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(c) Loại bỏ nấm mốc, amiăng và các vật liệu độc hại 
khác khỏi các lớp học và loại bỏ chì khỏi nước uống 
trong trường học.

(d) Sửa chữa và thay thế các tòa nhà đã cũ trong trường 
công lập.

(e) Cung cấp không gian cho đội ngũ tư vấn và y tá 
trong trường học để tăng khả năng tiếp cận dịch vụ 
chăm sóc y tế và sức khỏe tâm thần của học sinh, sinh 
viên.

(f ) Hiện đại hóa cơ sở vật chất đào tạo nghề, nghề 
nghiệp và việc làm, bao gồm cả cho các cựu chiến binh 
xuất ngũ.

(g) Yêu cầu kiểm toán độc lập và điều trần công khai 
để đảm bảo trách nhiệm giải trình về tiền của người 
nộp thuế.

(h) Khống chế chi phí quản lý ở mức tối đa 5 phần trăm.

101204. Không quá 5 phần trăm số tiền của quỹ được 
phân bổ theo phần này có thể được sử dụng cho các chi 
phí quản lý chương trình được cho phép theo đạo luật này.

Chương 2. Mẫu giáo - Lớp 12

Điều 1. Điều khoản về Chương Trình Cơ Sở Vật 
Chất Cho Trường Mẫu Giáo - Lớp 12

101210. Số tiền thu được từ việc phát hành và bán trái 
phiếu tuân theo chương này, không bao gồm số tiền từ 
việc phát hành trái phiếu đảo nợ tuân theo Phần 
101230, sẽ được gửi vào Quỹ Cơ Sở Vật Chất Trường Học 
Tiểu Bang Năm 2020 được lập tại Kho Bạc Tiểu Bang 
theo Phần 17070.415 và sẽ được Hội Đồng Phân Bổ Tiểu 
Bang phân bổ theo chương này.

101211. Toàn bộ số tiền được ký thác vào Quỹ Cơ Sở 
Vật Chất Trường Học Tiểu Bang năm 2020 cho các mục 
đích của chương này sẽ có sẵn để hỗ trợ cho các khu học 
chánh, các tổng giám đốc trường học của hạt, và các 
hội đồng giáo dục của hạt thuộc tiểu bang dựa theo 
Đạo Luật Cơ Sở Vật Chất Trường Học Leroy F. Greene 
năm 1998 (Chương 12.5 (bắt đầu bằng Phần 
17070.10) Mục 10 Khoản 1 Điều 1) để cung cấp tiền để 
trả lại bất kỳ khoản tiền nào được ứng trước hoặc cho 
Quỹ Cơ Sở Vật Chất Trường Học Tiểu Bang năm 2020 
vay chiếu theo bất kỳ đạo luật nào của Cơ Quan Lập 
Pháp, cùng với tiền lời được cho phép trong đạo luật đó, 
và để hoàn trả lại cho Quỹ Luân Chuyển Chi Phí Trái 
Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát chiếu theo Mục 
16724.5 của Bộ Luật Chánh Phủ.

ĐỀ XUẤT 13
Luật này, đề xuất bởi Dự Luật Tiểu Bang số 48 thuộc 
Phiên Định Kỳ 2019–20 (Chương 530, Đạo Luật năm 
2019), được trình người dân tuân theo các khoản 
thuộc Điều XVI Hiến Pháp Tiểu Bang California. 

Luật đề xuất này bổ sung các phần vào Bộ Luật Giáo 
Dục; do vậy, các điều khoản mới được đề xuất bổ sung 
sẽ được in nghiêng để thể hiện rằng chúng là mới.

LUẬT ĐỀ XUẤT 
P. 54. Mục 71 (bắt đầu bằng Phần 101200) được bổ 
sung vào Khoản 14 Điều 3 Bộ Luật Giáo Dục, nội dung:

MỤC 71. ĐẠO LUẬT VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 
CHO AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE TẠI TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC, HỆ THỐNG GIÁO DỤC K-12 VÀ TRƯỜNG 

MẪU GIÁO CÔNG LẬP NĂM 2020

Chương 1. Diều Khoản Chung

101200. Mục này sẽ được biết đến và có thể được trích 
dẫn theo Đạo Luật Về Phát Hành Trái Phiếu Cho An 
Toàn Và Sức Khỏe Tại Trường Đại Học, Hệ Thống Giáo 
Dục K-12 và Trường Mẫu Giáo Công Lập năm 2020.

101201. Việc đưa vào hoặc tham chiếu tới bất kỳ điều 
khoản nào của luật tiểu bang trong mục này bao gồm 
tất cả các đạo luật mang tính điều chỉnh và bổ sung của 
luật đó.

101202. Trái phiếu với tổng số tiền trị giá mười lăm tỉ 
đô la ($15,000,000,000), không bao gồm số tiền của bất 
kỳ khoản trái phiếu đảo nợ nào được phát hành tuân 
theo Phần 101230, 101251 và 101339, có thể được phát 
hành và bán với mục đích đã được nêu trong các Phần 
101220, 101242, 101310 và 101320. Trái phiếu, khi được 
bán, phát hành và phân phối, sẽ được và cấu thành một 
nghĩa vụ ràng buộc và hợp lệ của Tiểu Bang California 
và toàn bộ cam kết và tín dụng của Tiểu Bang California 
theo đây được bảo đảm cho việc thanh toán đúng hạn 
số tiền gốc và lãi của trái phiếu khi số tiền gốc và lãi đến 
hạn và phải trả.

101203. Mục đích của Cơ Quan Lập Pháp là để giải 
quyết khủng hoảng cơ sở vật chất trường học cho toàn 
bộ học sinh, sinh viên tại Tiểu Bang Californa đang theo 
học tại các trường mẫu giáo, K-12, cao đẳng cộng đồng 
và đại học công lập nhằm:

(a) Nâng cấp cơ sở vật chất trường công lập chuẩn bị 
cho động đất và các tình huống khẩn cấp khác.

(b) Tạo quỹ khẩn cấp để mở cửa trở lại các trường học 
sau khi xảy ra thảm họa, bao gồm cả cháy nổ.
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(bắt đầu bằng Phần 17070.10) Mục 10 Khoản 1 Điều 1) 
trước ngày 29 tháng Hai, 2020.

(4) Trong số tiền được phân bổ trong văn đoạn này, lên 
tới một trăm năm mươi triệu Mỹ kim ($150,000,000) sẽ 
có sẵn để giải quyết vấn đề khắc phục ô nhiễm chì trong 
nguồn nước chiếu theo Điều Khoản 10.7 (bắt đầu bằng 
Phần 17077.60) Chương 12.5 Mục 10 Khoản 1 Điều 1.

(c) Số tiền năm trăm triệu Mỹ kim ($500,000,000) sẽ có 
sẵn để cung cấp cơ sở vật chất trường học cho các 
trường đặc cách chiếu theo Điều Khoản 12 (bắt đầu 
bằng Phần 17078.52) Chương 12.5 Mục 10 Khoản 1 
Điều 1.

(d) Số tiền năm trăm triệu Mỹ kim ($500,000,000) sẽ có 
sẵn cho các cơ sở vật chất cho các chương trình giáo 
dục kỹ thuật hỗ trợ sự nghiệp, chiếu theo Điều Khoản 
13 (bắt đầu bằng Phần 17078.70) Chương 12.5 Mục 10 
Khoản 1 Điều 1.

Điều 2. Điều khoản về Tài Chánh Cơ Sở Vật 
Chất Cho Trường Mẫu Giáo - Lớp 12

101220. (a) Trong tổng số tiền trái phiếu được phép 
phát hành và bán chiếu theo Chương 1(bắt đầu bằng 
Phần 101200), trái phiếu với số tiền chín tỷ Mỹ kim 
($9,000,000,000), không bao gồm số tiền của bất kỳ trái 
phiếu đảo nợ nào được phát hành dựa theo Phần 
101230, có thể được phát hành và bán để cung cấp tiền 
được sử dụng để tiến hành các mục đích được trình bày 
trong chương này và để hoàn trả cho Quỹ Luân Chuyển 
Chi Phí Trái Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát chiếu 
theo Phần 16724.5 của Bộ Luật Chính Phủ.

