháng Mười Một, 2020, tất cả cử tri đã đăng 
ký đều có thể sử dụng lựa chọn RAVBM. Để đăng ký dùng RAVBM, hãy truy cập voterstatus.sos.ca.gov.

Làm thế nào tôi biết quận đã nhận được lá phiếu bầu qua thư của tôi?
Cử tri có thể nhận thông báo về trạng thái của lá phiếu bầu qua thư của mình bằng cách đăng ký với công 
cụ “Where’s My Ballot?” (Lá Phiếu của Tôi ở Đâu?). Đăng ký tại địa chỉ wheresmyballot.sos.ca.gov để nhận cập 
nhật tự động về trạng thái của lá phiếu bầu qua thư bằng tin nhắn văn bản (SMS), email hay gọi điện thoại.

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

 • Xác định có vấn đề với lá phiếu của quý vị.

Tôi có thể nghỉ làm để đi bầu cử không?
Tất cả nhân viên đều hội đủ điều kiện được nghỉ có lương cho mục đích bỏ phiếu nếu họ không có đủ 
thời gian ngoài giờ làm việc để bỏ phiếu. 

Nhân viên có thể được cho nghỉ trong thời gian cần thiết để bỏ phiếu, nhưng chỉ được trả lương tối đa 
trong hai giờ. Chủ hãng có thể yêu cầu nhân viên thông báo trước rằng họ sẽ cần thêm thời gian nghỉ 
để bỏ phiếu. Chủ hãng có thể yêu cầu chỉ được nghỉ vào đầu hoặc cuối ca làm việc của nhân viên.

Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi Đường Dây Nóng miễn cước dành cho Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu 
Bang theo số (800) 339-8163.

Tôi có cần xuất trình giấy tờ tùy thân của mình để bỏ phiếu không?
Trong hầu hết các trường hợp, cử tri California không phải xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi bỏ phiếu. 

Quý vị có thể phải xuất trình một loại giấy tờ tùy thân tại phòng phiếu nếu là bỏ phiếu lần đầu tiên sau 
khi đăng ký qua thư hoặc trực tuyến và KHÔNG cung cấp những thông tin sau trên đơn đăng ký của 
mình (hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào khác):

 • Giấy phép lái xe hoặc số nhận dạng do tiểu bang cấp, hoặc 

 • Bốn chữ số cuối cùng trong số an sinh xã hội của quý vị. 

Sau đây là một số loại giấy tờ tùy thân được chấp nhận theo luật của tiểu bang và liên bang: 

Để biết danh sách đầy đủ, hãy xem phần “Polling Place ID Requirements” (Yêu Cầu về Giấy Tờ Tùy Thân 
tại Phòng Phiếu) tại địa chỉ sos.ca.gov/elections/hava-id-standards.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TIẾP THEO

 • Giấy phép lái xe hoặc giấy tờ tùy thân do tiểu 
bang cấp

 • Hộ chiếu

 • Thẻ nhận dạng nhân viên

 • Thẻ nhận dạng quân nhân

 • Thẻ nhận dạng học sinh

 • Thẻ nhận dạng của câu lạc bộ sức khỏe

 • Thẻ nhận dạng của chương trình bảo hiểm

 • Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ
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Tôi có thể giúp việc gì?
Tham gia làm nhân viên quầy phiếu! Hãy trải nghiệm thực tế và tham gia vào thời khắc quan 
trọng nhất trong nền dân chủ của chúng ta—bầu cử! 
Để trở thành nhân viên quầy phiếu, quý vị phải là:
 • Công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ, hoặc
 • Học sinh trung học đủ điều kiện.

Nhân viên quầy phiếu:
 • Thiết lập và đóng phòng phiếu
 • Giúp cử tri hiểu rõ quyền của họ
 • Bảo vệ lá phiếu và thiết bị bỏ phiếu
 • Kiếm thêm thu nhập (số tiền ở các quận có thể khác nhau)
 • Đóng góp cho cộng đồng và gặp gỡ hàng xóm của mình 

Để trở thành nhân viên quầy phiếu trung học, học sinh phải:
 • Là công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ
 • Tối thiểu 16 tuổi vào Ngày Bầu Cử
 • Học trường trung học công lập hoặc tư thục
 • Có điểm trung bình ít nhất là 2.5
 • Được phép của cha mẹ và trường học của mình
 • Tham gia khóa đào tạo

Để biết thêm thông tin về việc làm nhân viên quầy phiếu, hãy liên hệ với văn phòng bỏ phiếu 
quận của quý vị hoặc truy cập vote.ca.gov.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TIẾP THEO

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

Sử dụng My Voter Status để:
 • Xem liệu quý vị đã ghi danh bỏ phiếu hay chưa và nếu có, thì tại quận nào
 • Kiểm tra đảng chính trị ưu tiên của quý vị
 • Tìm phòng phiếu hoặc trung tâm bỏ phiếu của quý vị
 • Tìm các cuộc bầu cử sắp diễn ra tại khu vực của quý vị
 • Nhận tập Hướng Dẫn Thông Tin cho Cử Tri (Voter Information Guide, VIG) ở tiểu bang của quý 

vị qua email trước mỗi cuộc bầu cử cấp tiểu bang (Xem bên dưới để biết thêm thông tin về việc 
không nhận VIG.)

 • Tìm thông tin liên hệ của văn phòng bầu cử cấp quận của quý vị
 • Kiểm tra tình trạng lá phiếu bầu bằng thư hoặc lá phiếu tạm thời của quý vị

Để kiểm tra tình trạng cử tri của quý vị, quý vị sẽ cần nhập tên, họ, số giấy phép lái xe hoặc số thẻ căn 
cước tại California, bốn số cuối của số an sinh xã hội và ngày sinh của quý vị. 
Quý vị có thể sử dụng công cụ My Voter Status (Tình Trạng Cử Tri của Tôi) để chọn không nhận VIG của tiểu bang. 
Tuy nhiên, nếu một cử tri khác đã ghi danh trong gia đình của quý vị yêu cầu nhận VIG qua đường bưu điện, thì 
VIG của tiểu bang sẽ vẫn được gửi đến địa chỉ của quý vị qua đường bưu điện. Nếu quý vị đã chọn không tham 
gia và không nhận VIG của tiểu bang qua đường bưu điện thì thông tin về ứng cử viên toàn tiểu bang và dự luật 
lá phiếu sẽ vẫn có trên trang mạng của VIG (voterguide.sos.ca.gov) trước mỗi cuộc bầu cử toàn tiểu bang.
Truy cập voterstatus.sos.ca.gov để bắt đầu.
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loạn	sức	khỏe	tâm	thần,	như	tâm	thần	phân	liệt,	trầm	
cảm	và	tự	kỷ.
(d)	 Các	nhà	nghiên	cứu	do	viện	tài	trợ	đang	đạt	được	
những	 bước	 tiến	 đáng	 kể	 trong	 việc	 phát	 triển	 các	
liệu	pháp	để	điều	trị	nhiều	căn	bệnh,	từ	điều	trị	ung	
thư	cho	đến	giúp	tìm	ra	phương	pháp	chữa	trị	bệnh	
“bubble	baby”	 (em	bé	bong	bóng)	mà	đã	 cứu	 sống	
nhiều	 trẻ	em,	nhưng	nhiều	dự	án	 trong	số	này	cần	
thêm	ngân	quỹ	để	 chuyển	 từ	giai	đoạn	nghiên	cứu	
sang	giai	đoạn	lâm	sàng.
(e)	 Các	phương	pháp	điều	 trị	được	phát	 triển	nhờ	sự	
hỗ	 trợ	 từ	 viện	 nghiên	 cứu	 tế	 bào	 gốc	 của	 California	
đang	làm	thay	đổi	cuộc	sống.	Nhờ	nghiên	cứu	này,	một	
học	sinh	trung	học	bị	liệt	trong	một	tai	nạn	khi	lặn	đã	
có	thể	phục	hồi	chức	năng	ở	phần	cơ	thể	phía	trên	và	
học	tiếp	đại	học;	một	người	mẹ	bị	mù	do	bệnh	di	truyền	
đã	hồi	phục	 thị	 lực;	 và	một	phương	pháp	chữa	 trị	đã	
được	tìm	ra	cho	một	căn	bệnh	gây	tử	vong	ở	thai	nhi.
(f)	 Đến	năm	2018,	các	dự	án	nghiên	cứu	do	viện	tài	
trợ	ước	 tính	 đã	mang	 về	 hơn	 $3	 tỷ	 trong	 các	 ngân	
quỹ	đối	ứng,	tạo	ra	hơn	55,000	việc	làm	tương	đương	
toàn	 thời	 gian	 tại	 California,	 mang	 lại	 nguồn	 thu	
nhập	thuế	tại	địa	phương	và	tiểu	bang	trị	giá	khoảng	
$641	triệu	và	gia	tăng	$10.7	tỷ	trong	hoạt	động	kinh	
tế	 của	 California.	 Viện	 nghiên	 cứu	 tế	 bào	 gốc	 của	
California	 đã	 thu	 hút	 hàng	 trăm	 nhà	 nghiên	 cứu	
ngoài	 tiểu	 bang	 và	 nhiều	 doanh	 nghiệp	 đến	
California,	 giúp	 California	 trở	 thành	 nơi	 đứng	 đầu	
trên	toàn	thế	giới	trong	lĩnh	vực	này.	Việc	các	dự	án	
này	mang	về	số	tiền	trị	giá	hơn	$3	tỷ	trong	các	ngân	
quỹ	đối	ứng	đã	xác	nhận	giá	trị	quyết	định	của	cử	tri	
khi	đầu	tư	vào	nghiên	cứu	và	các	liệu	pháp	để	điều	trị	
và	chữa	khỏi	các	căn	bệnh	mãn	tính	và	chấn	thương.
(g)	 Mặc	 dù	 viện	 tài	 trợ	 nghiên	 cứu	 tế	 bào	 gốc	 của	
California	đã	gặt	hái	được	nhiều	thành	công,	nhưng	
vẫn	còn	nhiều	việc	phải	làm.	Với	những	hạn	chế	mới	
của	 liên	 bang	 đối	 với	 các	 chương	 trình	 nghiên	 cứu	
quan	 trọng,	 chương	 trình	 nghị	 sự	 phản	 khoa	 học	
đang	 gia	 tăng	 và	 các	mối	 đe	 dọa	 về	 việc	 cắt	 giảm	
khoản	tài	trợ	nghiên	cứu	và	phát	triển	của	liên	bang,	
California	một	lần	nữa	phải	đi	đầu	để	đảm	bảo	rằng	
lĩnh	vực	nghiên	cứu	đầy	hứa	hẹn	này	tiếp	tục	và	sẽ	
thúc	đẩy	các	dự	án	từ	giai	đoạn	nghiên	cứu	đến	giai	
đoạn	lâm	sàng.
(h)	 Nếu	không	có	thêm	nguồn	tài	trợ,	nhiều	trong	số	
những	dự	án	nghiên	cứu	và	phát	triển	đầy	hứa	hẹn	
này	sẽ	bị	buộc	phải	dừng	hoạt	động	về	các	trị	liệu	y	
tế	có	khả	năng	thay	đổi	cuộc	sống.	Viện	nghiên	cứu	
tế	bào	gốc	của	California	cần	thêm	kinh	phí	để	giúp	
mang	lại	các	phát	hiện	hứa	hẹn	thông	qua	quy	trình	
phát	 triển,	 bao	 gồm	 các	 thử	 nghiệm	 lâm	 sàng,	 với	
mục	 tiêu	 cung	 cấp	 các	 phương	 pháp	 điều	 trị	 cho	
bệnh	 nhân	 California	mắc	 các	 bệnh	mãn	 tính	 và	 bị	
chấn	thương.
MỤC	 3.	 Mục	Đích	và	Chủ	Ý.
Khi	ban	hành	dự	luật	tiên	khởi	này,	mục	đích	và	chủ	ý	
của	người	dân	Tiểu	Bang	California	là	tiếp	tục	hỗ	trợ	
chương	 trình	 nghiên	 cứu	 tế	 bào	 gốc	 để	 giảm	 thiểu	

DỰ LUẬT 14
Dự	 luật	 tiên	 khởi	 này	 được	 đệ	 trình	 lên	 người	 dân	
chiếu	 theo	 các	 điều	 khoản	 của	 Mục	 8,	 Điều	 II	 của	
Hiến	Pháp	California.
Dự	 luật	 tiên	 khởi	 này	 tu	 chính	 và	bổ	 sung	 các	mục	
vào	 Bộ	 Luật	 Sức	 Khỏe	 và	 An	 Toàn;	 do	 đó,	 các	 điều	
khoản	hiện	tại	được	đề	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 
Dự	Luật	Tiên	Khởi	về	Nghiên	Cứu,	Điều	Trị	và	Chữa	
Bệnh	Bằng	Tế	Bào	Gốc	Năm	2020	của	California

MỤC	1.	 Tiêu	đề.
Dự	luật	này	được	biết	đến,	và	có	thể	được	trích	dẫn,	là	
“Dự	 Luật	 Tiên	 Khởi	 về	 Nghiên	 Cứu,	 Điều	 Trị	 và	 Chữa	
Bệnh	Bằng	Tế	Bào	Gốc	Năm	2020	của	California”
MỤC	2.	 Kết	Luận	và	Tuyên	Bố.
Người	dân	của	Tiểu	Bang	California	theo	đây	kết	luận	
và	tuyên	bố	tất	cả	những	điều	sau	đây:
(a)	 Năm	2004,	cử	tri	California	đã	bác	bỏ	những	nỗ	 lực	
của	 chính	 quyền	 liên	 bang	 nhằm	 hạn	 chế	 việc	 nghiên	
cứu	tế	bào	gốc	bằng	cách	thành	lập	viện	tài	trợ	nghiên	
cứu	 tế	 bào	 gốc	 và	 phát	 triển	 liệu	 pháp	 của	 riêng	
California,	đưa	California	lên	vị	trí	dẫn	đầu	trên	toàn	thế	
giới	về	lĩnh	vực	nghiên	cứu	tế	bào	gốc	tiên	tiến.
(b)	 Kể	từ	đó,	Viện	Y	Học	Tái	Sinh	California	(Viện	nghiên	
cứu	 tế	 bào	 gốc	 của	 California),	 do	 cử	 tri	 California	
thành	lập,	đã	tài	trợ	cho	hơn	1,000	dự	án	nghiên	cứu	
tại	 70	 cơ	 sở	 và	 doanh	 nghiệp	 trên	 toàn	 tiểu	 bang,	
mang	 lại	 hơn	2,500	phát	 hiện	nghiên	 cứu	 y	 khoa	đã	
được	 bình	 duyệt,	 bao	 gồm	những	 phát	 hiện	 đã	 góp	
phần	 vào	 hơn	 70	 thử	 nghiệm	 lâm	 sàng	 trên	 người	
nhằm	 tìm	 ra	 phương	pháp	điều	 trị	 và	 chữa	 khỏi	 các	
chấn	thương	và	bệnh	mãn	tính.	Nhiều	phát	hiện	khác	
đang	 trong	 quá	 trình	 nghiên	 cứu	 giải	 thích	 và	 chờ	
thêm	ngân	quỹ	để	tiến	hành	các	thử	nghiệm	lâm	sàng.	
Đến	nay,	có	khoảng	2,000	bệnh	nhân	đã	hoặc	dự	kiến	
sẽ	được	điều	trị	trong	các	cuộc	thử	nghiệm	lâm	sàng	
do	viện	tài	trợ	hoặc	tại	các	trung	tâm	xuất	sắc	của	viện,	
và	có	hơn	4,000	bệnh	nhân	đã	hoặc	dự	kiến	sẽ	được	
ghi	danh	tham	gia	các	cuộc	thử	nghiệm	lâm	sàng	trên	
người,	trong	đó	viện	nghiên	cứu	tế	bào	gốc	California	
đã	tài	trợ	cho	việc	nghiên	cứu	hoặc	phát	triển	liệu	pháp	
hoặc	tại	các	trung	tâm	xuất	sắc	của	viện.
(c)	 Các	nhà	nghiên	cứu	do	viện	nghiên	cứu	tế	bào	gốc	
của	California	tài	 trợ	đang	làm	việc	để	phát	triển	các	
liệu	pháp	và	phương	pháp	chữa	trị	nhằm	điều	trị	các	
bệnh	và	chấn	thương,	bao	gồm	nhưng	không	giới	hạn	
đối	 với	 bệnh	 ung	 thư,	 tiểu	 đường,	 bệnh	 tim,	 bệnh	
đường	hô	hấp	dưới,	bệnh	thận,	bệnh	Alzheimer,	bệnh	
Parkinson,	 chấn	 thương	 tủy	 sống,	 mù	 lòa,	 bệnh	 xơ	
cứng	 teo	 cơ	 một	 bên	 (ALS),	 bệnh	 do	 vi-rút	 gây	 suy	
giảm	 miễn	 dịch	 ở	 người/hội	 chứng	 suy	 giảm	 miễn	
dịch	mắc	phải	(HIV/AIDS),	bệnh	đa	xơ	cứng	và	các	rối	
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hoặc	chữa	trị	các	bệnh	mãn	tính	và	chấn	thương,	và	
từ	đó	làm	giảm	hoặc	giảm	thiểu	nỗi	đau	khổ	của	con	
người	cũng	như	chi	phí	chăm	sóc	và	cải	thiện	sức	khỏe	
và	năng	suất	của	người	dân	California	bằng	cách:
(a)	 Cung	cấp	$5.5	tỷ	ngân	quỹ	công	khố	phiếu	để	cho	
phép	viện	nghiên	 cứu	 tế	bào	gốc	 của	California	 tiếp	
tục	tài	trợ	cho	các	chương	trình	nghiên	cứu	tế	bào	gốc	
và	các	nghiên	cứu	quan	trọng	khác	để	phát	triển	các	
phương	 pháp	 điều	 trị	 và	 chữa	 trị	 các	 bệnh	 và	 tình	
trạng	 nghiêm	 trọng	 như	 tiểu	 đường,	 ung	 thư,	 HIV/
AIDS,	 bệnh	 tim,	 tê	 liệt,	mù	 lòa,	 bệnh	 thận,	 bệnh	 về	
đường	hô	hấp	và	nhiều	bệnh	lý	khác.
(b)	 Dành	$1.5	tỷ	để	hỗ	trợ	nghiên	cứu	và	phát	triển	
các	phương	pháp	điều	trị	các	bệnh	và	tình	trạng	về	
não	và	hệ	thần	kinh	trung	ương,	như	bệnh	Alzheimer,	
bệnh	 Parkinson,	 đột	 quỵ,	 sa	 sút	 trí	 tuệ,	 động	 kinh,	
trầm	cảm,	ung	thư	não,	tâm	thần	phân	liệt,	tự	kỷ	và	
các	bệnh	lý	và	tình	trạng	khác	liên	quan	đến	não.
(c)	 Thúc	đẩy	khả	năng	tiếp	cận	và	khả	năng	chi	trả	cho	
các	phương	pháp	điều	trị	và	chữa	trị	bằng	cách	đảm	
bảo	rằng	ngày	càng	có	nhiều	người	dân	California	có	
cơ	hội	tham	gia	vào	các	thử	nghiệm	lâm	sàng	đối	với	
các	phương	pháp	điều	trị	mới	đầy	hứa	hẹn	đối	với	các	
bệnh	mãn	tính	và	chấn	thương,	mở	rộng	số	lượng	và	
phạm	vi	địa	 lý	 của	các	phòng	khám	nơi	 có	 thể	cung	
cấp	 các	phương	pháp	điều	 trị	 và	 chữa	bệnh	 chuyên	
khoa,	bao	gồm	các	trung	tâm	xuất	sắc	như	các	Phòng	
Khám	Tế	Bào	Gốc	Alpha	và	Trung	Tâm	Xuất	Sắc	Chăm	
Sóc	Cộng	Đồng	mà	hỗ	trợ	các	thử	nghiệm	lâm	sàng	và	
sẽ	là	nền	tảng	để	cung	cấp	các	phương	pháp	điều	trị	
trong	 tương	 lai,	 và	 bằng	 cách	 giúp	 bệnh	 nhân	
California	có	được	các	phương	pháp	điều	trị	và	chữa	
trị	từ	các	nghiên	cứu	và	phát	triển	do	viện	tài	trợ.
(d)	 Yêu	cầu	trách	nhiệm	giải	trình	và	tính	minh	bạch	
nghiêm	ngặt,	bao	gồm	các	quy	tắc	về	xung	đột	lợi	ích	
nghiêm	ngặt	 được	 cập	nhật	 bốn	năm	một	 lần,	 giới	
hạn	 về	 số	 lượng	 nhân	 viên	 mà	 viện	 có	 thể	 tuyển	
dụng	và	giới	hạn	tài	trợ	hành	chính	cho	viện	để	đảm	
bảo	rằng	ít	nhất	92.5	phần	trăm	số	tiền	thu	được	từ	
công	 khố	 phiếu	 được	 chi	 cho	 các	 chương	 trình	
nghiên	 cứu	 và	 phát	 triển	 và	 cung	 cấp	 các	 phương	
pháp	điều	trị	và	chữa	bệnh.
(e)	 Tạo	việc	làm	cho	lực	lượng	lao	động	cần	thiết	để	
đảm	bảo	rằng	các	chương	trình	nghiên	cứu	và	phát	
triển	đầy	hứa	hẹn	được	chuyển	sang	giai	đoạn	 lâm	
sàng	và	các	phương	pháp	điều	trị	được	cung	cấp	cho	
bệnh	nhân	California.
(f)	 Củng	 cố	 vị	 thế	 dẫn	 đầu	 thế	 giới	 của	 California	
trong	lĩnh	vực	phát	triển	điều	trị	và	chữa	bệnh	bằng	
tế	bào	gốc	cho	bệnh	nhân.
(g)	 Thúc	đẩy	đầu	tư	tư	nhân	trong	các	dự	án	do	Viện	
tài	trợ	nhằm	tận	dụng	ngân	quỹ	viện	để	nghiên	cứu	
quan	 trọng	 này	 có	 thể	 thúc	 đẩy	 việc	 cung	 cấp	 các	
biện	pháp	điều	trị	mới	cho	bệnh	nhân	tại	California	
nhanh	hơn.
(h)	 Bảo	 vệ	 Ngân	 Quỹ	 Chung	 bằng	 cách	 trì	 hoãn	 việc	
thanh	toán	công	khố	phiếu	bằng	Ngân	Quỹ	Chung	trong	

