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TIÊU ĐỀ CHÍNH THỨC VÀ TÓM TẮT ĐƯỢC B Ộ  T R Ư Ở N G  T Ư  P H Á P  C H U Ẩ N  B Ị

THÔNG TIN CƠ SỞ
California cung cấp giáo dục công cộng cho 9.2 triệu sinh 
viên. California cung cấp giáo dục công cộng 
trải dài từ mẫu giáo đến cấp đại học. Khoảng 
hai phần ba học sinh được ghi danh ở cấp mầm 
non, tiểu học hoặc trung học. California hiện có 

khoảng 10,000 các loại trường này được điều 
hành bởi 944 học khu. (Khoảng 1,300 trong số 
các trường này là các trường bán công, thường 
được học khu gần nhất chấp thuận nhưng hoạt 
động khá độc lập.) Một phần ba sinh viên còn 
lại đang theo học tại các trường cao đẳng hoặc 
đại học công lập. Hệ thống Cao đẳng Cộng 

• Cho phép phát hành $15 tỷ đô-la công 
khố phiếu mang trách nhiệm tổng quát 
của tiểu bang cho các cơ sở giáo dục công: 
9 tỷ đô-la cho các trường mầm non và 
K-12 (bao gồm 5.2 tỷ đô-la cho hiện đại 
hóa, 2.8 tỷ đô-la cho công trình xây dựng 
mới, 500 triệu đô-la cho các trường học 
bán công và 500 triệu đô-la cho giáo dục 
kỹ thuật nghề nghiệp); 6 tỷ đô-la cho các 
trường đại học công lập và cao đẳng cộng 
đồng.  

• Các dự án sẽ cải thiện các điều kiện sức 
khỏe/an toàn của cơ sở (bao gồm an toàn 
động đất/hỏa hoạn và loại bỏ chì ra khỏi 
nước) đồng thời tăng số nhà ở giá phải 
chăng cho sinh viên.

• Giới hạn chi phí hành chánh ở mức 5%.
• Nợ công khố phiếu sẽ được trả bằng tiền 

phân bổ từ Quỹ Tổng Quát.

TÓM TẮT CỦA NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP VỀ ƯỚC TÍNH 
CỦA TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH RÒNG CỦA NHÀ NƯỚC VÀ 
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG:
• Chi phí nhà nước tăng để trả nợ trái phiếu 

ước tính khoảng 740 triệu đô-la mỗi năm 
(bao gồm cả lãi suất) trong 35 năm tới.

• Ảnh hưởng hỗn hợp đến số lượng trái 
phiếu địa phương được phát hành bởi các 
khu học chánh và trường đại học cộng 
đồng và có khả năng giảm số tiền lệ phí 
cho nhà phát triển được thu bởi một số 
học khu trong tương lai. 

PHÂN TÍCH CỦA CÁC NHÀ PHÂN TÍCH LẬP PHÁP

ĐỢT BỎ PHIẾU CUỐI CÙNG THEO PHÁP LÝ DỰA TRÊN AB 48 (ĐỀ XUẤT 13)
(CHƯƠNG 530, CÁC ĐẠO LUẬT CỦA 2019)

Thượng nghị viện: Đồng ý 35 Phản đối 4

Hội đồng: Đồng ý 78 Phản đối 1

Văn bản của biện pháp này có thể được tìm thấy ở trang 36 và trang web của Bộ trưởng Ngoại giao tại 
 https://voterguide.sos.ca.gov.

ĐỀ XUẤT CHO PHÉP PHÁT HÀNH CÔNG KHỐ PHIẾU CHO VIỆC SỬA CHỮA CƠ SỞ, XÂY 
DỰNG VÀ HIỆN ĐẠI HÓA TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP, TRƯỜNG KHỐI 
K-12, CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC. ĐẠO LUẬT LẬP PHÁP. 13

Tóm Tắt các Phí Tổn của Tiểu Bang

Khoản Vay Mới
Gốc 15 tỷ USD

Lãi 11 tỷ

Tổng Chi Phí Ước Tính 26 tỷ USD 

Thanh toán
Chi phí trung bình hàng năm 740 triệu USD
Kỳ hạn thanh toán dự kiến 35 năm
Nguồn chi trả Nguồn thu từ thuế trong Quỹ 