(b) Chiếu theo phần này, Giám Đốc Ngân Khố sẽ bán 
trái phiếu được cho phép bởi Ủy Ban Tài Chính Xây 
Dựng Trường Học Tiểu Bang được thành lập chiếu theo 
Phần 15909 bất kỳ lúc nào cần thiết để trang trải các phí 
tổn cần thiết theo các sự phân bổ.

101221. Ủy Ban Tài Chính Xây Dựng Trường Học Tiểu 
Bang, được thành lập bởi Phần 15909 và gồm có Thống 
Đốc, Tổng Kiểm Sát, Giám Đốc Ngân Khố, Bộ Trưởng Tài 
Chính, và Tổng Giám Đốc, hoặc các đại diện do họ chỉ định, 
tất cả sẽ phục vụ cho hội đồng mà không được trả lương, 
phần lớn số trong số họ sẽ tạo thành túc số cần thiết để 
giải quyết công việc, sẽ tiếp tục tồn tại để đóng vai trò ủy 
ban, như được định nghĩa trong Luật Trái Phiếu Mang 
Trách Nhiệm Tổng Quát của Tiểu Bang (Chương 4 (bắt đầu 

101212. Số tiền thu được từ việc bán trái phiếu được 
phát hành và bán cho các mục đích của chương này sẽ 
được phân bổ dựa theo phụ lục sau:

(a) (1) Số tiền hai tỷ tám trăm triệu Mỹ kim 
($2,800,000,000) để xây dựng các cơ sở trường học mới 
cho các khu học chánh đã đề đơn xin tài trợ chiếu theo 
Chương 12.5 (bắt đầu bằng Phần 17070.10) Mục 10 
Khoản 1 Điều 1.

(2) Trong số tiền được phân bổ trong tiểu đoạn này, lên 
tới 10 phần trăm sẽ có sẵn cho các khu học chánh nhỏ 
chiếu theo Điều Khoản 11.5 (bắt đầu bằng Phần 
17078.40) Chương 12.5 Mục 10 Khoản 1 Điều 1.

(3) Trong số tiền được phân bổ trong tiểu đoạn này, số 
tiền tối đa cần thiết để tài trợ cho danh sách các đơn xin 
tài trợ đã được công nhận do sự thiếu thẩm quyền của 
các trái phiếu mang trách nhiệm tổng quát được thông 
qua trước năm 2018 để hỗ trợ việc xây dựng các cơ sở 
vật chất trường học mới chiếu theo Đạo Luật Cơ Sở Vật 
Chất Trường Học Leroy F. Greene (Chương 12.5 (bắt đầu 
bằng Phần 17070.10) Mục 10 Khoản 1 Điều 1) sẽ có sẵn 
để hỗ trợ các đơn xin tài trợ cho việc xây dựng các cơ sở 
trường học mới được gửi đi chiếu theo Đạo Luật Cơ Sở 
Trường Học Leroy F. Greene (Chương 12.5 (bắt đầu bằng 
Phần 17070.10) Mục 10 Khoản 1 Điều 1) trước ngày 29 
tháng Hai, 2020.

(b) (1) Số tiền năm tỷ hai trăm triệu Mỹ kim 
($5,200,000,000) để hiện đại hóa các cơ sở trường học 
chiếu theo Chương 12.5 (bắt đầu bằng Phần 17070.10) 
Mục 10 Khoản 1 Điều 1.

(2) Trong số tiền được phân bổ trong tiểu đoạn này, lên 
tới 10 phần trăm sẽ có sẵn cho các khu học chánh nhỏ 
chiếu theo Điều Khoản 11.5 (bắt đầu bằng Phần 
17078.40) Chương 12.5 Mục 10 Khoản 1 Điều 1.

(3) Trong số tiền được phân bổ trong tiểu đoạn này, số 
tiền tối đa cần thiết để tài trợ cho danh sách các đơn xin 
tài trợ đã được công nhận do sự thiếu thẩm quyền của 
trái phiếu mang trách nhiệm tổng quát được thông qua 
trước năm 2018 để hỗ trợ việc hiện đại hóa các cơ sở vật 
chất trường học chiếu theo Đạo Luật Cơ Sở Vật Chất 
Trường Học Leroy F. Greene (Chương 12.5 (bắt đầu bằng 
Phần 17070.10) Mục 10 Khoản 1 Điều 1) sẽ có sẵn để hỗ 
trợ các đơn xin tài trợ được gửi đi cho việc hiện đại hóa 
các cơ sở vật chất trường học chiếu theo Đạo Luật Cơ 
Sở Vật Chất Trường Học Leroy F. Greene (Chương 12.5 
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(b) Yêu cầu của Hội Đồng Phân Bổ Tiểu Bang chiếu theo 
tiểu đoạn (a) phải được hỗ trợ bằng bản báo cáo các 
khoản phân bổ đã được đề ra và sẽ được đề ra cho các 
mục đích được miêu tả trong Phần 101212.

101224. Một số tiền bằng với số tiền cần thiết để trả 
lại tiền gốc, và tiền lời nảy sinh, của trái phiếu mỗi năm 
sẽ được thu mỗi năm, dưới cùng hình thức và vào cùng 
lúc với các khoản huê lợi khác do tiểu bang thu và được 
cộng thêm vào các khoản huê lợi thông thường của tiểu 
bang. Nghĩa vụ của tất cả các viên chức được pháp luật 
giao phó bất kỳ nghĩa vụ nào có liên quan tới việc thu 
các khoản huê lợi này là làm và tiến hành mọi hoạt 
động cần thiết để thu được số tiền thêm vào đó.

101225. Bất kể Phần 13340 của Bộ Luật Chính Phủ 
cho các mục đích của chương này, General Fund (Quỹ 
Tổng Quát) của State Treasury (Ngân Khố Tiểu Bang) sẽ 
dành riêng một số tiền tương đương với tổng số tiền của 
các mục sau:

(a) Số tiền hàng năm cần thiết để trả lại tiền gốc, và 
tiền lời nảy sinh, của trái phiếu được phát hành và bán 
chiếu theo chương này, khi tiền gốc và tiền lời đáo hạn 
và cần được trả.

(b) Số tiền cần thiết để tiến hành Phần 101228, được 
phân bổ bất kể năm tài khóa.

101226. Hội Đồng Phân Bổ Tiểu Bang có thể yêu cầu 
Hội Đồng Đầu Tư Tiền Góp Chung cho vay từ Trương 
Mục Đầu Tư Tiền Góp Chung hoặc bất kỳ hình thức tài 
trợ tạm thời nào được cho phép, dựa theo Phần 16312 
của Bộ Luật Chính Phủ, với mục đích tiến hành chương 
này. Số tiền được yêu cầu sẽ không vượt quá số tiền trái 
phiếu chưa bán ra mà ủy ban, dựa theo quyết nghị, 
chưa cho phép bán với mục đích tiến hành chương này 
ngoại trừ bất kỳ trái phiếu đảo nợ nào được cho phép 
chiếu theo Phần 101230, trừ ra bất kỳ số tiền nào đã 
được cho vay và chưa được trả lại chiếu theo chương 
này và rút ra từ Quỹ Tổng Quát chiếu theo Phần 101228 
và chưa được trả lại. Hội Đồng Phân Bổ Tiểu Bang có thể 
ký tên cho bất kỳ văn bản nào được Hội Đồng Đầu Tư 
Tiền Góp Chung yêu cầu để nhận được và trả lại khoản 
vay. Bất kỳ số tiền nào được vay phải được ký thác vào 
Quỹ Cơ Sở Vật Chất Trường Học Tiểu Bang năm 2020 để 
được phân bổ bởi Hội Đồng Phân Bổ Tiểu Bang dựa 
theo chương này.