năm	năm	đầu	 tiên,	hạn	chế	phát	hành	công	khố	phiếu	
trong	một	năm	bất	kỳ	ở	mức	không	quá	0.5	phần	trăm	
tổng	số	công	khố	phiếu	mang	trách	nhiệm	tổng	quát	tồn	
đọng	và	được	ủy	quyền	của	 tiểu	bang	 tính	đến	ngày	1	
tháng	Giêng,	 2020,	 yêu	 cầu	 bán	 công	 khố	 phiếu	 trong	
thời	gian	không	dưới	10	năm,	và	kéo	dài	thời	gian	trả	chi	
phí	công	khố	phiếu	trong	thời	gian	tối	đa	40	năm,	để	việc	
trả	nợ	phù	hợp	với	thời	gian	mà	bệnh	nhân	tại	California	
dự	kiến	được	hưởng	lợi	từ	nghiên	cứu	do	viện	tài	trợ.
MỤC	 4.	 Mục	125290.72	được	bổ	sung	cho	Bộ	Luật	
Sức	Khoẻ	và	An	Toàn,	như	sau:
125290.72. Mở Rộng Chương Trình Phòng Khám Tế 
Bào Gốc Alpha và Thiết Lập Chương Trình Trung Tâm 
Xuất Sắc Chăm Sóc Cộng Đồng 
(a) Viện sẽ mở rộng Chương Trình Phòng Khám Tế Bào 
Gốc Alpha và thiết lập Chương Trình Trung Tâm Xuất Sắc 
Chăm Sóc Cộng Đồng để tài trợ việc thành lập các trung 
tâm xuất sắc, nơi tiến hành các thử nghiệm lâm sàng và 
cung cấp điều trị và chữa bệnh cho mọi bệnh nhân. Mục 
tiêu của Chương Trình Trung Tâm Chăm Sóc Cộng Đồng 
Xuất Sắc là mở rộng khả năng của Chương Trình Phòng 
Khám Tế Bào Gốc Alpha để thúc đẩy việc tiếp cận các thử 
nghiệm lâm sàng ở người và khả năng tiếp cận điều trị và 
chữa bệnh có được từ nghiên cứu do viện tài trợ cho bệnh 
nhân ở California bằng cách thành lập các trung tâm xuất 
sắc đa dạng về mặt địa lý để tiến hành các thử nghiệm 
lâm sàng và tìm cách cung cấp rộng rãi các biện pháp 
điều trị và chữa bệnh có được cho bệnh nhân ở California.
(b) Viện sẽ phải ưu tiên việc tài trợ cho các đơn yêu cầu 
về Trung Tâm Xuất Sắc Chăm Sóc Cộng Đồng giúp tăng 
cường việc phân bổ Trung Tâm Xuất Sắc Chăm Sóc Cộng 
Đồng về mặt địa lý trên khắp tiểu bang, có xét đến vị trí 
của Phòng Khám Tế Bào Gốc Alpha, để thúc đẩy khả 
năng tiếp cận của bệnh nhân. Viện sẽ phải ưu tiên đơn 
yêu cầu về Phòng Khám Tế Bào Gốc Alpha và Trung Tâm 
Xuất Sắc Chăm Sóc Cộng Đồng mà cung cấp các ngân 
quỹ đối ứng hoặc sự hỗ trợ dưới dạng hiện vật được xác 
nhận, phù hợp với tiêu chuẩn y tế cao nhất do hội đồng 
quản trị viện lập ra.
(c) Đơn yêu cầu trợ cấp cho Phòng Khám Tế Bào Gốc 
Alpha và Trung Tâm Xuất Sắc Chăm Sóc Cộng Đồng sẽ 
cần phải bao gồm một kế hoạch tăng cường khả năng 
tiếp cận các thử nghiệm lâm sàng cho bệnh nhân ở 
California và cung cấp rộng rãi hơn các biện pháp điều 
trị và chữa bệnh có được từ nghiên cứu do viện tài trợ 
cho bệnh nhân ở California, bao gồm giải quyết cách 
người nộp đơn sẽ hỗ trợ chi phí tại bệnh viện phụ trợ và 
chi phí tiếp cận của bệnh nhân tham gia thử nghiệm lâm 
sàng để nâng cao khả năng tiếp cận thử nghiệm cho 
bệnh nhân California, bất kể khả năng tài chính kinh tế 
và vị trí địa lý của họ như thế nào.
(d) Sẽ cấp khoản trợ cấp cho Phòng Khám Tế Bào Gốc 
Alpha và Trung Tâm Xuất Sắc Chăm Sóc Cộng Đồng theo 
thủ tục được nêu trong Điều 1 (bắt đầu với Mục 
125290.10) Chương 3 Phần 5 của Phân Mục 106.
MỤC	 5.	Mục	 125290.73	 được	 bổ	 sung	 cho	 Bộ	 Luật	
Sức	Khoẻ	và	An	Toàn,	như	sau:
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bao gồm nhưng không giới hạn đối với thực tập sinh, bác 
sĩ nội trú và nghiên cứu sinh, tham gia nghiên cứu tế bào 
gốc và các cơ hội nghiên cứu quan trọng khác cũng như 
phát triển và cung cấp biện pháp điều trị và chữa bệnh. 
Các học bổng có thể được tài trợ độc lập hay bổ sung cho 
các nguồn tài trợ khác.
(B) Viện có thể thiết lập chương trình để cho phép các 
nghiên cứu sinh làm việc tại Phòng Khám Tế Bào Gốc Alpha 
và Trung Tâm Xuất Sắc Chăm Sóc Cộng Đồng như một 
phần của việc họ tham gia chương trình nghiên cứu sinh.
(c) Học bổng chương trình đào tạo và chương trình 
nghiên cứu sinh sẽ được cấp theo thủ tục nêu trong 
Điều 1 (bắt đầu từ Mục 125290.10) của Chương 3 Phần 
5 Phân Đoạn 106.
MỤC	6.	 Mục	125290.74	được	bổ	sung	cho	Bộ	Luật	
Sức	Khoẻ	và	An	Toàn,	như	sau:
125290.74. Chương Trình Phòng Thí Nghiệm Nghiên 
Cứu Chung
(a) Viện sẽ tái thiết lập Chương Trình Phòng Thí Nghiệm 
Nghiên Cứu Chung để cung cấp ngân quỹ cho các cơ sở 
nghiên cứu học thuật và phi lợi nhuận ở California để 
trang bị dụng cụ chuyên dụng, cung cấp các dòng tế bào, 
vật liệu nuôi cấy, hướng dẫn và đào tạo về các phương 
pháp và kỹ thuật nghiên cứu. Các bên nhận học bổng 
chương trình Phòng Thí Nghiệm Nghiên Cứu Chung sẽ 
phải cung cấp việc sử dụng phòng thí nghiệm nghiên cứu 
cho các nghiên cứu viên tiến hành nghiên cứu tại cơ sở 
của bên nhận học bổng và cung cấp kế hoạch tiếp cận hợp 
lý cho các cơ sở nghiên cứu lân cận, và cung cấp hướng 
dẫn cũng như các cơ hội đào tạo cho sinh viên và nghiên 
cứu viên tại cơ sở của bên nhận học bổng và cung cấp kế 
hoạch tiếp cận hợp lý cho các cơ sở nghiên cứu lân cận.
(b) Viện sẽ ưu tiên tài trợ cho các đơn yêu cầu mà giúp 
thúc đẩy sự phân bố chương trình Phòng Thí Nghiệm 
Nghiên Cứu Chung về mặt địa lý trên khắp tiểu bang và 
các đơn yêu cầu mà cung cấp ngân quỹ đối ứng hay sự 
hỗ trợ về mặt hiện vật được xác nhận.
(c) Các học bổng của Chương Trình Phòng Thí Nghiệm 
Nghiên Cứu Chung sẽ được cung cấp theo thủ tục nêu 
trong Điều 1 (bắt đầu tại Mục 125290.10) Chương 3 
Phần 5 Phân Mục 106.
MỤC	 7.	 Mục	125290.75	được	bổ	sung	cho	Bộ	Luật	
Sức	Khoẻ	và	An	Toàn,	như	sau:
125290.75. Nhóm Công Tác về Khả Năng Tiếp Cận và Khả 
Năng Chi Trả cho Phương Pháp Điều Trị và Chữa Bệnh
(a) Tư Cách Thành Viên
Nhóm Công Tác về Khả Năng Tiếp Cận và Khả Năng Chi 
Trả cho Phương Pháp Điều Trị và Chữa Bệnh sẽ có 
17 thành viên, do chủ tịch hay phó chủ tịch đề cử và hội 
đồng phê chuẩn như sau:
(1) Năm thành viên Ủy Ban Giám Sát của Công Dân Độc 
Lập (ICOC) (hội đồng quản trị), có ít nhất hai thành viên 
trong số đó được bổ nhiệm theo đoạn (3), (4), (5) hoặc (6) 
thuộc tiểu phân mục (a), Mục 125290.20.

125290.73. Chương Trình Đào Tạo Khoa Học và Y Tế và 
Nghiên Cứu Sinh
(a) Viện sẽ thiết lập các chương trình nghiên cứu sinh 
và đào tạo. Mục tiêu của các chương trình nghiên cứu 
sinh và đào tạo sẽ là:
(1) Đảm bảo California có lực lượng lao động cần thiết 
để chuyển các phát hiện mới từ giai đoạn nghiên cứu 
sang phòng khám. 
(2) Thúc đẩy khả năng tiếp cận các biện pháp điều trị và 
chữa trị, và đưa các biện pháp điều trị và chữa trị có 
được từ nghiên cứu do viện tài trợ đến với bệnh nhân ở 
California. 
(3) Chuẩn bị cho các sinh viên chương trình đại học và 
thạc sĩ ở California hành trang nghề nghiệp trong lĩnh 
vực nghiên cứu tế bào gốc và các cơ hội nghiên cứu 
quan trọng khác và trong lĩnh vực phát triển và cung 
cấp biện pháp điều trị và chữa bệnh.
(4) Hỗ trợ sinh viên cao học, sinh viên sau tiến sĩ và sinh 
viên y khoa, bao gồm nhưng không giới hạn đối với 
thực tập sinh, bác sĩ nội trú và nghiên cứu sinh mà làm 
việc trong lĩnh vực tế bào gốc và các cơ hội nghiên cứu 
quan trọng khác và trong lĩnh vực phát triển và cung 
cấp biện pháp điều trị và chữa bệnh, với học bổng 
nghiên cứu sinh.
(b) (1) (A) Chương trình sẽ cấp tài trợ cho các cơ sở 
thuộc hệ thống Cao Đẳng Cộng Đồng California và Đại 
Học Tiểu Bang California để thiết lập các chương trình 
đào tạo nhằm chuẩn bị cho sinh viên và cung cấp học 
bổng cho sinh viên cao học để giúp họ nhận được bằng 
cao học và bắt đầu sự nghiệp chuyên môn trong lĩnh 
vực nghiên cứu tế bào gốc và có được các cơ hội nghiên 
cứu quan trọng khác và lĩnh vực phát triển và cung cấp 
các biện pháp điều trị và chữa bệnh, bao gồm việc đào 
tạo và giáo dục thực hành về nghiên cứu tế bào gốc và 
các cơ hội nghiên cứu quan trọng khác và lĩnh vực phát 
triển và cung cấp các biện pháp điều trị và chữa bệnh. 
Các hoạt động tham gia và tiếp cận bệnh nhân trực tiếp 
mà khuyến khích sự tham gia của cộng đồng California 
đa dạng nhằm đảm bảo mọi cộng đồng đều biết và có 
quyền tiếp cận biện pháp điều trị và chữa bệnh do viện 
tài trợ, sẽ là kết quả ưu tiên của chương trình này. Viện 
sẽ ưu tiên tài trợ cho các đơn yêu cầu từ các cơ sở mà 
thúc đẩy sự phân bố chương trình đào tạo về mặt địa lý 
trên khắp tiểu bang và sự đa dạng về mặt kinh tế xã hội 
và các đơn yêu cầu mà đưa ra ngân quỹ đối ứng hay sự 
hỗ trợ về mặt hiện vật được xác nhận.
(B) Viện có thể thiết lập khoản đồng đầu tư, chương 
trình học việc được tài trợ như một phần của chương 
trình đào tạo để tận dụng ngân quỹ của viện và tạo cơ 
hội việc làm cho sinh viên ở các vị trí kỹ thuật giúp thúc 
đẩy lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc và các cơ hội nghiên 
cứu quan trọng khác cũng như việc phát triển và cung 
cấp biện pháp điều trị và chữa bệnh.
(2) (A) Chương trình nghiên cứu sinh sẽ cung cấp các học 
bổng cho các học viện nghiên cứu học thuật và phi lợi 
nhuận tại California để cấp các học bổng nghiên cứu sinh 
cho sinh viên cao học, sau tiến sĩ và sinh viên trường y, 
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gồm nhưng không giới hạn đối với chi phí y tế, chỗ ở, 
bữa ăn và đi lại cho người tham gia nghiên cứu và 
người chăm sóc của họ.
(2) Khuyến nghị lên hội đồng quản trị các chính sách và 
chương trình để giúp người dân California tiếp cận các 
thử nghiệm lâm sàng ở người và cung cấp các biện pháp 
điều trị và chữa bệnh có được từ nghiên cứu do viện tài 
trợ cho bệnh nhân ở California trên khắp California.
(3) Khuyến nghị lên hội đồng quản trị các chính sách và 
chương trình để giúp người dân California tham gia các 
thử nghiệm lâm sàng ở người và cung cấp các biện 
pháp điều trị và chữa bệnh có được từ nghiên cứu do 
viện tài trợ cho bệnh nhân ở California, bất kể khả năng 
tài chính của họ.
(4) Làm việc với Phòng Khám Tế Bào Gốc Alpha và Trung 
Tâm Xuất Sắc Chăm Sóc Cộng Đồng và các cơ sở chăm 
sóc sức khỏe California khác cũng như các bên thanh 
toán cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm các hãng 
bảo hiểm tư nhân, các chương trình của chính phủ và mô 
hình bảo hiểm để thúc đẩy khả năng tiếp cận và khả 
năng chi trả các biện pháp điều trị và chữa bệnh có được 
từ nghiên cứu do viện tài trợ cho bệnh nhân ở California, 
bất kể khả năng tài chính của họ, hay bệnh tật, thương 
tích hay tình trạng sức khỏe mà họ gặp phải.
(5) Tư vấn cho hội đồng quản trị về tiêu chí bảo hiểm và 
quy trình bồi hoàn các phương pháp trị liệu đổi mới và 
biện pháp chữa bệnh có được từ nghiên cứu do viện tài 
trợ và cung cấp các biện pháp chữa bệnh này cho bệnh 
nhân thông qua các chương trình nhận tài trợ công hay 
tài trợ tư ở California với mục tiêu mở rộng khả năng 
tiếp cận và khả năng chi trả.
MỤC	 8.	 Mục	125290.76	được	bổ	sung	cho	Bộ	Luật	
Sức	Khoẻ	và	An	Toàn,	như	sau:
125290.76. Lực Lượng Đặc Trách Cố Vấn
(a) Tư Cách Thành Viên
Chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch điều hành có thể bổ 
nhiệm một hoặc nhiều lực lượng đặc trách cố vấn để đưa 
ra hướng dẫn chuyên môn nhằm giải quyết các mục tiêu 
cụ thể trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của viện, bao 
gồm các vấn đề khoa học, chính sách, đạo đức, tài chính và 
chuyên môn. Chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch điều 
hành sẽ bổ nhiệm một số lượng thành viên đồng đều cho 
mỗi lực lượng, có chuyên môn trong lĩnh vực hoặc các lĩnh 
vực cần tìm kiếm, bao gồm ít nhất một thành viên có quan 
điểm hỗ trợ bệnh nhân.
(b) Chức Năng
Các lực lượng đặc trách cố vấn sẽ cố vấn cho hội đồng 
thông qua chủ tịch hội đồng và chủ tịch điều hành về 
các vấn đề khoa học, chính sách, tài chính, đạo đức và 
chuyên môn, theo thẩm quyền của viện.
(c) Hoạt Động
(1) Các lực lượng đặc trách cố vấn sẽ chỉ có nhiệm vụ cố 
vấn và hoạt động của họ sẽ phải tuân theo các yêu cầu áp 
dụng với các nhóm công tác theo Mục 125290.50, với điều 

(2) Một cá nhân có kinh nghiệm trong khu vực tư nhân 
về các điều khoản bảo hiểm y tế cho trị liệu đổi mới, 
điều kiện và quy trình bồi hoàn, bao gồm cả kinh 
nghiệm thương lượng bảo hiểm với các hãng bảo hiểm, 
tổ chức quản lý y tế tư nhân hoặc các chương trình tự 
bảo hiểm y tế của công ty, nếu có.
(3) Một chuyên gia hoặc cá nhân am hiểu có kinh nghiệm về 
bảo hiểm trị liệu của liên bang, điều kiện và quy trình bồi 
hoàn, bao gồm kinh nghiệm liên quan đến Trung Tâm Dịch 
Vụ Medicare và Medicaid liên bang, nếu có.
(4) Một chuyên gia hoặc cá nhân am hiểu có kinh nghiệm 
về chương trình bảo hiểm công của California (Covered 
California), bảo hiểm, điều kiện và quy trình bồi hoàn cho 
các phương pháp trị liệu đổi mới.
(5) Hai đại diện từ các bệnh viện ở California mà đang 
tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng về tế bào gốc 
hoặc đang điều trị cho bệnh nhân bằng các trị liệu tế 
bào gốc hoặc gen được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và 
Dược Phẩm liên bang phê duyệt.
(6) Một đại diện từ tổ chức từ thiện có kinh nghiệm hỗ trợ 
bệnh nhân về khả năng tiếp cận và khả năng chi trả cho 
thử nghiệm lâm sàng hoặc về khả năng tiếp cận và khả 
năng chi trả cho phương pháp trị liệu đổi mới.
(7) Hai đại diện từ tổ chức hỗ trợ bệnh nhân có chuyên môn 
kỹ thuật hoặc kinh nghiệm về bảo hiểm, điều kiện và quy 
trình bồi hoàn cho các phương pháp trị liệu đổi mới.
(8) Một nhà kinh tế học về chăm sóc sức khỏe có kinh 
nghiệm về tham khảo ý kiến hay thương lượng với các 
hãng bảo hiểm tư nhân, hãng bảo hiểm của chính phủ 
hay chương trình tự bảo hiểm của công ty về bảo hiểm 
cho trị liệu đổi mới hay thử nghiệm trên người, bao gồm 
kinh nghiệm hỗ trợ bệnh viện và phòng khám trong việc 
chi trả khoản thiếu hụt tài chính trong bảo hiểm chi phí 
trực tiếp và gián tiếp của các phương pháp trị liệu đổi mới.
(9) Một nhân viên điều phối bệnh nhân đã được đào tạo 
và có kinh nghiệm trong việc giúp đỡ bệnh nhân có được 
hỗ trợ tài chính từ các hãng bảo hiểm tư nhân, tổ chức hỗ 
trợ công hoặc hỗ trợ phi lợi nhuận và giúp bệnh nhân có 
được hỗ trợ dịch vụ xã hội để tạo điều kiện cho họ tham 
gia vào các thử nghiệm ở người được Cơ Quan Quản Lý 
Thực Phẩm và Dược Phẩm phê duyệt hoặc điều kiện của 
bệnh nhân để được tiếp cận và hỗ trợ tài chính cho các 
phương pháp trị liệu đổi mới.
(10) Chủ tịch và phó chủ tịch của hội đồng quản trị.
(b) Chức Năng
Nhóm Công Tác về Khả Năng Tiếp Cận và Khả Năng Chi 
Trả Phương Pháp Điều Trị và Chữa Bệnh sẽ có các chức 
năng sau:
(1) Kiểm tra, phát triển và hỗ trợ triển khai các mô hình 
tài chính để nâng cao khả năng tiếp cận và khả năng 
chi trả các biện pháp điều trị và chữa bệnh có được từ 
nghiên cứu do viện tài trợ cho người dân California và 
nâng cao khả năng tiếp cận các thử nghiệm lâm sàng, 
bao gồm các lựa chọn bồi hoàn cho các chi phí bệnh 
nhân đủ điều kiện để giúp đạt được mục tiêu là khoản 
bồi hoàn chi trả cho các chi phí của bệnh nhân, bao 
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(i)	 Một	 bệnh	 viện	 nghiên	 cứu	 được	 xếp	 hạng	 cấp	
quốc	 gia	 hoặc	 có	 đội	 ngũ	 giảng	 viên	 lâm	 sàng	 là	
thành	viên	của	Viện	Khoa	Học	Quốc	Gia.
(ii)	 Hồ	sơ	đã	được	chứng	minh	trong	5	năm	qua	về	
khả	 năng	 quản	 lý	 ngân	 sách	 nghiên	 cứu	 trong	 các	
lĩnh	vực	khoa	học	 sự	sống	vượt	quá	hai	mươi	 triệu	
mỹ	kim	($20,000,000)	hàng năm.
(C)	 Một	 tổ	 chức	 thương	 mại	 khoa	 học	 sự	 sống	 tại	
California	 không	 tích	 cực	 tham	 gia	 vào	 nghiên	 cứu	
hoặc	phát	triển	các	trị	liệu	hoặc cung cấp trị liệu	bằng	
tế	bào	gốc	toàn	năng	hoặc	nguyên	bảnhoặc các điều 
trị y tế bằng gen,	có	nền	tảng	trong	việc	thực	hiện	hay 
phát triển các	trị	liệu	y	tế	thử	nghiệm	thành	công,	bao 
gồm tiến hành các thử nghiệm lâm sàng ở người,	 và	
không	được	viện	tài	 trợ	hay	nộp	đơn	đăng	ký	xin	tài	
trợ	tại	thời	điểm	bổ	nhiệm.	Một	thành	viên	hội	đồng	
của	 tổ	 chức	đó	mà nhìn chung đáp ứng các điều kiện 
tương tự có	quá	trình	phát	triển	các	trị	liệu	y	tế	đổi	mới	
thành	công	có	thể	được	bổ	nhiệm	thay	cho	một	viên	
chức	điều	hành.
(D)	 Chỉ	duy	nhất	một	 thành	viên	sẽ	được	bổ	nhiệm	
từ	một	 trường	 đại	 học,	 cơ	 sở	 hay	 tổ	 chức	 cho mục 
đích của đoạn (2).	 Viên	 chức	 điều	 hành	 của	 một	
trường	đại	học	 tại	California,	một	cơ	sở	nghiên	cứu	
phi	 lợi	nhuận	hay	 tổ	 chức	 thương	mại	 khoa	học	 sự	
sống	được	bổ	nhiệm	 làm	thành	viên,	đôi	khi	có	 thể	
ủy	 quyền	 các	 nhiệm	 vụ	 đó	 cho	một	 viên	 chức	 điều	
hành	 của	 tổ	 chức	 đó	 hoặc	 trưởng	 khoa	 của	 một	
trường	y,	nếu	có.
(3)	 Thống	Đốc,	Phó	Thống	Đốc,	Thủ	Quỹ	và	Kiểm	Soát	
Viên	sẽ	bổ	nhiệm	các	 thành	viên	 từ	 trong	số	các	đại	
diện	 tại	 California	 thuộc	 các	 nhóm	 hỗ	 trợ	 bệnh	 tật	
quốc	gia,	tiểu	bang	hay	khu	vực	tại	California	như	sau:
(A)	 Thống	Đốc	 sẽ	bổ	nhiệm	hai ba thành	 viên,	một	
thành	 viên	 từ	 mỗi	 nhóm	 hỗ	 trợ	 bệnh	 tật	 sau	 đây:	
chấn	thương	tủy	sống; và	bệnh	Alzheimer; và các tình 
trạng sức khỏe tâm thần.
(B)	 Phó	 Thống	Đốc	 sẽ	 bổ	nhiệm	hai ba	 thành	 viên,	
một	thành	viên	từ	mỗi	nhóm	hỗ	trợ	bệnh	tật	sau	đây:	
tiểu	đường	loại	II; và đa	xơ	cứng	hay	xơ	cứng	cột	bên	
teo	cơ; và các tình trạng sức khỏe tâm thần.
(C)	 Thủ	Quỹ	sẽ	bổ	nhiệm	hai	thành	viên,	một	thành	
viên	 từ	 mỗi	 nhóm	 hỗ	 trợ	 bệnh	 tật	 sau	 đây:	 tiểu	
đường	loại	I	và	bệnh	tim.
(D)	 Thủ	Quỹ	sẽ	bổ	nhiệm	hai	thành	viên,	mỗi	thành	
viên	từ	mỗi	nhóm	hỗ	trợ	bệnh	tật	sau	đây:	ung	thư	
và	bệnh	Parkinson.
(4)	 Chủ	Tịch	Nghị	Viện	sẽ	bổ	nhiệm	một	thành	viên	
từ	 trong	 số	 các	 đại	 diện	 tại	 California	 thuộc	 một	
nhóm	 hỗ	 trợ	 bệnh	 về	 sức	 khỏe	 tâm	 thần	 hay tình 
trạng sức khỏe tâm thần	cấp	quốc	gia,	tiểu	bang	hay	
khu	vực	tại	California.
(5)	 Chủ	 Tịch	 Thượng	 Viện	 Tạm	Quyền	 Hoa	 Kỳ	 sẽ	 bổ	
nhiệm	 một	 thành	 viên	 từ	 trong	 số	 các	 đại	 diện	 tại	
California	 thuộc	một	nhóm	hỗ	 trợ	bệnh	 tật	HIV/AIDS	
cấp	quốc	gia,	tiểu	bang	hoặc	khu	vực	tại	California.