Tổng Quát
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đồng California (California Community College, 
CCC) bao gồm 115 cơ sở được điều hành bởi 
73 bang khu. Bang này có hai hệ thống đại học 
công lập, Đại học bang California (California 
State University, CSU) và Đại học California 
(University of California, UC). Hệ thống CSU có 
23 trường và hệ thống UC có 10 trường. 
Chính Quyền Tiểu Bang Trợ Giúp Chi Trả Chi Phí cho các Cơ 
Sở Giáo Dục Công Cộng. Theo truyền thống, chính 
quyền tiểu bang giúp trang trải chi phí để xây 
dựng hoặc cải tạo các cơ sở học viện, bao gồm 
các lớp học, phòng thí nghiệm khoa học và 
không gian giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp 
(như xưởng ô tô). Các cơ sở học thuật mới 
thường được xây dựng khi các khu vực đang 
gia tăng tuyển sinh. Các dự án cải tạo (hoặc 
hiện đại hóa) thường được thực hiện khi các bộ 
phận của tòa nhà (như hệ thống điện, hệ thống 
ống nước hoặc hệ thống sưởi và làm mát) đã 
cũ và trở nên kém chắc chắn hoặc có một vấn 
đề về an toàn tính mạng được xác định (như 
cần phải loại bỏ nấm mốc hoặc tăng cường khả 
năng của một tòa nhà để chống lại trận động 
đất). Theo truyền thống, chính quyền tiểu bang 
không tài trợ cho các cơ sở mầm non, với các 
khu học chánh có xu hướng tài trợ cho các dự 
án này bằng cách sử dụng nguồn tài trợ địa 
phương. 
Chính Quyền Tiểu Bang Xem Xét Các Yêu Cầu Về Cơ Sở. Đối 
với các dự án cơ sở trường học, các khu học 
chánh nộp đơn xin tài trợ của tiểu bang cho 
Văn phòng Xây dựng Trường Công Cộng. Văn 
phòng xem xét các mẫu đơn và sau đó mang 
các mẫu đơn đủ điều kiện đến Ủy Ban Phân Bổ 
của Tiểu Bang để phê duyệt trên cơ sở ai đến 
trước được phục vụ trước. Đối với các trường 
cao đẳng và đại học cộng đồng, các cơ sở gửi 
đề xuất đến văn phòng hệ thống của họ. (Hệ 
thống CCC được giám sát bởi Hội Đồng Thống 
Đốc, hệ thống CSU bởi Hội đồng Quản trị và 
hệ thống UC bởi Hội đồng Nhiếp chính.) Sau 
đó, mỗi ban quản trị của hệ thống sẽ biên soạn 
các yêu cầu trong khuôn viên trường này và đệ 

trình các dự án được lựa chọn lên Cơ quan lập 
pháp và Thống đốc để xem xét và phê duyệt. 

Chính Quyền Tiểu Bang Có Các Quy Tắc Để Chia Sẻ Chi Phí Dự 
Án Với Các Trường Học. Đối với các khu học chánh, 
theo truyền thống, tiểu bang sẽ chi trả một 
phần tiêu chuẩn cho mỗi dự án cơ sở được phê 
duyệt. Cụ thể, chính quyền tiểu bang chi trả 50 
phần trăm chi phí cho hầu hết các dự án xây 
dựng mới và 60 phần trăm chi phí cho hầu hết 
các dự án cải tạo. Các khu học chánh dự kiến sẽ 
trang trải các chi phí dự án còn lại bằng cách sử 
dụng các quỹ địa phương, mặc dù các khu học 
chánh gặp khó khăn với các quỹ địa phương 
có thể đủ điều kiện nhận thêm tài trợ của tiểu 
bang. Đối với các học khu cao đẳng cộng đồng 
và các trường đại học, tiểu bang cũng thường 
chia sẻ chi phí dự án, mặc dù luật pháp tiểu 
bang không có các yêu cầu chia sẻ chi phí tiêu 
chuẩn cho tiểu bang. 