101227. Bất kể bất kỳ điều khoản nào khác của 
chương này, hoặc của Luật Trái Phiếu Mang Trách 
Nhiệm Tổng Quát của Tiểu Bang, nếu Giám Đốc Ngân 

bằng Phần 16720) Mục 3 Khoản 4 Điều 2 của Bộ Luật 
Chính Phủ), đối với các mục đích của chương này. Giám 
Đốc Ngân Khố sẽ phục vụ trong vai trò chủ tịch ủy ban. Hai 
Thành Viên Thượng Viện được bổ nhiệm bởi Ủy Ban Luật 
Pháp Thượng Viện, và hai Thành Viên Hạ Viện được bổ 
nhiệm bởi Chủ Tịch Hạ Viện, sẽ gặp và cố vấn cho ủy ban 
trong phạm vi để đảm bảo rằng sự tham gia trong vai trò 
cố vấn này không mâu thuẫn với chức vị tương ứng của 
học là Thành Viên Cơ Quan Lập Pháp. Đối với các mục đích 
của chương này, các Thành Viên Cơ Quan Lập Pháp sẽ cấu 
thành một ủy ban điều tra tạm thời đối với vấn đề của 
chương này và, trong vai trò ủy ban đó, sẽ có các quyền 
được ban, và trách nhiệm được giao phó, cho các ủy ban 
đó bởi Ban Liên Hợp của Thượng Viện và Hạ Viện. Giám 
Đốc Tài Chính sẽ hỗ trợ cho ủy ban nếu cần thiết. Tổng 
Chưởng Lý là cố phấn tư pháp cho ủy ban.

101222. (a) Trái phiếu do chương này cho phép sẽ 
được chuẩn bị, xử lý, phát hành, bán, chi trả, và chuộc 
lại như được quy định trong State General Obligation 
Bond Law (Luật Trái Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng 
Quát của Tiểu Bang) (Chương 4 (bắt đầu bằng Phần 
16720) Mục 3 Khoản 4 Điều 2 của Government Code (Bộ 
Luật Chính Phủ)). Các điều khoản của luật đó, bao gồm 
tất cả các đạo luật tu chính có liên quan và bổ sung, áp 
dụng cho những trái phiếu được cho phép đó và cho 
chương này, và qua đây được kết hợp vào chương này 
xem như là đã được nêu ra đầy đủ trong chương này, 
ngoại trừ tiểu đoạn (a) và (b) Phần 16727 Bộ Luật Chính 
Phủ sẽ không áp dụng cho trái phiếu được chương này 
cho phép.

(b) Đối với các mục đích của Luật Trái Phiếu Mang Trách 
Nhiệm Tổng Quát của Tiểu Bang, Hội Đồng Phân Bổ Tiểu 
Bang được chỉ định là “hội đồng” với mục đích quản lý 
Quỹ Cơ Sở Vật Chất Trường Học Tiểu Bang năm 2020.

101223. (a) Khi nhận được yêu cầu của Hội Đồng 
Phân Bổ Tiểu Bang, Ủy Ban Tài Chính Xây Dựng Trường 
Học Tiểu Bang sẽ xác định qua quyết nghị liệu có cần 
thiết hay có lợi không nếu phát hành trái phiếu được 
cho phép chiếu theo chương này để tài trợ cho các 
khoản phân bổ có liên quan và, nếu có, số trái phiếu 
được phát hành và bán. Trái phiếu được phát hành nối 
tiếp có thể được cho phép và bán để tài trợ dần cho các 
khoản phân bổ, và không cần thiết phải phát hành và 
bán toàn bộ trái phiếu được cho phép cùng một lúc.
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(bắt đầu bằng Phần 16780) của Chương 4 của Mục 3 
của Khoản 4 của Điều 2 của Bộ luật Chính Phủ là một 
phần của Luật Trái Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát 
của Tiểu Bang. Sự chấp thuận của cử tri tiểu bang về 
việc phát hành trái phiếu được trình bày trong chương 
này bao gồm sự chấp thuận phát hành bất kỳ trái phiếu 
nào được phát hành để hoàn trả bất kỳ trái phiếu nào 
được phát hành ban đầu theo chương này hoặc bất kỳ 
trái phiếu đảo nợ nào đã phát hành trước đó. Bất kỳ trái 
phiếu nào được hoàn trả bằng số tiền thu được từ trái 
phiếu đảo nợ được cho phép bởi phần này có thể bị bãi 
bỏ một cách hợp pháp trong phạm vi pháp luật cho 
phép và trong phạm vi nghị quyết, được sửa đổi thường 
kỳ, quy định về trái phiếu được hoàn trả đó.

101231. Số tiền thu được từ việc bán trái phiếu được 
cho phép trong chương này không phải là “tiền thu 
thuế” như cách thuật ngữ đó được sử dụng trong 
Điều XIII B của Hiến Pháp California, và việc giải ngân 
các khoản tiền này không phải chịu những hạn chế do 
điều khoản đó đưa ra.

Chương 3. Cơ Sở Vật Chất Đại họC  
Cộng Đồng CaLifornia

Điều 1. Điều Khoản Chung

101240. (a) Quỹ Trái Phiếu Đầu Tư Vốn Đại Học Cộng 
Đồng năm 2020 của Tiểu bang California qua đây được 
thiết lập trong Ngân Khố Tiểu Bang để nhận ký thác từ 
tiền bán trái phiếu, không bao gồm tiền bán bất kỳ trái 
phiếu đảo nợ nào được phát hành theo Chương 101251, 
được phát hành và bán cho các mục đích của chương 
này.

(b) Ủy Ban Tài Chính Cơ Sở Giáo Dục Bậc Đại Học được 
thành lập tuân theo Phần 67353, theo đây tiếp tục tồn 
tại để hoạt động với tư cách là ủy ban, như được định 
nghĩa trong Luật Trái Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng 
Quát của Tiểu Bang (Chương 4 (bắt đầu bằng Phần 
16720) của Mục 3 của Khoản 4 của Điều 2 của Bộ Luật 
Chính Phủ), với mục đích của chương này và để cung 
cấp kinh phí hỗ trợ các Trường Đại Học Cộng Đồng của 
California.

Điều 2. Điều Khoản Chương Trình Đại Học 
Cộng Đồng California

101241. (a) Từ tiền bán trái phiếu được phát hành và 
bán chiếu theo Điều Khoản 3 (bắt đầu bằng Phần 
101242), số tiền hai tỷ Mỹ kim ($2,000,000,000) sẽ được 
ký thác vào Quỹ Trái Phiếu Đầu Tư Vốn Đại Học Cộng 
Đồng California nằm 2020 đối với các mục đích của 
chương này. Khi được phân bổ, các khoản tiền này sẽ 

Khố bán trái phiếu chiếu theo chương này có kèm ý kiến 
của cố vấn trái phiếu cho biết tiền lời từ trái phiếu này 
được loại trừ ra khỏi tổng thu nhập cho mục đích trả 
thuế liên bang với các điều kiện được định ra hoặc có 
quyền hưởng được bất kỳ lợi thế nào khác về thuế liên 
bang, Giám Đốc Ngân Khố có thể duy trì các trương 
mục riêng cho khoản đầu tư dùng tiền bán trái phiếu và 
cho tiền lời đầu tư dùng các khoản tiền bán trái phiếu 
đó. Giám Đốc Ngân Khố có thể dùng hoặc điều tiết việc 
sử dụng các khoản tiền thu được từ việc bán trái phiếu 
hoặc tiền lời để trả bất kỳ khoản hồi khấu, tiền phạt, 
hoặc bất kỳ khoản tiền nào cần thiết theo luật liên bang 
hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết hoặc có 
lợi đối với việc đầu tư và sử dụng các khoản tiền bán trái 
phiếu đó theo luật liên bang để duy trì tình trạng được 
miễn thuế của các trái phiếu đó và để nhận được bất kỳ 
lợi thế nào khác theo luật liên bang thay mặt cho các 
quỹ của tiểu bang này.

101228. Với mục đích tiến hành chương này, Giám 
Đốc Tài Chính có thể cho phép rút từ Quỹ Tổng Quát 
một số tiền không vượt quá số trái phiếu chưa bán ra, 
trừ bất kỳ trái phiếu đảo nợ nào được cho phép chiếu 
theo Phần 101230, trừ ra bất kỳ số tiền nào được vay và 
chưa được trả lại chiếu theo chương này và được rút ra 
từ Quỹ Tổng Quát chiếu theo Chương 101226 và vẫn 
chưa được trả lại, được Ủy Ban Tài Chính Xây Dựng 
Trường Học Tiểu Bang cho phép bán ra với mục đích 
tiến hành chương này. Bất kỳ số tiền nào được rút ra 
phải được ký thác vào Quỹ Cơ Sở Vật Chất Trường Học 
Tiểu Bang năm 2020 và được phân bổ bởi Hội Đồng 
Phân Bổ Tiểu Bang dựa theo chương này. Bất kỳ khoản 
tiền nào có sẵn trong phần này phải được trả lại cho 
General Fund (Quỹ Tổng Quát), cộng với số tiền bằng 
với số lãi mà khoản tiền này đã kiếm được trong Pooled 
Money Investment Account (Trương Mục Đầu Tư Tiền 
Góp Chung), từ số tiền nhận được từ việc bán trái phiếu 
với mục đích thực hiện chương này.