kiện là các lực lượng đặc trách cố vấn sẽ họp công khai khi 
bỏ phiếu cho các đề nghị về chính sách.
(2) Các thành viên của lực lượng đặc trách cố vấn sẽ phải 
tuân theo các yêu cầu về xung đột lợi ích áp dụng cho các 
thành viên của nhóm công tác, với điều kiện là các lực 
lượng đặc trách cố vấn này sẽ không xét duyệt, bình luận 
hoặc có thẩm quyền đối với bất cứ phê duyệt khoản vay 
hay khoản trợ cấp cá nhân nào.
MỤC	 9.	 Mục	125290.20	của	Bộ	Luật	Sức	Khỏe	và	An	
Toàn	được	tu	chính	như	sau:
125290.20.	 Thành	Viên	 ICOC;	Bổ	Nhiệm;	Nhiệm	Kỳ	
Giữ	Chức
(a)	 Thành	Viên	ICOC
ICOC	sẽ	có	29 35	thành	viên,	được	bổ	nhiệm	như	sau:
(1)	 Mỗi	Hiệu	Trưởng	Danh	Dự	của	Đại	Học	California	
tại	 San	Francisco,	Davis,	 San	Diego,	 Los	Angeles,	 và 
Irvine và Riverside	 sẽ	 bổ	 nhiệm	một	 viên	 chức	 điều	
hành	từ	cơ	sở	của	mình.	Ngoài ra, Hiệu Trưởng Danh 
Dự Đại Học California tại San Francisco (UCSF) cũng sẽ 
bổ nhiệm một giảng viên, bác sĩ/nhà khoa học, nhà 
nghiên cứu hay viên chức điều hành từ cơ sở Fresno/
Clovis của UCSF để thúc đẩy khả năng tiếp cận và sự đa 
dạng về mặt địa lý.
(2)	 Mỗi	Thống	Đốc,	Phó	Thống	Đốc,	Thủ	Quỹ	và	Kiểm	
Soát	Viên	sẽ	bổ	nhiệm	một	viên	chức	điều	hành	từ	ba	
hạng	mục	sau:
(A)	 Một	đại	học	tại	California,	trừ	năm bảy	cơ	sở	của	
Đại	 Học	 California	 như	 mô	 tả	 trong	 đoạn	 (1),	 đã	
chứng	minh	được	 sự	 thành	 công	 và	 khả	năng	 lãnh	
đạo	 trong	nghiên	cứu	 tế	bào	gốc,	các cơ hội nghiên 
cứu quan trọng khác, phát triển trị liệu hoặc cung cấp 
trị liệu,	và	có:
(i)	 Một	 trường	y	và	bệnh	viện	nghiên	cứu	được	xếp	
hạng	cấp	quốc	gia;	 tiêu	chí	này	sẽ	chỉ	áp	dụng	cho	
hai	trong	số	bốn	trường	hợp	bổ	nhiệm.
(ii)	 Hồ	sơ	gần	đây	đã	được	chứng	minh	về	việc	quản	
lý	các	khoản	trợ	cấp	và	hợp	đồng	nghiên	cứu	y	tế	và/
hoặc	 khoa	 học	 hàng	 năm	 vượt	 quá	một	 trăm	 triệu	
mỹ	kim	($100,000,000).
(iii)	 Trong	 5	 năm	 qua,	 được	 xếp	 hạng	 trong	 10	 đại	
học	 hàng	 đầu	 tại	 Mỹ,	 có	 số	 lượng	 bằng	 sáng	 chế	
khoa	 học	 sự	 sống	 cao	 nhất	 hoặc	 có	 đội	 ngũ	 giảng	
viên	 nghiên	 cứu	 hoặc	 lâm	 sàng	 là	 thành	 viên	 của	
Viện	Khoa	Học	Quốc	Gia.
(iv) Với mục đích của hạng mục này, Thống Đốc có thể 
bổ nhiệm một viên chức điều hành từ hệ thống Đại Học 
Tiểu Bang California và có bằng cao cấp về khoa học 
sinh học.
(B)	 Một	cơ	sở	học	thuật	và	nghiên	cứu	phi	lợi	nhuận	tại	
California	 không	 thuộc	 Đại	 Học	 California,	 đã	 chứng	
minh	 sự	 thành	 công	 và	 khả	 năng	 lãnh	 đạo	 trong	
nghiên	 cứu	 tế	 bào	 gốc, các cơ hội nghiên cứu quan 
trọng khác, phát triển trị liệu hoặc cung cấp trị liệu	và	có:
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viên	chức	được	bổ	nhiệm	theo	hiến	pháp	đề	cử	theo	
đoạn	(6) (7)	của	tiểu	phân	mục	(a).
(c)	 Nhiệm	Kỳ	Giữ	Chức	của	Thành	Viên	ICOC
(1)	 Thành	viên	được	bổ	nhiệm	theo	các	đoạn	 (1),	 (3),	
(4),	và	(5) và (6)	thuộc	tiểu	phân	đoạn	(a)	sẽ	có	nhiệm	kỳ	
tám	năm,	và	tất	cả	các	thành	viên	khác	sẽ	có	nhiệm	kỳ	
sáu	năm.	Các	thành	viên	sẽ	có	tối	đa	hai	nhiệm	kỳ, trừ 
khi bị khai trừ sớm hơn theo đoạn (5).
(2)	 Nếu	có	một	chỗ	trống	trong	nhiệm	kỳ,	viên	chức	
bổ	nhiệm	sẽ	bổ	nhiệm	một	thành	viên	thay	thế	trong	
vòng	 30 90	 ngày	 để	 phục	 vụ	 thời	 gian	 còn	 lại	 của	
nhiệm	kỳ.
(3)	 Khi	 hết	 nhiệm	 kỳ,	 viên	 chức	 bổ	 nhiệm	 sẽ	 bổ	
nhiệm	một	thành	viên	trong	vòng	30 90	ngày.	Thành	
viên	ICOC	sẽ	tiếp	tục	phục	vụ	cho	đến	khi	các	thành	
viên	thay	thế	được	bổ	nhiệm.
(4) Bất kể đoạn (1), viên chức bổ nhiệm có thể thay thế 
thành viên không phải là chủ tịch hay phó chủ tịch, người 
mà tính đến ngày đạo luật bổ sung đoạn này có hiệu lực, 
đã phục vụ ít nhất một nửa nhiệm kỳ hiện tại của thành 
viên đó, bằng cách bổ nhiệm một thành viên mới, người 
sẽ đủ điều kiện phục vụ một nhiệm kỳ trọn vẹn. Các bổ 
nhiệm này sẽ được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ 
ngày dự luật tiên khởi bổ sung đoạn này có hiệu lực.
(5) Với số phiếu bầu của 60 phần trăm số đại biểu quy 
định, ICOC có thể đề nghị khai trừ một thành viên bởi viên 
chức bổ nhiệm thành viên đó hoặc trong trường hợp chủ 
tịch và phó chủ tịch, bởi (những) viên chức đề cử nếu có 
hơn một viên chức được bổ nhiệm theo hiến pháp đã đề 
cử chủ tịch hoặc phó chủ tịch. Viên chức bổ nhiệm, hoặc 
(những) viên chức đề cử trong trường hợp chủ tịch và phó 
chủ tịch, sẽ lần lượt có quyền khai trừ thành viên, chủ tịch 
hay phó chủ tịch khi nhận được đề nghị của ICOC. Nếu có 
nhiều hơn một viên chức được bổ nhiệm theo hiến pháp 
đã đề cử chủ tịch hay phó chủ tịch, mỗi viên chức phải 
đồng thuận để khai trừ chủ tịch hay phó chủ tịch đó.
MỤC	 10.	 Mục	125290.30	 của	Bộ	Luật	Sức	Khỏe	và	
An	Toàn	được	tu	chính	như	sau:
125290.30.	 Tiêu	 Chuẩn	 về	 Trách	 Nhiệm	 Giải	 Trình	
Công	Khai	và	Tài	Chính	
(a)	 Báo	Cáo	Công	Khai	Hàng	Năm	
Viện	sẽ	phát	hành	công	khai	báo	cáo	hàng	năm,	trong	
đó	nêu	rõ	các	hoạt	động,	các	khoản	trợ	cấp	đã	cấp,	các	
khoản	trợ	cấp	đang	tiến	hành,	các	thành	tích	nghiên	cứu	
và	 chỉ	 dẫn	 chương	 trình	 trong	 tương	 lai	 của	 viện.	Mỗi	
báo	cáo	hàng	năm	sẽ	bao	gồm,	nhưng	không	giới	hạn	
đối	các	nội	dung	sau:	số	lượng	và	số	tiền	mỹ	kim	của	các	
khoản	trợ	cấp	cho	nghiên	cứu	và	cơ	sở;	bên	nhận	trợ	cấp	
trong	năm	trước;	chi	phí	hành	chính	của	viện;	đánh	giá	
về	tính	sẵn	có	của	khoản	tài	trợ	cho	nghiên	cứu	tế	bào	
gốc	 từ	 các	 nguồn	 khác	 ngoài	 viện;	 phần	 tóm	 lược	 các	
phát	hiện	nghiên	cứu,	bao	gồm	các	lĩnh	vực	nghiên	cứu	
mới	đầy	hứa	hẹn;	đánh	giá	mối	quan	hệ	giữa	các	khoản	
trợ	cấp	của	viện	và	chiến	 lược	chung	của	chương	trình	
nghiên	 cứu	 của	 viện;	 và	 báo	 cáo	 về	 nghiên	 cứu	 chiến	
lược	và	kế	hoạch	tài	chính	của	viện.

(6) Mỗi Thủ Quỹ và Kiểm Soát Viên sẽ bổ nhiệm một y tá 
có kinh nghiệm quản lý thử nghiệm lâm sàng hoặc cung 
cấp trị liệu tế bào gốc hoặc gen.
(6) (7)	 Một	chủ	tịch	và	phó	chủ	tịch	sẽ	được	các	thành	
viên	 ICOC	 bổ	 nhiệm.	 Mỗi	 viên	 chức	 được	 bổ	 nhiệm	
theo	hiến	pháp	sẽ	đề	cử	một	ứng	cử	viên	chức	chủ	tịch	
và	một	ứng	cử	viên	khác	cho	chức	phó	chủ	 tịch.	Mỗi	
chủ	 tịch	 và	 phó	 chủ	 tịch	 sẽ	 được	 bầu	 chọn	 cho	một	
nhiệm	kỳ	sáu	năm.	Chủ	tịch	và	phó	chủ	tịch	ICOC	sẽ	là	
nhân	viên	toàn	thời	gian	hay	bán	thời	gian	của	viện	và	
sẽ	đáp	ứng	tiêu	chí	sau	đây:
(A)	 Tiêu	Chí	Bắt	Buộc	đối	với	Chủ	Tịch
(i)	 Hồ	sơ	được	ghi	nhận	về	nghiên	cứu	 thành	công	 tế	
bào	gốc	hay cơ hội nghiên cứu quan trọng khác trong lĩnh 
vực ủng	hộ phát triển trị liệu hay cung cấp trị liệu.
(ii)	 Kinh	nghiệm	về	quy	 trình	 lập	pháp	 tiểu	bang	và	
liên	 bang,	 trong	 đó	 phải	 bao	 gồm	 một	 số	 kinh	
nghiệm	về	những	phê	duyệt	 tiêu	chuẩn	và/hoặc	 tài	
trợ	y	tế	theo	lập	pháp.
(iii)	 Đủ	 điều	 kiện	 được	 bổ	 nhiệm	 theo	 đoạn	 (3),	 
(4)	hoặc	(5)	tiểu	phân	đoạn	(a).
(iv)	 Không	thể	đồng	thời	làm	việc	cho	hay	đang	nghỉ	
phép	 từ	bất	 cứ	 cơ	 sở	 có	 khả	năng	nhận	 khoản	 vay	
hay	trợ	cấp	nào	tại	California.
(B)	 Tiêu	Chí	Cân	Nhắc	Bổ	Sung:
(i)	 Kinh	nghiệm	liên	quan	đến	cơ	quan	hay	cơ	sở	thuộc	
chính	phủ	(ở	vị	trí	thành	viên	hội	đồng	hay	điều	hành).
(ii)	Kinh	nghiệm	liên	quan	đến	quy	trình	thiết	lập	các	
tiêu	chuẩn	và	thủ	tục	của	chính	phủ.
(iii)	 Kinh	nghiệm	pháp	lý	liên	quan	đến	việc	duyệt	xét	
pháp	lý	thẩm	quyền	thỏa	đáng	của	chính	phủ	đối	với	
việc	thực	hiện	các	quyền	của	cơ	quan	chính	phủ	hay	
tổ	chức	chính	phủ.
(iv)	 Kiến	thức	và	kinh	nghiệm	trực	tiếp	trong	lĩnh	vực	
tài	trợ	công	khố	phiếu.
Phó	 chủ	 tịch	 sẽ	 đáp	 ứng	 các	 điều	 khoản	 (i),	 (iii)	 và	 (iv)	
thuộc	tiểu	đoạn	(A).	Phó	chủ	tịch	sẽ	được	chọn	từ	trong	
số	các	cá	nhân	có	đặc	điểm	và	kinh	nghiệm	bổ	sung	cho	
các	đặc	điểm	và	kinh	nghiệm	của	chủ	tịch,	đặc	biệt	là	đáp	
ứng	các	tiêu	chí	không	được	thể	hiện	qua	kinh	nghiệm	và	
trình	độ	chuyên	môn	của	chủ	tịch.
(b)	 Bổ	Nhiệm	Thành	Viên	ICOC
(1)	 Tất	cả	các	bổ	nhiệm	sẽ	phải	được	thực	hiện	trong	
vòng	 40	 ngày	 kể	 từ	 ngày	 đạo	 luật	 này	 có	 hiệu	 lực.	
Trong	 trường	hợp	bất	 cứ	bổ	nhiệm	nào	không	được	
thực	 hiện	 trong	 khung	 thời	 gian	 cho	 phép,	 ICOC	 sẽ	
tiếp	tục	thực	hiện	các	bổ	nhiệm	sẵn	có,	miễn	là	đã	thực	
hiện	được	ít	nhất	60	phần	trăm	số	lượng	bổ	nhiệm.
(2)	 Bốn	 mươi	 lăm	 ngày	 sau	 khi	 dự	 luật	 bổ	 sung	
chương	này đạo luật này	có	hiệu	lực,	Kiểm	Soát	Viên	và	
Thủ	Quỹ,	 hoặc	 nếu	 chỉ	 có	một	 người	 trong	 vòng	 45	
ngày,	người	còn	lại	sẽ	triệu	tập	cuộc	họp	bao	gồm	các	
thành	viên	được	bổ	nhiệm	của	ICOC	để	bầu	chọn	một	
chủ	 tịch	và	phó	chủ	 tịch	 từ	 trong	số	các	cá	nhân	do	
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(1)	 ICOC	 sẽ	 tổ	 chức	 ít	 nhất	 hai bốn	 cuộc	 họp	 công	
khai	mỗi	năm,	một	trong	số	các	cuộc	họp	đó	sẽ	được	
chỉ	định	 làm	cuộc	họp	hàng	năm	của	viện.	 ICOC	có	
thể	tổ	chức	các	cuộc	họp	bổ	sung	khi	ICOC	xét	thấy	
cần	thiết	hoặc	phù	hợp.	
(2)	 Đạo	 Luật	 về	 Cuộc	 Họp	 Công	 Khai	 Bagley-Keene,	
Điều	9	(bắt	đầu	tại	Mục	11120)	Chương	1,	Phần	1,	Phân	
Đoạn	3,	Tiêu	Đề	2	của	Bộ	Luật	Chính	Quyền	sẽ	áp	dụng	
cho	tất	cả	các	cuộc	họp	của	ICOC,	ngoại	trừ	được	nêu	
khác	trong	mục	này.	ICOC	sẽ	cấp	tất	cả	các	khoản	trợ	
cấp,	cho	vay	và	hợp	đồng	trong	cuộc	họp	công	khai	và	
sẽ	 thông	qua	tất	cả	các	 tiêu	chuẩn	về	quy	định,	y	 tế,	
khoa	học	và	quản	trị	trong	cuộc	họp	công	chúng.
(3)	 ICOC	 có	 thể	 tổ	 chức	 các	 buổi	 họp	 kín	 khi	 được	
cho	 phép	 theo	 Đạo	 Luật	 về	 Cuộc	 Họp	 Công	 Khai	
Bagley-Keene,	 theo	 Mục	 11126	 của	 Bộ	 Luật	 Chính	
Quyền.	Ngoài	 ra,	 ICOC	có	 thể	 tổ	 chức	các	buổi	họp	
kín	khi	cần	cân	nhắc	hoặc	trao	đổi	về:
(A)	 Các	 vấn	 đề	 bao	 gồm	 thông	 tin	 liên	 quan	 đến	
bệnh	nhân	hoặc	vấn	đề	y	tế,	việc	tiết	lộ	thông	tin	này	
sẽ	 cấu	 thành	 hành	 vi	 xâm	 phạm	 trái	 phép	 quyền	
riêng	tư	cá	nhân.
(B)	 Các	vấn	đề	liên	quan	đến	sản	phẩm	công	việc	hoặc	
tài	sản	 trí	 tuệ	bảo	mật,	cho	dù	có	 thể	được	cấp	bằng	
sáng	chế	hay	không,	bao	gồm	nhưng	không	giới	hạn	
đối	với	bất	cứ	công	thức,	kế	hoạch,	mô	hình,	quy	trình,	
công	cụ,	cơ	cấu,	hợp	chất,	thủ	tục,	dữ	liệu	sản	xuất	hay	
tổng	hợp	thông	tin,	không	được	cấp	bằng	sáng	chế,	chỉ	
được	biết	bởi	một	số	cá	nhân	đang	sử	dụng	thông	tin	
để	 chế	 tạo,	 sản	 xuất	 hay	 tổng	 hợp	 một	 mặt	 hàng	
thương	mại	hay	dịch	vụ	có	giá	 trị	 thương	mại	và	cho	
người	dùng	cơ	hội	có	được	 lợi	 thế	 thương	mại	so	với	
các	 đối	 thủ	 cạnh	 tranh	mà	 không	 biết	 hay	 không	 sử	
dụng	thông	tin	này.
(C)	 Các	vấn	đề	liên	quan	đến	nghiên	cứu	hay	dữ	liệu	
khoa	học	bảo	mật	trước	khi	xuất	bản.
(D)	 Các	 vấn	đề	 liên	 quan	đến	 việc	 bổ	nhiệm,	 tuyển	
dụng,	hoạt	động,	 thù	 lao	hay	 sa	 thải	 viên	chức	hay	
nhân	 viên	 của	 viện.	Hành	động	đối	 với	 thù	 lao	 cho	
viên	 chức	 hay	 nhân	 viên	 của	 viện	 sẽ	 chỉ	 được	 thực	
hiện	tại	buổi	công	khai.
(4)	 Cuộc	 họp	 theo	 yêu	 cầu	 của	 đoạn	 (2),	 tiểu	 phân	
đoạn	(b)	của	Mục	125290.20	sẽ	được	coi	là	cuộc	họp	
đặc	 biệt	 vì	 các	mục	 đích	 của	Mục	 11125.4,	 Bộ	 Luật	
Chính	Quyền.
(g)	 Hồ	Sơ	Công	Khai
(1)	 Đạo	 Luật	 về	Hồ	 Sơ	Công	Khai	 California,	Điều	 1	
(bắt	đầu	tại	Mục	6250)	của	Chương	3.5,	Phân	Mục	7,	
Tiêu	Đề	1	của	Bộ	Luật	Chính	Quyền	sẽ	áp	dụng	cho	
tất	 cả	 các	hồ	 sơ	 của	 viện,	ngoại	 trừ	được	nêu	khác	
trong	mục	này.
(2)	 Không	 có	nội	 dung	nào	 trong	mục	này	 sẽ	được	
hiểu	là	cần	phải	tiết	lộ	bất	cứ	hồ	sơ	nào	thuộc	các	hồ	
sơ	sau	đây:

(b)	 Kiểm	Toán	Tài	Chính	Độc	Lập	do	Kiểm	Soát	Viên	
Thẩm	Định
Hàng	 năm,	 viện	 sẽ	 ủy	 nhiệm	một	 cơ	 quan	 tài	 chính	
công	được	chứng	nhận	thực	hiện	kiểm	toán	tài	chính	
độc	lập	các	hoạt	động	của	viện.	Bản	kiểm	toán	này	sẽ	
được	giao	cho	một	Kiểm	Soát	Viên,	 là	người	sẽ	thẩm	
định	bản	kiểm	toán	và	hàng	năm	phát	hành	báo	cáo	
công	khai	về	hoạt	động	thẩm	định	đó.
(c)	 Phần	kiểm	toán	hoạt	động	sẽ	do	viện	ủy	nhiệm	ba	
năm	một	lần,	bắt	đầu	từ	lần	kiểm	toán	năm	tài	chính	
2010–11.	 Phần	 kiểm	 toán	 hoạt	 động,	 có	 thể	 do	 Cục	
Kiểm	 Toán	 Tiểu	 Bang	 thực	 hiện,	 sẽ	 kiểm	 tra	 chức	
năng,	hoạt	động,	hệ	thống	quản	lý,	chính	sách	và	thủ	
tục	 của	 viện	 để	 đánh	 giá	 liệu	 viện	 có	 đạt	 được	 tính	
kinh	tế,	hiệu	quả	và	năng	suất	trong	việc	sử	dụng	các	
nguồn	tài	nguyên	có	sẵn	không.	Phần	kiểm	toán	hoạt	
động	 sẽ	 được	 thực	 hiện	 theo	 tiêu	 chuẩn	 kiểm	 toán	
của	chính	quyền,	và	sẽ	bao	gồm	việc	thẩm	định	xem	
liệu	viện	có	đang	tuân	thủ	chính	sách	và	thủ	tục	của	
ICOC	hay	không.	Phần	kiểm	toán	hoạt	động	sẽ	không	
cần	 bao	 gồm	phần	 thẩm	định	 hoạt	 động	 khoa	 học.	
Phần	 kiểm	 toán	 hoạt	 động	 đầu	 tiên	 sẽ	 bao	 gồm,	
nhưng	không	giới	hạn	đối	với	tất	cả	nội	dung	sau	đây:
(1)	 Chính	sách	và	thủ	tục	để	đưa	ra	hợp	đồng	và	các	
khoản	trợ	cấp	và	 thẩm	định	một	mẫu	hợp	đồng,	 trợ	
cấp	và	khoản	vay	tiêu	biểu	do	viện	thực	hiện.
(2)	 Chính	sách	và	thủ	tục	 liên	quan	đến	việc	bảo	vệ	
hoặc	 xử	 lý	 các	 quyền	 sở	 hữu	 trí	 tuệ	 liên	 quan	 đến	
nghiên	cứu	do	viện	tài	trợ	hoặc	ủy	nhiệm.
(d)	 Tất	 cả	 chi	 phí	 hành	 chính	 của	 hoạt	 động	 kiểm	
toán	theo	quy	định	của	 tiểu	phân	đoạn	 (b)	và	 (c)	sẽ	
do	viện	chi	trả.
(e)	 Ủy	Ban	Giám	Sát	Trách	Nhiệm	Giải	Trình	Tài	Chính	
của	Công	Dân
Sẽ	có	một	Ủy	Ban	Giám	Sát	Trách	Nhiệm	Giải	Trình	Tài	
Chính	của	Công	Dân	do	Kiểm	Soát	Viên	làm	chủ	tịch.	
Ủy	 ban	 này	 sẽ	 thẩm	 định	 hoạt	 động	 kiểm	 toán	 tài	
chính	hàng	năm,	báo	cáo	và	đánh	giá	của	Kiểm	Soát	
Viên	về	hoạt	động	kiểm	toán	đó	và	cách	thực	hành	tài	
chính	của	viện.	Mỗi	Kiểm	Soát	Viên,	Thủ	Quỹ,	Chủ	Tịch	
Thượng	Viện	Tạm	Quyền,	Chủ	Tịch	Nghị	Viện	và	Chủ	
Tịch	 ICOC	sẽ	bổ	nhiệm	một	 thành	viên	ủy	ban	công	
cộng.	Thành	viên	ủy	ban	sẽ	có	nền	tảng	và	kiến	thức	
về	các	vấn	đề	tài	chính	liên	quan	trong	lĩnh	vực	hỗ trợ 
bệnh nhân hay	y	tế.	Ủy	ban	sẽ	đưa	ra	các	khuyến	nghị	
về	cách	thực	hành	và	hiệu	quả	tài	chính	của	viện.	Kiểm	
Soát	Viên	sẽ	hỗ	trợ	nhân	viên.	Ủy	ban	sẽ	tổ	chức	cuộc	
họp	công	khai,	có	thông	báo	thích	hợp	và	có	thời	gian	
chính	thức	nhận	ý	kiến	công	chúng.	Ủy	ban	sẽ	đánh	
giá	ý	kiến	công	chúng	và	đưa	những	 tóm	 lược	 thích	
hợp	vào	báo	cáo	hàng	năm	của	ủy	ban.	ICOC	sẽ	cấp	
ngân	quỹ	cho	tất	cả	chi	phí	liên	quan	đến	chi	phí	công	
tác	hàng	ngày	của	thành	viên	ủy	ban	và	chi	phí	phát	
hành	báo	cáo	hàng	năm.
(f)	 Luật	về	Cuộc	Họp	Công	Khai
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khoản	vay	hay	hợp	đồng	cho	một	tổ	chức	nhằm	mục	
đích	 nghiên	 cứu	 về	 căn	 bệnh	 mà	 thành	 viên	 hay	
thành	viên	gia	đình	 trực	hệ	 của	 thành	viên	đó	mắc	
phải,	hay	tổ	chức	mà	thành	viên	đó	có	lợi	 ích	với	tư	
cách	là	đại	diện	cho	tổ	chức	hỗ	trợ	điều	trị	bệnh	tật.
(C)	 Việc	 thông	 qua	 các	 tiêu	 chuẩn, bao gồm nhưng 
không giới hạn đối với các kế hoạch chiến lược, kế 
hoạch khái niệm và ngân sách nghiên cứu,	không	phải	
là	quyết	định	theo	mục	này.
(2)	 Việc	một	 thành	 viên	 của	 khoa	 hay	 ban	 quản	 trị	
của	 bất	 cứ	 hệ	 thống	 nào	 thuộc	 Đại	 Học	 California	
phục	vụ	với	tư	cách	là	thành	viên	của	ICOC	sẽ	không	
được	coi	 là	không	nhất	quán,	không	phù	hợp,	xung	
đột	với	hay	phương	hại	đến	các	nhiệm	vụ	của	thành	
viên	ICOC	với	tư	cách	là	thành	viên	của	khoa	hay	ban	
quản	 trị	 của	 bất	 cứ	 hệ	 thống	 nào	 thuộc	 Đại	 Học	
California	và	sẽ	không	dẫn	đến	việc	tự	động	rời	khỏi	
một	 trong	 hai	 chức	 vụ	 này.	 Việc	 một	 đại	 diện	 hay	
nhân	viên	của	tổ	chức	hỗ	trợ	bệnh	tật,	cơ	sở	học	thuật	
và	nghiên	cứu	phi	lợi	nhuận	hay	một	cơ	quan	thương	
mại	 khoa	học	 sự	 sống	phục	vụ	với	 tư	 cách	 là	 thành	
viên	 ICOC	 sẽ	 không	 được	 coi	 là	 không	 nhất	 quán,	
không	phù	hợp,	xung	đột	với	hay	phương	hại	đến	các	
nhiệm	vụ	của	thành	viên	ICOC	với	tư	cách	là	đại	diện	
hay	nhân	viên	của	tổ	chức,	cơ	sở	hay	cơ	quan	đó.
(3)	 Mục	1090	của	Bộ	Luật	Chính	Quyền	sẽ	không	áp	
dụng	với	mọi	khoản	tài	trợ,	khoản	vay	hay	hợp	đồng	
do	ICOC	thực	hiện,	ngoại	trừ	trường	hợp	đáp	ứng	cả	
hai	điều	kiện	sau	đây:
(A)	 Khoản	 tài	 trợ,	 khoản	 vay	 hay	 hợp	 đồng	 có	 liên	
quan	trực	tiếp	đến	các	dịch	vụ	được	cung	cấp	bởi	bất	
cứ	thành	viên	ICOC	nào	hay	cơ	quan	mà	thành	viên	
đó	 đại	 diện	 hay	 đem	 lại	 lợi	 ích	 tài	 chính	 cho	 thành	
viên	hay	cơ	quan	mà	thành	viên	đó	đại	diện.
(B)	 Thành	viên	không	tự	rút	ra	khỏi	việc	cố	gắng	hay	
tham	 gia	 vào	 việc	 cố	 gắng	 sử	 dụng	 chức	 vụ	 chính	
thức	của	mình	để	tác	động	đến	quyết	định	về	khoản	
tài	trợ, khoản	vay	hay	hợp	đồng.
(j)	 Tiền	Bản	Quyền	Bằng	Sáng	Chế	và	Thu	Nhập	Từ	
Hoạt	 Động	 Cấp	 Phép	 Được	 Thanh	 Toán	 cho	 Tiểu	
Bang	California
(1)	 ICOC	sẽ	thiết	lập	các	tiêu	chuẩn	mà	yêu	cầu	tất	cả	
các	 khoản	 tài	 trợ	 và	 khoản	 vay	 phải	 tuân	 theo	 thỏa	
thuận	tài	sản	trí	tuệ	mà	cân	bằng	cơ	hội	cho	Tiểu	Bang	
California	được	hưởng	lợi	từ	bằng	sáng	chế,	tiền	bản	
quyền	và	giấy	phép	có	được	từ	nghiên	cứu	cơ	bản,	việc	
phát	triển	trị	liệu	và	các	thử	nghiệm	lâm	sàng,	với	yêu	
cầu	đảm	bảo	rằng	việc	nghiên	cứu	y	tế	thiết	yếu	không	
bị	thỏa	thuận	tài	sản	trí	tuệ	cản	trở	một	cách	vô	lý.	Tất	
cả	 các	 khoản	 thu	 nhập	 từ	 tiền bản quyền	 thu	 được	
thông	qua	thỏa	thuận	tài	sản	trí	tuệ	được	lập	theo	tiểu	
phân	đoạn	này	sẽ	được	gửi	vào	một tài khoản chịu lãi 
suất trong	Ngân	Quỹ	Chung, và trong phạm vi pháp luật 
cho phép, số tiền gửi và lãi suất của số tiền này sẽ được 
dành riêng cho việc bù đắp chi phí cung cấp biện pháp 
điều trị và chữa bệnh có được từ nghiên cứu do viện tài 
trợ cho bệnh nhân ở California, những người không có đủ 