Trong Lịch Sử, Chính Quyền Tiểu Bang Đã Từng Sử Dụng Trái 
Phiếu Để Tài Trợ Cho Các Cơ Sở Giáo Dục. Chính quyền 
tiểu bang thường sử dụng trái phiếu nghĩa vụ 
chung (một hình thức vay) để trả cho phần chi 
phí dự án của mình. Đa số cử tri trên toàn tiểu 
bang phải phê duyệt các trái phiếu này. Cử tri 
cho phép chính quyền tiểu bang bán trái phiếu 
cho các nhà đầu tư. Trái phiếu cung cấp kinh 
phí mà chính quyền tiểu bang sử dụng cho các 
dự án. Chính quyền tiểu bang sau đó hoàn trả 
các nhà đầu tư, với lãi suất, từ Quỹ Tổng Quát. 
(Quỹ tổng quát là tài khoản điều hành chính 
của tiểu bang, có nguồn thu chủ yếu từ thuế 
thu nhập cá nhân, thuế bán và sử dụng của 
chính quyền tiểu bang và thuế doanh nghiệp.) 
Chính quyền tiểu bang thường hoàn trả cho 
các nhà đầu tư bằng các khoản thanh toán 
hàng năm trong một vài thập kỷ. Hoàn trả trái 
phiếu được đảm bảo bởi quyền đánh thuế 
chung của tiểu bang. (Để biết thêm thông tin 
về việc sử dụng trái phiếu của tiểu bang, hãy 
xem “Tổng Quan về Nợ Công Khố Phiếu của 
Tiểu Bang” trong hướng dẫn này.) 

CHO PHÉP PHÁT HÀNH CÔNG KHỐ PHIẾU CHO VIỆC SỬA CHỮA CƠ SỞ, XÂY 
DỰNG VÀ HIỆN ĐẠI HÓA TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP, TRƯỜNG KHỐI 

K-12, CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC. ĐẠO LUẬT LẬP PHÁP. 
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Chính Quyền Tiểu Bang Còn Giữ Một số Thẩm quyền với 
Trái phiếu Nhưng Phần Lớn Đã Được Cam kết. Hình 1 
cho thấy, từ năm 2002 đến 2016, các cử tri đã 
phê chuẩn bốn dự luật về trái phiếu cơ sở vật 
chất giáo dục, mang đến tổng cộng 45 tỷ USD 
dưới dạng tài trợ bằng trái phiếu tiểu bang. Ba 
trên bốn dự luật về trái phiếu đó đã cung cấp 
nguồn tài trợ cho các học khu và học khu cao 
đẳng cộng đồng cũng như các trường đại học, 
còn một dự luật (Đề Xuất 51 vào năm 2016) chỉ 
tài trợ cho các học khu và học khu cao đẳng 
cộng đồng. Trong tổng cộng 45 tỷ USD tài trợ 
bằng trái phiếu được phê chuẩn, tiểu bang đã 
bán được số trái phiếu có tổng giá trị là 37.2 tỷ 
USD, còn 7.8 tỷ USD chưa được bán cho nhà 
đầu tư. Hầu như toàn bộ số trái phiếu chưa 
được bán này xuất phát từ ngân quỹ còn lại của 
Đề Xuất 51. Tuy nhiên, tiểu bang đã nhận được 
số hồ sơ đăng ký gần vượt quá thẩm quyền trái 
phiếu còn lại theo Đề Xuất 51 cho các dự án 
trường học. (Tiểu bang hiện đang xử lý các hồ 
sơ đăng ký này.) Tiểu bang cũng đã cam kết tài 
trợ khoảng hai phần ba giá trị trái phiếu theo 
Đề Xuất 51 cho các dự án cao đẳng cộng đồng. 
(Thông thường sẽ có một khoảng thời gian 
trễ tính từ thời điểm tiểu bang cam kết tài trợ 
bằng trái phiếu cho dự án đến thời điểm bán 
trái phiếu liên kết.) Giá trị thanh toán hàng năm 
hiện tại của tiểu bang cho trái phiếu cơ sở vật 
chất giáo dục đã bán trước đây là 2.9 tỷ USD.