101229. Toàn bộ số tiền được ký thác vào Quỹ Cơ Sở 
Vật Chất Trường Học Tiểu Bang năm 2020 có nguồn gốc 
từ tiền lời và lãi tích lũy của trái phiếu được bán tuân 
theo chương này sẽ được dự trữ trong quỹ và sẽ được 
chuyển vào Quỹ Tổng Quát dưới dạng tín dụng cho các 
khoản chi cho lãi trái phiếu, ngoại trừ những khoản có 
nguồn gốc từ tiền lời có thể được dự trữ và sử dụng để 
thanh toán chi phí phát hành trái phiếu trước khi 
chuyển sang Quỹ Tổng Quát.

101230. Các trái phiếu được phát hành và bán tuân 
theo chương này có thể được hoàn trả dựa theo Điều 6 
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này, và qua đây được kết hợp vào chương này xem như 
là đã được nêu ra đầy đủ trong chương này, ngoại trừ 
tiểu đoạn (a) và (b) Phần 16727 Bộ Luật Chính Phủ sẽ 
không áp dụng cho trái phiếu được chương này cho 
phép.

(b) Đối với các mục đích của Luật Trái Phiếu Mang 
Trách Nhiệm Tổng Quát của Tiểu Bang, mỗi cơ quan tiểu 
bang quản lý số tiền phân bổ của Quỹ Trái Phiếu Đầu 
Tư Vốn Đại Học Cộng Đồng năm 2020 được chỉ định 
như là “hội đồng” đối với các dự án được tài trợ chiếu 
theo chương này.

(c) Số tiền thu được từ trái phiếu được phát hành và 
bán chiếu theo chương này sẽ có sẵn với mục đích hỗ 
trợ tài chánh cho các Trường Đại Học Cộng Đồng của 
California cho việc xây dựng tại các trường hiện tại hoặc 
mới, và các trung tâm ngoại vi của từng trường và các 
cơ sở vật chất được sử dụng chung và được chia sẻ giữa 
nhiều cấp bậc, như được nêu ra trong chương này.

101244. Ủy Ban Tài Chính Cơ Sở Giáo Dục Bậc Đại Học 
được thành lập theo Phần 67353 sẽ chỉ cho phép phát 
hành trái phiếu tuân theo chương này trong phạm vi 
cần thiết để tài trợ cho các khoản phân bổ có liên quan 
tới các mục đích được mô tả trong chương này được 
cho phép rõ ràng bởi Cơ Quan Lập Pháp trong Đạo Luật 
Ngân Sách hàng năm. Chiếu theo định hướng lập pháp 
đó, ủy ban sẽ xác định qua quyết nghị liệu có cần thiết 
hay không việc phát hành trái phiếu được cho phép 
tuân theo chương này để tiến hành các mục đích được 
trình bày trong chương này và, nếu cần thiết, thì số 
lượng trái phiếu được phát hành và bán là bao nhiêu. 
Trái phiếu được phát hành nối tiếp có thể được cho 
phép và bán để tiến hành dần các hành động đó, và 
không cần thiết phải phát hành và bán toàn bộ trái 
phiếu được cho phép cùng một lúc.

101245. Một số tiền bằng với số tiền cần thiết để trả 
lại tiền gốc, và tiền lời nảy sinh, của trái phiếu mỗi năm 
sẽ được thu mỗi năm, dưới cùng hình thức và vào cùng 
lúc với các khoản huê lợi khác do tiểu bang thu và được 
cộng thêm vào các khoản huê lợi thông thường của tiểu 
bang. Nghĩa vụ của tất cả các viên chức được pháp luật 
giao phó bất kỳ nghĩa vụ nào có liên quan tới việc thu 
các khoản huê lợi này là làm và tiến hành mọi hoạt 
động cần thiết để thu được số tiền thêm vào đó.

101246. Bất kể Phần 13340 của Bộ Luật Chính Phủ 
cho các mục đích của chương này, General Fund (Quỹ 
Tổng Quát) của State Treasury (Ngân Khố Tiểu Bang) sẽ 

có sẵn để trang trải chi phí cho các mục đích của 
chương này.

(b) Các mục đích của chương này bao gồm hỗ trợ việc 
đáp ứng được các nhu cầu tài trợ vốn đầu tư của các 
Trường Đại Học Cộng Đồng của California.

(c) Tiền bán trái phiếu được phát hành và bán đối với 
các mục đích của chương này có thể được dùng để tài 
trợ cho việc xây dựng tại các trường hiện tại, bao gồm 
việc xây dựng các tòa nhà và mua các đồ nội thất cố 
định có liên quan, xây dựng cơ sở vật chất dùng chung 
cho nhiều cấp bậc, cải tạo và xây lại cơ sở vật chất, mua 
đất, trang bị cho các cơ sở vật chất mới, được cải tạo, 
hoặc được xây lại, với các thiết bị phải có thời hạn sử 
dụng trung bình 10 năm, và để cung cấp tiền để trang 
trải các phí tổn để chuẩn bị xây dựng, bao gồm, nhưng 
không giới hạn ở, kế hoạch sơ bộ và bản công trình cho 
các cơ sở vật chất của các Trường Đại Học Cộng Đồng 
California.

(d) Đối với các mục đích của phần này, “việc dùng 
chung cho nhiều cấp bậc” có nghĩa là có thể được sử 
dụng bởi nhiều hơn một cấp bậc của giáo dục bậc đại 
học công lập.

Điều 3. Điều Khoản Tài Chánh Đại Học 
Cộng Đồng California

101242. (a) Trong tổng số tiền trái phiếu được phép 
phát hành và bán chiếu theo Chương 1(bắt đầu bằng 
Phần 101200), trái phiếu với tổng số tiền hai tỷ Mỹ kim 
($2,000,000,000), không bao gồm số tiền của bất kỳ trái 
phiếu đảo nợ nào được phát hành dựa theo Phần 
101251, có thể được phát hành và bán để cung cấp tiền 
được sử dụng để tiến hành các mục đích được trình bày 
trong chương này và để hoàn trả cho Quỹ Luân Chuyển 
Chi Phí Trái Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát chiếu 
theo Phần 16724.5 của Bộ Luật Chính Phủ.

(b) Chiếu theo phần này, Giám Đốc Ngân Khố sẽ bán 
trái phiếu được cho phép bởi Ủy Ban Tài Chính Cơ Sở Vật 
Chất Giáo Dục Bậc Đại Học, được thành lập chiếu theo 
Phần 67353, vào bất kỳ lúc nào cần thiết để trang trải 
các phí tổn cần thiết theo các sự phân bổ.

101243. (a) Trái phiếu do chương này cho phép sẽ 
được chuẩn bị, xử lý, phát hành, bán, chi trả, và chuộc 
lại như được quy định trong Luật Trái Phiếu Mang Trách 
Nhiệm Tổng Quát của Tiểu Bang (Chương 4 (bắt đầu 
bằng Phần 16720) Mục 3 Khoản 4 Điều 2 của Bộ Luật 
Chính Phủ. Các điều khoản của luật đó, bao gồm tất cả 
các đạo luật tu chính có liên quan và bổ sung, áp dụng 
cho những trái phiếu được cho phép đó và cho chương 
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lợi thế nào khác theo luật liên bang thay mặt cho các 
quỹ của tiểu bang này.

101249. (a) Với mục đích tiến hành chương này, 
Giám Đốc Tài Chính có thể cho phép rút từ Quỹ Tổng 
Quát một số tiền không vượt quá số trái phiếu chưa bán 
ra, trừ bất kỳ trái phiếu đảo nợ nào được cho phép chiếu 
theo Phần 101251, trừ ra bất kỳ số tiền nào được vay và 
chưa được trả lại chiếu theo chương này và được rút ra 
từ Quỹ Tổng Quát chiếu theo Chương 101247 và vẫn 
chưa được trả lại, được Ủy Ban Tài Chính Cơ Sở Vật Chất 
Bậc Đại Học cho phép bán ra với mục đích tiến hành 
chương này. Bất kỳ số tiền nào được rút ra phải được ký 
thác vào Quỹ Trái Phiếu Đầu Tư Vốn Đại Học Cộng Đồng 
California năm 2020 phù hợp với chương này. Bất kỳ 
khoản tiền nào có sẵn trong phần này phải được trả lại 
cho Quỹ Tổng Quát cộng với số tiền bằng với số lãi mà 
khoản tiền này đã kiếm được trong Trương Mục Đầu Tư 
Tiền Góp Chung từ số tiền nhận được từ việc bán trái 
phiếu với mục đích thực hiện chương này.