(A)	 Hồ	sơ	nhân	viên,	hồ	sơ	y	tế	hay	hồ	sơ	tương	tự,	
việc	 tiết	 lộ	các	hồ	sơ	này	sẽ	cấu	 thành	hành	vi	xâm	
phạm	trái	phép	quyền	riêng	tư	cá	nhân.
(B)	 Hồ	sơ	có	chứa	hay	cho	biết	sản	phẩm	công	việc	
hay	tài	sản	trí	 tuệ	bảo	mật,	cho	dù	có	thể	được	cấp	
bằng	 sáng	 chế	 hay	 không,	 bao	 gồm	 nhưng	 không	
giới	hạn	đối	với	bất	cứ	công	thức,	kế	hoạch,	mô	hình,	
quy	trình,	công	cụ,	cơ	cấu,	hợp	chất,	thủ	tục,	dữ	liệu	
sản	 xuất,	 hay	 tập	 hợp	 thông	 tin,	 không	 được	 cấp	
bằng	sáng	chế,	được	biết	bởi	một	số	cá	nhân	đang	
sử	dụng	thông	tin	này	để	chế	tạo,	sản	xuất	hay	tổng	
hợp	một	mặt	hàng	thương	mại	hay	dịch	vụ	và	mang	
lại	cho	người	dùng	cơ	hội	có	được	lợi	thế	thương	mại	
so	với	đối	thủ	cạnh	tranh	mà	không	biết	hay	không	
sử	dụng	thông	tin	này.
(C)	 Dữ	 liệu	 nghiên	 cứu	 hay	 tài	 liệu	 công	 việc	 khoa	
học	 trước	 khi	 xuất	 bản, bao gồm nhưng không giới 
hạn đối với đơn yêu cầu và báo cáo tiến độ.
(3)	 Trong	 tất	cả	biên	bản	cuộc	họp,	viện	sẽ	bao	gồm	
phần	tóm	lược	bảng	kiểm	phiếu	bầu	chọn	và	tiết	lộ	số	
phiếu	bầu	chọn	và	phản	đối	của	từng	thành	viên	hội	
đồng	về	tất	cả	các	vấn	đề	cần	hành	động.
(h)	 Đấu	Thầu	Cạnh	Tranh
(1)	 Trừ	khi	có	quy	định	khác	trong	mục	này,	viện	sẽ	chịu	
sự	điều	chỉnh	của	các	yêu	cầu	về	đấu	thầu	cạnh	tranh	
áp	 dụng	 cho	 Đại	 Học	 California,	 như	 được	 trình	 bày	
trong	Chương	2.1	(bắt	đầu	tại	Mục	10500),	Phần	2,	Phân	
Mục	2	của	Bộ	Luật	Hợp	Đồng	Hành	Chính.
(2)	 Đối	với	tất	cả	các	hợp	đồng	của	viện,	ICOC	sẽ	phải	
tuân	theo	thủ	tục	bắt	buộc	đối	với	các	Thành	Viên	Hội	
Đồng	 Quản	 Trị	 theo	 Chương	 2.1	 (bắt	 đầu	 tại	 Mục	
10500),	Phần	2,	Phân	Mục	2	của	Bộ	Luật	Hợp	Đồng	
Hành	Chính	liên	quan	đến	các	hợp	đồng	do	Đại	Học	
California	cấp.
(3)	 Các	yêu	cầu	của	mục	này	sẽ	không	áp	dụng	với	các	
khoản	tài	trợ	hay	khoản	vay	được	ICOC	phê	duyệt.
(4)	 Ngoại	 trừ	quy	định	trong	mục	này,	Bộ	Luật	Hợp	
Đồng	 Hành	 Chính	 sẽ	 không	 áp	 dụng	 với	 các	 hợp	
đồng	do	viện	cấp.
(i)	 Xung	Đột	Lợi	Ích
(1)	 Đạo	Luật	Cải	Tổ	Chính	Trị,	Tiêu	Đề	9	(bắt	đầu	tại	
Mục	81000)	của	Bộ	Luật	Chính	Quyền,	sẽ	áp	dụng	với	
viện	và	ICOC,	trừ	khi	được	quy	định	trong	mục	này	và	
trong	tiểu	phân	mục	(e)	của	Mục	125290.50.
(A)	 Không	thành	viên	nào	của	ICOC	được	cố	gắng	hay	
tham	gia	vào	việc	cố	gắng	sử	dụng	chức	vụ	chính	thức	
của	mình	để	tác	động	đến	quyết	định	phê	chuẩn	hay	
cấp	một	 khoản	 tài	 trợ,	 khoản	 vay	hay	hợp	đồng	 cho	
hãng	sở	của	mình,	nhưng	một	thành	viên	có	thể	tham	
gia	 vào	 việc	 ra	 quyết	 định	 phê	 chuẩn	 hay	 cấp	 một	
khoản	 tài	 trợ,	 khoản	 vay	 hay	 hợp	 đồng	 cho	 một	 tổ	
chức	phi	lợi	nhuận một tổ	chức	trong	cùng	lĩnh	vực	với	
hãng	sở	của	thành	viên	đó.
(B)	 Một	thành	viên	của	ICOC	có	thể	tham	gia	vào	việc	
ra	quyết	định	phê	chuẩn	hay	cấp	một	khoản	tài	trợ,	
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mươi	triệu	mỹ	kim	($250,000,000)	trong	một	năm	lịch,	
bên	nhận	tài	trợ	sẽ	thanh	toán	một	lần	vào	Ngân	Quỹ	
Chung	bằng	với	ba	lần	tổng	số	tiền	(các)	khoản	tài	trợ	
mà	CIRM	đã	cấp	cho	bên	nhận	tài	trợ	để	hỗ	trợ	nghiên	
cứu	mà	có	đóng	góp	vào	quy	trình	tạo	ra	sản	phẩm.
(iii)	 Ngoài	 các	 khoản	 thanh	 toán	 theo	 yêu	 cầu	 của	 điều	
khoản	(i)	và	(ii),	lần	đầu	tiên	thu	nhập	thương	mại	ròng	mà	
bên	nhận	 tài	 trợ	kiếm	được	 từ	sản	phẩm	vượt	quá	năm	
trăm	triệu	mỹ	kim	($500,000,000)	trong	một	năm	lịch,	bên	
nhận	tài	trợ	sẽ	thanh	toán	một	lần	bổ	sung	vào	Ngân	Quỹ	
Chung	bằng	với	ba	lần	tổng	số	tiền	(các)	khoản	tài	trợ	mà	
CIRM	đã	cấp	cho	bên	nhận	tài	trợ	để	hỗ	trợ	nghiên	cứu	mà	
có	đóng	góp	vào	quy	trình	tạo	ra	sản	phẩm.
(iv)	 Ngoài	các	khoản	thanh	toán	theo	yêu	cầu	của	điều	
khoản	(i),	 (ii),	và	 (iii),	 lần	đầu	tiên	thu	nhập	thương	mại	
ròng	mà	bên	nhận	tài	trợ	kiếm	được	từ	sản	phẩm	bằng	
hoặc	 vượt	 quá	 năm	 trăm	 triệu	mỹ	 kim	 ($500,000,000)	
trong	một	năm	 lịch,	hàng	năm	bên	nhận	 tài	 trợ	sẽ	 trả	
cho	Ngân	Quỹ	Chung	1	phần	trăm	thu	nhập	thương	mại	
ròng	 vượt	 quá	 năm	 trăm	 triệu	mỹ	 kim	 ($500,000,000)	
trong	vòng	đời	của	bằng	sáng	chế	bất	kỳ	bảo	hộ	phát	
minh	hay	công	nghệ,	nếu	bên	nhận	tài	trợ	đã	được	cấp	
bằng	sáng	chế	cho	phát	minh	hay	công	nghệ	của	mình	
và	nhận	được	 (các)	khoản	 tài	 trợ	của	CIRM	 lên	 tới	hơn	
năm	triệu	mỹ	kim	($5,000,000)	để	hỗ	trợ	cho	nghiên	cứu	
mà	có	đóng	góp	vào	quy	trình	tạo	ra	sản	phẩm.
(3)	 ICOC	sẽ	có	quyền	thông	qua	những	quy	chế	để	thực	
hiện	tiểu	phân	đoạn	này.	ICOC	cũng	sẽ	có	quyền	sửa	đổi	
các	công	thức	được	xác	định	trong	các	tiểu	đoạn	(A)	và	
(B)	thuộc	đoạn	(2)	thông	qua	những	quy	chế	nếu	theo	
đoạn	(1),	ICOC	xác	định	rằng	việc	sửa	đổi	là	cần	thiết	để	
đảm	 bảo	 nghiên	 cứu	 y	 tế	 thiết	 yếu,	 bao	 gồm	 nhưng	
không	giới	 hạn	đối	 với	 việc	phát	 triển	 trị	 liệu	 và	 cung	
cấp	 trị	 liệu	 rộng	 rãi	 cho	 bệnh	 nhân,	 không	 bị	 cản	 trở	
một	 cách	 vô	 lý,	 hay	 để	 đảm	 bảo	 rằng	 Tiểu	 Bang	
California	 có	 cơ	 hội	 hưởng	 lợi	 từ	 bằng	 sáng	 chế,	 tiền	
bản	quyền	và	giấy	phép	có	được	từ	nghiên	cứu	cơ	bản,	
phát	triển	trị	liệu	và	các	thử	nghiệm	lâm	sàng.	ICOC	sẽ	
thông	 báo	 cho	 các	 ủy	 ban	 chính	 sách	 và	 tài	 chính	 có	
thẩm	quyền	của	Cơ	Quan	Lập	Pháp	trong	vòng	10	ngày	
lịch	trước	khi	thực	hiện	quyền	bỏ	phiếu	cho	việc	sửa	đổi	
các	công	thức	được	xác	định	trong	các	tiểu	đoạn	(A)	và	
(B)	của	đoạn	(2).	Các tu chính đối với tiểu phân đoạn này 
không nhằm ảnh hưởng đến thẩm quyền của viện trong 
việc sửa đổi những điều khoản được trình bày trong tiểu 
phân đoạn này thuộc đoạn này, bao gồm nhưng không giới 
hạn đối với bất cứ sửa đổi nào diễn ra trước ngày dự luật 
tiên khởi sửa đổi tiểu phân đoạn này có hiệu lực.
(k)	 Ưu	Tiên	dành	cho	Các	Nhà	Cung	Cấp	tại	California
ICOC	sẽ	thiết	lập	các	tiêu	chuẩn	để	đảm	bảo	rằng	các	
bên	nhận	tài	trợ	mua	hàng	hóa	và	dịch	vụ	từ	các	nhà	
cung	 cấp	 tại	 California	 trong	 phạm	 vi	 có	 thể	 thực	
hiện	một	cách	hợp	lý,	với	nỗ	lực	thiện	chí	là	đạt	được	
mục	 tiêu	 hơn	 50	 phần	 trăm	 lượt	mua	 từ	 nhà	 cung	
cấp	tại	California.
(l) Yêu Cầu Bổ Sung về Trách Nhiệm Giải Trình

khả năng tài chính để sử dụng biện pháp điều trị hay 
chữa bệnh này, bao gồm bồi hoàn chi phí bệnh nhân đủ 
điều kiện cho người tham gia nghiên cứu.
(2)	 Các	 tiêu	chuẩn	này	sẽ	bao	gồm	tối	 thiểu	 là	một	
yêu	cầu	trong	đó	bên	nhận	tài	trợ	của	Viện	Y	Học	Tái	
Sinh	California	(CIRM),	không	phải	là	bên	nhận	khoản	
vay	và	bên	nhận	khoản	tài	trợ	của	cơ	sở,	chia	sẻ	một	
phần	 thu	nhập	mà	họ	nhận	được	 từ	 việc	 cấp	phép	
hoặc	 tự	 thương	mại	 hóa	một	 phát	 minh	 hay	 công	
nghệ	 có	 được	 từ	 nghiên	 cứu	 do	 CIRM,	 tài	 trợ,	 như	
trình	bày	dưới	đây.	Tất	cả	thu	nhập	nhận	được	theo	
đoạn	này	hay	quy	chế	được	thông	qua	để	thực	hiện	
đoạn	này	 sẽ	được	đưa	 vào	Ngân	Quỹ	Chung	để	 sử	
dụng	phù	hợp	với	Mục	202(c)(7),	Tiêu	Đề	35	của	Bộ	
Luật	Hoa	Kỳ,	nếu	có.
(A)	 (i)	 Bên	nhận	tài	trợ	cấp	phép	cho	một	phát	minh	hay	
công	nghệ	có	được	từ	một chương trình	nghiên	cứu	do	
CIRM	tài	 trợ, bất kể số lượng khoản tài trợ được cấp cho 
chương trình nghiên cứu đó,	sẽ	thanh	toán	25	phần	trăm	
mức	thu	nhập	nhận	được	vượt	quá	tổng	số	tiền	là	năm	
trăm	nghìn	mỹ	kim	($500,000)	vào	Ngân	Quỹ	Chung.	Số	
tiền	 hạn	 mức	 năm	 trăm	 nghìn	 mỹ	 kim	 ($500,000)	 sẽ	
được	điều	 chỉnh	hàng	năm	 theo	bội	 số	 của	một	 tỷ	 số,	
mẫu	số	là	Chỉ	Số	Giá	Tiêu	Dùng,	Tất	Cả	Người	Tiêu	Dùng	
Đô	 Thị,	 Tất	 Cả	 Mặt	 Hàng	 (San	 Francisco-Oakland-San	
Jose;	1982–84=100)	do	Cục	Thống	Kê	Lao	Động	thuộc	Bộ	
Lao	Động	Hoa	Kỳ	 lập	 ra	 và	 được	 ban	hành	 vào	 tháng	
Mười,	2009,	và	tử	số	là	chỉ	số	được	ban	hành	vào	tháng	
mà	bên	nhận	tài	trợ	nhận	được	khoản	tài	trợ.	Đối với các 
khoản tài trợ được cấp vào hoặc sau ngày 5 tháng Mười 
Một, 2020, số tiền hạn mức năm trăm nghìn mỹ kim 
($500,000) sẽ được điều chỉnh hàng năm theo bội bố của 
một tỷ số, mẫu số là Chỉ Số Giá Tiêu Dùng, Tất Cả Người 
Tiêu Dùng Đô Thị, Tất Cả Mặt Hàng (San Francisco-Oakland-
San Jose; 1982–84=100) do Cục Thống Kê Lao Động thuộc 
Bộ Lao Động Hoa Kỳ lập ra và được ban hành vào tháng 
Mười, 2020, và tử số là chỉ số được ban hành vào tháng mà 
bên nhận tài trợ nhận khoản tài trợ.
(ii)	 Nếu	 nguồn	 tài	 trợ	 không	 phải	 CIRM	 trực	 tiếp	
đóng	 góp	 vào	 việc	 phát	 triển	 phát	 minh	 hay	 công	
nghệ	này,	 khoản	bồi	hoàn	vào	Ngân	Quỹ	Chung	sẽ	
được	tính	như	sau:	Số	tiền	tài	trợ	của	CIRM	cho	phát	
minh	hay	 công	nghệ	này	 sẽ	được	 chia	 cho	 tổng	 số	
tiền	tài	trợ	của	tất	cả	các	nguồn,	và	tỷ	số	đó	sẽ	nhân	
với	25.	Con	số	đó	sẽ	 là	 tỷ	 lệ	phần	 trăm	cần	 trả	 cho	
Ngân	Quỹ	Chung.
(B)	 (i)	 Bên	 nhận	 tài	 trợ	mà	 tự	 thương	mại	 hóa	một	
sản	phẩm	có	được	từ	phát	minh	hay	công	nghệ	đến	
từ	nghiên	cứu	do	CIRM	tài	 trợ	sẽ	thanh	toán	một	số	
tiền	 vào	Ngân	Quỹ	 Chung	bằng	 ba	 lần	 tổng	 số	 tiền	
(các)	khoản	tài	trợ	mà	bên	nhận	tài	trợ	nhận	được	từ	
CIRM	để	hỗ	trợ	cho	nghiên	cứu	mà	có	góp	phần	vào	
quy	trình	tạo	ra	sản	phẩm.	Tỷ	lệ	hoàn	vốn	của	tiền	bản	
quyền	sẽ	ở	mức	3	phần	trăm	thu	nhập	ròng	hàng	năm	
mà	bên	nhận	tài	trợ	nhận	được	từ	sản	phẩm.
(ii)	 Ngoài	thanh	toán	theo	yêu	cầu	của	điều	khoản	(i),	
lần	đầu	tiên	thu	nhập	thương	mại	ròng	mà	bên	nhận	
tài	trợ	nhận	được	từ	sản	phẩm	vượt	quá	hai	trăm	năm	
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người chăm sóc của họ để đảm bảo khả năng tiếp cận 
thiết thực các thử nghiệm lâm sàng. Đối với các mục 
đích của đoạn này, “người chăm sóc” bao gồm thành 
viên gia đình, bạn bè và người chăm sóc chuyên nghiệp 
mà cung cấp dịch vụ chăm sóc hỗ trợ.
(4) (5)	 Luật	về	Quyền	Riêng	Tư	của	Bệnh	Nhân
Các	tiêu	chuẩn	để	đảm	bảo	việc	tuân	thủ	luật	tiểu	bang	
và	liên	bang	về	quyền	riêng	tư	của	bệnh	nhân.
(5) (6)	 Giới	Hạn	về	Thanh	Toán	cho	Tế	Bào
Các	 tiêu	chuẩn	giới	hạn	về	 thanh	 toán	cho	việc	mua	
các	tế	bào	gốc	hay	dòng	tế	bào	gốc	ở	mức	thanh	toán	
hợp	lý	để	lấy,	xử	lý,	thải	bỏ,	bảo	quản,	kiểm	soát	chất	
lượng,	lưu	trữ,	cấy	ghép	hay	chi phí giao	dịch pháp	lý	
hay	 chi	 phí	 hành	 chính	 khác	 liên	 quan	 đến	 các	 thủ	
thuật	y	tế	này	và	cụ	thể	là	bao	gồm	mọi	khoản	thanh	
toán	cần	thiết	cho	công	nghệ,	sản	phẩm	hay	quy	trình	
y	tế	hay	khoa	học	cho	tiền	bản	quyền,	bằng	sáng	chế	
hay	phí	cấp	phép	hay	chi	phí	khác	cho	tài	sản	trí	tuệ.
(6) (7)	 Thời	Hạn	Lấy	Tế	Bào
Tiêu	 chuẩn	đặt	 ra	 thời	 hạn	 có	 thể	 lấy	 tế	 bào	 từ	 túi	
phôi,	ban	đầu	sẽ	là	8 tối đa	12	ngày	sau	khi	chu	trình	
phân	 bào	 bắt	 đầu,	 không	 tính	 đến	 bất	 cứ	 khoảng	
thời	gian	trữ	đông	túi	phôi	và/hoặc	tế	bào.
(8) Tiêu Chuẩn Nghiên Cứu và Điều Trị Y Tế bằng Gen
Theo quyết định của ICOC, tiêu chuẩn nghiên cứu liên quan 
đến các biện pháp điều trị y tế bằng gen thường sẽ dựa vào 
các tiêu chuẩn do Viện Khoa Học Quốc Gia thông qua.
MỤC	12.	 Mục	 125290.40	 của	Bộ	 Luật	 Sức	Khỏe	 và	
An	Toàn	được	tu	chính	như	sau:	
125290.40.	 Chức	Năng	của	ICOC
ICOC	sẽ	thực	hiện	các	chức	năng	sau	đây:
(a)	 Giám	sát	hoạt	động	của	viện.
(b)	 Lập	kế	hoạch	nghiên	cứu	và	tài	chính	chiến	lược	
hàng	năm	và	dài	hạn	cho	viện.
(c)	 Đưa	 ra	 quyết	 định	 cuối	 cùng	 về	 các	 tiêu	 chuẩn	
nghiên	 cứu	 và	 các	 khoản	 tài	 trợ	 tại	 California	 trong 
phạm vi nghiên cứu và phát triển và cung cấp trị liệu, từ 
nghiên cứu phát hiện tế bào gốc và phát triển sớm đến 
các thử nghiệm lâm sàng và cung cấp trị liệu.
(d)	 Đảm	 bảo	 hoàn	 thành	 kiểm	 toán	 tài	 chính	 hàng	
năm	đối	với	các	hoạt	động	của	viện.
(e)	 Ban	hành	báo	cáo	công	khai	về	các	hoạt	động	của	viện.
(f)	 Thiết	 lập Phát triển và triển khai các chương trình để 
nâng cao khả năng tiếp cận của bệnh nhân với các biện 
pháp điều trị và chữa bệnh bằng tế bào gốc và các điều trị 
liên quan có giá cả hợp lý thông qua các bệnh viện và phòng 
khám công cộng và thiết lập các	chính	sách	về	quyền	sở	
hữu	trí	tuệ	phát	sinh	từ	nghiên	cứu	do	viện	tài	trợ.
(g) Thiết lập và giám sát các chương trình nghiên cứu, 
phát triển trị liệu và cung cấp trị liệu của viện, bao gồm 
nhưng không giới hạn đối với Phòng Khám Tế Bào Gốc 
Alpha và Trung Tâm Xuất Sắc Chăm Sóc Cộng Đồng, các 