Hiện Tại, Tiểu Bang đang Dựa vào Trái 
Phiếu Trường Đại Học để Tài Trợ cho các 
Dự Án CSU và UC. Năm 2013, tiểu 
bang đã xây dựng một phương 
thức tài trợ mới cho các dự án 
cơ sở vật chất trường đại học. 
Theo phương thức mới này, 
không phải tiểu bang mà chính 
các trường đại học tự phát 
hành trái phiếu. Không như 
các trái phiếu nghĩa vụ chung 
(general obligation bonds), cử 
tri không được phê chuẩn trái 

phiếu trường đại học. Các trường đại học tự 
trả nợ trên các trái phiếu bằng cách sử dụng 
tiền tài trợ họ nhận được từ tiểu bang. Thay 
đổi này có mục đích trao cho CSU và UC quyền 
kiểm soát lớn hơn đối với cơ sở vật chất của họ 
và khuyến khích các khu trường sở giảm chi 
phí cho dự án. Kể từ khi xây dựng hệ thống tài 
trợ mới này, CSU và US, mỗi bên đã đảm trách 
khoảng 2 tỷ USD trong các dự án cơ sở vật chất 
trường đại học tài trợ bằng trái phiếu. Hiện tại, 
các trường đại học thanh toán hàng năm tổng 
cộng khoảng 140 triệu USD cho các dự án này.

Học Khu thường Tăng Phần Chia Sẻ Chi Phí của Địa Phương 
bằng cách Phát Hành Trái Phiếu Địa Phương. Các học 
khu và học khu cao đẳng cộng đồng có xu 
hướng trang trải phần chi phí của địa phương 
cho dự án bằng trái phiếu nghĩa vụ chung của 
địa phương. Học khu phải đạt tối thiểu 55 phần 
trăm số cử tri phê chuẩn việc bán trái phiếu 
nghĩa vụ chung của địa phương. Kể từ năm 
2002, cử tri đã phê chuẩn 154 tỷ USD trái phiếu 
nghĩa vụ chung của địa phương cho các dự án 
cơ sở vật chất trường học và cao đẳng cộng 
đồng. 

Luật Pháp Tiểu Bang Quy Định Hạn Mức Vay Địa Phương. 
Luật pháp tiểu bang giới hạn tổng giá trị trái 
phiếu địa phương mà các học khu và học khu 
cao đẳng cộng đồng được phát hành. Hạn mức 
căn cứ theo giá trị tài sản ước định trong bang 
khu. Các học khu tiểu học và trung học phổ 

Hình 1

Trái Phiếu Nghĩa Vụ Chung Gần Đây của Tiểu Bang dành cho Giáo Dục
(Đơn vị: Tỷ)

Năm Đề xuất

Giá Trị Phê Chuẩn

Trường
Cao Đẳng 

Cộng Đồng

Đại học 
bang 

California
Đại học 

California Tổng

2002 47 $11.4 $0.7 $0.5 $0.4 $13.1
2004 55 10.0 0.9 0.7 0.7 12.3
2006 1D 7.3 1.5 0.9 0.7 10.4
2016 51 7.0 2.0 — — 9.0
 Tổng $35.7 $5.2 $2.1 $1.8 $44.8
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thông có thể phát hành trái phiếu bằng 1.25 
phần trăm giá trị tài sản ước định. Với các học 
khu và học khu cao đẳng cộng đồng thống 
nhất, hạn mức này cao hơn, là 2.5 phần trăm, 
nếu học khu tuân thủ một số điều kiện vay 
nhất định khác. Các học khu không huy động 
được tối thiểu 5 triệu USD thông qua trái phiếu 
địa phương theo hạn mức này có thể nộp đơn 
đề nghị tiểu bang tài trợ thêm. Các học khu 
cũng có thể xin tiểu bang miễn trừ để vượt quá 
các giới hạn này. Từ năm 2010 đến nay có 7 
phần trăm số học khu được miễn trừ. 
Các Học Khu cũng Huy Động Vốn Địa Phương từ Phí Phát 
Triển. Không như các trường cao đẳng 
cộng đồng và đại học, học khu có 
thể huy động nguồn tài trợ cho cơ 
sở vật chất của mình bằng cách áp 
các khoản phí một lần cho công trình 
phát triển nhà ở, thương mại và công 
nghiệp. Ví dụ, học khu có thể áp một 
khoản phí cho bên phát triển của một 
cộng đồng nhà ở mới nếu học khu có 
thể cho thấy công trình phát triển mới 
đó sẽ mang lại sinh viên mới vào học 
khu. Số tiền chính xác mà học khu có 
thể thu cần căn cứ theo các quy định 
nêu trong luật tiểu bang. Các học khu 
sử dụng nguồn thu từ đây để giúp 
trang trải chi phí xây dựng trường mới 
trong khu vực đó. Từ năm 2002 đến 
nay, có khoảng 90 phần trăm số học 
khu từng huy động một phần nguồn 
thu từ phí phát triển. Trong khoảng 
thời gian này, các học khu đã huy 
động được tổng cộng khoảng 10 tỷ 
USD từ các khoản phí này. Dù nguồn 
thu từ phí phát triển chỉ mang lại một 
phần nhỏ (khoảng 5 phần trăm) trong 
tổng giá trị tài trợ cho cơ sở vật chất 
trường học, các khoản phí này có thể 
đóng góp đến một nửa chi phí xây 
dựng cho một số dự án nhất định.