(b) Bất kỳ yêu cầu nào được chuyển tiếp tới cho Cơ 
Quan Lập Pháp và Bộ Tài Chính để xin tài trợ từ lần phát 
hành trái phiếu này để trang trải các kinh phí đối với các 
mục đích được mô tả trong chương nay bởi các Trường 
Đại Học Cộng Đồng California phải được gửi kèm với 
một bản kế hoạch đầu tư vốn cho 5 năm qua đó biểu 
hiện được các nhu cầu và lựa chọn ưu tiên của hệ thống 
đại học cộng đồng và được sắp xếp trình tự ưu tiên trên 
phạm vi toàn tiểu bang. Các yêu cầu phải kèm theo một 
phụ lục để ưu tiên các biện pháp trang bị thêm để đề 
phòng địa chấn để giảm đáng kể, theo quyết định của 
riêng trường đại học đó, các hiểm họa địa chấn tại các 
tòa nhà được trường đại học đó xác định là mang mức 
độ ưu tiên cao.

101250. Toàn bộ số tiền được ký thác vào 2020 
California Community College Capital Outlay Bond 
Fund (Quỹ Trái Phiếu Đầu tư Vốn Đại Học Cộng Đồng 
California năm 2020) có nguồn gốc từ tiền lời và lãi tích 
lũy của trái phiếu được bán tuân theo chương này sẽ 
được dự trữ trong quỹ và sẽ được chuyển vào Quỹ Tổng 
Quát dưới dạng tín dụng cho các khoản trang trải chi 
phí cho lãi trái phiếu, ngoại trừ những khoản có nguồn 
gốc từ tiền lời có thể được dự trữ và sử dụng để thanh 
toán chi phí phát hành trái phiếu trước khi chuyển sang 
Quỹ Tổng Quát.

101251. Các trái phiếu được phát hành và bán tuân 
theo chương này có thể được hoàn trả dựa theo Điều 6 
(bắt đầu bằng Phần 16780) của Chương 4 của Mục 3 
của Khoản 4 của Điều 2 của Bộ luật Chính Phủ là một 

dành riêng một số tiền tương đương với tổng số tiền của 
các mục sau:

(a) Số tiền hàng năm cần thiết để trả lại tiền gốc, và 
tiền lời nảy sinh, của trái phiếu được phát hành và bán 
chiếu theo chương này, khi tiền gốc và tiền lời đáo hạn 
và cần được trả.

(b) Số tiền cần thiết để tiến hành Phần 101249, được 
phân bổ bất kể năm tài khóa.

101247. Hội đồng, như được định nghĩa trong tiểu đoạn 
(b) của Phần 101243, có thể yêu cầu Hội Đồng Đầu Tư Tiền 
Góp Chung cho vay từ Trương Mục Đầu Tư Tiền Góp Chung 
hoặc bất kỳ hình thức tài trợ tạm thời nào được cho phép, 
dựa theo Phần 16312 của Bộ Luật Chính Phủ, với mục đích 
tiến hành chương này. Số tiền được yêu cầu sẽ không vượt 
quá số tiền trái phiếu chưa bán ra mà Ủy Ban Tài Chánh 
Cơ Sở Vật Chất Bậc Đại Học, dựa theo quyết nghị, chưa cho 
phép bán với mục đích tiến hành chương này ngoại trừ bất 
kỳ trái phiếu đảo nợ nào được cho phép chiếu theo Phần 
101251, trừ ra bất kỳ số tiền nào đã được cho vay và chưa 
được trả lại chiếu theo chương này và rút ra từ Quỹ Tổng 
Quát chiếu theo Phần 101249 và chưa được trả lại. Hội 
đồng, như được định nghĩa trong tiểu đoạn (b) của Phần 
101243, có thể ký tên cho bất kỳ văn bản nào được Hội 
Đồng Đầu Tư Tiền Góp Chung yêu cầu để nhận được và trả 
lại khoản vay. Bất kỳ số tiền nào được vay phải được ký 
thác vào Quỹ Trái Phiếu Đầu Tư Vốn Đại Học Cộng Đồng 
California năm 2020 để được phân bổ bởi hội đồng dựa 
theo chương này.

101248. Bất kể bất kỳ điều khoản nào khác của 
chương này, hoặc của Luật Trái Phiếu Mang Trách 
Nhiệm Tổng Quát của Tiểu Bang, nếu Giám Đốc Ngân 
Khố bán trái phiếu chiếu theo chương này có kèm ý kiến 
của cố vấn trái phiếu cho biết tiền lời từ trái phiếu này 
được loại trừ ra khỏi tổng thu nhập cho mục đích trả 
thuế liên bang với các điều kiện được định ra hoặc có 
quyền hưởng được bất kỳ lợi thế nào khác về thuế liên 
bang, Giám Đốc Ngân Khố có thể duy trì các trương 
mục riêng cho khoản đầu tư dùng tiền bán trái phiếu và 
cho tiền lời đầu tư dùng các khoản tiền bán trái phiếu 
đó. Giám Đốc Ngân Khố có thể dùng hoặc điều tiết việc 
sử dụng các khoản tiền thu được từ việc bán trái phiếu 
hoặc tiền lời để trả bất kỳ khoản hồi khấu, tiền phạt, 
hoặc bất kỳ khoản tiền nào cần thiết theo luật liên bang 
hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết hoặc có 
lợi đối với việc đầu tư và sử dụng các khoản tiền bán trái 
phiếu đó theo luật liên bang để duy trì tình trạng được 
miễn thuế của các trái phiếu đó và để nhận được bất kỳ 
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1986 (Đạo Luật Trái Phiếu Cơ Sở Giáo Dục Bậc Đại Học 
năm 1986), hoặc theo Phần 67334, như được quy định 
trong Higher Education Facilities Bond Act of 1988 (Đạo 
Luật Trái Phiếu Cơ Sở Giáo Dục Bậc Đại Học năm 1988).

Điều 2. Các Điều Khoản của Chương Trình Áp 
Dụng cho University of California và 

Hastings College of the Law

101310. (a) Từ số tiền thu được từ việc phát hành và 
bán trái phiếu tuân theo Điều 4 (bắt đầu bằng Phần 
101330), số tiền hai tỷ Mỹ kim ($2,000,000,000) sẽ được 
ký thác vào 2020 University Capital Outlay Bond Fund 
(Quỹ Trái Phiếu Đầu Tư Vốn Đại Học năm 2020) cho các 
mục đích của chương này. Khi được phân bổ, các khoản 
tiền này sẽ có sẵn để trang trải chi phí cho các mục đích 
của chương này.

(b) Các mục đích của chương này bao gồm hỗ trợ việc 
đáp ứng được các nhu cầu tài trợ vốn đầu tư của 
University of California và Hastings College of the Law.

(c) Số tiền thu được từ việc phát hành và bán trái phiếu 
tuân theo chương này sẽ có sẵn để dùng cho bất kỳ việc 
nào sau đây:

(1) Việc xây dựng, xây dựng lại và tu sửa các cơ sở vật 
chất mới hoặc hiện có, bao gồm cả việc xây dựng các 
tòa nhà và mua lại các đồ đạc liên quan.

(2) Việc trang bị cho các cơ sở vật chất mới, được cải 
tạo, hoặc được xây lại.

(3) Việc trang trải các phí tổn để chuẩn bị xây dựng, 
bao gồm, nhưng không nhất thiết chỉ gồm, kế hoạch sơ 
bộ và bản công trình.

(4) Việc cải tạo và xây dựng lại cơ sở vật chất.

(5) Việc xây dựng hoặc cải thiện các cơ sở vật chất 
ngoại vi và trong khuôn viên của University of California 
được phê duyệt bởi Ban Nhiếp Chính của University of 
California, bao gồm cả việc mua lại các địa điểm mà các 
cơ sở vật chất này sẽ được xây dựng trên đó.