Để đảm bảo trách nhiệm giải trình và tính minh bạch 
nghiêm ngặt, bao gồm các quy tắc khắt khe về xung đột 
lợi ích, tiêu chuẩn điều trị và nghiên cứu có đạo đức và 
các cuộc kiểm toán tài chính độc lập, cứ bốn năm một 
lần, theo quyết định của mình, ICOC sẽ cập nhật các tiêu 
chuẩn liên quan đến xung đột lợi ích, điều trị và nghiên 
cứu có đạo đức và kiểm toán tài chính độc lập, để phù 
hợp chung với các tiêu chuẩn do Viện Khoa Học Quốc Gia 
thông qua trong phạm vi các tiêu chuẩn đó phù hợp với 
các yêu cầu về hiến pháp và luật định áp dụng với viện.
MỤC	 11.	 Mục	125290.35	 của	Bộ	Luật	Sức	Khỏe	và	
An	Toàn	được	tu	chính	như	sau:
125290.35.	 Tiêu	 Chuẩn	 Trách	 Nhiệm	 Giải	 Trình	 
Y	Tế	và	Khoa	Học
(a)	 Tiêu	Chuẩn	Y	Tế
Để	tránh	trùng	lặp	hay	xung	đột	trong	các	tiêu	chuẩn	
chuyên	môn	đối	với	nghiên	cứu	khoa	học	và	y	 tế,	với	
các	chương	trình	thay	thế	của	tiểu	bang,	viện	sẽ	lập	ra	
các	tiêu	chuẩn	y	tế	và	khoa	học	riêng	để	thực	hiện	các	
biện	pháp	kiểm	soát	cụ	thể	và	chủ	ý	của	đạo	luật	này,	
bất	 kể	 tiểu	 phân	mục	 (b)	 của	Mục Mục	 125300,	 Mục 
125320,	 125118,	 125118.5,	 125119,	 125119.3	 và	
125119.5	 hay	 bất	 cứ	 quy	 chế	 hay	 luật	 tiểu	 bang	 nào	
hiện	 hành	 hay	 trong	 tương	 lai	 liên	 quan	 đến	 việc	
nghiên	cứu	và	tìm	hiểu	tế	bào	gốc	toàn	năng	và/hoặc	
tế	 bào	 nguyên	 bản	 hay	 các	 cơ	 hội	 nghiên	 cứu	 quan	
trọng	khác,	ngoại	trừ	Mục	125315.	ICOC,	ủy	ban	công	
tác	và	bên	nhận	tài	trợ	của	ICOC	sẽ	hoàn	toàn	chịu	sự	
điều	 chỉnh	 của	những	điều	khoản	 trong	đạo	 luật	này	
trong	việc	thiết	lập	các	tiêu	chuẩn,	cấp	các	khoản	tài	trợ	
và	thực	hiện	cấp	các	khoản	tài	trợ	theo	đạo	luật	này.
(b)	 ICOC	sẽ	thiết	lập	các	tiêu	chuẩn	như	sau:
(1)	 Thỏa	Thuận	Có	Hiểu	Biết
Tiêu	 chuẩn	 về	 việc	 lấy	giấy	 thỏa	 thuận	 có	hiểu	biết	
của	 người	 hiến	 vật	 liệu	 sinh	 học	 cho	 nghiên	 cứu,	
bệnh	 nhân	 hay	 người	 tham	gia,	 thông	 thường	 ban	
đầu	sẽ	dựa	vào	các	 tiêu	chuẩn	áp	dụng	vào	ngày	1	
tháng	Giêng,	2003,	cho	tất	cả	nghiên	cứu	được	Viện	Y	
Tế	 Quốc	 Gia	 tài	 trợ,	 có	 sửa	 đổi	 để	 phù	 hợp	 với	 sứ	
mệnh	và	mục	tiêu	của	viện.
(2)	 Kiểm	Soát	Nghiên	Cứu	Ở	Người
Các	 tiêu	 chuẩn	 xét	 duyệt	 nghiên	 cứu	 ở	 đối	 tượng	
người	ban	đầu	 thường	dựa	vào	 tiêu	 chuẩn	 của	Hội	
Đồng	 Đạo	 Đức	 Trong	 Nghiên	 Cứu	 được	 Viện	 Y	 Tế	
Quốc	Gia	ban	hành	và	có	hiệu	lực	vào	ngày	1	tháng	
Giêng,	2003,	có	sửa	đổi	để	phù	hợp	với	sứ	mệnh	và	
mục	tiêu	của	viện.
(3)	 Cấm	Trả	Thù	Lao
Các	tiêu	chuẩn	về	việc	cấm	trả	thù	 lao	cho	người	hiến	
vật	 liệu	 sinh	 học	 cho	 nghiên	 cứu	 hay	 người	 tham	gia	
nghiên	cứu	trong	khi	cho	phép	bồi	hoàn	chi	phí.
(4) Bồi Hoàn Được Cho Phép
Các tiêu chuẩn về việc cho phép bồi hoàn, bao gồm 
nhưng không giới hạn đối với chi phí y tế và chỗ ở, bữa 
ăn và chi phí đi lại cho người tham gia nghiên cứu và 
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đến	Thống	Đốc,	Kiểm	Soát	Viên	và	Cơ	Quan	Lập	Pháp	
trong	vòng	30	ngày	kể	từ	khi	hoàn	thành.	Kế	hoạch	kế	
nhiệm	cần	bao	gồm,	nhưng	không	giới	hạn	đối	với:
(1)	 Bản	đánh	giá	nhu	cầu	về	ban	lãnh	đạo	trước	khi	
bắt	đầu	tìm	kiếm.
(2)	 Bản	tóm	lược	thủ	tục	kế	nhiệm.
(3)	 Các	chiến	lược	để	đảm	bảo	chuyển	giao	kiến	thức	
thành	công.
(q) Theo các hạn chế được đề ra trong điều khoản này, lập 
các tiêu chuẩn về xung đột lợi ích, và theo quyết định của 
viện, tham khảo ý kiến của Viện Khoa Học Quốc Gia và Nhóm 
Công Tác về Tiêu Chuẩn Giải Trình Trách Nhiệm Về Mặt Khoa 
Học và Y Tế, để xem xét các khoản tài trợ dựa vào thực tiễn 
tốt nhất do Viện Khoa Học Quốc Gia thiết lập nhằm ngăn 
ngừa xung đột lợi ích trong việc cấp khoản tài trợ nghiên cứu 
và cập nhật các tiêu chuẩn đó không muộn hơn bốn năm 
một lần, theo quyết định của ICOC, để phù hợp chung với các 
tiêu chuẩn do Viện Khoa Học Quốc Gia thông qua, theo các 
yêu cầu về hiến pháp và luật định áp dụng với viện.
MỤC	 13.	 Mục	125290.45	 của	Bộ	Luật	Sức	Khỏe	và	
An	Toàn	được	tu	chính	như	sau:
125290.45.	 Hoạt	Động	của	ICOC
(a)	Tố	Tụng	và	Trách	Nhiệm	Pháp	Lý
(1)	 Viện	có	thể	khởi	kiện	và	bị	khởi	kiện.
(2)	 Căn	cứ	vào	 tiêu	chuẩn	của	 ICOC,	bên	nhận	 tài	 trợ	
của	viện	sẽ	bồi	 thường	hay	bảo	hiểm	và	giữ	cho	viện	
không	 bị	 phương	 hại	 trước	 bất	 cứ	 và	 mọi	 tổn	 thất,	
khiếu	nại,	tổn	hại,	chi	phí	hay	trách	nhiệm	pháp	lý,	bao	
gồm	phí	luật	sư,	phát	sinh	từ	nghiên	cứu	do	bên	nhận	
tài	trợ	tiến	hành	theo	khoản	tài	trợ	và/hoặc	bên	nhận	
tài	trợ	sẽ	chỉ	định	viện	là	bên	được	bảo	hiểm	bổ	sung	và	
nộp	bằng	chứng	bảo	hiểm	đó.
(3)	 Dựa	vào	tính	chất	khoa	học,	y	tế	và	chuyên	môn	của	
vấn	đề	mà	 ICOC	gặp	phải	và	bất	kể	Mục	11042	của	Bộ	
Luật	 Chính	 Quyền,	 viện	 được	 phép	 thuê	 luật	 sư	 bên	
ngoài	khi	ICOC	xác	định	rằng	viện	cần	có	dịch	vụ	chuyên	
môn	không	do	văn	phòng	của	Tổng	Chưởng	Lý	cung	cấp.
(4)	 Viện	có	thể	ký	kết	bất	cứ	hợp	đồng	hay	nghĩa	vụ	
nào	được	luật	pháp	cho	phép.
(b)	 Nhân	viên
(1)	 Đôi	 khi,	 ICOC	 sẽ	 xác	 định	 tổng	 số	 lượng	 nhân	 viên	
được	ủy	quyền	cho	viện,	số lượng này sẽ không vượt quá 
70 nhân viên (tương đương toàn thời gian),	không	kể	thành	
viên	 của	 các	 nhóm	 công	 tác	 và thành viên của ICOC, 
những	người	sẽ	không	được	coi	là	nhân	viên	của	viện, và 
không kể tối đa 15 nhân viên bổ sung của viện (tương đương 
toàn thời gian) để hỗ trợ việc phát triển các chính sách và 
chương trình nhằm giúp cung cấp các biện pháp điều trị và 
chữa bệnh có được từ nghiên cứu do viện tài trợ cho bệnh 
nhân ở California với giá cả hợp lý. Giới hạn số lượng nhân 
viên sẽ không áp dụng với nhân viên được tài trợ thông qua 
các nguồn khác với số tiền thu được từ việc bán công khố 
phiếu hay Ngân Quỹ Chung.	ICOC	sẽ	tuyển	chọn	một	chủ	
tịch	 hội	 đồng,	 phó	 chủ	 tịch	 hội	 đồng	 và	 chủ	 tịch	 điều	
hành	mà	 sẽ	 thực	hành	 tất	 cả	 các	quyền	được	 ICOC	ủy	

chương trình đào tạo và học bổng nghiên cứu sinh và 
các chương trình phòng thí nghiệm nghiên cứu chung.
(h) Thiết lập và giám sát việc phát triển các chính sách 
và chương trình để giúp cung cấp các biện pháp điều trị 
và chữa bệnh có được từ nghiên cứu do viện tài trợ với 
giá cả hợp lý cho bệnh nhân ở California, thông qua sự 
tham gia với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe, các cơ sở nghiên cứu và phát triển trị liệu, doanh 
nghiệp, cơ quan chính quyền, tổ chức từ thiện, quỹ và 
nhóm hỗ trợ bệnh nhân và dựa vào các khuyến nghị do 
Nhóm Công Tác về Khả Năng Tiếp Cận và Khả Năng Chi 
Trả cho Phương Pháp Điều Trị và Chữa Bệnh đưa ra.
(g) (i)	 Thiết	 lập	các	quy	tắc	và	hướng	dẫn	vận	hành	
ICOC	và	các	nhóm	công	tác	của	ICOC.
(h) (j)	 Thực	hiện	tất	cả	các	hành	động	cần	thiết	hoặc	
phù	 hợp	 khi	 thực	 thi	 quyền,	 thẩm	 quyền	 và	 quyền	
hạn	đối	với	viện.
(i) (k)	 Tuyển	chọn	các	thành	viên	của	nhóm	công	tác.
(j) (l)	 Thông	qua,	tu	chính	và	hủy	bỏ	quy	tắc	và	quy	
chế	 để	 thực	 hiện	 các	 mục	 đích	 và	 điều	 khoản	 của	
chương	này,	 và	điều	 chỉnh	 thủ	 tục	 của	 ICOC.	Ngoại	
trừ	được	quy	định	trong	tiểu	phân	đoạn	(k) (m),	các	
quy	tắc	và	quy	chế	này	sẽ	được	thông	qua	theo	Đạo	
Luật	Thủ	Tục	Hành	Chính	(Bộ	Luật	Chính	Quyền,	Tiêu	
Đề	2,	Phân	Mục	3,	Phần	1,	Chương	4.5 3.5,	Mục	11371 
11340	và	các	mục	tiếp	theo.).
(k) (m)	 Bất	kể	Đạo	Luật	Thủ	Tục	Hành	Chính	(APA),	và	
để	giúp	bắt	đầu	ngay	nghiên	cứu	được	bao	hàm	trong	
chương	này,	ICOC	có	thể	thông	qua	quy	chế	tạm	thời	
mà	không	tuân	theo	thủ	tục	nêu	trong	APA.	Quy	chế	
tạm	 thời	 sẽ	 vẫn	 có	 hiệu	 lực	 trong	 270	 ngày	 trừ	 khi	
được	 thay	 thế	 trước	đó	bởi	 các	quy	 chế	được	 thông	
qua	theo	APA.	Đối với các mục đích của tiểu phân đoạn 
(l), các yêu cầu về đơn yêu cầu, công bố chương trình và 
thông báo tài trợ sẽ không được coi là quy chế.
(l) (n)	 Yêu	 cầu	 phát	 hành	 công	 khố	 phiếu	 từ	 Ủy	 Ban	 Tài	
Chính	Nghiên	Cứu	và	Chữa	Bệnh	Bằng	Tế	Bào	Gốc	California	
và	khoản	vay	từ	Hội	Đồng	Đầu	Tư	Tiền	Góp	Chung.
(m) (o)	 Hàng	 năm	 có	 thể	 sửa	 đổi	 các	 chương	 trình	
tài	 trợ	và	tài	chính	để	tối	ưu	hóa	khả	năng	của	viện	
trong	việc	đạt	được	mục	tiêu	rằng	các	hoạt	động	của	
viện	 tạo	doanh	 thu	dương	cho	Tiểu	Bang	California	
trong	5	năm	hoạt	động	đầu	tiên	mà	không	phương	
hại	đến	tiến	độ	của	chương	trình	nghiên	cứu	y	tế	và	
khoa	học	cốt	lõi	của	viện.
(n) (p)	 Bất	 kể	Mục	 11005	 của	 Bộ	 Luật	 Chính	Quyền,	
chấp	nhận	thu	nhập	bổ	sung,	bất	động	sản	và	tài	sản	
cá	nhân,	bao	gồm	nhưng	không	giới	hạn	ở	quà	tặng,	
tiền	bản	quyền,	lãi	suất	và	các	khoản	phân	bổ	có	thể	
được	sử	dụng	để	bổ	sung	ngân	quỹ	tài	trợ	nghiên	cứu	
hàng	năm	và	hoạt	động	của	viện.
(o)	 Theo	hướng	dẫn	của	ICOC,	viện	sẽ	tạo	ra	một	kế	
hoạch	kế	nhiệm	giải	quyết	những	thay	đổi	về	ban	lãnh	
đạo	 của	 cả	 viện	 và	 ICOC	 nhằm	 giảm	 thiểu	 sự	 gián	
đoạn	 và	 tác	 động	 bất	 lợi	 đối	 với	 các	 hoạt	 động	 của	
viện.	Một	bản	sao	kế	hoạch	kế	nhiệm	sẽ	được	chuyển	
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(3)	 ICOC	 sẽ	 thiết	 lập	 tiêu	 chuẩn	 bồi	 hoàn	 chi	 phí	 và	
mức	phí	cố	vấn	hàng	ngày	cho	các	thành	viên	của	tất	
cả	 các	nhóm	công	 tác, bao gồm thành viên của ICOC 
được bổ nhiệm theo các đoạn (3), (4), (5), và (6) của tiểu 
phân đoạn (a) thuộc Mục 125290.20. Mức phí cố vấn 
hàng ngày sẽ bao gồm thời gian dành ra để chuẩn bị cho 
và tham gia vào các cuộc họp của viện, nhóm công tác và 
ICOC và sẽ bao gồm thù lao và bồi hoàn chi phí cho 
người chăm sóc khi cần thiết để hỗ trợ thành viên tham 
gia vào cuộc họp do tình trạng sức khỏe của thành viên.
(4)	 Bất	kể	Mục	19825	của	Bộ	Luật	Chính	Quyền,	ICOC	
sẽ	thiết	lập	mức	thù	lao	cho	chủ	tịch	hội	đồng,	phó	chủ	
tịch	hội	đồng	và	chủ	tịch	điều	hành	cũng	như	các	viên	
chức	khác,	và	cho	nhân	viên	khoa	học,	y	tế,	kỹ	thuật	và	
hành	 chính	 của	 viện	 trong	phạm	vi	mức	 thù	 lao	 cho	
viên	 chức	điều	hành	 và	nhân	 viên	 khoa	học,	 y	 tế,	 kỹ	
thuật	và	hành	chính	của	trường	y	thuộc	hệ	thống	Đại	
Học	California	và	cơ	sở	học	thuật	và	nghiên	cứu	phi	lợi	
nhuận	như	 trình	bày	 tại	 đoạn	 (2)	 của	 tiểu	phân	mục	 
(a)	thuộc	Mục	125290.20 cũng như các mức bồi hoàn chi 
phí đi lại và giới hạn chi phí di chuyển và chuyển vị trí.
MỤC	 14.	 Mục	125290.50	 của	Bộ	Luật	Sức	Khỏe	và	
An	Toàn	được	tu	chính	như	sau:
125290.50.	 Nhóm	Công	Tác	Khoa	Học	và	Y	Tế—Tổng	
Quan
(a)	 Viện	 sẽ	 có,	 và	 theo	 đó	 thành	 lập	 ba bốn	 nhóm	
công	tác	khoa	học	và	y	tế	riêng	biệt	như	sau:
(1)	 Nhóm	Công	Tác	về	Hoạt	Động	Tài	Trợ	Nghiên	Cứu	
Khoa	Học	và	Y	Tế.
(2)	 Nhóm	Công	Tác	về	Tiêu	Chuẩn	Trách	Nhiệm	Giải	
Trình	Khoa	Học	và	Y	Tế.
(3)	 Nhóm	 Công	 Tác	 Phụ	 Trách	 Cơ	 Sở	 Nghiên	 Cứu	
Khoa	Học	và	Y	Tế.
(4)	 Nhóm Công Tác về Khả Năng Tiếp Cận và Khả Năng 
Chi Trả cho Phương Pháp Điều Trị và Chữa Bệnh.
(b)	 Thành	Viên	Nhóm	Công	Tác
(1)	 Việc	bổ	nhiệm	các	thành	viên	nhóm	công	tác	khoa	
học	và	y	tế	sẽ	được	thực	hiện	qua	đa	số	phiếu	bầu	của	
số	đại	biểu	quy	định	của	ICOC,	trong	vòng	30	ngày	kể	
từ	ngày	bầu	chọn	và	bổ	nhiệm	các	thành	viên	ban	đầu	
của	ICOC.	Nhiệm	kỳ	của	các	thành	viên	nhóm	công	tác	
sẽ	là	sáu	năm,	ngoại	trừ	trường	hợp	sau	nhiệm	kỳ	sáu	
năm	đầu	tiên,	nhiệm	kỳ	của	các	thành	viên	sẽ	được	bố	
trí	xen	kẽ	sao	cho	một	phần	ba	số	thành	viên	sẽ	được	
bầu	chọn	cho	nhiệm	kỳ	kết	thúc	vào	hai	năm	sau	đó,	
một	 phần	 ba	 số	 thành	 viên	 sẽ	 được	 bầu	 chọn	 cho	
nhiệm	kỳ	kết	thúc	vào	bốn	năm	sau	đó	và	một	phần	
ba	số	thành	viên	sẽ	được	bầu	chọn	cho	nhiệm	kỳ	kết	
thúc	vào	sáu	năm	sau	đó.	Các	nhiệm	kỳ	 tiếp	 theo	 là	
sáu	năm.	Các	thành	viên	nhóm	công	tác	có	thể	phục	
vụ	tối	đa	hai	nhiệm	kỳ	liên	tiếp, miễn là ICOC có thể bổ 
nhiệm lại các thành viên nhóm công tác không thuộc 
ICOC với hai phần ba phiếu bầu của số đại biểu quy định.
(2) Việc bổ nhiệm thành viên của Nhóm Công Tác về Khả 
Năng Tiếp Cận và Khả Năng Chi Trả cho Phương Pháp Điều 
Trị và Chữa Bệnh sẽ được thực hiện với đa số phiếu bầu của 

quyền.	Các	chức	năng	sau	đây	áp	dụng	với	chủ	tịch	hội	
đồng,	phó	chủ	tịch	hội	đồng	và	chủ	tịch	điều	hành:
(A)	 Các	 trách	 nhiệm	 chính	 của	 chủ	 tịch	 hội	 đồng	 là	
quản	 lý	 quy	 trình	 công	 việc	 và	 chương	 trình	nghị	 sự	
của	 ICOC,	 bao	gồm	mọi	 đánh	giá	 và	 phê	 chuẩn	bản	
đánh	giá	tiêu	chuẩn,	cơ	sở,	khoản	vay	và	khoản	tài	trợ	
của	nhóm	công	tác	khoa	học	và	y	tế,	và	giám	sát	tất	cả	
yêu	cầu	về	trách	nhiệm	giải	trình	trước	công	chúng	và	
các	báo	cáo	hàng	năm;	quản	lý	và	tối	ưu	hóa	kế	hoạch	
về	dòng	tiền	tài	trợ	và	các	kế	hoạch	tài	trợ	bằng	công	
khố	 phiếu	 của	 viện,	 làm	 việc	 với	 Cơ	 Quan	 Lập	 Pháp	
California,	Quốc	Hội	Hoa	Kỳ,	 hệ	 thống	 chăm	 sóc	 sức	
khỏe	California	và	người	dân	California;	tối	ưu	hóa	tất	
cả	 các	 cơ	 hội	 đòn	 bẩy	 tài	 chính	 cho	 viện, bao gồm 
nhưng không giới hạn đối với việc tạo ra ngân quỹ đối 
ứng hay bổ sung thông qua sự hợp tác với các cơ sở, lãnh 
thổ, quốc gia hay tiểu bang khác;	 và	 chủ	 trì	 các	 cuộc	
đàm	phán	về	thỏa	thuận	sở	hữu	trí	tuệ,	chính	sách	và	
điều	khoản	hợp	đồng.	Chủ	tịch	hội	đồng	cũng	đóng	vai	
trò	là	thành	viên	Nhóm Công Tác về Khả Năng Tiếp Cận 
và Khả Năng Chi Trả cho Phương Pháp Điều Trị và Chữa 
Bệnh,	Nhóm	Công	Tác	về	Tiêu	Chuẩn	Trách	Nhiệm	Giải	
Trình	Về	Mặt	Y	Tế	và	Khoa	Học,	và	Nhóm	Công	Tác	Phụ	
Trách	Cơ	Sở	Nghiên	Cứu	Khoa	Học	và	Y	Tế	và	là	thành	
viên	mặc	nhiên	của	Nhóm	Công	Tác	về	Hoạt	Động	Tài	
Trợ	Nghiên	Cứu	Khoa	Học	và	Y	Tế.	Trách	nhiệm	chính	
của	phó	chủ	tịch	hội	đồng	là	hỗ	trợ	chủ	tịch	hội	đồng	
trong	tất	cả	các	nhiệm	vụ	và	thực	hiện	các	nhiệm	vụ	đó	
khi	chủ	tịch	hội	đồng	vắng	mặt.
(B)	 Các	trách	nhiệm	chính	của	chủ	tịch	điều	hành	là	làm	
việc	với	tư	cách	là	giám	đốc	điều	hành	viện;	tuyển	dụng	
nhân	tài	khoa	học	và	y	tế	giỏi	nhất	tại	Hoa	Kỳ	để	tham	
gia	nhóm	công	tác	của	viện;	chỉ	đạo	nhân	viên	ICOC	và	
tham	gia	 vào	 quy	 trình	 hỗ	 trợ	 tất	 cả	 các	 yêu	 cầu	 của	
nhóm	công	tác	để	lập	ra	các	khuyến	nghị	về	khoản	tài	
trợ,	khoản	vay,	cơ	sở	và	tiêu	chuẩn	cũng	như	chỉ	đạo	và	
hỗ	 trợ	 quy	 trình	 của	 ICOC	 về	 đánh	 giá	 và	 hành	 động	
theo	các	khuyến	nghị	đó,	thực	hiện	tất	cả	các	quyết	định	
về	các	vấn	đề	này	và	các	vấn	đề	chung	của	ICOC;	tuyển	
dụng,	chỉ	đạo	và	quản	lý	nhân	viên	của	viện;	phát	triển	
chương	trình	kiểm	soát	chi	phí	và	ngân	sách	của	viện;	
quản	lý	việc	tuân	thủ	tất	cả	các	quy	tắc	và	quy	chế	của	
ICOC,	 bao	 gồm	 việc	 thực	 hiện	 của	 tất	 cả	 những	 bên	
nhận	tài	trợ;	và	quản	lý	và	thực	thi	tất	cả	các	thỏa	thuận	
sở	hữu	trí	tuệ	cũng	như	mọi	hợp	đồng	khác	có	liên	quan	
đến	viện	hay	nghiên	cứu	mà	viện	tài	trợ.
(2)	 Ngoại	trừ	chủ	tịch	hội	đồng,	phó	chủ	tịch	hội	đồng	
và	chủ	tịch	điều	hành các thành viên được bổ nhiệm theo 
các đoạn (3), (4), (5) và (6) của tiểu phân mục (a) thuộc Mục 
125290.20, mỗi thành viên của ICOC sẽ được trả thù lao 
theo đoạn (3),	 sẽ	 nhận	 được	 phụ	 cấp	 công	 tác	 hàng	
ngày	một	 trăm	mỹ	kim	 ($100)	 (được	điều	 chỉnh	hàng	
năm	theo	chi	phí	 sinh	hoạt)	 cho	mỗi	ngày	 thực	 tế	đã	
dành	 ra	 khi	 thực	 hiện	 các	 nhiệm	 vụ	 của	 thành	 viên,	
cùng	với	các	chi	phí	đi	lại	hợp	lý	và	cần	thiết	cũng	như	
các	chi	phí	khác	phát	sinh	khi	thực	hiện	các	nhiệm	vụ	
của	thành	viên.
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tuân	 thủ	 các	 điều	 khoản	 thuộc	 Điều	 9	 (bắt	 đầu	 tại	
Mục	11120)	của	Chương	1,	Phần	1,	Phân	Mục	3,	Tiêu	
Đề	2	của	Bộ	Luật	Chính	Quyền,	hay	Điều	1	(bắt	đầu	
tại	Mục	6250)	của	Chương	3.5,	Phân	Mục	7,	Tiêu	Đề	1	
của	Bộ	Luật	Chính	Quyền.
MỤC	15.	 Mục	 125290.55	 của	Bộ	 Luật	 Sức	Khỏe	 và	
An	Toàn	được	tu	chính	như	sau:
125290.55.	 Nhóm	 Công	 Tác	 về	 Tiêu	 Chuẩn	 Trách	
Nhiệm	Giải	Trình	Về	Mặt	Khoa	Học	và	Y	Tế
(a)	 Tư	Cách	Thành	Viên
Nhóm	Công	Tác	về	Tiêu	Chuẩn	Trách	Nhiệm	Giải	Trình	
Về	Mặt	Khoa	Học	và	Y	Tế	sẽ	có	19	thành	viên	như	sau:
(1)	 Năm	thành	viên	ICOC	từ	10	nhóm	tập	trung	vào	
các	lĩnh	vực	bệnh	lý	cụ	thể	tại	các	đoạn	(3),	(4)	và	(5),	
tiểu	 phân	mục	 (a)	 thuộc	Mục	 125290.20	 hay từ các 
thành viên được bổ nhiệm theo đoạn (6), tiểu phân mục 
(a) thuộc Mục 125290.20.
(2)	 Chín	nhà	khoa	học	và	bác	sĩ	lâm	sàng	được	công	
nhận	cấp	quốc	gia	trong	lĩnh	vực	nghiên	cứu	tế	bào	
toàn	năng	và	tế	bào	nguyên	bản.
(3)	 Bốn	viên	chức	phụ	trách	y	đức.
(4)	 Chủ	Tịch	Hội	Đồng	của	ICOC.
(b)	 Chức	Năng
Nhóm	Công	Tác	về	Tiêu	Chuẩn	Trách	Nhiệm	Giải	Trình	về	
Mặt	Khoa	Học	và	Y	Tế	sẽ	có	các	chức	năng	sau:
(1)	 Khuyến	nghị	các	tiêu	chuẩn	khoa	học,	y	tế	và	đạo	
đức	lên	ICOC.
(2)	 Khuyến	nghị	lên	ICOC	các	tiêu	chuẩn	cho	tất	cả	các	
khía	cạnh	y	tế,	kinh	tế	xã	hội	và	tài	chính	của	các	thử	
nghiệm	lâm	sàng	và	hoạt	động	cung	cấp	trị	 liệu	cho	
bệnh	nhân,	cùng	với	các	tiêu	chuẩn	khác,	bao	gồm	các	
tiêu	chuẩn	về	 thủ	 tục	an	 toàn	và	đạo	đức	để	 lấy	vật	
liệu	và	tế	bào	cho	các	nỗ	lực	lâm	sàng	và	nghiên	cứu	
để	 điều	 trị	 thích	 hợp	 cho	đối	 tượng	người	 tham	gia	
nghiên	cứu	y	tế	theo	đoạn	(2),	tiểu	phân	mục	(b)	thuộc	
Mục	125290.35	và	để	đảm	bảo	việc	 tuân	 thủ	 luật	 về	
quyền	riêng	tư	của	bệnh	nhân.
(3)	 Khuyến	nghị	các	sửa	đổi	tiêu	chuẩn	lên	ICOC	như	
trình	bày	tại	các	đoạn	(1)	và	(2)	khi	cần.
(4)	 Đưa	 ra	 khuyến	 nghị	 lên	 ICOC	 về	 việc	 giám	 sát	
nghiên	cứu	được	tài	trợ	để	đảm	bảo	việc	tuân	thủ	các	
tiêu	chuẩn	như	trình	bày	tại	các	đoạn	(1)	và	(2).
(5)	 Thường	xuyên	 tư	vấn	 cho	 ICOC,	Nhóm	Công	Tác	
về	 Tài	 Trợ	 Nghiên	 Cứu	 Khoa	 Học	 và	 Y	 Tế	 và	 Nhóm	
Công	Tác	về	Cơ	Sở	Nghiên	Cứu	Khoa	Học	và	Y	Tế	về	
các	vấn	đề	đạo	đức	và	quy	định	có	liên	quan.
MỤC	 16.	 Mục	125290.60	 của	Bộ	Luật	Sức	Khỏe	và	
An	Toàn	được	tu	chính	như	sau:
125290.60.	 Nhóm	Công	Tác	về	Tài	Trợ	Nghiên	Cứu	
Khoa	Học	và	Y	Tế
(a)	 Tư	Cách	Thành	Viên
Nhóm	Công	Tác	về	Tài	Trợ	Nghiên	Cứu	Khoa	Học	và	Y	
Tế	có	ít	nhất	23	thành	viên	như	sau:

số đại biểu quy định của ICOC, trong vòng 90 ngày kể từ 
ngày dự luật tiên khởi bổ sung đoạn này có hiệu lực. 
Nhiệm kỳ của các thành viên nhóm công tác sẽ là sáu 
năm, và các thành viên nhóm công tác có thể phục vụ tối 
đa hai nhiệm kỳ liên tiếp, miễn là ICOC có thể bổ nhiệm 
lại các thành viên nhóm công tác không thuộc ICOC, với 
hai phần ba phiếu bầu của số đại biểu quy định, để phục 
vụ hơn hai nhiệm kỳ liên tiếp.
(3) ICOC có thể bổ nhiệm các thành viên bầu chọn đặc 
biệt cho mỗi nhóm công tác khi cần thiết để có được 
chuyên môn cho buổi xét duyệt cụ thể của chuyên gia, 
không vượt quá ba thành viên cho bất cứ buổi xét duyệt 
gồm một chuyên gia nào.
(c)	 Cuộc	Họp	của	Nhóm	Công	Tác
Mỗi	 nhóm	 công	 tác	 khoa	 học	 và	 y	 tế	 sẽ	 tổ	 chức	 ít	
nhất	bốn	cuộc	họp	mỗi	năm,	một	trong	số	các	cuộc	
họp	này	 sẽ	được	 chỉ	định	 làm	cuộc	họp	hàng	năm, 
ngoại trừ trường hợp được viện xác định khác.
(d)	 Khuyến	Nghị	của	Nhóm	Công	Tác	lên	ICOC
Khuyến	nghị	của	mỗi	ban cố vấn	của	nhóm	công	tác	chỉ	
có	 thể	 được	 chuyển	 đến	 ICOC	 thông	 qua	 đa	 số	 phiếu	
bầu	 của	 số	 đại	 biểu	 quy	 định	 của	mỗi	ban cố vấn cho 
nhóm	công	tác	đó.	Nếu	35	phần	trăm	số	thành	viên	của	
nhóm	công	tác	bất	kỳ	nhập	thành	nhóm	thiểu	số ban cố 
vấn cho điểm số trong phạm vi tài trợ,	một	báo	cáo	khuyến 
nghị	của	nhóm	thiểu	số, bao gồm phần tóm lược về điểm 
mạnh và điểm yếu của đơn yêu cầu và phần bác bỏ khuyến 
nghị của nhóm đa số, sẽ có	thể	được	trình	lên	ICOC.	ICOC	
sẽ	 cân	 nhắc	 các	 khuyến	 nghị	 của	 các	 nhóm	 công	 tác	
trong	việc	đưa	ra	quyết	định	về	đơn	yêu	cầu	cấp	khoản	
tài	 trợ	và	khoản	vay	cho	nghiên	cứu	và	cơ	sở	và	thông	
qua	các	tiêu	chuẩn	quy	định, chính sách và chương trình.	
Mỗi	nhóm	công	tác	sẽ	khuyến	nghị	lên	ICOC	về	các	quy	
tắc,	thủ	tục	và	cách	thực	hành	cho	nhóm	công	tác	đó.
(e)	 Xung	Đột	Lợi	Ích
(1)	 ICOC	sẽ	thông	qua	các	quy	tắc	về	xung	đột	lợi	ích,	
dựa	trên	các	tiêu	chuẩn	áp	dụng	với	các	thành	viên	
của	ủy	ban	 xét	duyệt	 khoa	học	 của	Viện	Y	 Tế	Quốc	
Gia	để	quản	lý	sự	tham	gia	của	các	thành	viên	nhóm	
công	tác	không	thuộc	lCOC.
(2)	 ICOC	sẽ	bổ	nhiệm	một	viên	chức	phụ	 trách	đạo	
đức	trong	số	nhân	viên	của	viện.
(3)	 Vì	nhóm	công	tác	chủ	yếu	làm	nhiệm	vụ	cố	vấn	và	
không	 có	 thẩm	 quyền	 ra	 quyết	 định	 cuối	 cùng,	 các	
thành	 viên	 của	 nhóm	 công	 tác	 sẽ	 không	 được	 coi	 là	
công	chức,	nhân	viên	hay	cố	vấn	theo	các	mục	đích	của	
Đạo	Luật	Cải	 Tổ	Chính	Trị	 (Tiêu	Đề	9	 (bắt	đầu	 tại	Mục	
81000)	 của	 Bộ	 Luật	 Chính	 Quyền),	 các	 Mục	 1090	 và	
19990	của	Bộ	Luật	Chính	Quyền,	và	các	Mục	10516	và	
10517	của	Bộ	Luật	Hợp	Đồng	Hành	Chính.
(f)	Hồ	Sơ	của	Nhóm	Công	Tác
Tất	 cả	 hồ	 sơ	 của	 nhóm	 công	 tác	 được	 đệ	 trình	 lên	
ICOC	 để	 được	 phê	 duyệt	 như	 một	 phần	 của	 các	
khuyến	nghị	 của	nhóm	 công	 tác,	 sẽ	 tuân	 theo	Đạo	
Luật	Hồ	Sơ	Công	Khai.	Ngoại	trừ	theo	quy	định	trong	
tiểu	 phân	 đoạn	 này,	 các	 nhóm	 công	 tác	 sẽ	 không	
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(1)	 Một	hồ	sơ	thành	tích	đã	được	chứng	minh	trong	
lĩnh	vực	y	học	và	sinh	học	tế	bào	gốc	toàn	năng	và	tế	
bào	nguyên	bản,	trừ	khi	nghiên	cứu	được	xác	định	là	
cơ	hội	nghiên	cứu	quan	trọng hoặc các cơ hội nghiên 
cứu quan trọng khác.
(2)	 Chất	 lượng	của	kiến	nghị	nghiên	cứu,	khả	năng	
có	 được	 kết	 quả	 lâm	 sàng	 hay	 nghiên	 cứu	 quan	
trọng,	lịch	trình	đạt	được	các	kết	quả	quan	trọng	đó,	
tầm	quan	 trọng	của	các	mục	 tiêu	nghiên	cứu	và	sự	
đổi	mới	của	nghiên	cứu	được	kiến	nghị.
(3)	 Để	 đảm	bảo	 khoản	 tài	 trợ	 của	 viện	 không	 trùng	
lặp	hoặc	thay	thế	khoản	tài	trợ	hiện	có,	sẽ	có	ưu	tiên	
cao	đối	với	việc	tài	trợ	cho	nghiên	cứu	tế	bào	gốc	toàn	
năng	và	tế	bào	nguyên	bản	mà	không	thể	hay	không	
có	khả	năng	nhận	được	tài	trợ	liên	bang	kịp	thời	hay	
đầy	đủ,	không	bị	 trở	ngại	bởi	những	hạn	chế	mà	sẽ	
cản	trở	nghiên	cứu.	Về	mặt	này,	các	hạng	mục	nghiên	
cứu	khác	do	Viện	Y	Tế	Quốc	Gia	tài	trợ	sẽ	không	được	
viện	tài	 trợ,	 trừ khi khoản tài trợ nghiên cứu đó không 
kịp thời hay đầy đủ.
(4)	 Bất	 kể	 đoạn	 (3),	 các	 nghiên	 cứu	 và	 công	 nghệ	
khoa	 học	 và	 y	 tế	 khác	 và/hoặc	 bất	 cứ	 kiến	 nghị	 về	
nghiên	cứu	tế	bào	gốc	nào	không	thực	sự	do	viện	tài	
trợ	theo	đoạn	(3)	có	thể	được	viện	tài	trợ	nếu	ít	nhất	
hai	phần	ba	số	đại	biểu	quy	định	của	Nhóm	Công	Tác	
về	Tài	Trợ	Nghiên	Cứu	Khoa	Học	và	Y	Tế	khuyến	nghị	
lên	 ICOC, hoặc nếu đa số đại biểu quy định của ICOC 
quyết định	 rằng	 kiến	 nghị	 nghiên	 cứu	 đó	 là	 cơ	 hội	
nghiên	cứu	quan	trọng.
MỤC	 17.	 Mục	 125290.70.5	 được	 bổ	 sung	 cho	 Bộ	
Luật	Sức	Khoẻ	và	An	Toàn,	như	sau:
125290.70.5. Điều Dụng và Phân Bổ Quỹ Tài Trợ
(a) Số tiền trong Quỹ Nghiên Cứu và Chữa Bệnh Bằng Tế 
Bào Gốc của California sẽ được phân bổ như sau:
(1) (A) Tối thiểu 95.5 phần trăm số tiền thu được từ công 
khố phiếu được ủy quyền theo Mục 125291.110, lợi nhuận 
ròng thu được từ việc bán công khố phiếu được phân bổ cho 
các mục đích như được trình bày tại các đoạn (4) và (5), tiểu 
phân mục (a) thuộc Mục 125291.100, sẽ được sử dụng cho 
các khoản tài trợ và hoạt động giám sát tài trợ như được 
quy định trong chương này.
(B) Tối thiểu 98 phần trăm số tiền thu được từ việc bán 
công khố phiếu được sử dụng cho các khoản tài trợ sẽ 
được sử dụng để nghiên cứu, phát triển trị liệu và cung 
cấp trị liệu, mà không vượt quá số tiền hạn mức sau đây, 
theo quy định dưới đây, được cam kết trong 10 năm đầu 
tiên sau ngày dự luật tiên khởi bổ sung tiểu đoạn này có 
hiệu lực, và các cam kết tài trợ mỗi năm được thực hiện 
trong thời hạn một đến bảy năm, ngoại trừ trường hợp 
bất kỳ ngân quỹ nào trong số đó không được cam kết có 
thể được kết chuyển sang một hoặc nhiều năm sau. Số 
tiền tài trợ nghiên cứu tối đa được phân bổ hàng năm 
như sau: năm 1, 11 phần trăm; năm 2, 11 phần trăm; 
năm 3 đến năm 10, 9 phần trăm; và năm 11 và mỗi năm 
sau đó, 6 phần trăm. Để hoàn thành các mục tiêu của 
Mục 125290.75, tối đa 2 phần trăm số tiền chi cho tài trợ 
có thể được sử dụng để tư vấn nghiên cứu nhằm hỗ trợ 

(1)	 Bảy	thành	viên	ICOC	từ	10 12 nhóm	hỗ	trợ	bệnh	tật	
như	được	trình	bày	tại	các	đoạn	(3),	(4)	và	(5),	tiểu	phân	
mục	(a),	Mục	125290.20	hay từ các thành viên như được 
trình bày tại đoạn (6), tiểu phân mục (a), Mục 125290.20.
(2)	 Ít	 nhất	 15	 nhà	 khoa	 học	 được	 công	 nhận	 cấp	
quốc	gia	 trong	 lĩnh	 vực	nghiên	 cứu	 tế	 bào	gốc	hay 
các cơ hội nghiên cứu quan trọng khác, 15 nhà khoa 
học trong số đó sẽ được chỉ định để tham gia vào mỗi 
ban chuyên gia xét duyệt.
(3)	 Chủ	Tịch	Hội	Đồng	của	ICOC.
(b)	 Chức	Năng
Nhóm	Công	Tác	về	Tài	Trợ	Nghiên	Cứu	Khoa	Học	và	Y	
Tế	sẽ	thực	hiện	các	chức	năng	sau	đây:
(1)	 Khuyến	nghị	lên	ICOC	các	yêu	cầu,	tiêu	chuẩn	và	tiêu	chí	
tạm	thời	và	cuối	cùng,	và	yêu	cầu	cân	nhắc	đơn	xin	tài	trợ	
và	cấp	khoản	tài	trợ	và	khoản	vay	cho	nghiên	cứu.
(2)	 Khuyến	 nghị	 lên	 ICOC	 các	 tiêu	 chuẩn	 giám	 sát	
khoản	tài	trợ	về	mặt	khoa	học	và	y	tế.
(3)	 Khuyến	nghị	 lên	 ICOC	mọi	 sửa	đổi	 tiêu	 chí,	 tiêu	
chuẩn	và	yêu	cầu	như	được	trình	bày	tại	các	đoạn	(1)	
và	(2)	trên	đây	khi	cần.
(4)	 Xét	duyệt	đơn	yêu	cầu	cấp	khoản	tài	trợ	và	khoản	
vay	dựa	trên	các	tiêu	chí,	yêu	cầu	và	tiêu	chuẩn	được	
ICOC	thông	qua	và	đưa	ra	khuyến	nghị	 lên	ICOC	để	
cấp	 các	 khoản	 tài	 trợ	 và	 khoản	 vay	 cho	 hoạt	 động	
nghiên	 cứu,	 phát	 triển	 trị	 liệu	 và	 thử	 nghiệm	 lâm	
sàng, và cung cấp trị liệu.
(5)	 Tiến	hành	xét	duyệt	giám	sát	tiến	độ	và bình duyệt 
của chuyên gia và	nhóm	đồng	đẳng để	đảm	bảo	tuân	
thủ	các	điều	khoản	 tài	 trợ	và	báo	cáo	 lên	 ICOC	mọi	
khuyến	nghị	về	hành	động	tiếp	theo.
(6)	 Khuyến	 nghị	 lên	 ICOC	 các	 tiêu	 chuẩn	 đánh	 giá	
bên	 nhận	 tài	 trợ	 để	 đảm	bảo	 họ	 tuân	 thủ	mọi	 quy	
định	hiện	hành.	Các	tiêu	chuẩn	này	sẽ	bắt	buộc	bên	
nhận	 tài	 trợ	 phải	 báo	 cáo	 định	 kỳ	 và	 sẽ	 ủy	 quyền	
Nhóm	Công	Tác	về	Tài	Trợ	Nghiên	Cứu	Khoa	Học	và	Y	
Tế	kiểm	toán	bên	nhận	tài	trợ	và	chuyển	mọi	khuyến	
nghị	hành	động	lên	ICOC.
(7)	 Khuyến	nghị	 về	 các	khoản	 tài	 trợ	đầu	 tiên	 trong	vòng	
60	ngày	kể	từ	khi	ban	hành	các	tiêu	chuẩn	tạm	thời.
(c)	 Khuyến	Nghị	Tài	Trợ
Khuyến	nghị	tài	trợ	sẽ	dựa	trên	đánh	giá	cạnh	tranh	
như	sau:
Ban	bình	duyệt Ban chuyên gia bình duyệt	sẽ	bao	gồm	cả	
nhà	khoa	học	và	người	hỗ	trợ	bệnh	nhân.	Sẽ	có	15	nhà	
khoa	học	trong	một	ban	bình	duyệt mỗi ban chuyên gia 
bình duyệt.	 Chỉ	 thành	 viên	 là	 nhà	 khoa	 học	 của	Nhóm	
Công	Tác	về	Tài	Trợ	Nghiên	Cứu	Khoa	Học	và	Y	Tế	mới	
được	quyền	chấm	điểm	cho	đơn	yêu	cầu	cấp	khoản	tài	
trợ	và	khoản	vay	để	đảm	bảo	giá	trị	khoa	học.	Điểm	số	
này	sẽ	dựa	trên	giá	trị	khoa	học	trong	ba	phân	loại	sau—
nghiên	cứu,	phát	triển	trị	liệu	và	thử	nghiệm	lâm	sàng,	
theo	các	tiêu	chí	bao	gồm:
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(b) Lịch tài trợ của viện được thiết kế nhằm tạo dòng 
thu nhập thuế dương cho Tiểu Bang California trong 5 
năm lịch đầu tiên sau khi cử tri phê chuẩn dự luật tiên 
khởi bổ sung mục này, mà không trích quỹ từ Ngân Quỹ 
Chung của tiểu bang để thanh toán tiền gốc và tiền lãi 
cho 5 năm lịch đầu tiên đó.
(c) Viện sẽ phân bổ ít nhất một tỷ năm trăm triệu mỹ 
kim ($1,500,000,000) số tiền thu được từ việc bán công 
khố phiếu theo Mục 125291.110 để tài trợ cho nghiên 
cứu, phát triển trị liệu và cung cấp trị liệu liên quan đến 
bệnh tật và tình trạng của não và hệ thần kinh trung 
ương, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bệnh 
Alzheimer, bệnh Parkinson, đột quỵ, sa sút trí tuệ, động 
kinh, tâm thần phân liệt, trầm cảm, chấn thương sọ 
não, ung thư não và tự kỷ, và chi phí giám sát tài trợ và 
quản trị chung liên quan đến các khoản tài trợ và khoản 
vay này, theo các giới hạn tại tiểu đoạn (C) thuộc đoạn 
(1) và tiểu đoạn (A) thuộc đoạn (2), tiểu phân mục (a).
(d) Việc phân bổ số tiền thu được từ việc bán công khố 
phiếu tuân theo Mục 125291.30 sẽ tiếp tục chịu sự chi 
phối của Mục 125290.70.
MỤC	 18.	 Mục	125291.15	 của	Bộ	Luật	Sức	Khỏe	và	
An	Toàn	được	tu	chính	như	sau:
125291.15.	 Như	được	sử	dụng	trong	điều	khoản	này,	
Đạo Luật Công Khố Phiếu Tài Trợ Phương Pháp Điều Trị và 
Chữa Bệnh Bằng Tế Bào Gốc của California năm 2004, 
(California Stem Cell Research and Cures Bond Act of 2004) 
các	điều	khoản	sau	có	ý	nghĩa	như	sau:
(a)	 “Đạo	Luật”	nghĩa	là	Đạo	Luật	Công	Khố	Phiếu	Tài	
Trợ	Phương	Pháp	Điều	Trị	và	Chữa	Bệnh	Bằng	Tế	Bào	
Gốc	của	California	cấu	thành	Chương	3	 (bắt	đầu	tại	
Mục	125290.10)	Phần	5,	Phân	Mục	106.
(b)	 “Hội	Đồng”	hay	“viện”	nghĩa	là	Viện	Y	Học	Tái	Sinh	
California	được	chỉ	định	theo	tiểu	phân	mục	(b)	thuộc	
Mục	125291.40.
(c)	 “Ủy	Ban”	nghĩa	 là	Ủy	Ban	Tài	Chính	Nghiên	Cứu	và	
Chữa	Bệnh	Bằng	Tế	Bào	Gốc	California	được	thành	lập	
theo	tiểu	phân	mục	(a)	thuộc	Mục	125291.40.
(d)	 “Quỹ”	 nghĩa	 là	 Quỹ	 Nghiên	 Cứu	 và	 Chữa	 Bệnh	
Bằng	Tế	Bào	Gốc	California	được	thành	lập	theo	Mục	
125291.25.
(e)	 “Nợ	 tạm	 thời”	 nghĩa	 là	 bất	 cứ	 khoản	 vay	 tạm	 thời	
nào	 theo	 tiểu	 phân	mục	 (b)	 thuộc	Mục	 125290.70,	 và 
các	Mục	125291.60	và	125291.65,	giấy	vay	nợ	công	khố	
phiếu	 hay	 thương	 phiếu	 được	 phát	 hành	 để	 nộp	 tiền	
vào	quỹ	và	sẽ	được	thanh	toán	bằng	số	tiền	thu	được	từ	
việc	bán	công	khố	phiếu	được	phát	hành	theo	điều	này.
MỤC	 19.	 Mục	125291.35	 của	Bộ	Luật	Sức	Khỏe	và	
An	Toàn	được	tu	chính	như	sau:
125291.35.	 Công	 khố	 phiếu	 được	 phép	 phát	 hành	
theo	 điều	 này	 sẽ	 được	 chuẩn	 bị,	 ký	 kết,	 phát	 hành,	
bán	 và	 quy	 đổi	 theo	 quy	 định	 trong	 Luật	 Công	 Khố	
Phiếu	 Mang	 Trách	 Nhiệm	 Tổng	 Quát	 Tiêu	 Bang	
(Chương	4	(bắt	đầu	tại	Mục	16720)	Phần	3,	Phân	Mục	
4	thuộc	Tiêu	Đề	2	của	Bộ	Luật	Chính	Quyền),	và	tất	cả	
các	điều	khoản	của	luật	đó, như đôi khi được tu chính, 

khả năng tiếp cận và khả năng chi trả cho phương pháp 
điều trị và chữa bệnh có được từ nghiên cứu, phát triển 
trị liệu và cung cấp trị liệu do viện tài trợ theo quyết định 
của hội đồng quản trị viện dựa trên các khuyến nghị của 
Nhóm Công Tác về Khả Năng Tiếp Cận và Khả Năng chi 
Trả cho Phương Pháp Điều Trị và Chữa Bệnh và chủ tịch 
điều hành.
(C) Không quá 3 phần trăm số tiền thu được từ việc bán 
công khố phiếu được ủy quyền theo Mục 125291.110 có thể 
được viện sử dụng để chi trả cho chi phí nghiên cứu và chi 
phí thực hiện của các cơ sở nghiên cứu, bao gồm phát 
triển, quản trị và giám sát quy trình tài trợ.
(2) (A) Tối đa 3.5 phần trăm số tiền thu được từ việc bán 
công khố phiếu được ủy quyền theo Mục 125291.110 sẽ 
được sử dụng để chi trả chi phí quản trị chung của viện.
(B) Tối đa 1 phần trăm số tiền thu được từ việc bán công 
khố phiếu theo Mục 125291.110 có thể được viện sử 
dụng để thanh toán chi phí cho tối đa 15 nhân viên toàn 
thời gian trên 10 đến 15 năm công tác trở lên, bao gồm 
nhưng không giới hạn đối với chi phí hỗ trợ hành chính, 
chi phí cơ sở, tiền lương, quyền lợi, bồi hoàn chi phí đi 
lại và chi phí cuộc họp, để hỗ trợ công việc của viện 
nhằm phát triển các chính sách và chương trình giúp 
người dân California tiếp cận các thử nghiệm lâm sàng, 
trị liệu, điều trị giảm nhẹ và chữa bệnh có được từ 
nghiên cứu do viện tài trợ và tăng khả năng tiếp cận và 
khả năng chi trả cho các thử nghiệm lâm sàng ở người, 
phương pháp điều trị và chữa bệnh cho người dân 
California.
(3) Trong một năm bất kỳ, mọi khoản tài trợ cho nghiên 
cứu mới cho một bên nhận tài trợ bất kỳ giới hạn ở tối 
đa 1 phần trăm tổng giá trị công khố phiếu được ủy 
quyền theo Mục 125291.110. Giới hạn này sẽ được cân 
nhắc riêng cho từng kiến nghị mới mà không kết hợp 
với bất cứ phê chuẩn nào của năm trước mà có thể tài 
trợ cho các hoạt động nghiên cứu. Yêu cầu này sẽ mang 
tính quyết định, trừ khi 65 phần trăm số đại biểu quy 
định của ICOC phê chuẩn hạn mức cao hơn cho bên 
nhận tài trợ đó.
(4) Tối đa 1.5 phần trăm số tiền bán được từ công khố 
phiếu được ủy quyền theo Mục 125291.110, chi phí ròng 
được trình bày tại khoản (2), (4) và (5) tiểu phân mục  
(a) thuộc Mục 125291.100, sẽ được phân bổ cho các 
khoản tài trợ để xây dựng, trang bị hay tài trợ cho các 
hoạt động của Trung Tâm Xuất Sắc Chăm Sóc Cộng 
Đồng và tối đa 0.5 phần trăm sẽ được phân bổ để xây 
dựng hay trang bị các phòng thí nghiệm chung, dự kiến 
sẽ hoạt động sau 5 năm đầu tiên sau ngày dự luật tiên 
khởi bổ sung mục này có hiệu lực. Khoản tài trợ mà bên 
nhận tài trợ nhận được từ khoản tài trợ cho hoạt động 
xây dựng của viện sẽ tuân thủ luật tiền lương hiện hành.
(5) Viện sẽ giới hạn chi phí gián tiếp ở mức không quá 
25 phần trăm khoản tài trợ nghiên cứu, không bao gồm 
số tiền thuộc khoản tài trợ cho cơ sở, ngoại trừ trường 
hợp mức giới hạn chi phí gián tiếp đó có thể được tăng 
lên mức đó, từ đó bên nhận tài trợ cung cấp cho ngân 
quỹ đối ứng vượt quá 20 phần trăm số tiền tài trợ.
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Luật	Công	Khố	Phiếu	Mang	Trách	Nhiệm	Tổng	Quát	
của	Tiểu	Bang.	Sự	chấp	thuận	của	cử	tri	tiểu	bang	đối	
với	 việc	 phát	 hành	 công	 khố	 phiếu	 được	 trình	 bày	
trong	điều	khoản	này	bao	gồm	sự	chấp	thuận	phát	
hành	bất	cứ	công	khố	phiếu	nào	được	phát	hành	để	
tái	 tài	 trợ	 bất	 cứ	 công	 khố	 phiếu	 nào	mà	 ban	 đầu	
được	phát	hành	theo	điều	này	hay	bất	cứ	công	khố	
phiếu	tái	tài	trợ	nào	được	phát	hành	trước	đó.	Bất cứ 
công khố phiếu nào được tái tài trợ bằng số tiền thu 
được từ việc bán công khố phiếu tái tài trợ như được 
cho phép theo mục này có thể được hủy bỏ hợp pháp 
trong phạm vi được luật pháp cho phép theo cách thức 
và trong phạm vi được quy định trong nghị quyết như 
đôi khi được tu chính, cho phép công khố phiếu được tái 
tài trợ đó.
MỤC	 24.	 Điều	2.5	(bắt	đầu	tại	Mục	125291.90)	được	
bổ	sung	vào	Chương	3,	Phần	5	thuộc	Phân	Mục	106	
của	Bộ	Luật	Sức	Khỏe	và	An	Toàn	như	sau:

Điều Khoản 2.5. Đạo Luật Công Khố Phiếu Nghiên 
Cứu, Điều Trị và Chữa Bệnh Bằng Tế Bào Gốc Năm 2020 

của California
125291.90. Điều này được biết đến, và có thể được 
trích dẫn là Đạo Luật Công Khố Phiếu Nghiên Cứu, Điều 
Trị và Chữa Bệnh Bằng Tế Bào Gốc Năm 2020 của 
California.
125291.95. Như được sử dụng trong điều này, các 
thuật ngữ dưới đây có ý nghĩa như sau:
(a) “Đạo Luật” nghĩa là Đạo Luật Nghiên Cứu và Chữa 
Bệnh Bằng Tế Bào Gốc của California cấu thành chương 
này, như được tu chính bởi Dự Luật Tiên Khởi Nghiên 
Cứu, Điều Trị và Chữa Bệnh Bằng Tế Bào Gốc Năm 2020 
của California.
(b) “Hội Đồng” hay “viện” nghĩa là Viện Y Học Tái Sinh 
California được chỉ định theo tiểu phân đoạn (b) thuộc 
Mục 125291.120.
(c) “Ủy Ban” nghĩa là Ủy Ban Tài Chính Nghiên Cứu và 
Chữa Bệnh Bằng Tế Bào Gốc California được thành lập 
theo tiểu phân mục (a) thuộc Mục 125291.40 và được 
chỉ định theo tiểu phân mục (a) thuộc Mục 125291.120.
(d) “Ngân Quỹ” nghĩa là Ngân Quỹ Nghiên Cứu, Điều Trị 
và Chữa Bệnh Bằng Tế Bào Gốc Năm 2020 của California 
được thành lập theo Mục 125291.105.
(e) “Nợ tạm thời” nghĩa là bất cứ khoản vay tạm thời 
nào theo các Mục 125291.140 và 125291.145, giấy vay 
nợ công khố phiếu hay thương phiếu được phát hành 
để nộp tiền vào ngân quỹ và sẽ được thanh toán từ số 
tiền thu được từ việc bán công khố phiếu được phát 
hành theo điều này.
125291.100. (a) Bất kể Mục 13340 của Bộ Luật Chính 
Quyền hay bất cứ điều khoản nào khác của luật, tiền 
trong ngân quỹ được phân bổ cho viện mà không kể đến 
năm tài khóa cho các mục đích sau đây:
(1) Trợ cấp hoặc cho vay để tài trợ nghiên cứu và xây 
dựng các cơ sở cho nghiên cứu, tất cả được trình bày 
trong và tuân theo Mục 125290.70.5.

ngoại	trừ	tiểu phân mục (a) và (b)	thuộc	Mục	16727	của 
Bộ Luật Chính Quyền áp	dụng	với	 công	khố	phiếu	và	
với	điều	này,	và	theo	đây,	được	kết	hợp	vào	điều	này	
như	thể	được	trình	bày	đầy	đủ	trong	điều	này.
MỤC	 20.	 Mục	125291.60	 của	Bộ	Luật	Sức	Khỏe	và	
An	Toàn	được	tu	chính	như	sau:
125291.60.	 Đối với mục đích thực thi điều này,	Giám	
Đốc	 Tài	 Chính	 có	 thể	 ủy	 quyền	 trích	 từ	 Ngân	 Quỹ	
Chung	(các)	khoản	tiền	không	quá	số	tiền	công	khố	
phiếu	chưa	bán	mà	đã	được	ủy	ban	cho	phép	phát	
hành,	 để	 bán	 nhằm	 mục	 đích	 thực	 hiện	 điều	 này, 
không bao gồm bất cứ công khố phiếu tái tài trợ nào 
được phép phát hành theo Mục 125291.75, trừ đi bất cứ 
khoản vay nào theo Mục 125291.65 và chưa được hoàn 
trả, và bất cứ khoản tiền nào được rút khỏi Ngân Quỹ 
Chung theo mục này và vẫn chưa hoàn trả lại cho Ngân 
Quỹ Chung.	Bất	cứ	khoản	tiền	nào	được	rút	sẽ	được	
nộp	vào	ngân	quỹ.	Bất	cứ	khoản	tiền	nào	được	cấp	
theo	mục	này	sẽ	được	hoàn	trả	lại	Ngân	Quỹ	Chung,	
cộng	với	một	số	tiền	bằng	với	lãi	suất	mà	số	tiền	này	
sẽ	 kiếm	 được	 trong	 Tài	 Khoản	 Đầu	 Tư	 Tiền	 Góp	
Chung,	 từ	 số	 tiền	 nhận	được	 từ	 việc	 bán	 công	 khố	
phiếu	nhằm	mục	đích	thực	hiện	điều	này.
MỤC	 21.	 Mục	125291.65	 của	Bộ	Luật	Sức	Khỏe	và	
An	Toàn	được	tu	chính	như	sau:
125291.65.	 Viện	 có	 thể	 yêu	 cầu	 Hội	 Đồng	 Đầu	 Tư	
Tiền	Góp	Chung	 cho	 vay	 từ	 Tài	 Khoản	Đầu	 Tư	 Tiền	
Góp	 Chung	 theo	 Mục	 16312	 của	 Bộ	 Luật	 Chính	
Quyền	nhằm	mục	đích	thực	hiện	điều	này, không bao 
gồm bất cứ công khố phiếu tái tài trợ nào được phép 
phát hành theo Mục 125291.75, trừ đi bất cứ khoản vay 
nào theo mục này và vẫn chưa được hoàn trả, và bất cứ 
khoản tiền nào được rút từ Ngân Quỹ Chung theo Mục 
125291.60 và vẫn chưa được hoàn trả vào Ngân Quỹ 
Chung.	Số	tiền	yêu	cầu	không	được	vượt	quá	số	tiền	
công	 khố	 phiếu	 chưa	 bán	mà	 ủy	 ban	 đã	 cho	 phép	
bán	theo	nghị	quyết	để	thực	hiện	điều	này.	Viện	sẽ	ký	
kết	bất	cứ	tài	liệu	nào	mà	Hội	Đồng	Đầu	Tư	Tiền	Góp	
Chung	 yêu	 cầu	 để	 có	 được	 khoản	 vay	 và	 hoàn	 trả	
khoản	 vay.	 Bất	 cứ	 khoản	 vay	 nào	 sẽ	 được	 nộp	 vào	
ngân	quỹ	để	được	viện	phân	bổ	theo	điều	này.
MỤC	 22.	 Mục	125291.70	 của	Bộ	Luật	Sức	Khỏe	và	
An	Toàn	được	tu	chính	như	sau:
125291.70.	 Tất	cả	các	khoản	tiền	gửi	vào	ngân	quỹ	
có	 được	 từ	 tiền	 lời	 và	 tiền	 lãi	 tích	 lũy	 từ	 công	 khố	
phiếu	bán	 ra	 sẽ	được	dự	 trữ	 trong	ngân	quỹ	 và	 có	
thể	chuyển	vào	Ngân	Quỹ	Chung	để	khấu	trừ	vào	chi	
phí	tiền	lãi	công	khố	phiếu, ngoại trừ số tiền thu được 
đến từ tiền lời có thể được dự trữ và sử dụng để thanh 
toán chi phí phát hành trước khi chuyển sang Ngân Quỹ 
Chung.
MỤC.	 23.	 Mục	125291.75	của	Bộ	Luật	Sức	Khỏe	và	
An	Toàn	được	tu	chính	như	sau:
125291.75.	 Công	khố	phiếu	được phát hành và bán 
theo điều này	có	thể	được	tái	tài	trợ	theo	Điều	6	(bắt	
đầu	tại	Mục	16780),	Chương	4,	Phần	3,	Phân	Mục	4,	
Tiêu	Đề	2	của	Bộ	Luật	Chính	Quyền,	là	một	phần	của	
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đích của Mục 125291.100 và để hoàn trả cho Ngân Quỹ 
Quay Vòng Chi Phí Công Khố Phiếu Mang Trách Nhiệm 
Tổng Quát theo Mục 16724.5 của Bộ Luật Chính Quyền. 
Công khố phiếu này, khi được bán, sẽ là và sẽ cấu thành 
một trách nhiệm hợp lệ và ràng buộc của tiểu bang, và 
cam kết thanh toán đúng hạn cả tiền gốc và tiền lãi của 
công khố phiếu khi đến hạn phải trả tiền gốc và tiền lãi 
với toàn bộ niềm tin và sự tín nhiệm của tiểu bang.
125291.115. Công khố phiếu được phép phát hành 
theo điều này sẽ được chuẩn bị, ký kết, phát hành, bán 
và chuộc lại theo quy định trong Luật Công Khố Phiếu 
Mang Trách Nhiệm Tổng Quát của Tiểu Bang (Chương 4 
(bắt đầu tại Mục 16720) Phần 3, Phân Mục 4 thuộc Tiêu 
Đề 2 của Bộ Luật Chính Quyền), và tất cả các điều khoản 
của luật đó, như đôi khi được tu chính, ngoại trừ tiểu 
phân mục (a) và (b) của Mục 16727 áp dụng với công 
khố phiếu và với điều khoản này, và theo đây được kết 
hợp vào điều này như thể được trình bày đầy đủ trong 
điều này.
125291.120. (a) Chỉ nhằm mục đích cho phép phát 
hành và bán công khố phiếu và khoản nợ tạm thời được 
cho phép phát hành theo điều này, theo Luật Công Khố 
Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát của Tiểu Bang 
(Chương 4 (bắt đầu tại Mục 16720) Phần 3, Phân Mục 4, 
Tiêu Đề 2 của Bộ Luật Chính Quyền), Ủy Ban Tài Chính 
Nghiên Cứu và Chữa Bệnh Bằng Tế Bào Gốc California 
được thành lập theo Mục 125291.40, theo đây được chỉ 
định làm “ủy ban” vì thuật ngữ đó được sử dụng trong 
Luật Công Khố Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát của 
Tiểu Bang.
(b) Đối với các mục đích của Luật Công Khố Phiếu Mang 
Trách Nhiệm Tổng Quát của Tiểu Bang, Hội Đồng Quản 
Trị Viện Y Học Tái Sinh California được chỉ định làm “hội 
đồng.”
125291.125. (a) Ủy ban sẽ xác định có cần thiết hay có 
đáng mong muốn khi phát hành công khố phiếu được 
cho phép phát hành theo điều này hay không để thực 
hiện các hành động được nêu trong điều này và, nếu có, 
số lượng công khố phiếu được phát hành và bán ra. Thủ 
Quỹ sẽ có những nỗ lực hợp lý để bán công khố phiếu 
theo mệnh giá hoặc cao hơn mệnh giá và thanh toán chi 
phí phát hành từ tiền lãi nếu có thể đạt được một cách 
hợp lý và vì lợi ích tốt nhất của tiểu bang, theo quyết định 
của Thủ Quỹ. Các đợt phát hành công khố phiếu liên tục 
có thể được cấp phép và bán ra để thực hiện các hành 
động đó một cách tăng dần, và không cần thiết phải bán 
tất cả công khố phiếu được phép phát hành vào bất kỳ 
một thời điểm nào. Công khố phiếu có thể chịu lãi suất, 
được đưa vào tổng thu nhập cho các mục đích tính thuế 
thu nhập liên bang nếu ủy ban xác định rằng cách xử lý 
đó là cần thiết để cung cấp ngân quỹ cho các mục đích 
của đạo luật. Chi phí của mỗi đợt phát hành công khố 
phiếu được bán vào hoặc sau tháng thứ 61 sau khi điều 
khoản này có hiệu lực sẽ do Thủ Quỹ quyết định và có thể 
được trả dần trong hoặc lên đến 40 năm.
(b) Tổng giá trị công khố phiếu được cho phép phát 
hành theo Mục 125291.110 có thể được phát hành 
trong bất kỳ năm lịch nào, bắt đầu từ năm 2021, sẽ 

(2) Thanh toán chi phí quản lý chung cho viện (không 
vượt quá 3.5 phần trăm theo tiểu đoạn (A), đoạn (2) của 
tiểu phân mục (a) thuộc Mục 125290.70.5).
(3) Thanh toán chi phí quản lý hàng năm của bất cứ 
công khố phiếu hay khoản nợ tạm thời nào sau ngày 31 
tháng Mười Hai của trọn năm lịch thứ năm sau khi mục 
này có hiệu lực.
(4) Thanh toán chi phí cấp khoản nợ tạm thời, thanh 
toán chi phí quản lý hàng năm của khoản nợ tạm thời 
cho đến và bao gồm ngày 31 tháng Mười Hai của trọn 
năm dương lịch thứ năm sau khi mục này có hiệu lực, và 
thanh toán lãi suất cho khoản nợ tạm thời, nếu khoản nợ 
tạm thời này phát sinh hay được cấp vào hay trước ngày 
31 tháng Mười Hai của trọn năm dương lịch thứ năm sau 
khi mục này có hiệu lực.
(5) Thanh toán chi phí phát hành công khố phiếu, thanh 
toán chi phí quản lý hàng năm của công khố phiếu cho 
đến và bao gồm ngày 31 tháng Mười Hai của trọn năm 
lịch thứ năm sau khi mục này có hiệu lực, và thanh toán 
tiền lãi tích lũy của công khố phiếu vào hoặc trước ngày 
31 tháng Mười Hai của trọn năm lịch thứ năm sau khi 
mục này có hiệu lực, ngoại trừ trường hợp giới hạn này 
không áp dụng với tiền lời và tiền lãi tích lũy theo quy 
định tại Mục 125291.150.
(b) Tiền trong ngân quỹ hay số tiền khác thu được từ việc 
bán công khố phiếu được cho phép theo điều này có thể 
được sử dụng để trả tiền gốc, giá chuộc lại, bao gồm tiền 
lãi tích lũy, hay tiền lời từ khoản nợ tạm thời được cấp 
trước lần phát hành đầu tiên của công khố phiếu được 
cho phép theo điều này. Tiền được gửi vào ngân quỹ có 
được từ tiền thu được từ khoản nợ tạm thời có thể được 
dùng để thanh toán chi phí quản lý chung của viện mà 
không kể đến giới hạn 3.5 phần trăm được nêu trong 
đoạn (2) của tiểu phân đoạn (a), miễn là giới hạn 3.5 
phần trăm này được đáp ứng cho mỗi lần phát hành 
công khố phiếu.
(c) Khoản hoàn trả tiền gốc và tiền lãi cho bất cứ khoản 
vay nào do viện cấp theo điều khoản này sẽ được gửi 
vào ngân quỹ và được sử dụng cho mục đích của Mục 
125290.70.5, bao gồm chi phí quản lý của viện hoặc 
thanh toán cho chi phí quản lý hàng năm liên tục của 
công khố phiếu tồn đọng.
125291.105. Tiền thu được từ khoản nợ tạm thời và 
công khố phiếu được phát hành và được bán theo điều 
này sẽ được gửi vào Ngân Khố Tiểu Bang dành cho 
Ngân Quỹ Nghiên Cứu và Chữa Bệnh Bằng Tế Bào Gốc 
Năm 2020 của California, theo đây được tạo trong Ngân 
Khố Tiểu Bang, ngoại trừ trong phạm vi tiền thu được từ 
việc phát hành công khố phiếu được dùng trực tiếp để 
hoàn trả khoản vay tạm thời.
125291.110. Công khố phiếu có tổng giá trị là năm tỷ 
năm trăm triệu mỹ kim ($5,500,000,000), không bao gồm 
giá trị của bất cứ công khố phiếu tái tài trợ nào được 
phát hành theo Mục 125291.155, hoặc bằng giá trị đó 
nếu cần, có thể được phát hành và bán để cung cấp ngân 
quỹ được sử dụng để thực hiện các mục đích nêu trong 
điều này, để được sử dụng và bán để thực hiện các mục 
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vượt quá số tiền công khố phiếu chưa bán đã được ủy 
ban cho phép phát hành, thông qua nghị quyết, để bán 
nhằm mục đích thực hiện điều này, không bao gồm bất 
cứ công khố phiếu tái tài trợ nào được phép phát hành 
theo Mục 125291.155, trừ đi bất cứ khoản vay nào theo 
mục này và chưa được hoàn trả, và bất cứ khoản tiền 
nào được rút khỏi Ngân Quỹ Chung theo mục 
125291.140 và vẫn chưa hoàn trả lại Ngân Quỹ Chung. 
Viện sẽ ký kết bất cứ tài liệu nào mà Hội Đồng Đầu Tư 
Tiền Góp Chung yêu cầu để có được khoản vay và hoàn 
trả khoản vay. Bất cứ khoản vay nào sẽ được nộp vào 
ngân quỹ để được viện phân bổ theo điều này.
125291.150. Tất cả các khoản tiền gửi vào ngân quỹ 
đến từ tiền lời và tiền lãi tích lũy từ công khố phiếu bán ra 
sẽ được giữ trong ngân quỹ và có thể chuyển vào Ngân 
Quỹ Chung để khấu trừ vào chi phí tiền lãi công khố 
phiếu, ngoại trừ số tiền thu đến từ tiền lời có thể được 
bảo lưu và sử dụng để thanh toán chi phí phát hành 
trước khi chuyển sang Ngân Quỹ Chung.
125291.155. Công khố phiếu được phát hành và bán 
theo điều khoản này có thể được tái tài trợ theo Điều 6 
(bắt đầu tại Mục 16780), Chương 4, Phần 3, Phân Mục 4, 
Tiêu Đề 2 của Bộ Luật Chính Quyền, là một phần của 
Luật Công Khố Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát của 
Tiểu Bang. Sự chấp thuận của cử tri tiểu bang đối với 
việc phát hành công khố phiếu được trình bày trong 
điều khoản này bao gồm sự chấp thuận phát hành bất 
cứ công khố phiếu nào được phát hành để tái tài trợ bất 
cứ công khố phiếu nào mà ban đầu được phát hành 
theo điều này hay bất cứ công khố phiếu tái tài trợ nào 
được phát hành trước đó. Bất cứ công khố phiếu nào 
được tái tài trợ bằng số tiền thu được từ việc bán công 
khố phiếu tái tài trợ như được cho phép theo mục này 
có thể được hủy bỏ hợp pháp trong phạm vi được luật 
pháp cho phép theo cách thức và trong phạm vi được 
quy định trong nghị quyết như đôi khi được tu chính, 
cho phép công khố phiếu được tái tài trợ đó.
125291.160. Bất kể quy định nào khác của điều này, 
hoặc Luật Công Khố Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng 
Quát của Tiểu Bang (Chương 4 (bắt đầu từ Mục 16720) 
Phần 3, Phân Mục 4, Tiêu Đề 2 của Bộ Luật Chính 
Quyền), nếu Thủ Quỹ bán công khố phiếu theo điều này 
mà bao gồm ý kiến tư vấn công khố phiếu về việc lợi tức 
công khố phiếu bị loại trừ khỏi tổng thu nhập cho các 
mục đích thuế liên bang, theo điều kiện được chỉ định, 
Thủ Quỹ có thể duy trì các tài khoản riêng cho việc đầu 
tư tiền bán công khố phiếu và các khoản thu nhập đầu 
tư trên số tiền thu được đó. Thủ Quỹ có thể sử dụng 
hoặc chỉ đạo việc sử dụng số tiền thu được hoặc khoản 
thu nhập đó để thanh toán bất kỳ khoản tiền giảm bớt, 
tiền phạt hoặc khoản thanh toán nào khác được yêu 
cầu theo luật liên bang hoặc thực hiện bất kỳ hành 
động nào khác liên quan đến việc đầu tư và sử dụng 
tiền bán công khố phiếu cần thiết hoặc theo ý muốn 
theo luật liên bang để duy trì tình trạng miễn thuế của 
các công khố phiếu đó và để có được bất kỳ lợi thế nào 
khác theo luật liên bang thay mặt cho các ngân quỹ của 
tiểu bang này.