ĐỀ XUẤT
Đề Xuất Tài Trợ Bằng Trái Phiếu cho Cơ Sở Vật Chất Giáo Dục 
Công Lập. Như thể hiện trên Hình 2, dự luật này 
cho phép tiểu bang bán trái phiếu nghĩa vụ 
chung với tổng giá trị là 15 tỷ USD, trong đó có 
9 tỷ USD dành cho các trường công lập và 6 tỷ 
USD dành cho cơ sở vật chất giáo dục từ cao 
đẳng trở lên. Tiền tài trợ cho các cơ sở vật chất 
trường học được chỉ định cho bốn loại hình dự 
án cụ thể: cải tạo, xây mới, trường bán công và 
cơ sở vật chất giáo dục dạy nghề. Các học khu 
có thể tìm kiếm một số nguồn tài trợ bằng trái 
phiếu cho cơ sở vật chất mầm non của họ. Tiền 

Hình 2

Mục Đích Quỹ Trái Phiếu Đề Xuất
(Đơn vị: Tỷ)

Số tiền

Cơ Sở Vật Chất Trường Công Lập

Cải Tạo $5.2a,b

Xây Mới 2.8a

Cơ Sở Vật Chất Giáo Dục Dạy Nghề 0.5
Cơ Sở Vật Chất Trường Bán Công 0.5

 Tổng $9.0

Cơ Sở Vật Chất Giáo Dục Cao Đẳng Trở Lên, Hệ Công Lập
Cơ sở vật chất cao đẳng cộng đồng $2.0
Cơ sở vật chất Trường Đại học bang California 2.0
Cơ sở vật chất Trường Đại học California 2.0c

 Tổng $6.0

Tổng cộng $15.0d

a Tối đa 10 phần trăm số tiền này sẽ được bảo lưu cho các học khu có 2,500 học sinh trở xuống.
b 150 triệu USD trong số tiền này sẽ được bảo lưu cho công tác kiểm tra và xử lý chì trong nước tại các 

trường.
c Một phần trong số tiền này có thể được dùng cho cơ sở vật chất tại trường luật Hastings, chi nhánh 