Điều 3. Các Điều Khoản của Chương Trình Áp 
Dụng cho California State University

101320. (a) Từ số tiền thu được từ việc phát hành và 
bán trái phiếu tuân theo Điều 4 (bắt đầu bằng Phần 
101330), số tiền hai tỷ Mỹ kim ($2,000,000,000) sẽ được 
ký thác vào 2020 University Capital Outlay Bond Fund 
(Quỹ Trái Phiếu Đầu Tư Vốn Đại Học năm 2020) cho các 
mục đích của chương này. Khi được phân bổ, các khoản 
tiền này sẽ có sẵn để trang trải chi phí cho các mục đích 
của chương này.

phần của State General Obligation Bond Law (Luật Trái 
Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát của Tiểu Bang). Sự 
chấp thuận của cử tri tiểu bang về việc phát hành trái 
phiếu được trình bày trong chương này bao gồm sự 
chấp thuận phát hành bất kỳ trái phiếu nào được phát 
hành để hoàn trả bất kỳ trái phiếu nào được phát hành 
ban đầu theo chương này hoặc bất kỳ trái phiếu đảo nợ 
nào đã phát hành trước đó. Bất kỳ trái phiếu nào được 
hoàn trả bằng số tiền thu được từ trái phiếu đảo nợ 
được cho phép bởi phần này có thể bị bãi bỏ một cách 
hợp pháp trong phạm vi pháp luật cho phép và trong 
phạm vi nghị quyết, được sửa đổi thường kỳ, quy định 
về trái phiếu được hoàn trả đó.

101252. Số tiền thu được từ việc bán trái phiếu được 
cho phép trong chương này không phải là “tiền thu 
thuế” như cách thuật ngữ đó được sử dụng trong Điều 
XIII B của Hiến Pháp California, và việc giải ngân các 
khoản tiền này không phải chịu những hạn chế do điều 
khoản đó đưa ra.

Chương 4. Cơ Sở Vật Chất Cho trường Đại họC

Điều 1. Điều Khoản Chung

101300. (a) Hệ thống các trường đại học công lập ở 
tiểu bang này bao gồm University of California, 
Hastings College of the Law, và California State 
University, và các trung tâm ngoại vi của từng trường.

(b) 2020 University Capital Outlay Bond Fund (Quỹ Trái 
Phiếu Đầu Tư Vốn Đại Học năm 2020) qua đây được 
thiết lập trong State Treasury (Ngân Khố Tiểu Bang) để 
nhận ký thác tiền bán trái phiếu, không bao gồm tiền 
bán bất kỳ trái phiếu đảo nợ nào được phát hành tuân 
theo Phần 101339, được phát hành và bán cho các mục 
đích của chương này.

(c) (1) Higher Education Facilities Finance Committee 
(Ủy Ban Tài Chính Cơ Sở Giáo Dục Bậc Đại Học) được 
thành lập tuân theo Phần 67353, theo đây tiếp tục tồn 
tại để hoạt động với tư cách là ủy ban, như được định 
nghĩa trong Luật Trái Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng 
Quát của Tiểu Bang (Chương 4 (bắt đầu bằng Phần 
16720) của Mục 3 của Khoản 4 của Điều 2 của Bộ Luật 
Chính Phủ, với mục đích của chương này để cung cấp 
kinh phí hỗ trợ University of California, Hastings 
College of the Law, và California State University.

(2) Việc bổ sung Hastings College of the Law vào phần 
này làm rõ ý định có liên quan của Cơ Quan Lập Pháp, 
và không nhằm đánh dấu sự thay đổi từ đây, sự cho 
phép tài trợ được thực hiện bởi Phần 67354, như được 
quy định trong Higher Education Facilities Bond Act of 
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hiện của họ cho các ủy ban ngân sách của mỗi viện của 
Cơ Quan Lập Pháp.

(2) Đối với các mục đích của tiểu đoạn này, “việc dùng 
chung cho nhiều phân đoạn” có nghĩa là có thể được sử 
dụng bởi nhiều hơn một phân đoạn của giáo dục bậc 
đại học công lập.

101331. (a) Trái phiếu do chương này cho phép sẽ 
được chuẩn bị, xử lý, phát hành, bán, chi trả, và chuộc 
lại như được quy định trong State General Obligation 
Bond Law (Luật Trái Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng 
Quát của Tiểu Bang) (Chương 4 (bắt đầu bằng Phần 
16720) Mục 3 Khoản 4 Điều 2 của Bộ Luật Chính Phủ. 
Các điều khoản của luật đó, bao gồm tất cả các đạo luật 
tu chính có liên quan và bổ sung, áp dụng cho những 
trái phiếu được cho phép đó và cho chương này, và qua 
đây được kết hợp vào chương này xem như là đã được 
nêu ra đầy đủ trong chương này, ngoại trừ tiểu đoạn (a) 
và (b) Phần 16727 Bộ Luật Chính Phủ sẽ không áp dụng 
cho trái phiếu được chương này cho phép.

(b) Đối với các mục đích của Luật Trái Phiếu Mang 
Trách Nhiệm Tổng Quát của Tiểu Bang mỗi cơ quan tiểu 
bang quản lý số tiền phân bổ của 2020 University 
Capital Outlay Bond Fund (Quỹ Trái Phiếu Đầu Tư Vốn 
Đại Học năm 2020) được chỉ định như là “hội đồng” đối 
với các dự án được tài trợ chiếu theo chương này.

(c) Số tiền thu được từ việc phát hành và bán trái phiếu 
tuân theo chương này sẽ có sẵn với mục đích hỗ trợ tài 
chính cho University of California, Hastings College of 
the Law, và California State University, cho việc xây 
dựng tại các trường hiện tại hoặc mới, và các trung tâm 
ngoại vi của từng trường và các cơ sở vật chất được sử 
dụng chung và được chia sẻ giữa nhiều cấp bậc, như 
được nêu ra trong chương này.

101332. Ủy Ban Tài Chính Cơ Sở Giáo Dục Bậc Đại Học 
được thành lập theo Phần 67353 sẽ chỉ cho phép phát 
hành trái phiếu tuân theo chương này trong phạm vi 
cần thiết để tài trợ cho các khoản phân bổ vì mục đích 
được mô tả trong chương này được cho phép rõ ràng 
bởi Cơ Quan Lập Pháp trong Budget Act (Đạo Luật 
Ngân Sách) hàng năm. Chiếu theo định hướng lập pháp 
đó, ủy ban sẽ xác định liệu có cần thiết hay không việc 
phát hành trái phiếu được cho phép tuân theo chương 
này để tiến hành các mục đích được trình bày trong 
chương này và, nếu cần thiết, thì số lượng trái phiếu 
được phát hành và bán là bao nhiêu. Trái phiếu được 
phát hành nối tiếp có thể được cho phép và bán để tiến 
hành dần các hành động đó, và không cần thiết phải 

(b) Các mục đích của chương này bao gồm hỗ trợ việc 
đáp ứng được các nhu cầu tài trợ vốn đầu tư của 
California State University.

(c) Số tiền thu được từ việc phát hành và bán trái phiếu 
tuân theo chương này sẽ có sẵn để dùng cho bất kỳ việc 
nào sau đây:

(1) Việc xây dựng, xây dựng lại và tu sửa các cơ sở vật 
chất mới hoặc hiện có, bao gồm cả việc xây dựng các 
tòa nhà và mua lại các đồ đạc liên quan.

(2) Việc trang bị cho các cơ sở vật chất mới, được cải 
tạo, hoặc được xây lại.

(3) Việc trang trải các phí tổn để chuẩn bị xây dựng, 
bao gồm, nhưng không nhất thiết chỉ gồm, kế hoạch sơ 
bộ và bản công trình.

(4) Việc cải tạo và xây dựng lại cơ sở vật chất.

(5) Việc xây dựng hoặc cải thiện các cơ sở vật chất 
ngoại vi và trong khuôn viên của California State 
University được phê duyệt bởi  Ban Quản Trị của 
California State University, bao gồm cả việc mua lại các 
địa điểm mà các cơ sở vật chất này sẽ được xây dựng 
trên đó.