không vượt quá mức trung bình tích lũy là năm trăm 
bốn mươi triệu mỹ kim ($540,000,000). Nếu giá trị công 
khố phiếu được phát hành trong năm bất kỳ thấp hơn 
giá trị này, giá trị được cho phép còn lại có thể được kết 
chuyển sang một hoặc nhiều năm tiếp theo. Theo Mục 
125291.140, theo quyết định của giám đốc, Giám Đốc 
Tài Chính có thể phê chuẩn một khoản vay từ Ngân Quỹ 
Chung cho viện vào hoặc sau ngày điều này có hiệu lực.
(c) Cho đến ngày 31 tháng Mười Hai của trọn năm lịch 
thứ năm sau khi mục này có hiệu lực, tất cả tiền lãi đối 
với bất cứ khoản nợ tạm thời hoặc công khố phiếu được 
phát hành theo điều khoản này sẽ được thanh toán từ 
tiền bán công khố phiếu hoặc nợ tạm thời đó theo mục 
tiêu của đạo luật tiên khởi này là tránh cho Ngân Quỹ 
Chung phải thanh toán bất cứ khoản nợ nào, bao gồm 
cả tiền gốc và tiền lãi, trong giai đoạn đầu của nghiên 
cứu cơ bản và phát triển trị liệu sau ngày mục này có 
hiệu lực.
125291.130. Ngoài các khoản thu nhập thông thường 
của tiểu bang, tổng số tiền cần thiết để trả tiền gốc và 
tiền lãi cho công khố phiếu đến hạn hàng năm, sẽ được 
thu mỗi năm theo cùng cách thức và đồng thời với các 
khoản thu nhập khác của tiểu bang. Nghĩa vụ của tất cả 
các viên chức chịu trách nhiệm về luật pháp với bất kỳ 
nghĩa vụ nào liên quan đến việc thu các khoản phải thu 
là thực hiện và thi hành mọi hành động cần thiết để thu 
khoản tiền bổ sung đó.
125291.135. Bất kể Mục 13340 của Bộ Luật Chính 
Quyền, theo đây, để phục vụ mục đích của điều này, sẽ 
trích từ Ngân Quỹ Chung trong Ngân Khố Tiểu Bang 
một số tiền sẽ bằng tổng các khoản sau:
(a) Tổng số tiền hàng năm cần thiết để thanh toán tiền 
gốc và tiền lãi của công khố phiếu được phát hành và 
bán theo điều khoản này, khi tiền gốc và tiền lãi đến 
hạn phải trả.
(b) Tổng số tiền cần thiết để thực hiện Mục 125291.140, 
được phân bổ mà không tính đến năm tài khóa.
125291.140.  Đối với mục đích thực hiện điều này, Giám 
Đốc Tài Chính có thể cho phép trích từ Ngân Quỹ Chung 
(các) khoản tiền không quá số tiền công khố phiếu chưa 
bán mà đã được ủy ban cho phép phát hành, để bán 
nhằm mục đích thực hiện điều này, không bao gồm bất 
cứ công khố phiếu tái tài trợ nào được phép phát hành 
theo Mục 125291.155, trừ đi bất cứ khoản vay nào theo 
Mục 125291.145 và chưa được hoàn trả, và bất cứ khoản 
tiền nào được rút khỏi Ngân Quỹ Chung theo mục này và 
vẫn chưa hoàn trả lại Ngân Quỹ Chung. Bất cứ khoản 
tiền nào được rút sẽ được nộp vào ngân quỹ. Bất cứ 
khoản tiền nào được cấp theo mục này sẽ được hoàn trả 
lại Ngân Quỹ Chung, cộng với một số tiền bằng với lãi 
suất mà số tiền này sẽ kiếm được trong Tài Khoản Đầu Tư 
Tiền Góp Chung, từ số tiền nhận được từ việc bán công 
khố phiếu nhằm mục đích thực hiện điều này.
125291.145. Viện có thể yêu cầu Hội Đồng Đầu Tư Tiền 
Góp Chung cho vay từ Tài Khoản Đầu Tư Tiền Góp 
Chung theo Mục 16312 của Bộ Luật Chính Quyền nhằm 
mục đích thực thi điều này. Số tiền cho vay không được 
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(j) (l)	 “Bên	nhận	trợ	cấp”	nghĩa	là	bên	nhận	trợ	cấp	từ	viện.	
Tất	 cả	 các	 cơ	 sở	 nhận	 trợ	 cấp	 của	 Đại	 học	 California	 sẽ	
được	coi	là	các	cơ	sở	nhận	trợ	cấp	riêng	biệt.
(k) (m)	 “Nhân	bản	vô	tính	ở	người”	là	hoạt	động	tạo	
ra	hoặc	cố	gắng	tạo	ra	con	người	bằng	cách	chuyển	
nhân	từ	tế	bào	ở	người	vào	tế	bào	trứng,	từ	đó	nhân	
đã	bị	loại	bỏ	nhằm	mục	đích	cấy	sản	phẩm	thu	được	
vào	tử	cung	để	bắt	đầu	mang	thai.
(l) (n)	 “Chi	phí	gián	tiếp”	nghĩa	là	chi	phí	của	bên	nhận	
trong	việc	quản	lý,	kế	toán,	chi	phí	điều	hành	chung	và	
chi	 phí	 hỗ	 trợ	 chung	để	 thực	hiện	một	 khoản	 trợ	 cấp	
hoặc	khoản	vay	từ	viện.	Các	định	nghĩa	của	NIH	về	chi	
phí	 gián	 tiếp	 sẽ	 được	Nhóm	Công	 Tác	 về	 Tiêu	 Chuẩn	
Nghiên	Cứu	Khoa	Học	và	Y	Tế	sử	dụng	làm	một	trong	
những	cơ	sở	để	tạo	ra	hướng	dẫn	cho	bên	nhận	về	định	
nghĩa	này,	có	sửa	đổi	để	phản	ánh	hướng	dẫn	của	ICOC	
và	đạo	luật	này.
(m) (o) “Viện”	nghĩa	là	Viện	Y	Học	Tái	Sinh	California.
(n) (p)	 “Tiêu	chuẩn	tạm	thời”	nghĩa	là	các	tiêu	chuẩn	
tạm	 thời	 có	 chức	 năng	 tương	 tự	 như	 “các	 quy	 chế	
khẩn	 cấp”	 theo	 Đạo	 Luật	 Thủ	 Tục	 Hành	 Chính	 (Bộ	
Luật	 Chính	Quyền,	 Tiêu	Đề	 2,	 Phân	Mục	 3,	 Phần	 1,	
Chương	 4.5 3.5,	 Mục	 11340	 và	 các	 mục	 tiếp	 theo)	
ngoại	trừ	trường	hợp	để	mang	lại	cơ	hội	nhận	ý	kiến	
công	chúng	về	 các	quy	chế	 lâu	dài,	 vẫn	có	hiệu	 lực	
trong	270	ngày	thay	vì	180	ngày.
(o) (q)	 “Tổ	chức	thương	mại	khoa	học	sự	sống”	nghĩa	
là	 một	 công	 ty	 hoặc	 tổ	 chức,	 có	 trụ	 sở	 chính	 tại	
California,	 có	 mô	 hình	 kinh	 doanh	 bao	 gồm	 phát	
triển	và	thương	mại	hóa	sản	phẩm	y	sinh	hoặc	công	
nghệ	sinh	học.
(p) (r)	 “Viên	 chức	 phụ	 trách	 y	 đức”	 nghĩa	 là	một	 cá	
nhân	 được	 đào	 tạo	 nâng	 cao	 về	 đạo	 đức,	 có	 bằng	
tiến	sĩ,	thạc	sĩ	hoặc	đào	tạo	tương	đương	trong	khoa 
học sinh học hoặc lĩnh vực y học lâm sàng hoặc đạo đức 
lâm sàng	và	dành	hoặc	đã	dành	nhiều	thời	gian	(1)	để	
nghiên	cứu	và	viết	về	các	vấn	đề	đạo	đức	 liên	quan	
đến	y	học,	và	(2)	thực	hiện	các	biện	pháp	bảo	vệ	đạo	
đức	trong	quá	trình	thử	nghiệm	lâm	sàng,	đặc	biệt	là	
thông	qua	việc	 tham	gia	 các	hội	đồng	xét	duyệt	 cơ	
sở.
(q) (s)	 “Tế	bào	toàn	năng”	nghĩa	là	các	tế	bào	có	khả	
năng	 tự	 đổi	mới	 và	 nhiều	 khả	 năng	 biệt	 hóa	 thành	
nhiều	loại	tế	bào	trưởng	thành.	Tế	bào	gốc	tòa	năng	
có	 thể	 được	 lấy	 từ	 việc	 chuyển	 nhân	 tế	 bào	 xô-ma	
hoặc	từ	các	sản	phẩm	dư	thừa	của	phương	pháp	điều	
trị	 thụ	 tinh	 trong	 ống	 nghiệm	 khi	 các	 sản	 phẩm	đó	
được	hiến	tặng	theo	quy	trình	thỏa	thuận	có	hiểu	biết	
thích	hợp.	Nếu	không,	những	tế	bào	dư	thừa	này	từ	
phương	pháp	điều	trị	 thụ	tinh	trong	ống	nghiệm	dự	
kiến	sẽ	bị	thải	bỏ	nếu	không	được	sử	dụng	cho	nghiên	
cứu	y	học.
(r) (t)	 “Tế	bào	tiền	thân”	nghĩa	là	tế	bào	đa	năng	hoặc	
tế	bào	tiền	thân	đã	được	biệt	hóa	một	phần	nhưng	
vẫn	giữ	được	khả	năng	phân	chia	và	tạo	ra	các	tế	bào	
đã	biệt	hóa.

125291.165. Số tiền thu được từ việc bán công khố 
phiếu được phép phát hành theo điều này không phải là 
“tiền thu thuế” như thuật ngữ đó được sử dụng trong 
Điều XIII B của Hiến Pháp California, và việc giải ngân 
số tiền thu được này không phụ thuộc vào những hạn 
chế do điều đó áp đặt.
MỤC	 25.	 Mục	125292.10	 của	Bộ	Luật	Sức	Khỏe	và	
An	Toàn	được	tu	chính	như	sau:
125292.10. Định Nghĩa
Như	được	sử	dụng	trong	chương	này	và	trong	Điều	
Khoản	XXXV	của	Hiến	Pháp	California,	các	thuật	ngữ	
sau	đây	có	nghĩa	như	sau:
(a)	 “Đạo	Luật”	nghĩa	là	Đạo	Luật	Công	Khố	Phiếu	Tài	
Trợ	Phương	Pháp	Điều	Trị	và	Chữa	Bệnh	Bằng	Tế	Bào	
Gốc	của	California	 cấu	 thành	Chương	3	 (bắt	đầu	 từ	
Mục	125290.10),	Phần	5,	Phân	Mục	106	của	Bộ	Luật	
Sức	Khỏe	và	An	Toàn.
(b)	 “Tế	 bào	 gốc	 trưởng	 thành”	 nghĩa	 là	một	 tế	 bào	
chưa	biệt	hóa	được	 tìm	 thấy	 trong	một	mô	đã	biệt	
hóa	ở	một	sinh	vật	trưởng	thành	có	thể	tự	đổi	mới	và	
có	thể,	với	những	hạn	chế	nhất	định,	biệt	hóa	để	tạo	
ra	 tất	 cả	các	 loại	 tế	bào	chuyên	biệt	 của	mô	mà	nó	
bắt	 nguồn,	bao gồm một tế bào được chuyển đổi để 
tạo ra tất cả các tế bào chức năng của mô hoặc cơ quan 
nơi tế bào cư trú và tái sinh nhưng bản thân tế bào này 
chưa biệt hóa.
(c) “Nghiên cứu cơ bản” nghĩa là nghiên cứu các cơ chế 
cơ bản là cơ sở của sinh học tế bào gốc, tính mềm dẻo 
của tế bào, khả năng biệt hóa tế bào và các cơ hội 
nghiên cứu quan trọng khác.
(c) (d)	 “Lãi	suất	vốn	hóa”	nghĩa	là	lãi	suất	thu	được	từ	
tiền	bán	công	khố	phiếu.
(d) (e)	 “Ủy	ban”	nghĩa	là	Ủy	Ban	Tài	Chính	Nghiên	Cứu	và	
Chữa	Bệnh	Bằng	Tế	Bào	Gốc	California	được	 thành	 lập	
theo	tiểu	phân	mục	(a)	thuộc	Mục	125291.40.
(e) (f)	 “Viên	 chức	 được	 bổ	 nhiệm	 theo	 hiến	 pháp”	
nghĩa	 là	 Thống	 Đốc,	 Phó	 Thống	 Đốc,	 Thủ	 Quỹ	 và	
Kiểm	Soát	Viên	của	California.
(g) “Phát triển sớm” nghĩa là việc khám phá các công 
nghệ dựa trên tế bào gốc mới đầy hứa hẹn có thể được 
áp dụng để cho phép sử dụng rộng rãi và cuối cùng là 
cải thiện dịch vụ chăm sóc bệnh nhân.
(f) (h)	 “Cơ	sở	vật	 chất”	 có	nghĩa	 là	 tòa	nhà,	đất	 cho	
thuê	có	xây	dựng	hoặc	thiết	bị	cố	định.
(g) (i)	 “Công	 khố	 phiếu	 có	 lãi	 suất	 thả	 nổi”	 nghĩa	 là	
công	 khố	 phiếu	 không	 có	 lãi	 suất	 cố	 định	 cho	 đến	
ngày	đáo	hạn	cuối	cùng,	bao	gồm	cả	thương	phiếu.
(h) (j)	 “Ngân	quỹ”	nghĩa	là	Ngân	Quỹ	Nghiên	Cứu	và	
Chữa	Bệnh	Bằng	Tế	Bào	Gốc	California	được	 thành	
lập	theo	Mục	125291.25.
(i) (k)	 “Trợ	 cấp”	 nghĩa	 là	 khoản	 trợ	 cấp,	 khoản	 vay	
hay	khoản	bảo	lãnh.
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(ab) “Nghiên cứu tìm hiểu tế bào gốc” nghĩa là nghiên 
cứu cơ bản, phát triển sớm. và tìm hiểu, đánh giá hoặc 
cải tiến các công cụ và công nghệ trong lĩnh vực nghiên 
cứu tế bào gốc và di truyền cũng như các cơ hội nghiên 
cứu quan trọng khác.
(y) (ac)	 “Cơ	 hội	 nghiên	 cứu	 quan	 trọng”	 nghĩa	 là	
nghiên	cứu	và	công	nghệ	khoa	học	và	y	tế, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở di truyền, y học cá nhân hóa và 
lão hóa dưới dạng một bệnh lý,	và/hoặc	bất	kỳ	nghiên	
cứu	 tế	 bào	 gốc	 nào	 không	 do	 viện	 thực	 sự	 tài	 trợ	
theo	 tiểu	 đoạn	 (C)	 đoạn	 (1) đoạn (3) tiểu	 phân	mục	 
(c)	thuộc	Mục	125290.60	mà	cung	cấp	cơ	hội	nghiên	
cứu	vượt	trội	về	cơ	bản,	rất	quan	trọng	để	phát	triển	
khoa	học	y	tế	được	xác	định	bởi	ít	nhất	hai	phần	ba	
số	 phiếu	 bầu	 của	 số	 đại	 biểu	 quy	 định	 của	 Nhóm	
Công	Tác	về	Tài	Trợ	Nghiên	Cứu	Khoa	Học	và	Y	Tế	và	
được	nhóm	công	 tác	đó	đề	 xuất	như	 vậy	 lên	 ICOC, 
hoặc được quyết định bởi số phiếu bầu của đa số đại 
biểu quy định của ICOC.	 Nhân	 bản	 vô	 tính	 ở	 người	
không	phải	là	một	cơ	hội	nghiên	cứu	quan	trọng.
MỤC	 26.	 Tu	chính.
Các	điều	khoản	của	dự	 luật	 tiên	khởi	này,	ngoại	 trừ	
các	 điều	 khoản	 về	 công	 khố	 phiếu,	 có	 thể	 không	
được	 tu	 chính	 trước	 khi	 dự	 luật	 được	 cử	 tri	 chấp	
thuận.	Các	điều	khoản	của	dự	 luật	 tiên	khởi	này	có	
thể	được	tu	chính	sau	khi	được	cử	tri	chấp	thuận	bởi	
một	 đạo	 luật	 đã	 được	 thông	 qua	 bởi	 số	 phiếu	 bầu	
của	70	phần	trăm	số	thành	viên	của	mỗi	viện	trong	
Cơ	Quan	Lập	Pháp	và	được	Thống	Đốc	ký,	miễn	là	các	
tu	chính	đó	phải	thống	nhất	với	và	thúc	đẩy	mục	đích	
của	các	chương	 trình	 trợ	cấp	và	cho	vay	do	dự	 luật	
tiên	khởi	này	tạo	ra.
MỤC	 27.	 Tính	hiệu	lực	từng	phần.
Nếu	bất	kỳ	điều	khoản	nào	của	dự	luật	tiên	khởi	này,	
hoặc	một	phần	của	dự	 luật	 tiên	khởi	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	tiên	khởi	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	 dự	 luật	 tiên	 khởi	 này	 khiến	 dự	 luật	 tiên	 khởi	
này	vi	phạm	hiến	pháp,	thì	những	trường	hợp	ngoại	
lệ	 đó	 phải	 được	 tách	 ra	 và	 dự	 luật	 tiên	 khởi	 đó	 sẽ	
được	áp	dụng	cho	các	tổ	chức	hoặc	hoạt	động	trước	
đây	được	miễn	trừ	khỏi	dự	luật	tiên	khởi.	Việc	dự	luật	
tiên	khởi	này	sẽ	được	ban	hành	bất	kể	có	bất	cứ	điều	
khoản	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	 28.	 Các	Dự	Luật	Tiên	Khởi	Xung	Đột.

(s) (u) “Số	đại	biểu	quy	định”	nghĩa	là	ít	nhất	65%	số	
thành	viên	đủ	điều	kiện	để	bỏ	phiếu.
(t) (v)	 “Người	hiến	tặng	vật	liệu	sinh	học	cho	nghiên	
cứu”	nghĩa	 là	một	người	hiến	tặng	vật	 liệu	sinh	học	
cho	mục	đích	nghiên	cứu	sau	khi	được	tiết	lộ	đầy	đủ	
thông	tin	và	chấp	thuận.
(u) (w)	 “Tài	 trợ	 nghiên	 cứu”	 bao	 gồm	 tài	 trợ	 liên	
ngành	khoa	học	và	y	tế	cho	nghiên	cứu	cơ	bản,	tất cả 
các giai đoạn nghiên cứu, bao gồm nhưng không giới 
hạn ở nghiên cứu tìm hiểu tế bào gốc, phát triển sớm, 
nghiên cứu tịnh tiến,	 phát	 triển	 trị	 liệu	 và	phát	 triển	
dược	 lý	và	phương	pháp	điều	trị	 thông	qua	các	thử	
nghiệm	 lâm	 sàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở 
việc bồi hoàn chi phí bệnh nhân đủ điều kiện cho những 
người tham gia nghiên cứu và người chăm sóc của họ 
theo đoạn (4) tiểu phân mục (b) thuộc Mục 125290.35; 
hoạt động của các nhóm công tác, bao gồm cả chi phí 
liên quan đến việc chuyên gia xét duyệt đơn yêu cầu, chi 
phí của các nhóm cố vấn và chuyên gia cố vấn được 
thành lập hoặc thuê để đánh giá và cố vấn cho hội đồng 
quản trị, các nhóm công tác và những bên nhận trợ cấp; 
và các hội nghị nghiên cứu.	 Khi	 khoản	 tài	 trợ	 hoặc	
khoản	 vay	 của	 cơ	 sở	 đã	 không	 được	 cung	 cấp	 để	
chứa	tất	cả	các	yếu	tố	của	nghiên	cứu,	phát	triển	liệu	
pháp	 và/hoặc	 thử	 nghiệm	 lâm	 sàng,	 khoản	 tài	 trợ	
nghiên	cứu	sẽ	bao	gồm	một	khoản	trợ	cấp	bồi	hoàn	
tiền	 thuê	nhà	cho	cơ	sở	đó.	Trong	mọi	 trường	hợp,	
chi	phí	vận	hành	cơ	sở,	bao	gồm	nhưng	không	giới	
hạn	ở	các	dịch	vụ	thư	viện	và	thông	tin	liên	lạc,	tiện	
ích,	bảo	trì,	vệ	sinh	và	an	ninh,	sẽ	được	tính	vào	chi	
phí	 tài	 trợ	nghiên	cứu	 trực	 tiếp.	Chi	phí	pháp	 lý	mà	
viện	 phải	 chịu	 để	 thương	 lượng	 các	 tiêu	 chuẩn	 với	
chính	phủ	liên	bang	và	tiểu	bang	và	các	cơ	sở	nghiên	
cứu;	 để	 thực	 hiện	 các	 tiêu	 chuẩn	 hoặc	 quy	 chế;	 để	
giải	 quyết	 tranh	 chấp;	 và/hoặc	 thực	 hiện	 tất	 cả	 các	
hành	động	cần	thiết	khác	để	bảo	vệ	và/hoặc	thúc	đẩy	
sứ	mệnh	của	viện	sẽ	được	coi	là	chi	phí	tài	trợ	nghiên	
cứu	trực	tiếp.
(v) (x)	 “Người	 tham	 gia	 nghiên	 cứu”	 nghĩa	 là	 một	
người	đã	ghi	danh	sau	khi	được	tiết	lộ	đầy	đủ	thông	
tin	và	đồng	ý,	 và	 tham	gia	vào	các	 thử	nghiệm	 lâm	
sàng.
(y) “Chương trình nghiên cứu” nghĩa là các dự án nghiên 
cứu được thiết kế để thúc đẩy cùng một mục tiêu cuối 
cùng trong quá trình nghiên cứu liên tục và được tiến 
hành bởi cùng các nhà nghiên cứu hay các nhà nghiên 
cứu có một bộ phận chung.
(w) (z)	 “Thu	nhập	dương”	nghĩa	 là	 tất	 cả	 các	 khoản	
thu	 thuế	của	 tiểu	bang	do	các	nghiên	cứu	và	cơ	sở	
của	 viện	 tạo	 ra	 trực	 tiếp	hay	gián	 tiếp	đều	 lớn	hơn	
khoản	nợ	công	khố	phiếu	tiểu	bang	thực	sự	do	Ngân	
Quỹ	Chung	chi	trả	trong	cùng	năm.
(x) (aa)	 “Tế	 bào	 gốc”	 nghĩa	 là	 các	 tế	 bào	 không	
chuyên	biệt	có	khả	năng	phân	chia	trong	môi	trường	
nuôi	cấy	và	biệt	hóa	thành	các	tế	bào	trưởng	thành	
hơn	có	các	chức	năng	chuyên	biệt.
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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	dự	luật	tiên	khởi	
này,	 sau	khi	được	 cử	 tri	 chấp	 thuận,	bất	 kỳ	 cơ	quan	
chính	quyền	tiểu	bang	nào	khác	của	tiểu	bang	này	sẽ	
có	thẩm	quyền	can	thiệp	vào	bất	kỳ	vụ	kiện	tụng	nào	
chống	lại	tính	hợp	hiến	của	dự	luật	tiên	khởi	này	với	
mục	đích	bảo	vệ	tính	hợp	hiến	của	dự	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	và/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.	 30.	 Diễn	Giải	Tự	Do.
Dự	luật	tiên	khởi	này	sẽ	được	diễn	giải	một	cách	tự	
do	để	thực	hiện	các	mục	đích	của	dự	luật	này.

(a)	 Trong	trường	hợp	dự	luật	tiên	khởi	này	và	một	dự	
luật	khác	đề	cập	đến	nghiên	cứu	y	tế	hoặc	phát	triển	
trị	liệu	sẽ	xuất	hiện	trên	cùng	một	lá	phiếu	trên	toàn	
tiểu	bang,	 các	điều	khoản	của	 (các)	dự	 luật	khác	sẽ	
được	 coi	 là	 xung	đột	 với	 dự	 luật	này.	 Trong	 trường	
hợp	dự	luật	tiên	khởi	này	nhận	được	nhiều	phiếu	tán	
thành	hơn	dự	 luật	được	coi	 là	xung	đột	với	dự	 luật	
tiên	 khởi	 này,	 các	 điều	 khoản	 của	dự	 luật	 tiên	 khởi	
này	hoàn	toàn	chiếm	ưu	thế	và	(các)	dự	luật	khác	sẽ	
không	còn	hiệu	lực.
(b)	 Nếu	dự	luật	tiên	khởi	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	bằng	số	phiếu	
bầu	lớn	hơn	trong	cùng	một	cuộc	bầu	cử	và	dự	luật	
lá	phiếu	xung	đột	sau	đó	bị	cho	là	không	hợp	lệ,	dự	
luật	tiên	khởi	này	sẽ	có	giá	trị	tự	thực	thi	và	có	hiệu	
lực	đầy	đủ.
MỤC	29.	 Vị	thế	tranh	chấp.

Nội Dung Các Dự Luật
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.

Nếu	quý	vị	muốn	nhận	bản	in	của	nội	dung	Dự	Luật	15–25:

Gửi	email	cho	Tổng	Thư	Ký	Tiểu	Bang	theo	địa	chỉ	vigfeedback@sos.ca.gov

Liên	lạc	đường	dây	nóng	miễn	phí	dành	cho	Cử	Tri	của	Tổng	
Thư	Ký	Tiểu	Bang	theo	số	(800)	339-8163
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Quận Alameda
(510) 272-6933
www.acvote.org
Quận Alpine
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov
Quận Amador
(209) 223-6465
www.amadorgov.org/government/elections
Quận Butte
(530) 538-7761 hoặc (800) 894-7761  
www.buttevotes.net
Quận Calaveras
(209) 754-6376
www.calaverasgov.us
Quận Colusa
(530) 458-0500 hoặc (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections
Quận Contra Costa
(925) 335-7800
www.contracostacore.us
Quận Del Norte
(707) 464-7216
www.co.del-norte.ca.us
Quận El Dorado
(530) 621-7480 hoặc (800) 730-4322
www.edcgov.us/Elections
Quận Fresno
(559) 600-8683
www.fresnovote.com
Quận Glenn
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/dept/elections/
welcome
Quận Humboldt
(707) 445-7481
www.humboldtgov.org/890/Elections-Voter-
Registration
Quận Imperial
(442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us/regvoters
Quận Inyo
(760) 878-0224
elections.inyocounty.us
Quận Kern
(661) 868-3590
www.kernvote.com
Quận Kings
(559) 852-4401
www.countyofkings.com
Quận Lake
(707) 263-2372
www.lakecountyca.gov/Government/
Directory/ROV.htm
Quận Lassen
(530) 251-8217
http://www.lassencounty.org/dept/county-
clerk-recorder/elections
Quận Los Angeles
(800) 815-2666
www.lavote.net
Quận Madera
(559) 675-7720 hoặc (800) 435-0509
www.votemadera.com

Quận San Luis Obispo
(805) 781-5228 hoặc (805) 781-5080
www.slovote.com
Quận San Mateo
(650) 312-5222
www.smcacre.org
Quận Santa Barbara
(805) 568-2200
www.sbcvote.com
Quận Santa Clara
(408) 299-8683 hoặc (866) 430-8683
www.sccvote.org
Quận Santa Cruz
(831) 454-2060
www.votescount.com
Quận Shasta
(530) 225-5730 hoặc (888) 560-8683
www.elections.co.shasta.ca.us
Quận Sierra
(530) 289-3295
http://www.sierracounty.ca.gov/214/
Elections
Quận Siskiyou
(530) 842-8084 hoặc (888) 854-2000  
số phụ 8084
www.sisqvotes.org
Quận Solano
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections
Quận Sonoma
(707) 565-6800
vote.sonoma-county.org
Quận Stanislaus
(209) 525-5200
http://www.stanvote.com
Quận Sutter
(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections
Quận Tehama
(530) 527-8190
http://www.co.tehama.ca.us/gov-
departments/elections
Quận Trinity
(530) 623-1220
https://www.trinitycounty.org/Elections
Quận Tulare
(559) 624-7300
http://www.tularecoelections.org/elections
Quận Tuolumne
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections
Quận Ventura
(805) 654-2664
https://recorder.countyofventura.org/
elections
Quận Yolo
(530) 666-8133
yoloelections.org
Quận Yuba
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

Quận Marin
(415) 473-6456
marinvotes.org
Quận Mariposa
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org/87/Elections
Quận Mendocino
(707) 234-6819
www.mendocinocounty.org/government/
assessor-county-clerk-recorder-elections/
elections
Quận Merced
(209) 385-7541 hoặc (800) 561-0619
www.mercedelections.org
Quận Modoc
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us/departments/
elections
Quận Mono
(760) 932-5537 hoặc (760) 932-5530
monocounty.ca.gov/elections
Quận Monterey
(831) 796-1499 hoặc (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us
Quận Napa
(707) 253-4321
www.countyofnapa.org
Quận Nevada
(530) 265-1298
http://www.mynevadacounty.com/1847/
Elections-Voting
Quận Orange
(714) 567-7600
www.ocvote.com
Quận Placer
(530) 886-5650
www.placerelections.com
Quận Plumas
(530) 283-6256 hoặc (844) 676-VOTE
https://www.plumascounty.us/142/
Elections-Division-Home
Quận Riverside
(951) 486-7200
www.voteinfo.net
Quận Sacramento
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net
Quận San Benito
(831) 636-4016
sbcvote.us
Quận San Bernardino
(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com
Quận San Diego
(858) 565-5800 hoặc (800) 696-0136
www.sdvote.com
Quận San Francisco
(415) 554-4375
sfelections.org
Quận San Joaquin
(209) 468-2890 hoặc (209) 468-2885
www.sjcrov.org

http://www.co.mendocino.ca.us/acr
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Ngày 5 tháng Mười, 2020
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. 

Ngày 3 tháng Mười Một, 2020
Ngày Bầu Cử!

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    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 31

THÁNG MƯỜI MỘT

NHỮNG NGÀY CẦN NHỚ!

          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
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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

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

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

 /Vietnamese: (800) 339-8163

   

 /Korean: (866) 575-1558

모든 캘리포니아 유권자는 2020년 11월 3일 선거를 위한 
우편 투표지 받게 됩니다.  문의 사항  또는  유권자  지원을 
원하시면, 아 래  전화번호로 연락해주십시오.

 

3 2020

 /Thai: (855) 345-3933 /Hindi: (888) 345-2692
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