của trường Đại học California.
d Tối đa 5 phần trăm nguồn tài trợ trái phiếu có thể sẽ được sử dụng cho mục đích hành chính.
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tài trợ cho giáo dục cao đẳng trở lên được chia 
đều cho CCC, CSU và UC. Dự luật này có liên 
quan đến việc ban hành pháp luật để thực hiện 
một số thay đổi lên quy định quản lý các dự án 
cơ sở vật chất giáo dục công lập (mô tả dưới 
đây). Nếu dự luật được thông qua, các thay đổi 
này sẽ có hiệu lực.
Điều Chỉnh Quy Định về Cơ Sở Vật Chất cho Trường Học. 
Nếu dự luật được thông qua, sẽ có ba thay đổi 
đáng chú ý được áp dụng lên quy định cho cơ 
sở vật chất trường học. Đầu tiên, phần chia sẻ 
chi phí dự án hiện tại của tiểu bang (50 phần 
trăm cho công trình xây mới và 60 phần trăm 
cho công tác cải tạo) sẽ được thay thế bằng 
thang đối chiếu. Theo thang đối chiếu, các học 
khu sẽ đủ tiêu chuẩn nhận giá trị tài trợ của 
tiểu bang bằng 50 đến 55 phần trăm chi phí 
cho các dự án xây dựng mới và từ 60 phần trăm 
đến 65 phần trăm cho các dự án cải tạo. Phần 
chia sẻ chi phí của tiểu bang là cao hơn đối với 
các học khu có ít năng lực huy động vốn địa 
phương hơn và tiếp nhận phần lớn hơn các 
học sinh thu nhập thấp, thanh thiếu niên được 
nhận nuôi và học sinh học tiếng Anh. Thứ hai, 
tiểu bang sẽ không còn áp dụng phương pháp 
xét duyệt hồ sơ đăng ký trên cơ sở đến trước - 
phục vụ trước, mà sẽ áp dụng quy định mới. Bộ 
quy định mới nêu rõ một số danh mục ưu tiên 
nhất định. Trong các danh mục, những dự án 
y tế và an toàn sinh mạng sẽ được ưu tiên cao 
nhất, sau đô la các hồ sơ được nộp bởi các học 
khu gặp khó khăn trong việc huy động vốn địa 
phương cũng như các dự án kiểm tra và xử lý 
chì trong nước tại các khu vực trường học. Ở 
mỗi danh mục ưu tiên trong số này, các hồ sơ 
đăng ký sẽ được ưu tiên hơn nếu học khu đã ký 
thỏa thuận sử dụng lao động xây dựng đã có 
công đoàn. Thay đổi thứ ba chính là, điều kiện 
để nhận tài trợ bằng trái phiếu là học khu phải 
nộp kế hoạch tổng thể cho cơ sở vật chất trong 
năm năm.
Đề ra những Kỳ Vọng Mới để Lựa Chọn Dự Án Trường Đại 
Học. Tiểu bang cũng sẽ áp dụng các quy định 

mới về ưu tiên các dự án CSU và UC. Để đủ tiêu 
chuẩn nhận tài trợ bằng trái phiếu của tiểu 
bang, Ban Quản Trị CSU và Ban Quản Trị UC 
sẽ phải ưu tiên các dự án giải quyết vấn đề an 
toàn sinh mạng và một số thiếu hụt nhất định 
khác ở cơ sở vật chất hiện tại. Các khu trường 
sở của trường đại học cũng phải xây dựng các 
kế hoạch năm năm để mở rộng lựa chọn nhà ở 
phải chăng cho sinh viên. Các ban quản trị nhà 
trường sẽ phải xem các kế hoạch nhà ở này là 
một yếu tố nữa khi xác định ưu tiên trong số 
các dự án cơ sở vật chất khu trường sở. 