Điều 4. Các Điều Khoản Tài Khóa  
cho Trường Đại Học

101330. (a) Trong tổng số trái phiếu được cho phép 
phát hành và bán tuân theo Chương 1 (bắt đầu bằng 
Phần 101200), trái phiếu với số tiền bốn tỷ Mỹ kim 
($4,000,000,000), không bao gồm số tiền của bất kỳ trái 
phiếu đảo nợ nào được phát hành theo Phần 101339, 
có thể được phát hành và bán để cung cấp tiền được sử 
dụng để tiến hành các mục đích được trình bày trong 
chương này và để hoàn trả cho General Obligation 
Bond Expense Revolving Fund (Quỹ Luân Chuyển Chi 
Phí Trái Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát) chiếu theo 
Phần 16724.5 của Bộ Luật Chính Phủ.

(b) Chiếu theo phần này, Giám Đốc Ngân Khố sẽ bán 
trái phiếu được cho phép bởi Ủy Ban Cơ Sở Giáo Dục Bậc 
Đại Học được thành lập chiếu theo Phần 67353, vào bất 
kỳ lúc nào cần thiết để trang trải các phí tổn cần thiết 
theo các sự phân bổ.

(c) (1) Chủ đích của Cơ Quan Lập Pháp là University of 
California và California State University hàng năm coi 
việc đưa các cơ sở vật chất dùng chung cho nhiều phân 
đoạn vào như là một phần của quy trình lập kế hoạch 
đầu tư vốn hàng năm của các đơn vị đó, và vào ngày 15 
tháng Năm mỗi năm, những đơn vị đó báo cáo phát 
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thuế liên bang với các điều kiện được định ra hoặc có 
quyền hưởng được bất kỳ lợi thế nào khác về thuế liên 
bang, Giám Đốc Ngân Khố có thể duy trì các trương 
mục riêng cho khoản đầu tư dùng tiền bán trái phiếu và 
cho tiền lời đầu tư dùng các khoản tiền bán trái phiếu 
đó. Giám Đốc Ngân Khố có thể dùng hoặc điều tiết việc 
sử dụng các khoản tiền thu được từ việc bán trái phiếu 
hoặc tiền lời để trả bất kỳ khoản hồi khấu, tiền phạt, 
hoặc bất kỳ khoản tiền nào cần thiết theo luật liên bang 
hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết hoặc có 
lợi đối với việc đầu tư và sử dụng các khoản tiền bán trái 
phiếu đó theo luật liên bang để duy trì tình trạng được 
miễn thuế của các trái phiếu đó và để nhận được bất kỳ 
lợi thế nào khác theo luật liên bang thay mặt cho các 
quỹ của tiểu bang này.

101337. (a) Với mục đích tiến hành chương này, 
Giám Đốc Tài Chính có thể cho phép rút từ Quỹ Tổng 
Quát một số tiền không vượt quá số trái phiếu chưa bán 
ra, trừ bất kỳ trái phiếu đảo nợ nào được cho phép chiếu 
theo Phần 101339, đã được Ủy Ban Tài Chính Cơ Sở Giáo 
Dục Bậc Đại Học cho phép bán ra với mục đích tiến 
hành chương này. Bất kỳ số tiền nào được rút ra phải 
được ký thác vào Quỹ Trái Phiếu Đầu Tư Vốn Đại Học 
năm 2020 phù hợp với chương này. Bất kỳ khoản tiền 
nào có sẵn trong phần này phải được trả lại cho Quỹ 
Tổng Quát cộng với số tiền bằng với số lãi mà khoản 
tiền này đã kiếm được trong Trương Mục Đầu Tư Tiền 
Góp Chung, từ số tiền nhận được từ việc bán trái phiếu 
với mục đích thực hiện chương này.

(b) Bất kỳ yêu cầu nào được chuyển đến Cơ Quan Lập 
Pháp và Bộ Tài Chính để lấy tiền từ việc phát hành trái 
phiếu này để trang trải chi phí cho các mục đích được 
trình bày trong chương này bởi University of California, 
Hastings College of the Law hoặc California State 
University phải được gửi kèm cùng với cả hai văn bản 
sau:

(1) Kế hoạch đầu tư vốn 5 năm của các trường đại học 
cụ thể.

(2) Bảng kê các dự án phù hợp với các yêu cầu của 
Phần 89776, cho California State University, hoặc Phần 
92170, cho University of California. Bảng kê các dự án 
phải bao gồm việc xem xét các dự án giải quyết các vấn 
đề an toàn tính mạng và hỏa hoạn nghiêm trọng, các 
dự án giải quyết các thiếu sót địa chấn và các dự án giải 
quyết các vấn đề bảo trì bị trì hoãn quan trọng.

101338. Tất cả số tiền được ký thác vào Quỹ Trái Phiếu 
Đầu Tư Vốn Đại Học năm 2020 có nguồn gốc từ tiền lời 

phát hành và bán toàn bộ trái phiếu được cho phép 
cùng một lúc.

101333. Một số tiền bằng với số tiền cần thiết để trả 
lại tiền gốc, và tiền lời nảy sinh, của trái phiếu mỗi năm 
sẽ được thu mỗi năm, dưới cùng hình thức và vào cùng 
lúc với các khoản huê lợi khác do tiểu bang thu và được 
cộng thêm vào các khoản huê lợi thông thường của tiểu 
bang. Nghĩa vụ của tất cả các viên chức được pháp luật 
giao phó bất kỳ nghĩa vụ nào có liên quan tới việc thu 
các khoản huê lợi này là làm và tiến hành mọi hoạt 
động cần thiết để thu được số tiền thêm vào đó.

101334. Bất kể Phần 13340 của Bộ Luật Chính Phủ 
cho các mục đích của chương này, Quỹ Tổng Quát của 
Ngân Khố Tiểu Bang sẽ dành riêng một số tiền tương 
đương với tổng số tiền của các mục sau:

(a) Số tiền hàng năm cần thiết để trả lại tiền gốc, và 
tiền lời nảy sinh, của trái phiếu được phát hành và bán 
chiếu theo chương này, khi tiền gốc và tiền lời đáo hạn 
và cần được trả.

(b) Số tiền cần thiết để tiến hành Phần 101337, được 
phân bổ bất kể năm tài khóa.

101335. Hội đồng, như được định nghĩa trong tiểu 
đoạn (b) của Phần 101331, có thể yêu cầu Hội Đồng 
Đầu Tư Tiền Góp Chung cho vay từ Trương Mục Đầu Tư 
Tiền Góp Chung hoặc bất kỳ hình thức tài trợ tạm thời 
nào được cho phép, dựa theo Phần 16312 của Bộ Luật 
Chính Phủ, với mục đích tiến hành chương này. Số tiền 
được yêu cầu sẽ không vượt quá số tiền trái phiếu chưa 
bán ra mà Ủy Ban Tài Chính Cơ Sở Giáo Dục Bậc Đại 
Học, dựa theo nghị quyết, cho phép bán với mục đích 
tiến hành chương này, ngoại trừ bất kỳ trái phiếu đảo 
nợ nào được cho phép chiếu theo Phần 101339. Hội 
đồng, như được định nghĩa trong tiểu đoạn (b) của 
Phần 101331, có thể ký thực hiện bất kỳ văn bản nào 
được Hội Đồng Đầu Tư Tiền Góp Chung yêu cầu để nhận 
được và trả lại khoản vay. Bất kỳ số tiền nào được vay 
phải được ký thác vào 2020 University Capital Outlay 
Bond Fund (Quỹ Trái Phiếu Đầu Tư Vốn Đại Học năm 
2020) để được phân bổ bởi hội đồng dựa theo chương 
này.

101336. Bất kể bất kỳ điều khoản nào khác của 
chương này, hoặc của Luật Trái Phiếu Mang Trách 
Nhiệm Tổng Quát của Tiểu Bang, nếu Giám Đốc Ngân 
Khố bán trái phiếu chiếu theo chương này có kèm ý kiến 
của cố vấn trái phiếu cho biết tiền lời từ trái phiếu này 
được loại trừ ra khỏi tổng thu nhập cho mục đích trả 
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nhưng không chỉ gồm, một cuộc kiểm toán được thực 
hiện tuân theo Mục 41024, sẽ được coi là đáp ứng yêu 
cầu của văn đoạn (1).

(3) Kết quả của bất kỳ cuộc kiểm toán nào theo yêu cầu 
của tiểu đoạn này phải được đăng trên trang web mạng 
internet của học khu, bang khu đại học cộng đồng, văn 
phòng giáo dục của hạt, trường đặc cách, California 
State University, University of California, hoặc Hastings 
College of the Law.