Thay Đổi Quy Định Tài Trợ cho các Học Khu. Tiểu bang 
cũng sẽ thực hiện ba thay đổi then chốt liên 
quan đến năng lực tăng nguồn thu tại địa 
phương của học khu và học khu cao đẳng cộng 
đồng. Trước hết, học khu sẽ được cho phép 
phát hành số lượng trái phiếu nghĩa vụ chung 
địa phương lớn hơn. Cụ thể, với các học khu 
tiểu học và trung học phổ thông, sẽ nâng hạn 
mức từ 1.25 phần trăm đến 2 phần trăm giá trị 
tài sản ước định. Với các học khu và học khu 
cao đẳng cộng đồng thống nhất, sẽ nâng hạn 
mức từ 2.5 phần trăm lên 4 phần trăm giá trị tài 
sản ước định. Thứ hai, các học khu không thể 
huy động đủ 15 triệu USD theo các hạn mức 
mới này (tăng lên từ ngưỡng 5 triệu USD hiện 
nay) sẽ được xin tài trợ thêm từ tiểu bang. Thứ 
ba, tiểu bang sẽ xây dựng các hạn mức mới cho 
phí phát triển. Cụ thể, các học khu sẽ bị cấm 
áp phí phát triển lên các công trình phát triển 
nhà ở cho nhiều hộ gia đình (chẳng hạn như tổ 
hợp căn hộ) ở vị trí trong phạm vi nửa dặm tính 
từ một điểm dừng phương tiện công cộng lớn 
(như trạm tàu điện hạng nhẹ). Đối với tất cả các 
công trình phát triển nhà ở nhiều hộ gia đình 
khác, mức phí phát triển cho phép hiện tại sẽ 
được giảm 20 phần trăm. Các hạn mức này sẽ 
được áp dụng đến ngày 1 tháng 1 năm 2026. 
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HIỆU ỨNG TÀI CHÍNH
Dự Luật sẽ Làm Tăng Chi Phí Hoàn Trả cho Trái Phiếu của 
Tiểu Bang. Dự luật này sẽ cho phép tiểu bang vay 
15 tỷ USD bằng cách bán trái phiếu nghĩa vụ 
chung. Tiểu bang sẽ trả nợ trái phiếu kèm theo 
lãi bằng tiền lấy từ Quỹ Tổng Quát. Chi phí cho 
các trái phiếu này sẽ phụ thuộc và nhiều yếu 
tố, chẳng hạn như lãi suất trên trái phiếu khi 
bán và khoảng thời gian hoàn trả dần. Chúng 
tôi ước tính, tổng chi phí để trả nợ trái phiếu sẽ 
là 26 tỷ USD, gồm 15 tỷ USD tiền gốc và 11 tỷ 
USD tiền lãi. Tiểu bang sẽ trả nợ trái phiếu bằng 
cách thực hiện thanh toán hàng năm khoảng 
740 triệu USD mỗi năm trong 35 năm. Số tiền 
này bằng khoảng một nửa của 1 phần trăm 
ngân sách hiện tại trong Quỹ Tổng Quát của 
tiểu bang. 
Không Rõ Dự Luật sẽ Ảnh Hưởng ra sao lên Cơ Sở Vật Chất 
Trường Đại Học. Với các dự án CSU và UC, ảnh 
hưởng của dự luật sẽ phụ thuộc vào các quyết 
định trong tương lai. Nếu ngoài trái phiếu của 
tiểu bang như đề xuất, tiểu bang cũng cung 
cấp vốn cho trái phiếu trường đại học, thì sẽ 
có nhiều dự án CSU và UC được thực hiện hơn, 
và chi phí của tiểu bang sẽ cao hơn số liệu ước 
tính ở trên. Nhưng nếu sử dụng trái phiếu của 
tiểu bang như đề xuất chứ không sử dụng trái 
phiếu trường đại học, thì chi phí của tiểu bang 
sẽ không cao hơn số liệu ước tính ở trên. 

Dự Luật sẽ Ảnh Hưởng đến các Học Khu theo Những Cách 
Khác Nhau. Nhiều học khu và học khu cao đẳng 
cộng đồng có thể đảm trách nhiều dự án cơ sở 
vật chất hơn do đã có thêm nguồn tài trợ trái 
phiếu của tiểu bang, và năng lực phát hành trái 
phiếu địa phương cũng tăng lên. Nếu không 
có kế hoạch khác, các học khu khác sẽ quyết 
định đảm trách số dự án cơ sở vật chất giống 
như vậy, nhưng với chi phí thấp hơn từ phía địa 
phương (sử dụng nguồn tài trợ trái phiếu tiểu 
bang có sẵn nhưng không tăng giá trị vay của 
địa phương). Một số học khu, chủ yếu là các 
học khu chịu ảnh hưởng từ hạn mức phí phát 
triển mới, có thể đảm trách ít dự án hơn.

Truy cập http://cal-access.sos.ca.gov/campaign/measures/ 
để xem danh sách các hội đồng được thành lập chủ yếu để 

ủng hộ hoặc phản đối dự luật này.

Truy cập http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html 

để tham khảo 10 bên đóng góp hàng đầu trong hội đồng. 
https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-
resources/measure-contributions/2020-ballot-measure-

contribution-totals/

Quý vị có thể tìm thấy một bản toàn văn dự luật của tiểu 
bang ở trang 36 của tài liệu hướng dẫn này.
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