(b) (1) (A) Trước khi phê duyệt một dự án, hoặc các dự 
án, tìm kiếm nguồn vốn từ mục này, ban quản trị của 
một học khu, ban giáo dục của hạt, hoặc cơ quan quản 
lý của trường đặc cách phải tổ chức ít nhất một buổi 
điều trần công cộng để thu hút ý kiến từ các thành viên 
cộng đồng về một dự án, hoặc các dự án, đang được đề 
xuất để đệ trình.

(B) Trước khi phê duyệt yêu cầu xem xét một dự án, 
hoặc các dự án, bởi Cơ Quan Lập Pháp được tài trợ bởi 
số tiền thu được từ trái phiếu được cho phép bởi mục 
này, ban quản trị của trường đại học cộng đồng phải tổ 
chức ít nhất một buổi điều trần công cộng để thu hút ý 
kiến từ các thành viên cộng đồng về một dự án, hoặc 
các dự án, đang được yêu cầu xem xét.

(2) Buổi điều trần công cộng cần thiết chiếu theo văn 
đoạn (1) có thể:

(A) Diễn ra tại cùng một buổi điều trần công cộng trong 
đó ban quản trị hoặc cơ quan quản lý hiện hành phê 
duyệt dự án hoặc các dự án, tìm kiếm nguồn vốn từ mục 
này.

(B) Được tiến hành như một phần của buổi điều trần 
lên lịch thường xuyên và chú ý công khai của ban quản 
trị hoặc cơ quan quản lý hiện hành.

(3) (A) Học khu, văn phòng giáo dục của hạt, trường 
đặc cách hoặc bang khu đại học cộng đồng phải đăng 
thông tin liên quan đến dự án, hoặc các dự án, tìm kiếm, 
hoặc yêu cầu tài trợ từ mục này mà đã được phê duyệt 
bởi ban quản trị hoặc cơ quan quản lý hiện hành trên 
trang mạng internet công cộng của mình.

(B) Thông tin dự án được phản ánh trên trang mạng 
internet chiếu theo tiểu đoạn (A) phải bao gồm, nhưng 
không chỉ gồm, vị trí của dự án hoặc các dự án, chi phí 
dự án ước tính và mốc thời gian ước tính để hoàn thành 
dự án hoặc các dự án.

(4) (A) Học khu, văn phòng giáo dục của hạt, trường đặc 
cách hoặc bang khu đại học cộng đồng phải giữ lại tất 

và lãi tích lũy của trái phiếu được bán tuân theo chương 
này sẽ được bảo lưu trong quỹ và sẽ được chuyển vào 
Quỹ Tổng Quát dưới dạng tín dụng cho các khoản trang 
trải cho lãi trái phiếu, ngoại trừ những khoản có nguồn 
gốc từ tiền lời có thể được dự trữ và sử dụng để thanh 
toán chi phí phát hành trái phiếu trước khi chuyển sang 
Quỹ Tổng Quát.

101339. Các trái phiếu được phát hành và bán tuân 
theo chương này có thể được hoàn trả dựa theo Điều 6 
(bắt đầu bằng Phần 16780) của Chương 4 của Mục 3 
của Khoản 4 của Điều 2 của Bộ luật Chính Phủ là một 
phần của Luật Trái Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát 
của Tiểu Bang. Sự chấp thuận của cử tri tiểu bang về 
việc phát hành trái phiếu được trình bày trong chương 
này bao gồm sự chấp thuận phát hành bất kỳ trái phiếu 
nào được phát hành để hoàn trả bất kỳ trái phiếu nào 
được phát hành ban đầu theo chương này hoặc bất kỳ 
trái phiếu đảo nợ nào đã phát hành trước đó. Bất kỳ trái 
phiếu nào được hoàn trả bằng số tiền thu được từ trái 
phiếu đảo nợ được cho phép bởi phần này có thể bị bãi 
bỏ một cách hợp pháp trong phạm vi pháp luật cho 
phép và trong phạm vi nghị quyết, được sửa đổi thường 
kỳ, quy định về trái phiếu được hoàn trả đó.

101340. Số tiền thu được từ việc bán trái phiếu được 
cho phép trong chương này không phải là “tiền thu 
thuế” như cách thuật ngữ đó được sử dụng trong 
Điều XIII B của Hiến Pháp California, và việc giải ngân 
các khoản tiền này không phải chịu những hạn chế do 
điều khoản đó đưa ra.

Chương 5. CáC Điều Khoản Về tính Minh BạCh Và 
tráCh nhiệM giải trình

101350. (a) (1) Hội đồng quản trị của một học khu, 
hội đồng quản trị của trường đại học cộng đồng, tổng 
giám đốc trường học của hạt, hội đồng quản trị của 
trường đặc cách, Ban Quản Trị của California State 
University, Ban Nhiếp Chính của University of California, 
hoặc Ban Giám Đốc của Hastings College of Law sẽ đảm 
bảo thực hiện việc kiểm toán hiệu suất độc lập đối với 
bất kỳ dự án nào được tài trợ toàn bộ hoặc một phần 
từ số tiền thu được từ trái phiếu được cho phép bởi mục 
này để đảm bảo rằng việc sử dụng các quỹ hiện hành 
đã được xem xét để trang trải chi phí phù hợp với các 
yêu cầu của tất cả các luật hiện hành.

(2) Một cuộc kiểm toán hiệu suất được thực hiện trên 
bất kỳ dự án nào được tài trợ toàn bộ hoặc một phần 
từ số tiền thu được từ trái phiếu được cho phép bởi mục 
này và được yêu cầu bởi bất kỳ luật nào khác, bao gồm, 
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(3) (A) California State University, University of California, 
và Hastings College of the Law phải đăng thông tin về một 
dự án, hoặc các dự án, đã được chấp thuận để đệ trình bởi 
cơ quan quản lý hiện hành lên trên các trang web mạng 
internet công cộng tương ứng của họ.

(B) Thông tin dự án được phản ánh trên trang mạng 
internet chiếu theo tiểu đoạn (A) phải bao gồm, nhưng 
không chỉ gồm, vị trí của dự án hoặc các dự án, chi phí 
dự án ước tính và mốc thời gian ước tính để hoàn thành 
dự án hoặc các dự án.

(4) (A) California State University, University of 
California, và Hastings College of Law, hoặc các cơ sở 
hiện hành của các trường, phải giữ lại tất cả các trương 
mục tài chính, tài liệu và hồ sơ cần thiết cho việc kiểm 
toán cần thiết tuân theo tiểu đoạn (a).

(B) Đối với các mục đích của văn đoạn này, California 
State University, University of California, và Hastings 
College of Law, hoặc các cơ sở hiện hành của các 
trường, có thể duy trì hồ sơ điện tử, tuân thủ bất kỳ luật 
pháp liên bang và tiểu bang hiện hành nào. 

cả các trương mục tài chính, tài liệu và hồ sơ cần thiết cho 
việc kiểm toán cần thiết tuân theo tiểu đoạn (a).

(B) Đối với các mục đích của văn đoạn này, học khu, 
văn phòng giáo dục của hạt, trường đặc cách hoặc 
bang khu đại học cộng đồng có thể duy trì hồ sơ điện 
tử, tuân thủ bất kỳ luật pháp liên bang và tiểu bang 
hiện hành nào.

(c) (1) Hội đồng quản trị của học khu, hội đồng quản 
trị của trường đại học cộng đồng, tổng giám đốc trường 
học của hạt, hội đồng quản trị của trường đặc cách, Ban 
Quản Trị của California State University, Ban Nhiếp 
Chính của University of California, hoặc Ban Giám Đốc 
của Hastings College of Law phải tổ chức ít nhất một 
buổi điều trần công cộng để thu hút ý kiến từ các thành 
viên cộng đồng về một dự án, hoặc các dự án, đang 
được yêu cầu xem xét.

(2) Buổi điều trần công cộng cần thiết chiếu theo văn 
đoạn (1) có thể:

(A) Diễn ra tại cùng một buổi điều trần công cộng trong 
đó đơn vị chủ quản chấp thuận việc đệ trình dự án hoặc 
các dự án hiện hành.

(B) Được tiến hành như một phần của buổi điều trần 
lên lịch thường xuyên và chú ý công khai của đơn vị chủ 
quản.




